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Ngày 23/9/2020, tại Trụ sở 
Chính phủ, Hội đồng Quốc 
gia Giáo dục và Phát triển 

nhân lực đã họp phiên toàn thể do 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó 
Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Hội đồng đã nghe Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) - cơ quan thường 
trực Hội đồng báo cáo về một số vấn 
đề lớn: Tình hình thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 
2020, định hướng nhiệm vụ năm học 
2020 - 2021 và các năm tiếp theo; 
Kết quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 
Trung học phổ thông (THPT), tuyển 
sinh Đại học - Cao đẳng năm 2020 và 
định hướng giai đoạn 2021 - 2025; 
Dạy và học trực tuyến trong các cơ 
sở giáo dục; Đảm bảo sách giáo khoa 
và quản lý sách tham khảo…

học sinh. Kết quả của Kỳ thi giúp 
đánh giá chất lượng giáo dục trên 
cả nước và làm cơ sở xây dựng, ban 
hành cơ chế, chính sách liên quan 
đến giáo dục”.

Là giáo viên đứng lớp nhiều năm, 
cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu 
trưởng Trường THPT Yên Hòa (Hà 
Nội), thành viên Tổ Tư vấn của Ủy 
ban quốc gia Đổi mới giáo dục và 
đào tạo khẳng định: “Nếu không tổ 
chức Kỳ thi thì không chỉ học sinh 
không có động lực học tập, mà các 
thầy cô cũng sẽ không nỗ lực đổi 
mới phương pháp dạy học”.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Tùng 
Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục 
Hà Nội, thành viên Tổ Tư vấn của 
Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục 

  Toàn cảnh phiên họp

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG 
“PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP SAU NĂM 2020; 
ĐẢM BẢO SÁCH GIÁO KHOA VÀ QUẢN LÝ SÁCH THAM KHẢO; 
DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC”

Phiên họp toàn thể Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực: “Phương án     
tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục         
nghề nghiệp sau năm 2020; Đảm bảo sách giáo khoa và quản lý sách tham khảo; 
Dạy và học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị 
các thành viên Hội đồng tập trung 
thảo luận, cho ý kiến về phương 
án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2021 và những năm tiếp theo, 
giải pháp đảm bảo không để thiếu 
sách giáo khoa, công tác quản lý 
sách tham khảo trong trường học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là 
rất cần thiết
Tất cả các thành viên Hội đồng đều 
khẳng định sự cần thiết của việc tổ 
chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo 
GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu 
trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, 
Ủy viên Hội đồng: “Kỳ thi không 
chỉ theo đúng quy định của Luật 
Giáo dục, mà còn tạo động lực thúc 
đẩy, tạo ra sự tiến bộ trong quá trình 
dạy và học của cả thầy cô giáo và 
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 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

và đào tạo nhấn mạnh: “Không tổ 
chức Kỳ thi chúng ta không kiểm 
soát được chất lượng dạy và học, 
đặc biệt là những định hướng đổi 
mới trong giáo dục đã và đang được 
triển khai.

Trong khi đó, GS.TS. Nguyễn Lân 
Dũng, PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ, 
nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
khẳng định “chỉ có qua Kỳ thi mới 
đánh giá được môn học nào, lĩnh 
vực nào, địa phương nào còn yếu”.

Từ những kết quả đã đạt được, 
các ý kiến đề nghị tiếp tục giữ ổn 
định phương án tổ chức Kỳ thi tốt 
nghiệp THPT như năm 2020, đồng 
thời tăng cường chuẩn hóa, ứng 
dụng công nghệ thông tin. 

Theo GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Tổ 
trưởng Tổ Tư vấn của Ủy ban quốc 
gia Đổi mới giáo dục và đào tạo: 
giữ ổn định và hiện đại hóa, chuẩn 
hóa phương án tổ chức Kỳ thi tốt 
nghiệp THPT quốc gia là hướng 
đúng, khả thi. Kỳ thi đáp ứng được 
3 nguyên lý giáo dục cơ bản: học và 
thi; phi tập trung hóa, phân cấp, bảo 
đảm độc lập giữa người tổ chức thi 
và người sử dụng kết quả thi; tính 
liên ngành và ứng dụng công nghệ.

Lãnh đạo một số trường đại học cho 
rằng, hai đổi mới lớn nhất đối với 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay 
là: thứ nhất, thí sinh được đăng ký 
nguyện vọng xét tuyển đại học, cao 
đẳng sau khi biết kết quả; thứ hai, 
thí sinh không phải về các thành 
phố lớn mà đã được thi tại trường. 

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Chủ 
tịch Hội đồng Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội cho rằng qua 6 
năm thực hiện lộ trình đổi mới, Kỳ 
thi tốt nghiệp THPT đã cơ bản đáp 
ứng yêu cầu tuyển sinh theo năng 
lực của nhà trường. PGS.TS. Đỗ 
Văn Dũng, Hiệu trưởng Đại học 
Sư phạm kỹ thuật TPHCM, Phó 
Trưởng Tiểu ban Giáo dục nghề 
nghiệp nêu quan điểm: “Nhiều ý 
kiến cho rằng nếu học sinh luôn đỗ 
tốt nghiệp trên 90% hàng năm có 

nghĩa không cần thiết tổ chức Kỳ 
thi nhưng không tổ chức Kỳ thi, 
không được vì nếu không thi các em 
sẽ không học, không chuẩn bị được 
đầy đủ kiến thức để học ở bậc cao 
hơn. Tôi cũng ủng hộ chủ trương thi 
trên máy tính. Vì những người dân 
nghèo, vì sự công bằng cho tất cả 
thí sinh, Kỳ thi nên được tiếp tục tổ 
chức theo hình thức như năm 2020 
với một số điều chỉnh kỹ thuật”.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ 
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng 
của Quốc hội nêu ý kiến: “Kỳ thi 
tốt nghiệp THPT đã được quy định 
trong Luật Giáo dục nhằm đánh giá 
chất lượng giáo dục phổ thông trên 
cả nước. Nhìn lại Kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm nay, dù tỉ lệ đỗ trên 90% 
nhưng ở từng môn học cụ thể như 
Lịch sử hay tiếng Anh cũng đặt ra 
những vấn đề cần tiếp tục xử lý”. 
Theo ông Thắng, “Kỳ thi phải đảm 
bảo chính xác, khách quan, công 
bằng; không gây áp lực cho thí sinh, 
tốn kém cho xã hội; đánh giá được 
chất lượng dạy và học ở các trường 
phổ thông. Vì thế, nên giữ ổn định 
Kỳ thi, tránh việc tạo áp lực thay 
đổi đối với xã hội”.

Tiếp thu các ý kiến, Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng 
định qua 6 năm thực hiện, lộ trình 

đổi mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 
Quốc gia đến lúc này đã hoàn thành, 
việc tổ chức Kỳ thi sau năm 2020 cơ 
bản ổn định. Bộ GD&ĐT tập trung 
chủ yếu vào 2 khâu: Ngân hàng đề 
thi và đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin. “Vì vậy, phương án 
tổ chức Kỳ thi năm 2021 không có 
gì thay đổi cả về số môn thi, phạm 
vi kiến thức, cách thức tổ chức… 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
sẽ được thực hiện tương tự như Kỳ 
thi năm 2020”.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn 
mạnh: “Thời gian tới, Bộ GD&ĐT 
cần tập trung xây dựng ngân hàng 
đề thi ngày càng phong phú, có lộ 
trình công khai để thí sinh học, ôn 
luyện; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, có lộ trình tiến tới 
thi qua máy càng nhiều càng tốt, 
thi nhiều đợt trong năm, thi qua 
các trung tâm khảo thí độc lập, thi 
tại trường”.

Phải tách bạch, phân định 
rõ sách tham khảo và sách 
giáo khoa
Liên quan đến bảo đảm sách giáo 
khoa và quản lý sử dụng sách tham 
khảo cũng đã được các thành viên 
Hội đồng trao đổi, thảo luận kỹ. 
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết đây 
là năm học đầu tiên có sách giáo 
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  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Thường trực Hội đồng 
      phát biểu tại Phiên họp

khoa theo chương trình mới, dù 
chưa dạy chính thức nhưng qua tập 
huấn, các giáo viên đánh giá chất 
lượng tốt hơn trước. Lần đầu tiên 
có nhiều bộ sách giáo khoa để giáo 
viên, các cơ sở giáo dục lựa chọn, 
đồng thời chủ trương này cũng là 
động lực thúc đẩy các nhóm biên 
tập, nhà xuất bản tham gia vào xã 
hội hóa công tác xây dựng sách giáo 
khoa. Tuy nhiên, một số chuyên gia 
cho rằng, một nhà xuất bản không 
nên có quá nhiều bộ sách giáo khoa 
khác nhau khiến nguồn lực bị phân 
tán, chất lượng biên soạn không 
được bảo đảm.

Về thực tế ở một số nơi xuất hiện 
tình trạng thiếu sách giáo khoa, Bộ 
trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định 
sẽ có những giải pháp không để xảy 
ra tình trạng này như vừa qua. Theo 
đó, Bộ GD&ĐT sẽ khẩn trương chỉ 
đạo việc áp dụng công nghệ thông 
tin trong phân phối sách giáo khoa, 
cho phép từng học sinh có thể đăng 
ký mua sách giáo khoa qua mạng, 
nơi nào chưa có mạng internet thì hệ 
thống bưu điện sẽ thống kê giúp để 
các nhà xuất bản nắm được đầy đủ 
nhu cầu về sách giáo khoa, sau đó 
chuẩn bị và vận chuyển, phân phối 
trực tiếp đến tận tay học sinh. Bên 
cạnh đó, hệ thống này cũng sẽ cho 
phép học sinh đăng ký nhận sách 
cũ, học lại, để giảm số lượng sách 
in mới, tiết kiệm chi phí.

Về việc sử dụng sách tham khảo 
trong nhà trường, các ý kiến đều 
thống nhất phải tách bạch, phân 
định rõ sách tham khảo và sách giáo 
khoa. GS.TS. Nguyễn Lân Dũng 
cho biết: “Các nước có sách tham 
khảo nhưng không phải là bắt buộc 
mà ai muốn đọc gì thì đọc, nhất 
là các giáo viên có thể sử dụng để 
phục vụ cho giảng dạy thêm phong 
phú chứ không phải là yêu cầu học 
sinh phải mua những sách này”. Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ 
GD&ĐT nghiên cứu việc đưa sách 
giáo khoa tới tận tay học sinh, giảm 
các khâu trung gian. Sách giáo khoa 
thì được đưa vào tiếp thị trong nhà 
trường, phân phối đến từng học 

sinh, còn sách tham khảo không 
được đưa vào quảng bá trong nhà 
trường, cần khuyến khích sử dụng 
lại sách giáo khoa cũ.

“Đối với sách tham khảo, Bộ 
GD&ĐT phải sửa đổi, bổ sung quy 
định không chỉ cấm việc ép phụ 
huynh, học sinh mua sách tham 
khảo mà phải cấm mọi hình thức 
“khuyến khích” đưa sách tham 
khảo vào trường học. Nếu không 
quản lý chặt chẽ sách tham khảo thì 
sẽ đi ngược lại mục đích giảm tải 
chương trình giáo dục”, Phó Thủ 
tướng chỉ đạo.

Sau khi nghe Báo cáo của Bộ 
GD&ĐT, ý kiến phát biểu của các 
ủỷ viên Hội đồng và các đại biểu dự 
họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
kết luận như sau:

1. Đổi mới Kỳ thi tốt nghiệp trung 
học phổ thông là khâu đột phá 
trong đổi mới toàn diện giáo dục 
và đào tạo, đã được Chính phủ xác 
định lộ trình hoàn thành cơ bản 
vào năm 2020.

Bộ GD&ĐT tổng kết đánh giá kết 
quả đổi mới thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 
số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 
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. Sớm công bố phương án thi năm 
học 2021 và định hướng những năm 
tới đây để nhà trường, học sinh chủ 
động trong dạy và học.

2. Về sách giáo khoa, giao Bộ Giáo 
dục và Đào tạo:

Có văn bản quy định chặt chẽ việc 
sử dụng sách giáo khoa và sách 
tham khảo, xử lý nghiêm các hành 
vi trực tiếp hoặc gián tiếp ép buộc 
học sinh, phụ huynh mua sách 
tham khảo.

Chỉ đạo các khâu liên quan khuyến 
khích giữ gìn, sử dụng lại sách giáo 
khoa để tiết kiệm cho xã hội.

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ học 
liệu điện tử và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong kết nối, tạo kênh 
phân phối để sách giáo khoa đến tận 
tay học sinh, nhằm đảm bảo không 
thiếu sách giáo khoa, tiết kiệm và 
chống sách lậu.

5QUÝ III/2020 BẢN TIN HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

TIN TỨC - SỰ KIỆN



PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG 
“NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH 
TRONG GIÁO DỤC”

Ngày 24/9/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, thừa Ủy 
quyền của Bộ trưởng - Ủy viên thường trực Hội đồng đã chủ trì Hội nghị chuyên đề          
của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực với nội dung “Nâng cao              
hiệu quả chính sách tài chính trong giáo dục”. 

  Toàn cảnh Phiên họp chuyên đề

Phát biểu đề dẫn, Thứ trưởng 
Phạm Ngọc Thưởng nhấn 
mạnh, để giáo dục phát triển 

mạnh và bền vững cần rất nhiều 
yếu tố, như nguồn nhân lực, chương 
trình đào tạo, công tác quản trị, 
quản lý; tài chính và ngân sách,... 
Trong đó, tài chính và ngân sách 
là một trong những yếu tố trụ cột  

quan trọng, tạo tiền đề cho giáo 
dục phát triển.

Hội nghị Chuyên đề tập trung vào 
3 nội dung chính: Đề xuất các giải 
pháp đảm bảo tính hiệu lực, hiệu 
quả chi ngân sách nhà nước (NSNN) 
cho giáo dục; Các giải pháp quản lý, 
giám sát tài chính trong tự chủ đại 
học; Đề xuất cơ chế, chính sách huy 
động các nguồn lực tài chính đầu tư 
cho phát triển giáo dục.

Thời gian qua, cơ chế, chính sách 
tài chính trong giáo dục liên tục 
được nghiên cứu ban hành, sửa đổi, 
có thể kể đến: Cơ chế và chính sách 
huy động các nguồn lực tài chính 
đầu tư phát triển giáo dục ở Việt 
Nam; Cơ chế, chính sách hỗ trợ và 
bồi hoàn tài chính cho sinh viên sư 
phạm nhằm thu hút người tài học sư 
phạm và trở thành giáo viên; Cơ chế, 
chính sách đầu tư tài chính hiệu quả 
cho các hoạt động nghiên cứu khoa 
học và đổi mới sáng tạo trong giáo 
dục và đào tạo... Bộ GD&ĐT đang 
xây dựng hệ thống định mức kinh 

tế - kỹ thuật để làm căn cứ xác định 
chi phí, tính giá đặt hàng dịch vụ 
giáo dục từ NSNN cũng như định 
giá dịch vụ cho các cơ sở giáo dục 
tự chủ (thí điểm tự chủ tài chính đối 
với các cơ sở giáo dục phổ thông 
và đẩy mạnh tự chủ trong các cơ sở 
giáo dục đại học)...

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cùng 
chung nhận định, thực tế trong bối 
cảnh hiện nay, tính hiệu quả của các 
chính sách tài chính trong giáo dục 
chưa cao, tài chính trong tự chủ đại 
học còn nhiều vấn đề và việc huy 
động nguồn lực tài chính cho phát 
triển giáo dục và đào tạo đang khá 
hạn chế. Đặc biệt, vấn đề tồn tại lâu 
nay là vai trò của cơ quan quản lý 
nhà nước về giáo dục và đào tạo ở 
trung ương và các cấp chính quyền 
địa phương trong phối hợp tham gia 
vào quy trình lập và phân bổ ngân 
sách nhà nước cho giáo dục và đào 
tạo còn khá mờ nhạt...

Tại Hội nghị, nhóm nghiên cứu 
của Học viện Tài chính đã báo cáo                 

  Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo                        
Phạm Ngọc Thưởng chủ trì Phiên họp chuyên đề
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  GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, Uỷ viên Hội đồng phát biểu tại phiên họp   Các Ủy viên Hội đồng phát biểu tại Phiên họp chuyên đề

kết quả của đề tài “Nghiên cứu đề 
xuất các giải pháp nâng cao hiệu 
quả, hiệu lực chi NSNN cho giáo 
dục ở Việt Nam”.

Đối với nâng cao hiệu lực chi 
NSNN cho giáo dục, nhóm nghiên 
cứu đề xuất: Cần quy định và ràng 
buộc trách nhiệm cụ thể của các 
cơ quan quản lý ngành giáo dục ở 
trung ương và địa phương trong 
việc tham mưu, phối hợp tham gia 
cùng với cơ quan Tài chính, cơ quan 
Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình 
quản lý NSNN chi cho giáo dục.

Nhóm cũng đưa ra các nhóm giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng 
các kế hoạch tài chính - ngân sách 
trung hạn và hàng năm, nâng cao 
chất lượng thực hiện dự toán chi 
ngân sách địa phương cho giáo dục, 
công khai và minh bạch trong quản 
lý NSNN trong giáo dục đào tạo.

Đối với nâng cao hiệu quả chi ngân 
sách giáo dục, cần duy trì quy mô 
chi NSNN ở mức 20% tổng chi cân 
đối NSNN của quốc gia, tuy nhiên, 
cần xác định tỷ lệ chi cho giáo dục 
đào tạo phù hợp với chi NSNN ở 
từng địa phương. Đồng thời, cần 
điều chỉnh cơ cấu chi NSNN cho 
giáo dục giữa các bậc học; xây dựng 
tiêu chí ưu tiên phân bổ chi đầu tư 
cho ngành giáo dục tại địa phương; 
hoàn thiện hệ thống định mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên 
NSNN cho giáo dục; nâng cao chất 
lượng thiết kế và tăng cường giám 
sát, đánh giá các chương trình mục 
tiêu đầu tư cho lĩnh vực giáo dục.

Thảo luận tại Hội nghị, các chuyên 
gia nhấn mạnh các cơ sở giáo dục 

đại học có ba trụ cột chức năng là 
đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính 
sách cho Nhà nước và địa phương, 
PGS.TS. Hoàng Thị Thuý Nguyệt, 
Học viện Tài chính đề xuất, cần 
tăng chi NSNN cho giáo dục đại học 
(GDĐH) trong bối cảnh CMCN 4.0 
và rất cần thiết minh bạch hóa các 
nguồn lực từ ngân sách và xã hội cho 
giáo dục, đây đồng thời là căn cứ để 
lập kế hoạch trung hạn, dài hạn.

Tăng đầu tư cho GDĐH cũng là 
đề xuất của GS.TS. Nguyễn Lân 
Dũng, Ủy viên Hội đồng, đặc biệt 
là đầu tư cho nghiên cứu, ít nhất là 
những ngành thực hành. Đây chính 
là giải pháp nâng cao chất lượng 
đào tạo, sản phẩm đầu ra.

Đồng quan điểm này, TS. Lê Trường 
Tùng, Chủ tịch Hội đồng Đại học 
FPT, Ủy viên Hội đồng nhấn mạnh, 
trong giáo dục thường ngại nói đến 
tài chính, nhưng không thể phủ nhận 
đây là điều kiện quan trọng quyết 
định chất lượng của hệ thống giáo 
dục. Theo đó, tài chính không đơn 
thuần là sử dụng ngân sách nhà 
nước, mà bao gồm học phí, vốn của 
nhà đầu tư. Thực tiễn cho thấy, các 
trường đại học lớn ở nước ngoài đều 
phải công khai tài chính hàng năm 
như một doanh nghiệp.

Theo GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, 
Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục 
và Phát triển nhân lực, để đảm bảo hiệu 
lực và hiệu quả chi NSNN, ngành giáo 
dục cần đóng vai trò chủ yếu trong dự 
toán, phân bổ, quyết toán ngân sách từ 
Trung ương đến địa phương.

Cần có cơ sở dữ liệu ngành của 63 
tỉnh thành phục vụ cho công tác 

quản lý và xây  dựng kế hoạch, phân 
bổ ngân sách là đề xuất của ông Lê 
Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD&ĐT 
Hải Phòng. Tại Hải Phòng kể từ 
năm 2019, tất cả hệ thống các cơ sở 
giáo dục từ mầm non đến phổ thông 
đều phải liên tục cập nhật thông tin 
về chi ngân sách hàng năm, qua đó 
cung cấp bức tranh toàn cảnh hệ 
thống giáo dục trong thành phố, là 
căn cứ để ra quyết sách và lập kế 
hoạch tiếp theo.

Nhìn nhận vấn đề tài chính trong 
giáo dục lâu nay luôn phức tạp, 
nhiều ý kiến tại Phiên họp đã đưa 
ra giải pháp nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả chi ngân sách cho giáo 
dục và đào tạo. Điều này cần được 
thực hiện bằng nhiều giải pháp 
khác nhau liên quan đến phân bổ 
nguồn lực NSNN, nâng cao hiệu 
quả, giải pháp về nâng cao hiệu lực 
chi NSNN...

Đồng thời, phải xác định hướng ưu 
tiên trong phân bổ chi đầu tư cho 
ngành giáo dục từ trung ương xuống 
các địa phương, cơ cấu ngân sách 
cho giáo dục phải theo hướng tăng 
chi đầu tư. Riêng việc huy động 
nguồn lực tài chính cho giáo dục, 
cũng nên tính đến các nguồn đầu tư 
từ bên ngoài quốc gia, từ đó giúp tăng 
cường chất lượng giáo dục, đáp ứng 
đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Kết luận Phiên họp chuyên đề, Thứ 
trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu 
Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo 
dục và Phát triển nhân lực tổng hợp 
đầy đủ các ý kiến góp ý, tổng hợp 
thành các nhóm vấn đề, để báo cáo 
Bộ trưởng, Ủy viên Thường trực 
Hội đồng.
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PHIÊN HỌP TIỂU BAN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
“PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
THEO HƯỚNG TIẾP CẬN 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

Ngày 16/10/2020, Tiểu 
ban Giáo dục thường 
xuyên và học tập suốt 
đời (GDTX&HTSĐ) thuộc 
Hội đồng Quốc gia Giáo 
dục và Phát triển nhân lực 
đã có phiên họp với chủ 
đề “Phát triển giáo dục 
thường xuyên theo hướng 
tiếp cận với cách mạng 
công nghiệp 4.0”, GS.TS. 
Phạm Tất Dong, Trưởng 
Tiểu ban GDTX&HTSĐ chủ 
trì phiên họp.

 Toàn cảnh Phiên họp Tiểu ban GDTX&HTSĐ

Tại phiên họp, GS.TS. Phạm 
Tất Dong, Trưởng Tiểu ban 
Giáo dục thường xuyên và học 

tập suốt đời (GDTX&HTSĐ) đã chỉ 
ra  một số yêu cầu với hệ thống giáo 
dục thường xuyên (GDTX) trước 
bối cảnh phát triển của Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Trước hết, 
đó là chính sách phát triển GDTX, 
việc đầu tư nhỏ giọt cho lĩnh vực này 
sẽ làm cho chiến lược đào tạo nhân 
lực chất lượng cao bị cản trở. Mặt 
khác, GDTX cần nhận thức vai trò 
của mình trong việc vận động người 
dân học tập suốt đời thành một phong 
trào rộng lớn của quần chúng. Quốc 
gia không xây dựng xã hội học tập 
(XHHT), người dân không học tập 
thường xuyên thì không có hy vọng 
tiếp cận với cuộc cách mạng công 
nghiệp hiện đại và tụt hậu là điều 
không tránh khỏi. 

hội ngày càng văn minh hơn thì quốc 
gia rơi vào bi kịch. Đặc biệt, trong 
những năm tới, GDTX phải trở thành 
lực lượng chủ công trong sự nghiệp 
xây dựng Mô hình Công dân số trong 
Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 
Công dân số là sự thể hiện những năng 
lực của công dân học tập trong xã hội 
số, những yêu cầu thay đổi đối với hệ 
thống GDTX là thử thách lớn nhất đối 
với GDTX trong thập niên thứ 3 của 
Thế kỷ XXI.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung 
thảo luận về các nội dung: Tạo điều 
kiện về công nghệ thông tin (CNTT) 
trong học tập; Nâng cao động lực 
cho người dân trong học tập; Tài liệu 
học tập mở trong Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư; Hiệu quả của việc 
học tập qua hệ thống CNTT; Khuyến 
khích người dân ủng hộ giáo dục trực 
tuyến; GDTX tiếp cận với công nghệ 

Thông qua GDTX, xây dựng cho con 
người văn hóa học tập. Con người 
không quan tâm đến học tập, không 
biết dựa vào học tập để vươn tới một 
đời sống cá nhân tốt đẹp hơn, một xã 
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thông tin để phục vụ nhu cầu học tập; 
Người dân ứng dụng CNTT vào học 
tập một cách hiệu quả khi có đầy đủ 
thiết bị CNTT; Tăng cường nhận thức 
của mọi người về GDTX&HTSĐ; 
Cơ chế chính sách để toàn xã hội 
chung tay thực hiện GDTX và xây 
dựng xã hội học tập; Tạo thuận lợi 
trong việc khai thác tài liệu mở trong 
GDTX; Nguồn chi hợp pháp hóa và 
hợp thức hóa cho GDTX…

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã 
và đang diễn ra nhanh chóng, mạnh 
mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội, trong đó tác 
động không nhỏ trong lĩnh vực giáo 
dục. Phát triển GDTX trong CMCN 
4.0 là yếu tố không thể tách rời khi 
GDTX phát triển gắn với việc thúc 
đẩy học tập suốt đời, xây dựng XHHT.

Vì vậy, để đổi mới GDTX theo 
hướng tiếp cận Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư, ông Nguyễn Xuân 
Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ GDTX (Bộ 
GD&ĐT) khẳng định cần triển khai 
đồng bộ các giải pháp. Đó là xã hội 
hóa GDTX để tạo động lực khai thác, 
cung ứng các chương trình, phương 
thức giáo dục chất lượng cao; Xây 
dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý 
phương thức đào tạo, bồi dưỡng 
chương trình giáo dục thường xuyên 
theo hình thức online, trực tuyến;

Xây dựng hệ sinh thái Tài nguyên 
giáo dục mở cùng với đó là hình thành 
khung pháp lý về cung ứng, chia sẻ 

 Các đại biểu tham dự và phát biểu tại Phiên họp Tiểu ban

 PGS.TS. Đặng Quốc Bảo: “Cần có khoa/bộ môn đào tạo người làm nghề 
GDTX”

 Bà Phan Thị Tình, Phó Hiệu trưởng: Trường Đại học Hùng Vương “Cần 
xây dựng một chính sách quốc gia về học liệu mở, đầu tiên phải xây dựng 
văn bản pháp lý về Tài nguyên giáo dục mở, đó là căn cứ để các tổ chức, cá 
nhân cùng tham gia phát triển Tài nguyên giáo dục mở”

nguồn Tài nguyên giáo dục mở; Xây 
dựng cơ chế công nhận kết quả học 
tập không chính quy, phi chính quy 
theo các phương thức GDTX hỗ trợ 
người học lấy văn bằng của hệ thống 
giáo dục quốc dân; Xây dựng hệ thống 
cơ sở dữ liệu về HTSĐ và hỗ trợ xây 
dựng các mô hình học tập.

Cùng với xu thế ứng dụng mạnh mẽ 
nền tảng công nghệ thông tin, vấn đề 
nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản 
lý, giáo viên trong lĩnh vực GDTX 
được các đại biểu đánh giá là khâu 
then chốt rất cần được triển khai quyết 
liệt. Như vậy, cần ưu tiên việc đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên 
chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh 
vực GDTX. Điều này cho thấy không 
những chỉ cần chuẩn hóa đội ngũ giáo 
viên và cán bộ quản lý mà trong bối 

cảnh GDTX gắn với xây dựng XHHT, 
cần một đội ngũ làm GDTX chuyên 
nghiệp; Cùng với đó chú trọng quan 
tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực quản 
trị cơ sở GDTX đối với cán bộ quản lý, 
giáo viên GDTX hàng năm.

Kết luận phiên họp, GS.TS Phạm 
Tất Dong - Trưởng Tiểu ban 
GDTX&HTSĐ một lần nữa khẳng 
định vai trò của GDTX và cần thay 
đổi tư duy về GDTX trong bối cảnh 
CMCN 4.0. Đó là để trở thành công 
dân sống trong xã hội số thì điều 
kiện cơ bản là học tập suốt đời, phải 
có học liệu, tài nguyên giáo dục 
mở để phục vụ học tập. Quan trọng 
nhất, công dân số cần có năng lực 
sử dụng CNTT trong quá trình học 
tập và trong cuộc sống.
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Chỉ thị tiếp tục thực hiện 
mục tiêu kép

Theo đó, năm học 2020 - 2021, 
ngành Giáo dục tập trung thực hiện 
các nghị quyết, kết luận của Ðảng, 
Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ về giáo dục đào tạo, đặc 
biệt là hoàn thiện cơ chế, chính sách 
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục đào tạo; triển khai Luật Giáo dục 
năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục đại 
học 2018.

Ngành Giáo dục tập trung triển khai 
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-
KL/TW ngày 30/5/2019 Ban Bí thư 
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
29-NQ/TW của Trung ương Đảng 
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 
diện GDĐT; Kế hoạch thực hiện Kết 
luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 
của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính 
trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học 
tập; tiếp tục tập trung nguồn lực thực 
hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 
và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của 
Quốc hội về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông 
bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng 
lộ trình.

Căn cứ các yêu cầu trên và tình hình 
thực tiễn của các địa phương, của 
ngành, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 
chỉ thị toàn ngành Giáo dục tiếp tục 
tập trung thực hiện 09 nhóm nhiệm 
vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản 
trong năm học 2020 - 2021.

Căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực 
tiễn, Giám đốc các Sở GD&ĐT tham 
mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố ban hành văn bản chỉ đạo về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 
2020 - 2021 ở địa phương và tổ chức 
triển khai kế hoạch, trong đó lưu ý các 
giải pháp bảo đảm chất lượng giáo 
dục trong bối cảnh dịch Covid-19 có 
thể còn diễn biến phức tạp.

Riêng đối với những địa phương 
phải thực hiện giãn cách, cách ly xã 
hội để phòng, chống dịch Covid-19, 
sẽ tổ chức việc dạy và học trực tuyến 
qua Internet và trên truyền hình với 
phương châm “tạm dừng đến trường, 
không dừng học”, nhằm thực hiện 
mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu 
quả, vừa đảm bảo kế hoạch năm học.

Giám đốc đại học, học viện, hiệu 
trưởng các trường đại học, cao đẳng 
sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo, 
tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm 
vụ, giải pháp năm học 2020 - 2021; 
thực hiện các giải pháp đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, nhà 
giáo, nhân viên toàn ngành Giáo dục 
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Đổi mới, đảm bảo chất lượng 
giáo dục

Mục tiêu xuyên suốt trong 09 nhóm 
nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 
2021 là tiếp tục đổi mới và đảm bảo 
chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ rà soát, quy hoạch, phát 
triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào 
tạo trong cả nước phải đảm bảo 
nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học 
tập của học sinh, gắn với các điều 
kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới chương trình giáo 
dục mầm non, phổ thông; đồng thời, 
đề xuất cơ chế, chính sách khuyến 
khích phát triển hệ thống cơ sở giáo 
dục ngoài công lập.

Trong năm học 2020 - 2021 cần 
hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch 
mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và 
các trường sư phạm giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tổ 
chức triển khai thực hiện Đề án sau 
khi ban hành.

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa 
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lý giáo dục các cấp luôn là nhiệm 
vụ cốt lõi. Chỉ thị nêu rõ, cần quan 
tâm xây dựng các chính sách, cơ chế 
mang tính đặc thù, thực hiện tốt chế 
độ, chính sách cho đội ngũ này. Đặc 
biệt, cần thực hiện bồi dưỡng thường 
xuyên đội ngũ đáp ứng chuẩn nghề 
nghiệp và thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông mới; thực hiện 
hiệu quả Đề án của Thủ tướng Chính 
phủ về nâng cao chất lượng đội ngũ 
giáo viên mầm non, phổ thông và 
giảng viên đại học.

Bên cạnh quan tâm hỗ trợ phát triển 
giáo dục mầm non, ngành Giáo dục 
tập trung đẩy mạnh triển khai chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông mới. Là năm học đầu tiên triển 
khai thực hiện chương trình, sách 
giáo khoa lớp 1, Chỉ thị yêu cầu, tiếp 
tục rà soát, bổ sung, đảm bảo đủ cơ 
sở vật chất và thiết bị dạy học, lựa 
chọn và bố trí đủ giáo viên có kinh 
nghiệm triển khai chương trình, sách 
giáo khoa để dạy lớp 1.

Cũng trong năm học này, tổ chức 
thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa 
các môn học và hoạt động giáo dục 
lớp 2, lớp 6 và tài liệu giáo dục địa 
phương theo lộ trình; tiếp tục triển 
khai xã hội hóa biên soạn sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông.

Đồng thời, thực hiện đổi mới 
phương pháp dạy học theo hướng 

CHỈ THỊ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020 - 2021 
CỦA TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ  Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 
666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của toàn ngành. 
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phát triển phẩm chất, năng lực của 
học sinh; tinh giản nội dung dạy học; 
đẩy mạnh giáo dục STEM trong bậc 
phổ thông; đổi mới kiểm tra, đánh 
giá gắn với lộ trình thực hiện chương 
trình giáo dục phổ thông mới.

Năm học 2020 - 2021 cũng chú trọng 
công tác giáo dục tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 
viên thông qua hoạt động giáo dục 
và trải nghiệm; tăng cường an ninh, 
an toàn trường học và các giải pháp 
phòng, chống bạo lực học đường.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Chỉ 
thị cũng đặt ra nhiệm vụ quan trọng 
là thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh 
ứng dụng CNTT trong giáo dục đào 
tạo, tập trung hoàn thiện chính sách 
phát triển phương thức giáo dục đào 
tạo trực tuyến, quản lý giáo dục trên 
môi trường mạng; phát triển kho học 
liệu số toàn ngành; triển khai hiệu 
quả hệ thống quản lý học tập qua 
mạng để bồi dưỡng giáo viên, cán 
bộ quản lý theo phương thức thường 
xuyên, liên tục ngay tại nhà trường.

Xử lý nghiêm tiêu cực 
trong hoạt động giáo dục 
và đào tạo

05 nhóm giải pháp cơ bản được duy 
trì và phát triển theo hướng trọng tâm, 
chi tiết. Cùng với hoàn thiện thể chế, 
tăng cường nguồn lực đầu tư, khảo 
thí, kiểm định chất lượng và truyền 
thông, đáng chú ý là nhóm giải pháp 
“Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản 
lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi 
mới công tác quản lý; đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn 
chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực 
trong hoạt động giáo dục đào tạo”.

Chỉ thị nêu rõ, triển khai bồi dưỡng, 
chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục, thực hiện nghiêm 
kỷ cương, kỷ luật, lối sống văn minh 
đối với cán bộ quản lý giáo dục.

Đặc biệt, rà soát các vấn đề giáo 
dục đào tạo trong toàn ngành để chủ 
động chỉ đạo giải quyết dứt điểm, 
khắc phục những hạn chế, bất cập.

Trong năm học 2020 - 2021, công tác 
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

sẽ được tăng cường. Theo Chỉ thị, 
thực hiện thanh tra, kiểm tra công 
tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại 
các cơ sở giáo dục, đặc biệt là chứng 
chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng 
CNTT; thanh tra, kiểm tra đột xuất 
khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc 
những vấn đề nóng mà dư luận xã 
hội quan tâm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các 
cơ sở giáo dục đại học, nhất là việc 
thực hiện quy định về quyền tự chủ 
và trách nhiệm giải trình; công tác 
tuyển sinh, các chương trình liên kết 
giáo dục ở các cấp học và trình độ 
đào tạo, các cơ sở giáo dục có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và 
các hoạt động tư vấn du học. Xem 
xét dừng tuyển sinh các chương 
trình, các ngành đào tạo không đảm 
bảo chất lượng.

Chỉ thị nhấn mạnh, xử lý nghiêm các 
tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng chế 
tài xử phạt đối với một số hành vi vi 
phạm có tổ chức, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động quản lý nhà 
nước về giáo dục. 

9 NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU BAO GỒM:
1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước;
2. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;
3. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu 
quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo 
đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên;
4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo;
5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo;
6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục;
7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo;
8. Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo;
9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

05 NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN BAO GỒM:
1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục đào tạo;
2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục đào tạo;
3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo;
4. Tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;
5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục đào tạo.
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THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 
CỦA GIẢNG VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Điều 2 của Thông tư quy 
định nhiệm vụ của các chức 
danh giảng viên, trợ giảng, 

giảng viên có chức danh giáo sư, 
phó giáo sư:

- Giảng viên thực hiện theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 
28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT  và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định mã số và tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục đại học 
công lập.

- Trợ giảng có nhiệm vụ:  Tham gia 
hỗ trợ giảng viên có chức danh cao 
hơn trong các hoạt động giảng dạy, 
bao gồm: chuẩn bị bài giảng, phụ 
đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, 
thí nghiệm, thực hành và chấm bài; 
việc giao thực hiện các hoạt động 
trợ giảng, nhiệm vụ, quyền và chế 
độ cho những người tham gia hoạt 
động trợ giảng giao thủ trưởng cơ 
sở giáo dục đại học quy định cụ thể.

- Giảng viên có chức danh giáo sư, 
phó giáo sư thực hiện nhiệm vụ theo 
quy định tại Quyết định số 37/2018/
QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy 
định tiêu chuẩn, thủ tục xét công 
nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm 
chức danh giáo sư, phó giáo sư;              

thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức 
danh và miễn nhiệm chức danh giáo 
sư, phó giáo sư và nhiệm vụ quy 
định tại khoản 1 Điều này.

Tại chương II của Thông tư quy 
định thời gian làm việc, giờ chuẩn 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học, 
cụ thể:

- Thời gian làm việc, giờ chuẩn 
giảng dạy và định mức giờ chuẩn 
giảng dạy của giảng viên là thời 
gian làm việc của giảng viên trong 
năm học là 44 tuần (tương đương 
1.760 giờ hành chính) để thực hiện 
nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học, phục vụ cộng đồng và 
thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 
khác, được xác định theo năm học 

sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy 
định. Thời gian giảng dạy trong kế 
hoạch đào tạo được tính bằng giờ 
chuẩn giảng dạy, trong đó một tiết 
giảng lý thuyết trình độ đại học trực 
tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực 
tuyến) 50 phút được tính bằng một 
giờ chuẩn giảng dạy và được quy 
định cụ thể tại khoản 1 Điều 6 của 
Thông tư này.

- Quy định về nghiên cứu khoa học 
của giảng viên: Giảng viên phải 
dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian 
làm việc trong năm học (tương 
đương 586 giờ hành chính) để làm 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Việc 
giao và triển khai thực hiện nhiệm 
vụ nghiên cứu khoa học cho giảng 
viên phải phù hợp với điều kiện, 
tiềm lực khoa học, chiến lược phát 
triển của cơ sở giáo dục đại học và 
phù hợp với năng lực chuyên môn 
của giảng viên. Mỗi năm, giảng viên 
phải hoàn thành nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học được giao tương ứng 
với chức danh hoặc vị trí công việc 
đang đảm nhiệm. Kết quả nghiên 
cứu khoa học của giảng viên được 
đánh giá thông qua các sản phẩm 
khoa học và công nghệ, các hoạt 
động nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ; tối thiểu tương đương 
với một đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp cơ sở được nghiệm thu từ đạt 
yêu cầu trở lên hoặc một bài báo 
được công bố trên tạp chí khoa học 
có mã số chuẩn quốc tế ISSN hoặc 
một báo cáo khoa học tại hội thảo 
khoa học chuyên ngành.

Thông tư cũng quy định việc quy 
đổi các hoạt động chuyên môn ra 
giờ chuẩn giảng và chế độ làm 
vượt định mức lao động. Thông tư 
này thay thế Thông tư số 47/2014/
TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên. Thông tư này có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 
năm 2020.

Ngày 27 tháng 7 năm 
2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
đã ban hành Thông tư             
số 20/2020/TT-BGDĐT quy 
định chế độ làm việc của 
giảng viên cơ sở giáo dục 
đại học. Thông tư này áp 
dụng đối với giảng viên 
giảng dạy tại các đại học, 
học viện, trường đại học 
và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

 Ảnh minh họa/INT
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THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
CỦA NGÀNH GIÁO DỤC 

Thông tư quy định Danh hiệu 
“Cờ thi đua của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo”, Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, 
cụ thể: 

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ 
GD&ĐT”: Cờ thi đua của Bộ 
GD&ĐT được xét tặng hằng năm 
khi kết thúc năm học, năm công tác 
cho tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất và 
được bình xét dẫn đầu các khối, cụm 
thi đua như sau: Các khối, cụm thi 
đua do Bộ GD&ĐT quy định bình 
xét 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất, 
dẫn đầu từng khối, cụm thi đua để đề 
nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua 
của Bộ; Các đơn vị được quy định 
tại điểm a, điểm b, điểm đ Khoản 1 
Điều 2 của Thông tư này bình xét 01 
tập thể khoa, phòng, ban và tương 
đương trực thuộc đơn vị, dẫn đầu các 
khoa, phòng, ban và tương đương để 
đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi 
đua của Bộ.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT  được trao  tặng cho cá nhân 
có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu 
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  
(i) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, 
được bình xét trong thực hiện phong 
trào thi đua do Bộ phát động; (ii) 
Lập được nhiều thành tích có phạm 
vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ hoặc có nghĩa cử cao đẹp, 
hành động dũng cảm cứu người, cứu             

tài sản của nhân dân, của Nhà nước, 
phòng chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu 
tranh với những hành vi tiêu cực, vi 
phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có 
tác dụng nêu gương và được đơn vị, 
địa phương ghi nhận, tôn vinh; (iii) 
Có thành tích xuất sắc trong học tập, 
rèn luyện, khởi nghiệp; có sáng kiến, 
giải pháp trong nghiên cứu khoa học; 
vượt khó, vươn lên học giỏi; tham 
gia có hiệu quả các hoạt động tình 
nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng 
được cơ quan quản lý trực tiếp xác 
nhận; Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết 
thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, 
được cơ quan quản lý trực tiếp và 
đơn vị thụ hưởng xác nhận.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT được xét tặng cho tập thể 
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau: (i) Có 
thành tích tiêu biểu, xuất sắc được 
bình xét trong thực hiện phong trào 
thi đua do Bộ phát động;  (ii) Có 02 
năm liên tục được cấp có thẩm quyền 
công nhận danh hiệu “Tập thể Lao 
động xuất sắc” đối với các đơn vị 
thuộc Cơ quan Bộ, đơn vị trực thuộc 
Bộ, Đại học quốc gia và các tập thể 
trực thuộc các đơn vị quy định tại 
điểm này; (iii) Có thành tích xuất sắc 
đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở 
một trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ hoặc có 
thành tích xuất sắc trong việc cứu 
người, cứu tài sản của nhân dân,                                             

của Nhà nước, phòng chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch 
bệnh ở đơn vị, địa phương; (iv) Có 
nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, 
hiệu quả cho ngành Giáo dục, được 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và 
đơn vị thụ hưởng xác nhận; (v) Có 
thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 
quá trình xây dựng và phát triển đơn 
vị, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập 
vào năm tròn.

- Thông tư quy định việc tặng kỷ 
niệm chương Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục” cho cá nhân trong 
ngành Giáo dục có thời gian công 
tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm 
trở lên. Trường hợp cá nhân đang 
công tác được cử đi học hoặc thực 
hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp 
tục nhận công tác trong ngành Giáo 
dục thì thời gian đi học hoặc thực 
hiện nghĩa vụ quân sự được tính là 
thời gian công tác trong ngành Giáo 
dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Cá 
nhân có đủ thời gian công tác nhưng 
bị kỷ luật từ mức khiển trách đến 
dưới mức buộc thôi việc chỉ được 
xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 
năm, tính từ thời điểm hết thời hạn 
chịu kỷ luật; thời gian chịu kỷ luật 
không được tính để xét tặng Kỷ niệm 
chương; cá nhân đang công tác tại 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, các huyện nghèo được 
áp dụng hưởng chính sách như quy 
định đối với vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét 
tặng sớm hơn so với thời gian quy 
định tại điểm a Khoản này là 05 năm.
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Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành 
Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 hướng dẫn công tác thi đua, khen 
thưởng ngành Giáo dục nhằm hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 
Giáo dục thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bao gồm yêu cầu xét thi 
đua, khen thưởng; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm 
quyền quyết định và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 
thời điểm nhận hồ sơ; hội đồng sáng kiến; hội đồng thi đua, khen thưởng;  
trách nhiệm chi thưởng.



- Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục” cho cá nhân ngoài 
ngành Giáo dục: Đã đảm nhiệm 
chức vụ quản lý đủ một nhiệm kỳ 
(60 tháng) trở lên, có nhiều đóng góp 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần 
vào sự phát triển của ngành Giáo dục; 
Có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ 
tài chính, hiện vật cho sự phát triển 

ngành Giáo dục, được đơn vị thụ 
hưởng xác nhận.

- Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
giáo dục” cho cá nhân là người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài và người 
nước ngoài có đóng góp tích cực vào 
việc xây dựng, phát triển sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo của Việt Nam, 
tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác 

giữa Giáo dục Việt Nam với các nước 
và các tổ chức quốc tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, thay 
thế Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng 
dẫn công tác thi đua, khen thưởng 
ngành Giáo dục.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH BIÊN SOẠN, 
CHỈNH SỬA SÁCH GIÁO; TIÊU CHUẨN TỔ CHỨC, 
CÁ NHÂN BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA; TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định tiêu chuẩn, quy trình 
biên soạn, chỉnh sửa sách giáo 

khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân 
biên soạn sách giáo khoa; tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng Quốc gia 
thẩm định sách giáo khoa ban hành 
kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-

BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT, như sau: 

 - Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 
20 như sau: “Bộ GD&ĐT tiếp 
nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định 
sách giáo khoa nhiều nhất 02 đợt 
trong một năm; trong mỗi đợt 

thẩm định, một bản mẫu sách giáo 
khoa được thẩm định nhiều nhất 
02 (hai) vòng, mỗi vòng nhiều 
nhất 05 (năm) ngày. Trường hợp 
hồ sơ chưa đáp ứng các quy định 
tại Điều 17 Thông tư này thì hồ 
sơ được gửi trả lại đơn vị đề nghị 
thẩm định sách giáo khoa trong 

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Thông tư số                     
23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách 
giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động 
của Hội đồng Quốc gia Thẩm định sách giáo khoa, trong đó quy định cụ thể như sau:

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH 
VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LẠI ĐƠN VỊ HỌC TẬP

Ngày 22 tháng 8 năm 
2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
đã ban hành Thông tư số 
22/2020/TT-BGDĐT  quy định 
về đánh giá, xếp loại đơn 
vị học tập nhằm mục đích 
tạo cơ hội và điều kiện 
cho thành viên trong đơn 
vị được học tập thường 
xuyên, học tập suốt đời. 
Cung cấp cơ sở để xây dựng 
kế hoạch thực hiện và huy 
động nguồn lực hỗ trợ việc 
học tập, bồi dưỡng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả 
công việc của các thành 
viên trong đơn vị.

Thông tư quy định nguyên 
tắc đánh giá, xếp loại đơn vị 
học tập: Đề cao trách nhiệm 

tự đánh giá, xếp loại của các đơn 
vị và trách nhiệm tổng hợp, đánh 
giá, xếp loại của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh theo quy định tại Thông tư này. 
Đảm bảo nguyên tắc công khai, 
công bằng, minh bạch, khách quan.

Tiêu chí đánh giá Đơn vị học tập 
gồm có: Xây dựng đơn vị học tập; 
Kết quả học tập của các thành viên 
trong đơn vị; Tác động của việc xây 
dựng đơn vị học tập tới các cá nhân, 
gia đình, dòng họ, cộng đồng, tới 
hiệu quả làm việc và sự phát triển 
của cơ quan, tổ chức. Việc đánh 
giá được thực hiện theo hình thức   

chấm điểm và xếp loại 4 mức theo 
tổng điểm đạt được (Loại tốt: 85 - 
100 điểm; Loại khá: 70 - 85 điểm; 
Loại trung bình: từ 50 - 70 điểm; 
Loại chưa đạt: Dưới 50 điểm). Các 
cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, 
xếp loại theo tiêu chí và gửi báo 
cáo về Sở GD&ĐT (đối với các 
đơn vị cấp tỉnh), về phòng GD&ĐT 
(đối với các đơn vị cấp huyện) 
trong Quý 1 của năm tiếp theo. Sở 
và phòng GD&ĐT chủ trì tổ chức 
kiểm tra việc đánh giá, xếp loại Đơn 
vị học tập và tổng hợp kết quả trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp 
quyết định công nhận và công bố 
công khai.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 
ngày 21 tháng 9 năm 2020.
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thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ”.

- Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm 
c Khoản 6 Điều 20 như sau: “b) 
Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa 
được Hội đồng đánh giá “Đạt nhưng 
cần sửa chữa” tại vòng thẩm định 
thứ nhất thì đơn vị tổ chức thẩm 
định trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo văn bản thông báo cho đơn 
vị đề nghị thẩm định sách giáo khoa 

thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đề nghị thẩm định lại theo quy định 
tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư này. 
Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 
tối đa là 30 ngày, tính từ ngày ban 
hành thông báo kết quả thẩm định 
của đơn vị tổ chức thẩm định”; “c) 
Trường hợp bản mẫu sách giáo khoa 
được Hội đồng đánh giá “Không 
đạt” tại vòng thẩm định thứ nhất, 
“Không đạt” hoặc “Đạt nhưng cần 

sửa chữa” tại vòng thẩm định thứ hai 
thì đơn vị tổ chức thẩm định thông 
báo kết quả thẩm định cho đơn vị đề 
nghị thẩm định sách giáo khoa. Nếu 
tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp 
tục biên soạn sách giáo khoa thì bản 
mẫu sách giáo khoa phải được xây 
dựng lại để tổ chức thẩm định, như 
thẩm định lần đầu”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020.

Thông tư này áp dụng đối với 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo 
dục trong các cơ sở giáo dục 

công lập, dân lập, tư thục bao gồm: 
Cơ sở giáo dục mầm non; trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở, trường 
phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở, 
trung tâm giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp 
- giáo dục thường xuyên, trường 
chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác 
thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học hoặc cấp trung 
học cơ sở.

Tại Điều 3 của Thông tư quy định về 
việc sử dụng giáo viên chưa đáp ứng 
trình độ chuẩn được đào tạo, như sau: 

- Trong hai năm liên tiếp liền kề 
trước năm Thông tư này có hiệu lực 
thi hành, giáo viên có kết quả đánh 
giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp 
trở lên hoặc được phân loại, đánh giá 
viên chức ở mức hoàn thành nhiệm 
vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục 
bố trí công tác giảng dạy cho đến khi 
nghỉ hưu theo quy định.

- Trong hai năm liên tiếp liền kề 
trước năm Thông tư này có hiệu lực 

thi hành, giáo viên có kết quả đánh 
giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề 
nghiệp và có một năm được phân 
loại, đánh giá viên chức  ở mức không 
hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí 
giảng dạy và được sắp xếp tham gia 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để 
bố trí sang vị trí việc làm khác phù 
hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi 
nghỉ hưu theo quy định.

-  Giáo viên không đủ sức khỏe, có 
nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều 
kiện theo quy định của Luật Bảo 
hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo 
quy định.

- Giáo viên chưa đáp ứng trình độ 
chuẩn được đào tạo quy định tại 
Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 
này, tùy vào trường hợp cụ thể có thể 
thực hiện các quy định về thôi việc 
và tinh giản biên chế theo các quy 
định hiện hành.

Tại Điều 4 của Thông tư quy định 
việc việc sử dụng cán bộ quản lý giáo 
dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn 
được đào tạo, như sau:

- Trong hai năm liên tiếp liền kề 
trước năm Thông tư này có hiệu lực 
thi hành, cán bộ quản lý giáo dục có 

kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn 
hiệu trưởng trở lên hoặc được phân 
loại, đánh giá công chức, viên chức ở 
mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có 
đủ sức khỏe thì tiếp tục đảm nhiệm 
chức vụ quản lý trường học đến hết 
nhiệm kì bổ nhiệm. Sau khi kết thúc 
nhiệm kì, không thực hiện bổ nhiệm 
lại chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu 
trưởng mà bố trí sang vị trí việc làm 
khác phù hợp tại cơ sở giáo dục đến 
khi nghỉ hưu theo quy định.

- Trong hai năm liên tiếp liền kề 
trước năm Thông tư này có hiệu lực 
thi hành, cán bộ quản lý giáo dục có 
kết quả đánh giá, xếp loại không đạt 
chuẩn hiệu trưởng và có một năm 
được phân loại, đánh giá công chức, 
viên chức ở mức không hoàn thành 
nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ 
hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bố trí 
sang vị trí việc làm khác phù hợp tại 
cơ sở giáo dục.

- Cán bộ quản lý giáo dục không đủ 
sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, 
đủ các điều kiện theo quy định của 
Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ 
hưu theo quy định.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG 
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 
CHƯA ĐÁP ỨNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Thông tư số                         
24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các 
cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được 
đào tạo.
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THÔNG TƯ QUY ĐỊNH 
VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng  Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Thông tư số                  
25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 
thông, trong đó quy định về nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và việc tổ 
chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa.

- Cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp 
ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy 
định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 
3 Điều này, tùy vào trường hợp cụ 
thể có thể thực hiện các quy định 
về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và 
tinh giản biên chế theo các quy định 
hiện hành.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm chủ trì, 
phối hợp với các đơn vị liên quan 
kiểm tra việc triển khai thực hiện 
Thông tư này. 

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm 

chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí, 
sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ 
quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình 
độ chuẩn được đào tạo; bố trí các 
nguồn kinh phí để thực hiện việc 
bồi dưỡng; nguồn kinh phí để thực 
hiện việc giải quyết chế độ, chính 
sách cho giáo viên, cán bộ quản lý 
giáo dục; chỉ đạo kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện kế hoạch sử dụng giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa 
đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Các Sở GD&ĐT phối hợp với Ủy 
ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo 
Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục 

tổ chức thực hiện Thông tư này theo 
thẩm quyền; phối hợp với các cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng và Ủy ban nhân 
dân cấp huyện tổ chức bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục chưa 
đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 
được bố trí sang vị trí việc làm khác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2020 
(Bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-
BGDĐT ngày 12/5/2006 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc 
bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa 
đạt trình độ chuẩn).

Việc lựa chọn sách giáo khoa 
phải đảm bảo các nguyên 
tắc: (1) Lựa chọn sách giáo 

khoa thuộc danh mục sách giáo khoa 
đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tạo 
phê duyệt để sử dụng ổn định trong 
cơ sở giáo dục phổ thông; (2) Mỗi 
môn học ở một khối lớp lựa chọn 
một hoặc một số sách giáo khoa; (3) 
Bảo đảm thực hiện công khai, minh 
bạch, đúng pháp luật.

Việc tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng lựa chọn sách giáo khoa được 
thực hiện theo quy định, cụ thể:   

- Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 
do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương thành lập, giúp 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa 
chọn sách giáo khoa.

- Mỗi môn học của một cấp học 
thành lập 01 Hội đồng, số lượng 
thành viên Hội đồng là số lẻ, tối 
thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 
2/3 (hai phần ba) số thành viên là tổ 
trưởng tổ chuyên môn và giáo viên 

đang trực tiếp giảng dạy môn học 
của cấp học đó.

Nhiệm vụ của Hội đồng thực hiện 
việc lựa chọn sách giáo khoa theo 
quy định tại Thông tư này và các tiêu 
chí lựa chọn sách giáo khoa do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy định; đề 
xuất danh mục sách giáo khoa để sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Việc lựa chọn sách giáo khoa thực 
hiện theo quy trình như sau:

- Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất 
lựa chọn sách giáo khoa: Tổ chuyên 
môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ 
chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo 
luận và đánh giá các sách giáo khoa 
của môn học thuộc chuyên môn phụ 
trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo 
khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 
01 sách giáo khoa cho mỗi môn học; 
báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo 
dục phổ thông danh mục sách giáo 
khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa 
chọn. Danh mục sách giáo khoa do 

tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có 
chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn 
và các giáo viên tham gia lựa chọn.  

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức 
cuộc họp với thành phần gồm người 
đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, 
tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện 
Ban đại diện cha mẹ học sinh để 
thảo luận, đánh giá sách giáo khoa 
trên cơ sở danh mục sách giáo khoa 
do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa 
chọn 01 sách giáo khoa cho mỗi môn 
học; báo cáo về Sở GD&ĐT, Phòng 
GD&ĐT (đối với cấp tiểu học và cấp 
trung học cơ sở) danh mục sách giáo 
khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề 
xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo 
khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề 
xuất lựa chọn có chữ ký của người 
đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông 
và các tổ trưởng tổ chuyên môn.

- Phòng GD&ĐT tổng hợp, báo cáo 
Sở GD&ĐT danh mục sách giáo 
khoa được các cơ sở giáo dục phổ 
thông thuộc thẩm quyền quản lý đề 
xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự 

1 6 BẢN TIN HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

CHÍNH SÁCH MỚI

QUÝ III/2020



sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục 
phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao 
xuống thấp.

- Sở GD&ĐT tổng hợp, chuyển giao 
cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa 
danh mục sách giáo khoa được các 
cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa 

chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo 
khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông 
đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách 
giáo khoa của các Hội đồng do Sở 
GD&ĐT trình, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định phê duyệt danh mục 

sách giáo khoa để sử dụng trong cơ 
sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 11 tháng 10 năm 2020 và 
thay thế Thông tư số 01/2020/TT-
BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH 
VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Mục đích của Thông tư là 
giúp cho học sinh có khả 
năng tự nhận xét,  tham 

gia nhận xét, tự học, tự điều chỉnh 
cách học; giáo viên điều chỉnh, đổi 
mới hình thức tổ chức, phương pháp 
giáo dục trong quá trình dạy học, 
giáo dục; kịp thời phát hiện những 
cố gắng, tiến bộ của học sinh nhằm 
động viên, khích lệ và phát hiện 
những khó khăn chưa thể tự vượt 
qua của học sinh để hướng dẫn, giúp 
đỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động học tập, rèn luyện 
của học sinh; góp phần thực hiện 
mục tiêu giáo dục tiểu học. Cán bộ 
quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ 
đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới 
phương pháp dạy học, phương pháp 
đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

Thông tư quy định việc đánh giá học 
sinh phải đảm bảo các yếu tố: 

- Đánh giá học sinh thông qua đánh 
giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt 
và biểu hiện cụ thể về các thành phần 
năng lực của từng môn học, hoạt 
động giáo dục và những biểu hiện 
phẩm chất, năng lực của học sinh 
theo yêu cầu của chương trình giáo 
dục phổ thông cấp tiểu học.

- Đánh giá thường xuyên bằng nhận 
xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số 
kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh 
giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ 
học sinh, trong đó đánh giá của giáo 
viên là quan trọng nhất.

- Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến 
bộ của học sinh; coi trọng việc động 
viên, khuyến khích sự cố gắng trong 
học tập, rèn luyện của học sinh; giúp 
học sinh phát huy nhiều nhất khả 
năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, 
công bằng, khách quan; không so 
sánh học sinh này với học sinh khác, 
không tạo áp lực cho học sinh, giáo 
viên và cha mẹ học sinh.

Thông tư cũng quy định rõ về nội 
dung và phương pháp đánh giá học 
sinh tiểu học, cụ thể: 

- Về nội dung đánh giá: (i) Đánh 
giá quá trình học tập, sự tiến bộ và                   

kết quả học tập của học sinh đáp ứng 
yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể 
về các thành phần năng lực của từng 
môn học, hoạt động giáo dục theo 
chương trình giáo dục phổ thông cấp 
tiểu học; (ii) Đánh giá sự hình thành 
và phát triển phẩm chất, năng lực của 
học sinh thông qua những phẩm chất 
chủ yếu và những năng lực cốt lõi 
của học sinh. 

- Về phương pháp đánh giá: Thường 
sử dụng các phương pháp đánh giá 
như quan sát; đánh giá qua hồ sơ học 
tập, các sản phẩm, hoạt động của học 
sinh; đánh giá qua phương pháp vấn 
đáp; kiểm tra viết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 
và thay thế Thông tư số 30/2014/TT-
BGDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-
BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ngày 04 tháng 9 năm 
2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
ký ban hành Thông tư                      
số 27/2020/TT-BGDĐT quy 
định về đánh giá học sinh 
tiểu học.

 Giáo viên tiểu học chỉ nhận xét vào vở học sinh khi cần thiết (Ảnh: vtv.vn)
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Thông tư đã quy định cụ thể 
nhiệm vụ và quyền hạn của 
trường tiểu học, như sau:

- Công khai mục tiêu, chương trình, 
kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo 
đảm chất lượng giáo dục, kết quả 
đánh giá và kiểm định chất lượng 
giáo dục; tổ chức giảng dạy, học 
tập và hoạt động giáo dục đạt chất 
lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần 
đạt theo chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học do Bộ GD&ĐT 
ban hành.

- Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ 
cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa 
bàn. Huy động trẻ em đi học đúng 
độ tuổi, vận động và tạo điều kiện 
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến 
trường. Nhận bảo trợ và quản lý các 
hoạt động giáo dục của cơ sở giáo 
dục khác thực hiện chương trình giáo 
dục phổ thông cấp tiểu học theo sự 
phân công của cấp có thẩm quyền.

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch 
phát triển nhà trường theo các quy 
định của Bộ GD&ĐT, gắn với điều 
kiện kinh tế - xã hội của địa phương; 
xây dựng kế hoạch hoạt động giáo 
dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần 

đạt theo chương trình giáo dục phổ 
thông cấp tiểu học.

- Triển khai thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông cấp tiểu học do 
Bộ GD&ĐT ban hành; thực hiện lựa 
chọn sách giáo khoa theo quy định của 
Bộ GD&ĐT; triển khai thực hiện sách 
giáo khoa và nội dung giáo dục của 
địa phương theo quyết định của Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; thực hiện tự chủ 
chuyên môn trong tổ chức các hoạt 
động giáo dục tại trường tiểu học.

Thông tư cũng quy định rõ điều kiện, 
thủ tục thành lập; điều kiện hoạt động 
giáo dục; sáp nhập, chia tách, đình chỉ 
hoạt động, giải thể trường tiểu học và 
các cơ sở giáo dục khác, trong đó: 

- Điều kiện, thủ tục thành lập trường 
tiểu học công lập, cho phép thành 
lập trường tiểu học tư thục; điều 
kiện, thủ tục để trường tiểu học hoạt 
động giáo dục; sáp nhập, chia tách 
trường tiểu học; đình chỉ hoạt động 
giáo dục đối với trường tiểu học; 
giải thể trường tiểu học thực hiện 
theo quy định của Chính phủ về 
điều kiện đầu tư và hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục.

- Điều kiện, thủ tục để cơ sở giáo dục 
khác thực hiện chương trình giáo dục 
tiểu học; đình chỉ, thu hồi quyết định 
cho phép cơ sở giáo dục khác thực 
hiện chương trình giáo dục tiểu học 
thực hiện theo quy định của Chính 
phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục.

- Điều kiện để trường tiểu học và cơ 
sở giáo dục khác thực hiện chương 
trình giáo dục tiểu học hoạt động 
phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu theo quy 
định hiện hành.

Quy định cơ cấu tổ chức trường tiểu 
học gồm: Hội đồng trường; Ban 
giám hiệu gồm hiệu trưởng và phó 
hiệu trưởng; Hội đồng thi đua khen 
thưởng; Hội đồng kỉ luật; Hội đồng 
tư vấn; tổ chức Đảng Cộng sản Việt 
Nam; tổ chức Công đoàn; tổ chức 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền 
phong Hồ Chí Minh; các tổ chuyên 
môn; tổ văn phòng; lớp học sinh. 

Đồng thời, văn bản cũng quy định về 
tổ chức hoạt động giáo dục, chương 
trình giáo dục và kế hoạch giáo dục, 
sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tài 
liệu tham khảo và tài liệu giáo dục 
địa phương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. 
Thông tư này thay thế Thông tư 
số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 
30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường 
tiểu học và Thông tư số 50/2012/
TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban 
hành sửa đổi, bổ sung Điều 40, 
bổ sung thêm Điều 40a của Thông 
tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 
30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường 
tiểu học.

THÔNG TƯ BAN HÀNH 
ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Thông tư số 28/2020/
TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học.

 Ảnh minh họa (nguồn internet).
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THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký ban hành Thông tư số 32/2020/
TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 
phổ thông liên cấp. 

Thông tư quy định về tổ chức 
và hoạt động trường trung 
học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học, bao gồm: tổ chức và 
quản lý nhà trường; tổ chức hoạt 
động giáo dục trong nhà trường; 
nhiệm vụ và quyền của giáo viên, 
nhân viên; nhiệm vụ và quyền của 
học sinh; tài sản và tài chính của nhà 
trường; quan hệ giữa nhà trường, 
gia đình và xã hội. Áp dụng cho 
trường trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông, trường phổ thông 
có nhiều cấp học, trường chuyên 
biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện 
chương trình giáo dục phổ thông, tổ 
chức và cá nhân có liên quan. 

Tại Điều 4 của Thông tư cũng quy 
định về loại hình trường gồm công 
lập và tư thục. Trong đó, trường trung 
học công lập do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định thành lập và 
trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây 
dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho 
chi thường xuyên của trường trung 
học công lập chủ yếu do ngân sách 
nhà nước bảo đảm. Còn trường trung 
học tư thục do nhà đầu tư trong nước 
hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 
và bảo đảm điều kiện hoạt động, 
được thành lập theo quy định của 
pháp luật. Nguồn đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất và kinh phí hoạt động của 
trường trung học tư thục là nguồn 
ngoài ngân sách nhà nước.

Trường trung học cơ sở và trường 
phổ thông có nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung học cơ sở do 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quyết định thành lập, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện quản lý.

Trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học 
có cấp học cao nhất là trung học phổ 
thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định thành lập, Sở 
GD&ĐT quản lý. Sở GD&ĐT phối 
hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện 
xây dựng nội dung phối hợp quản lý 
và tổ chức các hoạt động giáo dục 
có liên quan của trường phổ thông có 
nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 
trung học phổ thông.

Về điều kiện, thủ tục thành lập; điều 
kiện hoạt động giáo dục; sáp nhập, 
chia, tách; đình chỉ hoạt động; giải 
thể trường trung học và các cơ sở 
giáo dục khác, thông tư quy định 
như sau: 

- Điều kiện, thủ tục thành lập trường 
trung học công lập, cho phép thành 
lập trường trung học tư thục; điều 
kiện, thủ tục để trường trung học 
được hoạt động giáo dục; sáp nhập, 
chia, tách trường trung học; đình chỉ 

hoạt động giáo dục đối với trường 
trung học; giải thể trường trung học 
thực hiện theo quy định về điều kiện 
đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục của Chính phủ.

- Điều kiện, thủ tục để cơ sở giáo dục 
khác được thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông; đình chỉ, thu hồi 
quyết định cho phép cơ sở giáo dục 
khác được thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông thực hiện theo 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục của 
Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 
và thay thế Thông tư số 12/2011/
TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều 
lệ trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học.

 (Ảnh: tuoitrethudo.com.vn)
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Đặt vấn đề

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía 
Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và 
trung du Bắc Bộ Việt Nam, tiếp giáp 
với các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và 
Sơn La. Tổng diện tích tự nhiên của 
tỉnh là  6.887,45 km2, tổng dân số 
toàn tỉnh là 821.030 người, mật độ 
dân số bình là 119 người/km2. Toàn 
tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính 
cấp huyện, gồm 01 Thành phố, 01 
thị xã, 07  huyện với 173 đơn vị 
hành chính cấp xã (gồm 150 xã, 13 
phường, 10 thị trấn).

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai 
đoạn 2010 - 2015, xác định đây là 
một quyết định quan trọng tạo bước 
phát triển mới cho giáo dục mầm non 
(GDMN) với mục tiêu là nâng cao 
chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 
mầm non, đảm bảo hầu hết trẻ em 5 
tuổi được đến lớp, được học 2 buổi/
ngày, giúp trẻ chuẩn bị tốt về thể chất, 
trí tuệ và tâm lý sẵn sàng bước vào 
lớp học lớp 1, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện.

Năm 2015, tỉnh Yên Bái đã hoàn 
thành phổ cập GDMN cho trẻ em 5 
tuổi, đến nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục 
duy trì và giữ vững, nâng cao chất 
lượng kết quả phổ cập GDMN cho 
trẻ em 5 tuổi, góp phần tạo chuyển 
biến mạnh mẽ ở cấp học mầm non.

Thực trạng công tác quy 
hoạch mạng lưới trường, 
lớp mầm non

Trong những năm qua, sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh 

Yên Bái đã có nhiều chuyển biến 
tích cực; mạng lưới trường lớp được 
quy hoạch, củng cố và từng bước 
hoàn thiện; đội ngũ nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo dục được quan tâm 
phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy học được tăng cường. Chất 
lượng giáo dục từng bước được nâng 
lên, tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra 
lớp đạt 100%, duy trì bền vững kết 
quả phổ cập GDMN cho trẻ em 5 
tuổi, có 53,1% trường được công 
nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Để góp phần duy trì, giữ vững và 
nâng cao chất lượng kết quả phổ 
cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, Sở 
GD&ĐT đã tham mưu với Ủy ban 
nhân dân (UBND) tỉnh ban hành 
Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới 
trường, lớp đối với giáo dục mầm 
non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2016 - 2020 trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh ra Nghị quyết về 
sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, 
lớp đối với giáo dục mầm non, phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2016 - 2020.

Thực trạng GDMN trước khi thực 
hiện Đề án: Toàn tỉnh có 179 trường 
mầm non công lập, 435 điểm trường, 
1.665 nhóm, lớp với 49.841 cháu 
mầm non. Tỷ lệ huy động nhà trẻ 
16,4%, mẫu giáo 3-4 tuổi đạt 80,5%, 
riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt 98% so với 
dân số độ tuổi. 

Với mục tiêu Đề án đến năm 2020 
toàn tỉnh còn 141 trường mầm non 
công lập (giảm 38 trường); còn 
153 điểm trường (giảm 282 điểm 
trường). Trong quá trình triển khai 
thực hiện Đề án tỉnh Yên Bái còn 
gặp một số khó khăn nhất định: một 
số điểm trường vùng đặc biệt khó 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

QUY HOẠCH, SẮP SẾP MẠNG LƯỚI CƠ SỞ 
GIÁO DỤC MẦM NON 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON 
CHO TRẺ 5 TUỔI 

khăn có khoảng cách về điểm sáp 
nhập xa nhau, giao thông không 
thuận lợi; một số điểm trường trong 
diện sáp nhập chưa đủ điều kiện về 
cơ sở vật chất; một số bộ phận phụ 
huynh học sinh chưa đồng thuận 
trong việc sáp nhập.

Giải pháp công tác quy 
hoạch mạng lưới trường, 
lớp mầm non

Đứng trước khó khăn, thách thức 
với sự quyết tâm cao và sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị từ huyện 
đến thôn bản, Sở GD&ĐT đã tham 
mưu UBND tỉnh Yên Bái thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp như:

- Xây dựng nguyên tắc thực hiện 
sắp xếp về sáp nhập điểm trường và 
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên

Về sắp xếp các trường mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở và trường 
phổ thông có nhiều cấp học trên địa 
bàn các huyện, thị xã, thành phố 
phải phù hợp với tình hình thực tế 
và các quy định của pháp luật, đảm 
bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả 
các nguồn lực, cơ sở vật chất hiện 
có, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập 
của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
Việc thực hiện sắp xếp, điều chỉnh 
quy mô mạng lưới trường, lớp phải 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội; Đảm bảo 
sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức 
thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Việc sáp nhập, xóa điểm lẻ và sáp 
nhập điểm trường lẻ sáp nhập vào 
điểm trường chính phải đảm bảo 
khoảng cách và điều kiện giao thông 
đi lại. Nếu các điểm trường lẻ quá 
xa điểm trường chính thì có thể sáp 
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nhập một số điểm lẻ với nhau để 
hình thành điểm trường chính, tạo 
điều kiện đầu tư lâu dài về cơ sở vật 
chất, đội ngũ.

Điểm trường lẻ của đơn vị hành chính 
xã này có thể sáp nhập với điểm 
trường chính hoặc điểm trường lẻ 
của đơn vị hành chính xã khác nếu có 
khoảng cách và điều kiện phù hợp.

Sau khi sắp xếp quy mô mạng lưới 
trường, lớp: Không làm giảm học 
sinh ra lớp ở các độ tuổi, đảm bảo tỷ 
lệ chuyên cần, không để tình trạng 
gia tăng học sinh bỏ học so với trước 
khi sắp xếp.

Xây dựng phương án bố trí lại đội 
ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 
viên song song với quá trình sáp 
nhập, tách trường, thành lập trường 
mới theo hướng sử dụng những 
người có năng lực và tinh thần trách 
nhiệm cao. Việc xây dựng phương 
án, tổ chức bố trí lại đội ngũ phải 
đảm bảo công khai, dân chủ, minh 
bạch; làm tốt công tác tư tưởng cho 
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
các cấp ủy, chính quyền các cấp, 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
đề án

Từ tỉnh đến huyện tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính 
trị từ huyện đến thôn bản vào cuộc 
tích cực để thực hiện mục tiêu của 
đề án. Đưa nội dung triển khai thực 
hiện Đề án vào các cuộc họp định 
kỳ, giao ban của UBND tỉnh; tham 
mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 
tỉnh đưa các chỉ tiêu của Đề án vào 
chương trình, nghị quyết, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 
và giai đoạn.

Chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành 
phố, các cơ quan, đơn vị làm tốt công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân 
về sự cần thiết của việc sắp xếp lại 
mạng lưới trường lớp trên địa bàn; 
chỉ đạo Đài truyền thanh truyền hình 
tỉnh, Báo Yên Bái thường xuyên đưa 
tin, tuyên truyền về Đề án.

Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức các buổi đối thoại 
với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận 
động và giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình xóa điểm 
trường lẻ, đưa trẻ em về học tại trường 
chính như: Một số xã có quy mô 
nhỏ nên vẫn phải tổ chức nhóm lớp 
mầm non trong trường phổ thông vì 
dồn ghép điểm lẻ về điểm chính phụ 
huynh phải đưa trẻ đi học xa... Đẩy 
mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận 
thức của người dân, tạo sự đồng thuận 
trong việc triển khai thực hiện đề án. 

Triển khai công tác tuyên truyền, 
vận động nâng cao nhận thức, tạo sự 
đồng thuận trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về thực hiện Đề án để 
nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo 
dục; thực hiện tốt công tác xã hội hóa 
giáo dục, huy động mọi nguồn lực 
xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các 
hoạt động giáo dục của nhà trường 
và các điều kiện phục vụ tốt công tác 
chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà 
soát nắm tình hình triển khai của 
các đơn vị

Sở GD&ĐT đã thành lập các các 
đoàn kiểm tra, nắm tình hình triển 
khai thực hiện Đề án tại các địa 
phương, để kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc, giải quyết 
những vấn đề phát sinh trong quá 
trình triển khai, thực hiện. 

Kiểm tra, khảo sát cụ thể đối với 
từng đơn vị về điều kiện, đề nghị 
đầu tư, xây dựng các công trình hợp 
lý, hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo các 
phòng giáo dục và đào tạo thường 
xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình tại 
các cơ sở giáo dục đảm bảo 100% 
các đơn vị xóa điểm trường theo lộ 
trình có đủ điều kiện để đưa học sinh 
về điểm chính, đặc biệt là phòng học 
và các công trình phụ trợ. 

Tham mưu giao bổ sung chỉ tiêu kế 
hoạch vốn để đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị; ban hành các quyết 
định về xử lý tài sản dôi dư sau sáp 
nhập của các đơn vị trường đảm 
bảo hiệu quả, không lãng phí cơ sở 
vật chất.

- Phối hợp với chặt chẽ với các Sở, 
ban, ngành tích cực tham mưu cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc 
xây dựng và triển khai thực hiện 
Đề án

Hằng năm, Sở GD&ĐT đã tham 
mưu tổ chức buổi làm việc với các 
sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố về phương án, lộ trình và 
giải pháp thực hiện Đề án; rà soát các 
trường, điểm trường phải thực hiện 
sáp nhập trong lộ trình, bàn các giải 
pháp thực hiện việc sáp nhập đảm 
bảo hiệu quả và đúng thời gian theo 
Đề án, đảm bảo phù hợp với điều 
kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ 
quan chuyên môn, UBND xã, thị 
trấn triển khai thực hiện sắp xếp quy 
mô mạng lưới trường, lớp đối với 
giáo dục mầm non trên địa bàn đảm 
bảo mục tiêu, nhiệm vụ và đúng lộ 
trình Đề án, tập trung nâng cao chất 
lượng dạy và học. 

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết 
đánh giá tình hình triển khai thực 
hiện Đề án để rút kinh nghiệm điều 
chỉnh, bổ sung Đề án đảm bảo lộ 
trình Đề án.

Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 
để đánh giá kết quả thực hiện Đề 
án để giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc và những vấn đề 
phát sinh trong quá trình thực hiện 
và triển khai nhiệm vụ trong thời 
gian tiếp theo. 

Kết quả đạt được

Giai đoạn 2016 - 2020, việc sắp xếp 
quy mô, mạng lưới trường, lớp đối 
với GDMN, giáo dục phổ thông trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được kết 
quả như sau:

Sở GD&ĐT tham mưu UBND 
tỉnh tách các trường mầm non sáp 
nhập với trường phổ thông có quy 
mô 200 trẻ trở lên sau 01 năm thực 
hiện Đề án; điều chỉnh không sáp 
nhập một số điểm điểm trường có 
khoảng cách xa nhau, chưa đảm bảo 
về điều kiện cơ sở vật chất. Đồng 
thời có các giải pháp hiệu quả nâng 
cao chất lượng chăm sóc, giáo dục 
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trẻ, nhất là đối với các trường có trẻ 
em trong diện chuyển từ điểm lẻ về 
điểm chính, trường có số lượng trẻ 
em đông do sáp nhập trường, sáp 
nhập điểm trường.

Toàn tỉnh tính đến tháng 8/2020 
còn 178 trường mầm non, trong đó 
164 trường công lập (tách 23 trường 
mầm non trong trường phổ thông), 
còn 245 điểm trường lẻ (giảm 190 
điểm trường lẻ); tăng 94 lớp, tăng 
4.018 cháu, học sinh.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo 
viên, nhân viên trong diện sắp xếp: 
Mở 01 lớp bồi dưỡng cho 51 giáo 
viên mầm non; 01 lớp đào tạo trung 
cấp mầm non 73 người; đã tuyển 
dụng 461 giáo viên mầm non, bổ 
nhiệm 108 cán bộ quản lý trường 
mầm non. 

So với mục tiêu ban đầu của Đề án: 
không sáp nhập 21 trường, không 
sáp nhập 138 điểm trường; ở các 
huyện, thị xã, thành phố đã sáp 
nhập ngoài mục tiêu Đề án được 
12 điểm trường.

Hiệu quả đem lại của Đề án

Sau khi thực hiện Đề án, tỉnh Yên 
Bái có quy mô trường, lớp tinh gọn, 
hiệu quả, ổn định. Đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên được 
sắp xếp hợp lý; đã quy hoạch, bố trí 
lại mạng lưới trường lớp nhằm tiết 
kiệm kinh phí hoạt động, không lãng 
phí về nguồn lực đầu tư; hạn chế đầu 
tư dàn trải; cơ sở vật chất, thiết bị 
dạy học được đầu tư tương đối đầy 
đủ, trường lớp khang trang, hiện đại. 
Công trình vệ sinh, bếp ăn, thiết bị 
nhà bếp đầy đủ, chất lượng bữa ăn 
của trẻ được đảm bảo, học sinh được 
hưởng chế độ an sinh xã hội, tỷ lệ 
chuyên cần của trẻ được nâng lên.

Học sinh được học tập ở môi trường 
có điều kiện tốt hơn; được tham 
gia nhiều hoạt động vui chơi, trải 
nghiệm; các em được tiếp cận môi 
trường giáo dục tập chung, góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện và chất lượng phổ cập GDMN 
cho trẻ 5 tuổi.

Việc triển khai Đề án đã góp phần 
thu gọn đầu mối, khắc phục dứt 
điểm tình trạng nhiều cơ sở trường 
học trên cùng một địa bàn có quy mô 
quá nhỏ, gây lãng phí về bộ máy biên 
chế quản lý cũng như cơ sở vật chất, 
trang thiết bị; bố trí, sắp xếp hợp 
lý đội ngũ công chức, viên chức để 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Các đơn vị có nhiều điểm trường 
phải sắp xếp (huyện Văn Chấn, Văn 
Yên và Mù Cang Chải) khi triển 
khai thực hiện Đề án trong lộ trình 
đã có sự chuẩn bị chu đáo, rà soát 
kỹ lưỡng, thực hiện tốt việc tuyên 
truyền vận động, tạo sự đồng thuận 
cao trong thực hiện Đề án, về cơ bản 
đã thực hiện kế hoạch Đề án đúng 
tiến độ thời gian. 

Bài học kinh nghiệm

Với những giải pháp đã triển khai, 
thực hiện và kết quả đạt được trong 
quá trình thực hiện Đề án chúng 
tôi rút ra được một số bài học kinh 
nghiệm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, 
chủ trương của Đảng về đổi mới 
GDĐT; thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết, Chương trình hành động của 
Tỉnh ủy và xuất phát từ thực tiễn, 
điều kiện cụ thể, các cấp ủy, chính 
quyền từ Tỉnh tới cơ sở đã phát huy 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò của 
người đứng đầu trong việc thực hiện 
sắp xếp quy mô, mạng lưới trường 
lớp; đây chính là yếu tố quyết định 
cho sự thành công của Đề án.

Hai là, công tác tuyên truyền, vận 
động phải được triển khai tích cực, 
hiệu quả, quán triệt quan điểm vì lợi 
ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, 
phát huy vai trò làm chủ, tinh thần 
trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi 
nguồn lực của nhân dân; từ đó tạo ra 
sự đồng thuận, nhất trí cao trong phụ 
huynh học sinh.

Ba là, thực hiện tốt công tác quy 
hoạch, kế hoạch sắp xếp phải đảm 
bảo theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh, 
đồng thời phù hợp với điều kiện cụ 
thể của địa phương, đảm bảo các 
điều kiện tốt nhất cho trẻ đến trường. 

Trong quá trình thực hiện cần đảm 
bảo tính dân chủ, công khai, minh 
bạch, nâng cao vai trò, ý thức trách 
nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, 
nhân viên. Cần có sự thống nhất cao 
trong tập thể, đảm bảo quyền lợi cho 
người lao động, động viên cán bộ, 
giáo viên, nhân viên chủ động, tích 
cực để góp phần vào thành công của 
Đề án. 

Bốn là, công tác triển khai, thực hiện 
phải đảm bảo dân chủ, công khai, 
minh bạch, nâng cao vai trò, ý thức 
trách nhiệm của từng cán bộ, đảng 
viên; có sự thống nhất cao trong tập 
thể, đảm bảo quyền lợi cho người lao 
động, người học. 

Năm là, chú trọng công tác xã hội 
hóa, góp phần giải quyết những khó 
khăn cho các cơ sở giáo dục nhất là 
ở những trường có học sinh bán trú, 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáu là, sự vào cuộc quyết liệt của 
chính quyền cơ sở, của các thôn, 
bản, các cấp hội khuyến học, các 
tổ chức đoàn thể, xã hội ở cơ sở đã 
tạo sự chuyển biến tích cực trong 
nhận thức của người dân và phụ 
huynh về chủ trương sắp xếp quy 
mô, mạng lưới trường lớp. Từ đó 
nhận được sự đồng thuận, ủng hộ 
của người dân, tạo điều kiện, khắc 
phục những khó khăn trước mắt để 
cho con em đến trường.

Kiến nghị, đề xuất

Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn Chương 
trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 
nông thôn mới, các chương trình dự 
án khác của nhà nước để lồng ghép 
thực hiện các mục tiêu phổ cập 
GDMN cho trẻ 5 tuổi, hướng tới mục 
tiêu phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi.

Ban hành chính sách hỗ trợ ăn trưa 
cho trẻ nhà trẻ đảm bảo công bằng 
trong giáo dục, đồng thời tăng tỷ 
lệ huy động trẻ nhà trẻ vùng khó 
khăn và vùng đặc biệt khó khăn đến 
trường để tạo điều kiện phát triển hệ 
thống nhà trẻ.
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Khái quát chung

Bình Phước là tỉnh miền núi thuộc 
miền Đông Nam bộ, nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 
có 260,4 km đường biên giới giáp 
Vương quốc Campuchia; dân số 
950.146 người với 41 dân tộc khác 
nhau (đồng bào dân tộc thiểu số có 
191.431 người, chiếm 20,14%) sinh 
sống trên địa bàn 111 xã, phường, 
thị trấn thuộc 08 huyện, 02 thị xã và 
1 thành phố. Tỉnh có nhiều xã vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
và vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế - 
xã hội kém phát triển, trình độ dân 
trí còn thấp.

Hiện toàn tỉnh có 155 trường mầm 
non, trong đó (123 trường công lập; 
32 trường tư thục). Mạng lưới trường 
lớp phủ khắp các địa bàn trong tỉnh. 
Kinh phí đầu tư xây dựng các phòng 
học đã được huy động khá lớn từ 
nhiều nguồn: Chương trình mục tiêu 
quốc gia, ngân sách của tỉnh cấp 
hằng năm, nhân dân đóng góp, Nhà 
nước và nhân dân cùng làm.

Thuận lợi

Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 
tuổi tại Bình Phước đã nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dân tỉnh thông qua việc 
ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, 
triển khai Đề án như: Quyết định số 
2579/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt 
Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 
tuổi; Kế hoạch số 53/KH-UBND 
ngày 13/5/2011 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh thực hiện công tác chống 

mù chữ, phổ cập giáo dục giai đoạn 
2011 - 2015; Kế hoạch số 119/KH-
UBND ngày 18/7/2012 của UBND 
tỉnh Bình Phước về thực hiện 
Chương trình hành động số 18-CTr/
TU ngày 17/5/2012 của Tỉnh ủy về 
thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 
05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ 
cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, củng cố 
kết quả phổ cập giáo dục tiểu học 
và trung học cơ sở, tăng cường phân 
luồng học sinh sau trung học cơ sở và 
xóa mù chữ cho người lớn; Tỉnh ủy, 
UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh 
rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển 
giáo dục, mạng lưới trường lớp được 
đầu tư xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu 
học tập của học sinh với đội ngũ giáo 
viên được bổ sung khá đầy đủ. 

Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 07/2018/TT-BTC, 
về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng 
xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. 
Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng 
để tỉnh Bình Phước triển khai thực 
hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và 
xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh, trong đó 
có phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

Thường trực Ban Chỉ đạo từ cấp từ 
tỉnh đến cấp huyện, thị xã, phường, 
xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng 
tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa 
phương, đưa kế hoạch chỉ tiêu vào 
Nghị quyết của Đảng và Hội đồng 
nhân dân các cấp hằng năm. Nhiều 
địa phương trong tỉnh đã tạo điều 
kiện, hỗ trợ thêm kinh phí giải quyết 
những khó khăn trong quá trình 
thực hiện, có chế độ khen thưởng,             
động viên kịp thời cho đội ngũ cán 

bộ, giáo viên chuyên trách thực hiện 
tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được 
giao. Mạng lưới trường lớp ngày 
càng được củng cố, mở rộng; cơ sở 
vật chất được quan tâm đầu tư phát 
triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu đến 
trường học tập của con em nhân dân.

Nhận thức về tầm quan trọng của 
công tác phổ cập GDMN cho trẻ 
5 tuổi ngày càng được nâng lên. 
Vì vậy, công tác huy động trẻ đến 
trường ngày càng được nhân dân 
ủng hộ.

Khó khăn

Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 
tuổi tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 
đầu triển khai thực hiện Kế hoạch 
thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho 
trẻ 5 tuổi, gặp không ít khó khăn về 
đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất, 
về kinh phí chi trả chế độ chính sách 
cho trẻ và giáo viên. 

Là tỉnh miền núi có nhiều xã thuộc 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội 
chưa thật phát triển, đời sống nhân 
dân nhìn chung còn nhiều khó khăn; 
dân số luôn biến động, tỉ lệ dân số 
tăng cơ học cao, số dân di cư tự do 
từ các tỉnh miền Tây, đồng bào dân 
tộc các tỉnh phía Bắc vào định cư 
khá nhiều, hầu hết cuộc sống chưa 
ổn định, trình độ văn hóa nhìn chung 
còn thấp. 

Ở một số nơi chính quyền địa 
phương chưa hiểu đúng quy định 
trong việc thực hiện chính sách cho 
trẻ đã dẫn đến việc chi trả chế độ 
chính sách cho trẻ chưa đảm bảo 
thời gian quy định.

CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM VÀ GIÁO VIÊN 
GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP 
GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI 
Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
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Việc thực hiện chế độ, 
chính sách đối với giáo 
viên và trẻ mầm non

- Các văn bản pháp lý

Địa phương đã căn cứ và thực hiện 
chế độ, chính sách cho giáo viên và trẻ 
mầm non theo các văn bản quy phạm 
pháp quy đã được ban hành, gồm:

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 
14/5/2010 của Chính phủ quy định 
về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập và cơ chế thu, sử dụng 
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân từ 
năm học 2010 - 2011 đến năm học              
2014 - 2015;  

Thông tư liên tịch số 09/2013/
TTLT-BGDĐT-BTC-BNV  ngày 
26/10/2011 của Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi hỗ 
trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và 
chính sách đối với giáo viên mầm 
non theo quy định tại Quyết định số 
60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 
của Thủ tướng Chính phủ Quy định 
một số chính sách phát triển giáo 
dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015; 
Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 
09/02/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án PCGDMN cho 
trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015;

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 
05/01/2018 về việc hỗ trợ chế độ ăn 
trưa cho trẻ mẫu giáo và hỗ trợ giáo 
viên mầm non;

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 
02/10/2015 của Chính phủ về việc 
hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm 
học phí cho học sinh.

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 
24/3/2014 về phổ cập - xóa mù chữ.

- Việc chi trả chế độ chính sách cho 
giáo viên và trẻ mầm non

Việc thực hiện chế độ, chính sách 
đối với đội ngũ giáo viên mầm non 
đã được ngành GD&ĐT tỉnh Bình 
Phước triển khai thực hiện đảm bảo 
đúng qui định, đầy đủ, kịp thời đáp 
ứng yêu cầu về hỗ trợ, động viên, 
khuyến khích đội ngũ trong việc 

nâng cao chất lượng giáo dục, giúp 
giáo viên yên tâm công tác. 

Việc thực hiện chế độ, chính sách 
đối với trẻ trong những năm đầu 
triển khai thực hiện phổ cập GDMN 
cho trẻ 5 tuổi, tỉnh đã gặp nhiều khó 
khăn. Ngay từ khâu lập hồ sơ, nhà 
trường, giáo viên hướng dẫn cho phụ 
huynh về đối tượng được hưởng và 
các thủ tục hồ sơ theo qui định chưa 
được cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, 
đa số đối tượng được hưởng là con 
em vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa 
mà phụ huynh của những đối tượng 
này còn trẻ, hạn chế về trình độ học 
vấn, do đó, dẫn đến chậm trễ trong 
việc lập hồ sơ, và đối tượng được 
hưởng chưa chính xác. Ở một số 
địa phương, công tác phối kết hợp 
trong việc thực hiện chi trả chế độ 
chính sách cho trẻ chưa có sự đồng 
bộ. Việc thu nhận hồ sơ và giải quyết 
chế độ do phòng kế hoạch Tài chính 
các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp 
xử lý. Ở một số địa phương, phòng 
kế hoạch tài chính còn hiểu chưa 
đúng văn bản, gây khó khăn cho cơ 
sở dẫn đến việc cấp phát kinh phí 
cho trẻ chậm so với qui định.

Giải pháp thực hiện

- Công tác tham mưu

Sở GD&ĐT đã tham mưu cho Ủy 
ban nhân dân (UBND) tỉnh thành 
lập đoàn kiểm tra tình hình triển 
khai kế hoạch thực hiện Đề án phổ 
cập GDMN cho trẻ 5 tuổi tại các 
huyện, thị xã, thành phố. Qua kết 
quả kiểm tra, Sở GD&ĐT đã tổng 
hợp những hạn chế trong công tác 
giải quyết chế độ chính sách cho trẻ 
tại một số huyện thuộc tỉnh. Đồng 
thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức 
cuộc họp trong đó bao gồm các thành 
phần trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp 
huyện để kịp thời tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc dẫn đến việc chi trả 
chế độ trẻ không đảm bảo thời gian 
qui định. Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo 
dục - Xoá mù chữ tỉnh đã chỉ đạo các 
huyện nhanh chóng khắc phục những 
hạn chế, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí 
cấp phát bổ sung các chế độ cho trẻ 
trong thời gian sớm nhất.

- Tổ chức các lớp tập huấn

Sở GD&ĐT đã mở các lớp tập huấn 
cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm 
công tác phổ cập, đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo dục mầm non dạy các 
lớp 5 tuổi về các nội dung thực hiện 
công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 
năm tuổi, đồng thời hướng dẫn thủ 
tục, các quy định chi trả chế độ. 

Sở GD&ĐT trực tiếp được giao 
nhiệm vụ tiếp tục tổ chức tập huấn 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Ban Chỉ 
đạo công tác phổ cập cấp huyện, làm 
rõ quy định chi trả các chế độ hỗ trợ 
cho trẻ và giáo viên. Phòng GD&ĐT 
các huyện, là cơ quan thường trực của 
Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ 
cập cấp huyện, sau khi được tham gia 
tập huấn, nghiệp vụ thực hiện công 
tác phổ cập, đồng thời được sự hướng 
dẫn, hỗ trợ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong 
công tác tham mưu, phối hợp với các 
phòng, ban liên quan của đơn vị làm 
tốt công tác tham mưu chi trả chế độ 
cho giáo viên và trẻ đầy đủ, kịp thời, 
đã góp phần vào việc hoàn thành 
phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tỉnh 
Bình Phước được công nhận phổ cập 
GDMN cho trẻ 5 tuổi vào năm 2016.

- Công tác kiểm tra, giám sát

Để thực hiện tốt công tác phổ cập 
GDMN cho trẻ 5 tuổi trong đó có 
việc thực hiện chế độ chính sách cho 
trẻ em năm tuổi, không để tình trạng 
cấp phát chế độ chính sách không 
đúng thời gian và không đúng đối 
tượng. Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo 
dục - Xóa mù chữ tỉnh đã chỉ đạo 
các địa phương tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát để kịp thời điều 
chỉnh những tồn tại hạn chế, đặc biệt 
xử lý nghiêm đối với những đơn vị 
thực hiện chậm trễ trong việc cấp 
phát kinh phí hỗ trợ ăn trưa và chi 
phí học tập cho trẻ. Chính vì thế mà 
trong những năm gần đây công tác 
thực hiện chế độ chính sách cho trẻ 
và giáo viên đảm bảo đúng quy định.

- Vai trò của nhà trường trong khâu 
lập hồ sơ

Nhà trường nghiên cứu kỹ các văn 
bản liên quan đến chế độ chính sách 
của cô và trẻ để tuyên truyền, phổ 
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biến đến đội ngũ giáo viên và phụ 
huynh học sinh để mọi người cùng 
hiểu và thực hiện; Rà soát các đối 
tượng được hưởng chế độ, tránh 
trường hợp cấp nhầm, bỏ sót; Hướng 
dẫn các loại hồ sơ theo qui định. 
Đối với một số phụ huynh hạn chế 
về học vấn, nhà trường hỗ trợ phụ 
huynh thực hiện các loại hồ sơ, đồng 
thời hướng dẫn tỉ mỉ để phụ huynh 
thực hiện hoàn chỉnh các hồ sơ theo 
qui định; Thu thập và lập thành bộ 
hồ sơ hoàn chỉnh, đúng thời gian 
nộp về cơ quan cấp trên.

- Công tác tuyên truyền

Tổ chức thông tin tuyên truyền, 
quán triệt chủ trương của Đảng, các 
quy định, chính sách của Nhà nước 
về công tác phổ cập GDMN cho trẻ 
5 tuổi, như: tổ chức Hội nghị quán 
triệt, tập huấn, thông qua Đài Truyền 
thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, 
thị xã, thành phố; Trạm truyền thanh 
các phường, xã, thị trấn, các tổ chức 
đoàn thể, khu dân cư….

Chỉ đạo các phòng GDĐT triển khai 
Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế 
hoạch của Đảng và Nhà nước về phổ 
cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trong toàn 
ngành và các bậc phụ huynh. Tổ chức 
thực hiện cụ thể hóa Chỉ thị, Nghị 
quyết, Quyết định, Kế hoạch của 
Đảng và Nhà nước bằng các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ năm 
học đến từng trường học. Tổ chức 
các hội nghị quán triệt, phổ biến và 
tập huấn nghiệp vụ chuyên môn đến 
Ban Chỉ đạo phổ cập GDMN cho trẻ 
5 tuổi các phường, xã, thị trấn.

Tăng cường tuyên truyền qua các 
bảng thông tin của nhà trường, các 
lớp, qua các buổi họp phụ huynh học 
sinh và qua giờ đón trả trẻ để phụ 
huynh cùng hiểu và thực hiện.

Kết quả

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh 
ủy, UBNB tỉnh, Bộ GD&ĐT, sự 
phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành 
đoàn thể của tỉnh, sự đồng thuận 
của chính quyền các cấp tỉnh Bình 
Phước, đã quyết tâm thực hiện hoàn 
thành đề án. Tỉnh đã tập trung đầu tư 

các điều kiện để triển khai thực hiện 
hoàn thành các quy định về công 
tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. 
Trong đó, chú trọng thực hiện chế độ 
chính sách cho trẻ và giáo viên được 
chi trả đầy đủ theo quy định. Kết quả 
tỉnh Bình Phước được công nhận 
hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 
5 tuổi vào tháng 12 năm 2016.

Trong giai đoạn từ 2011 - 2020, tỉnh 
đã thực hiện chi trả chế độ chính 
sách hỗ trợ cho giáo viên và trẻ với 
tổng số tiền chi trả là 244.946 triệu 
đồng. Trong đó:

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa 
cho trẻ mẫu giáo theo Nghị định số 
06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018, 
tổng kinh phí trong giai đoạn là: 
161.563 triệu đồng.

- Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh 
theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 
ngày 02/10/2015 của Chính phủ, 
tổng kinh phí trong giai đoạn là: 
64.596 triệu đồng.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ giáo 
viên mầm non theo Nghị định số                                
06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018, 
tổng kinh phí trong giai đoạn là: 18.787 
triệu đồng.

Phương hướng

Tiếp tục củng cố, duy trì vững chắc 
kết quả và từng bước nâng cao chất 
lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 
đã được công nhận từ năm 2016.

Tập trung mọi nguồn lực để phát 
triển giáo dục, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả công tác phổ cập GDMN 
cho trẻ 5 tuổi ở vùng đặc biệt khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc.

Củng cố, duy trì và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Phổ 
cập giáo dục - Xoá mù chữ cấp tỉnh, 
cấp huyện, thị, thành phố và các xã, 
phường, thị trấn.

Bài học kinh nghiệm

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp 
ủy Đảng, sự điều hành của chính 
quyền, sự tham gia tích cực của 
các cơ quan ban ngành, Mặt trận 

Tổ quốc, các hội đoàn thể các cấp 
sự hưởng ứng, đồng tình của nhân 
dân là điều kiện tiên quyết rất quan 
trọng để thực hiện công tác phổ cập 
GDMN cho trẻ 5 tuổi.

Phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo và 
các thành viên trong Ban Chỉ đạo phổ 
cập GDMN cho trẻ 5 tuổi các cấp, đặc 
biệt là vai trò tham mưu tổ chức thực 
hiện của ngành GD&ĐT.

Thực hiện tốt công tác phối kết hợp 
giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
chính quyền các cấp để tạo nên sự nhất 
quán trong suy nghĩ và hành động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát để phát hiện những ưu điểm để 
nhân rộng và phát huy, những tồn 
tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời 
khắc phục.

Phải thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, các chủ trương, Nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác phổ cập 
GDMN cho trẻ 5 tuổi. Đồng thời, 
thực hiện tốt công tác vận động các 
cấp, các ngành, toàn dân và toàn 
xã hội tích cực tham gia thực hiện 
tốt công tác phổ cập GDMN cho 
trẻ 5 tuổi.

Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, 
giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, 
vững về chuyên môn nghiệp vụ, có 
chế độ, chính sách, nhằm động viên, 
khen thưởng cán bộ, giáo viên tham 
gia làm công tác phổ cập giáo dục.

Các cơ quan quản lý GDĐT địa 
phương cần chủ động, làm tốt công 
tác tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo 
dục - Xóa mù chữ và xây dựng xã hội 
học tập các cấp một cách kịp thời, có 
hiệu quả; xây dựng kế hoạch thật cụ 
thể, trên cơ sở đó tổ chức triển khai 
thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
Bên cạnh đó có sự kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ, định kỳ có họp giao ban để 
đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu 
kế hoạch. Chỉ đạo tập trung cho từng 
đơn vị còn gặp khó khăn, đưa công 
tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 
vào xét thi đua đối với cá nhân và 
đơn vị trường học. 
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Tự chủ đại học là xu hướng 
tất yếu của Thế giới
Tự chủ đại học đã trải qua nhiều thế 
kỷ, gắn chặt với lịch sử ra đời và phát 
triển của các trường đại học trên thế 
giới khi mối quan hệ giữa nhà nước 
và các trường đại học có sự thay đổi, 
và được phát triển cùng với sự phát 
triển của kinh tế - xã hội, văn hóa, 
giáo dục, và sự phát triển của thể chế 
nhà nước. Nếu như trong giai đoạn 
ban đầu ra đời các trường đại học ở 
phương Tây, các trường đại học được 
coi như những “Tháp ngà tri thức”, 
“Ngôi đề tri thức”, “Thánh đường tri 
thức” với chức năng chủ yếu là sản 
sinh ra tri thức; hầu như có rất ít quan 
hệ trực tiếp đối với hoạt động của 
nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã 
hội. Khi đó, tính độc lập và tự chủ 
của các trường đại học có thể được 
coi là rất cao. Khi trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội được nâng cao lên 
nhiều hơn, chức năng của giáo dục, 
nhất là giáo dục đại học (GDĐH) có 
sự thay đổi và phát triển về bản chất: 
GDĐH không chỉ với chức năng sản 
xuất tri thức, nó đã thoát ra khỏi tháp 
ngà tri thức để trở thành một ngành 
- lĩnh vực sản xuất dịch vụ, đào tạo 
nhân lực, cung cấp công nghệ - kỹ 
thuật tiên tiến, cung cấp “đầu vào” 
cho mọi lĩnh vực và hoạt động chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý 
nhà nước… GDĐH đã liên quan và 
tác động hai chiều trực tiếp đến hoạt 
động và phát triển của tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. Những xu 
thế phát triển khách quan này đã và 
đang đưa đến quá trình “điều chỉnh” 
và phát triển cơ chế tự chủ đại học 
theo hướng: Mô hình tự chủ hoàn 
toàn tiếp thu những yếu tố phù hợp 
và hiệu quả của sự quản lý nhà nước, 
gia tăng hơn sự can thiệp của nhà 
nước; ngược lại mô hình nhà nước 
quản lý tuyệt đối giảm dần sự can 

thiệp trực tiếp của nhà nước, tiếp 
thu những yếu tố phù hợp để trao 
quyền tự chủ nhiều hơn cho các 
trường đại học. Cả hai xu hướng 
đó đưa đến hình thành mô hình tự 
chủ đại học hợp lý và hiệu quả hơn, 
trong đó nhà nước chủ yếu đóng vai 
trò quản lý “giám sát - hướng dẫn” 
(State - supervising model). Chính 
điều này đã đặt ra những nhận thức 
và yêu cầu mới về bản chất và nội 
dung khách quan của cơ chế tự chủ 
đại học. Đương nhiên việc áp dụng 
cụ thể ở mỗi nước sẽ phụ thuộc vào 
điều kiện, trình độ phát triển và 
truyền thống của mỗi nước.

Thế giới hiện nay đã nhìn nhận            
mô hình đại học tự chủ là phương 
thức quản trị đại học tiên tiến nhằm 
cải tiến và nâng cao chất lượng đào 
tạo và là xu thế tất yếu của xã hội 
phát triển.

Chính sách tự chủ đại học ở 
Việt Nam
Đối với Việt Nam, vấn đề tự chủ 
trong giáo dục đại học (GDĐH) 
trong thời gian vừa qua đã có nhiều 
chuyển biến tích cực. Từ chỗ toàn thể 
hệ thống giáo dục đại học Việt Nam 
như một trường đại học lớn, chịu sự 
quản lý nhà nước chặt chẽ về mọi 
mặt thông qua Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (GD&ĐT), các trường đại học đã 
dần được trao quyền tự chủ, thể hiện 
qua các văn bản pháp quy của Nhà 
nước. Sự chuyển biến này không chỉ 
đến từ những đòi hỏi khách quan và 
xu thế biến đổi của môi trường, của 
nền giáo dục thế giới mà còn được 
thúc đẩy bởi các quy định trong 
nhiều văn bản, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Chính phủ và Bộ 
GD&ĐT nhằm thúc đẩy và khẳng 
định quyền tự chủ của các trường 
như Nghị quyết số 14/2005/NQ-
CP (2005), Nghị quyết số 05-NQ/

BCSĐ ngày 06/01/2010, Luật Giáo 
dục (2005), Luật GDĐH (2012), 
Điều lệ trường đại học (2003), Nghị 
định số 130/2005/NĐ-CP ngày 
17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính 
đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 
số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức 
bộ máy, biên chế và tài chính đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập, Thông 
tư liên tịch của Bộ GD&ĐT và Bộ 
Nội vụ số 07/2009/TTLT-BGDĐT-
BNV (2009), Chỉ thị số 296/CT-TTg 
(2010) và nhiều chính sách, văn bản 
hướng dẫn khác cũng được các bộ, 
ngành ban hành. Trong đó, đặc biệt 
là Nghị quyết số 29-NQ/TW của 
Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, Nghị định 
số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 
của Chính phủ quy định cơ chế tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 
Trong đó, các trường được thực hiện 
quyền tự chủ ở mức độ cao phù hợp 
với năng lực, kết quả xếp hạng và 
kiểm định chất lượng giáo dục trong 
các mặt hoạt động quan trọng thuộc 
các lĩnh vực tổ chức và nhân sự; tài 
chính và tài sản; đào tạo, khoa học và 
công nghệ; hợp tác quốc tế; bảo đảm 
chất lượng GDĐH.

Triển khai thực hiện tự chủ sau khi 
ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật GDĐH năm 2018.

- Quy định về tự chủ và trách nhiệm 
giải trình của cơ sở GDĐH

Luật số 34/QH14 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật GDĐH năm 
2018 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng 
thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng 
cao chất lượng GDĐH, thực hiện hội 

THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC 
THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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nhập quốc tế và đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ 
cao, chất lượng cao cho nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước.

Để triển khai thực hiện Luật, ngày 
30/12/2019 Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật GDĐH, 
bao gồm 20 điều quy định các nội 
dung mà Luật đã giao Chính phủ 
hướng dẫn. Nghị định đã quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành những 
nội dung chính căn bản về tự chủ đại 
học, trong đó có quy định về mở rộng 
phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự 
chủ đại học, gắn chặt giữa quyền tự 
chủ và trách nhiệm giải trình, cụ thể:

a) Về quyền tự chủ

+ Quyền tự chủ về hoạt động              
chuyên môn

Cơ sở GDĐH được quyền ban hành 
và tổ chức thực hiện các quy định 
nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào 
tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác 
trong nước và quốc tế phù hợp quy 
định của pháp luật; xác định, công 
bố công khai phương thức, chỉ tiêu 
tuyển sinh theo quy định của Bộ 
GD&ĐT; quyết định phương thức 
tổ chức và quản lý đào tạo đối với 
các trình độ, hình thức đào tạo; xây 
dựng, thẩm định, ban hành chương 
trình đào tạo phù hợp với quy định 
về Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam, về chuẩn chương trình đào tạo; 
thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản 
lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với 
quy định của pháp luật; quyết định 
đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình 
độ đại học theo hình thức vừa làm 
vừa học với cơ sở giáo dục trong 
nước đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật; quyết định hoạt động khoa 
học và công nghệ theo quy định tại 
Điều 16 Nghị định này; quyết định 
các hoạt động hợp tác quốc tế quy 
định tại các Khoản 3, 5 và 6 Điều 44 
của Luật GDĐH, phù hợp với quy 
định của pháp luật.

Về mở ngành đào tạo và liên kết 

đào tạo với nước ngoài: các cơ 
sở GDĐH đủ điều kiện thực hiện 
quyền tự chủ thì được tự chủ mở 
ngành, liên kết đào tạo trình độ đại 
học; khi đạt chuẩn kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo trình độ 
đại học thì được tự chủ mở ngành 
đào tạo trình độ thạc sĩ ngành phù 
hợp; khi đạt chuẩn kiểm định chất 
lượng chương trình đào tạo trình độ 
đại học, thạc sĩ thì được tự chủ mở 
ngành đào tạo trình độ tiến sĩ ngành 
phù hợp (trừ các ngành thuộc lĩnh 
vực sức khỏe, đào tạo giáo viên, 
quốc phòng, an ninh).

Các đại học được tự chủ ra quyết 
định mở ngành, liên kết đào tạo với 
nước ngoài cho các trường thành 
viên và đơn vị đào tạo thuộc đại học 
khi đáp ứng điều kiện quy định. Các 
trường thành viên của đại học được 
tự chủ ra quyết định mở ngành, liên 
kết đào tạo với nước ngoài khi đáp 
ứng điều kiện theo quy định và phù 
hợp với quy chế tổ chức và hoạt 
động của đại học.

+ Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy 
và nhân sự

Cơ sở GDĐH công lập thực hiện 
quyền tự chủ về tổ chức bộ máy 
và nhân sự theo quy định của Luật 
GDĐH (đã sửa đổi bổ sung) và các 
quy định hiện hành về thành lập, tổ 
chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 
công lập; về số lượng người làm 
việc và vị trí việc làm trong đơn 
vị sự nghiệp công lập; có quyền 
tự chủ về tổ chức, bộ máy và nhân 
sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn nhưng không được làm tăng 
số lượng người làm việc hưởng 
lương, mức lương (bao gồm cả 
lương và phụ cấp) từ quỹ lương do 
ngân sách nhà nước cấp.

Cơ sở GDĐH tư thục, cơ sở GDĐH 
tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 
thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ 
máy và nhân sự theo quy định của 
Luật GDĐH (đã sửa đổi bổ sung); 
có trách nhiệm công bố công khai về 
cơ cấu tổ chức, người đại diện theo 
pháp luật trên trang thông tin điện tử 
của nhà trường.

Các cơ sở GDĐH phải ban hành, tổ 

chức thực hiện quy định nội bộ về tổ 
chức bộ máy và nhân sự; thực hiện 
các quyền tự chủ về tổ chức bộ máy 
và nhân sự khác theo quy định của 
Luật GDĐH (đã sửa đổi bổ sung) và 
pháp luật có liên quan; Việc thành 
lập phân hiệu của cơ sở GDĐH, 
thành lập doanh nghiệp trực thuộc cơ 
sở GDĐH thực hiện theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

+ Quyền tự chủ về tài chính và            
tài sản

Cơ sở GDĐH công lập thực hiện 
quyền tự chủ về tài chính và tài sản 
theo quy định của Luật GDĐH (đã 
sửa đổi bổ sung) và các quy định 
hiện hành về cơ chế tự chủ của đơn 
vị sự nghiệp công lập. Cơ sở GDĐH 
tư thục, cơ sở GDĐH tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận thực hiện 
quyền tự chủ về tài chính và tài sản 
theo quy định của Luật GDĐH (đã 
sửa đổi bổ sung) và các quy định 
của pháp luật khác có liên quan; 
được Nhà nước hỗ trợ phát triển phù 
hợp với khả năng của ngân sách nhà 
nước và các quy định về đầu tư phát 
triển GDĐH. Các cơ sở GDĐH phải 
ban hành, tổ chức thực hiện quy định 
nội bộ về tài chính và tài sản, thực 
hiện các quyền tự chủ về tài chính và 
tài sản khác theo quy định của Luật 
GDĐH, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật GDĐH và pháp luật 
khác có liên quan.

+ Đối với các trường đại học đang 
thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị 
quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ

Các cơ sở GDĐH công lập đang thực 
hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 
động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP 
thực hiện quyền tự chủ về hoạt động 
chuyên môn theo các quy định chung. 
Đối với quyền tự chủ về tổ chức bộ 
máy và nhân sự, tài chính và tài sản 
thực hiện theo các quy định của Luật 
GDĐH (đã sửa đổi bổ sung) và Nghị 
định này. Những nội dung thí điểm 
khác đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt trong đề án thì được thực 
hiện cho đến khi Chính phủ ban hành 
Nghị định mới về thành lập, tổ chức 
lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công 
lập, về số lượng người làm việc và 
vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp 
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công lập; về cơ chế tự chủ tài chính 
của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trách nhiệm giải trình

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP đã 
quy định cơ sở GDĐH phải thực 
hiện đầy đủ các quy định, yêu cầu 
về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất 
của chủ sở hữu và cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền; chịu trách 
nhiệm trước các chủ thể hữu quan về 
việc bảo đảm chất lượng đào tạo theo 
quy định của pháp luật, quy định nội 
bộ và cam kết của cơ sở GDĐH; 
thực hiện công khai trên trang thông 
tin điện tử của cơ sở GDĐH các 
quy chế, quy định nội bộ; danh sách 
giảng viên theo ngành, trình độ, chức 
danh và các điều kiện bảo đảm chất 
lượng đào tạo khác; kết quả kiểm 
định, chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo; đề án tuyển sinh, danh sách 
nhập học và tốt nghiệp hằng năm, 
quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có 
việc làm trong 12 tháng tốt nghiệp; 
mẫu văn bằng, chứng chỉ, danh sách 
cấp văn bằng, chứng chỉ hằng năm; 
chi phí đào tạo, mức thu học phí, 
mức thu dịch vụ tuyển sinh và các 
khoản thu khác của người học cho 
từng năm học và dự kiến cả khóa 
học; chế độ, chính sách miễn, giảm 
học phí, học bổng; quyết định mở 
ngành, quyết định liên kết đào tạo 
cùng với chứng minh đủ điều kiện 
theo quy định; gửi thông báo, quyết 
định tới Bộ GD&ĐT trong thời hạn 
30 ngày, tính từ ngày thông báo hoặc 
ra quyết định; thường xuyên cập 
nhật cơ sở dữ liệu của nhà trường lên 
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 
GDĐH; chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về các văn bản đã ban hành, các 
quyết định, các hoạt động tự chủ 
thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo 
tài chính theo quy định và công khai 
trên trang thông tin điện tử của cơ sở 
GDĐH, trừ những thông tin thuộc 
danh mục bí mật Nhà nước…

c) Đánh giá sơ bộ kết quả triển khai 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật GDĐH và Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP.

Luật số 34/QH14 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật GDĐH và 
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 quy định chi tiết một số 
điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật GDĐH đã tạo hành 
lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở 
GDĐH tăng cường tự chủ, sáng tạo, 
cạnh tranh và phát triển, đáp ứng 
yêu cầu thị trường và hội nhập quốc 
tế, đồng thời nâng cao hiệu quả tự 
chủ và trách nhiệm giải trình của các 
cơ sở GDĐH.

-  Kết quả đạt được

+ Những tác động tới nhiệm vụ đào 
tạo và nghiên cứu khoa học

Mở ngành đào tạo: thủ tục hành chính 
được giảm bớt, thời gian mở ngành 
được rút ngắn hơn đã giúp các trường 
chủ động trong đào tạo, tận dụng cơ 
hội mở các ngành đào tạo mới đáp 
ứng kịp thời nhu cầu phát triển nguồn 
nhân lực của xã hội. Các trường cũng 
tích cực thay đổi nội dung chương 
trình, phương pháp giảng dạy tiên 
tiến, tiếp cận với chuẩn đào tạo và 
chương trình đào tạo quốc tế.

Công tác tuyển sinh: Các trường tự 
chủ đã nhanh chóng thích ứng, thay 
đổi định hướng đào tạo ở các hệ khác 
nhau. Quy mô đào tạo chính quy đại 
trà có phần suy giảm trong khi quy 
mô đào tạo chương trình tiên tiến, 
chất lượng cao tăng nhanh.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: 
Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa 
học là nhiệm vụ trọng tâm không thể 
tách rời của các trường. Trên cơ sở 
được giao quyền tự chủ, các trường 
đã chủ động hơn trong việc quyết 
định hướng nghiên cứu và tham gia 
các nhiệm vụ khoa học công nghệ. 
Đặc biệt, số lượng đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp trường tăng mạnh. Các 
công trình khoa học được đăng tải 
trên các tạp chí chuyên môn nước 
ngoài tăng lên nhiều nhất.

+ Tác động tới công tác tổ chức bộ 
máy, nhân sự

Tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự 
được đa số lãnh đạo các trường nhìn 
nhận là khâu then chốt trong quá 
trình tự chủ của các cơ sở GDĐH. 
Chính vì thế, nhiều trường đã thông 
suốt việc tự chủ đại học phải gắn liền 
với đổi mới quản trị đại học, trong 

đó cần thiết phải thực hiện ngay việc 
thành lập Hội đồng trường, tái cấu 
trúc lại bộ máy, nâng cao chất lượng 
nhân sự trong mối tương quan với 
mục tiêu chiến lược, đồng thời giúp 
nhà trường thích ứng tốt hơn với 
những thay đổi của môi trường và 
tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ hơn 
trong tương lai.

+ Tác động tới tình hình tài chính:

Nhìn chung các trường đảm bảo 
được toàn bộ chi hoạt động thường 
xuyên, thực hiện trách nhiệm xã hội 
đối với người học, miễn giảm học phí 
cho các đối tượng chính sách, trích 
lập quỹ học bổng khuyến khích theo 
quy định và đều có chênh lệch thu 
chi lớn. Các trường đã trích lập Quỹ 
đầu tư phát triển sự nghiệp, Quỹ khen 
thưởng, Quỹ phúc lợi và ổn định thu 
nhập. Thu nhập của người lao động 
đã tăng lên rõ rệt so với thu nhập 
bình quân giai đoạn trước. Đồng thời 
đã tạo điều kiện cho các trường chủ 
động trong công tác xây dựng kế 
hoạch tài chính và dự toán ngân sách 
ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

- Khó khăn, vướng mắc

 Hệ thống cơ chế chính sách vẫn 
chưa đồng bộ, các văn bản hướng 
dẫn triển khai thực hiện vẫn đang 
từng bước được hoàn thiện, thay thế 
hoặc sửa đổi để phù hợp với điều 
kiện của Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật GDĐH.

Một số trường chưa nhận thức sâu 
sắc về tự chủ đại học, chưa gắn tự 
chủ đại học với quá trình đổi mới 
quản trị đại học; chưa chú trọng xây 
dựng chính sách chất lượng, văn hóa 
chất lượng để khẳng định uy tín, 
là điều kiện để tồn tại và phát triển 
trong tự chủ đại học.

Tiềm lực tài chính các trường đại 
học tự chủ của Việt Nam chưa đủ 
mạnh để phát triển bền vững, chủ 
yếu còn phụ thuộc vào nguồn thu từ 
học phí và quy mô tuyển sinh.

Năng lực quản lý, điều hành của một 
số cán bộ quản lý còn hạn chế, tính 
chuyên nghiệp chưa cao, làm việc 
dựa vào kinh nghiệm cá nhân, ít vận 
dụng khoa học quản lý giáo dục vào 
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thực tiễn quản lý các cơ sở đào tạo; 
chưa quyết liệt trong công tác chỉ 
đạo, điều hành để triển khai thực 
hiện cơ chế tự chủ trong trong các 
mặt hoạt động của các cơ sở đào tạo.

Định hướng nhiệm vụ, đề xuất giải 
pháp thực hiện trong thời gian tới

Tự chủ đại học là xu hướng tất yếu 
của nền giáo dục hiện đại, là phương 
thức quản trị tiên tiến nhằm cải tiến 
và nâng cao chất lượng GDĐH. Mặc 
dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng 
rõ ràng chủ trương thí điểm tự chủ 
theo Nghị quyết số 77/NQ-CP đã đạt 
được nhiều kết quả tích cực và được 
toàn xã hội ủng hộ.

Đối với những vấn đề tồn tại trong 
thực hiện thí điểm tự chủ như trách 
nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH, 
cam kết về đảm bảo chất lượng đào 
tạo và các điều kiện thực hiện tự chủ 
đã được cụ thể hóa trong Luật số 34/
QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật GDĐH và Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, vẫn còn 
vướng mắc ở các Luật chuyên ngành 
mà hiện nay chưa giải quyết rốt ráo 
theo nguyện vọng của các trường, vì 
vậy, một số nhiệm vụ và giải pháp 
cần được triển khai trong thời gian 
tới được đề xuất như sau:

- Đối với Chính phủ

Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế 
chính sách để bảo đảm tính đồng bộ, 
thống nhất trong hệ thống pháp luật 
về tự chủ đại học. Đề nghị sớm ban 
hành các quy định của Chính phủ 
hướng dẫn về các vấn đề liên quan 
tới tự chủ đại học, cụ thể:

Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập 
thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP để các trường có căn cứ pháp lý 
đảm bảo khi triển khai, thực hiện tự 
chủ về tài chính.

Nghị định của Chính phủ quy định 
về hoạt động khoa học và công nghệ 
trong các cơ sở GDĐH để quy định 
rõ ràng quyền và trách nhiệm về 
khoa học và công nghệ của cơ sở 
GDĐH theo tinh thần tự chủ, những 
điểm đột phá nhằm giải quyết triệt 
để bất cập về pháp lý, khơi thông, 

phát huy thế mạnh (nghiên cứu, 
chuyển giao, vai trò vị trí) của cơ 
sở GDĐH – là một trụ cột của phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Triển khai, hướng dẫn phương thức 
nhà nước đặt hàng đào tạo, từng 
bước tiến tới phương thức đấu thầu 
đào tạo từ nguồn kinh phí ngân sách 
nhà nước nhằm tạo lập sân chơi 
cạnh tranh bình đẳng giữa các cơ sở 
GDĐH.

- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban 
hành mới các quy định liên quan 
thực hiện Luật và Nghị định số                              
99/2019/NĐ-CP: Nghị định về Xử 
phạt vi phạm hành chính; 8 thông 
tư ban hành quy chế tuyển sinh và 
đào tạo các trình độ đại học, chuẩn 
chương trình các trình độ đại học, 
mở ngành, giáo trình…

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai 
thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TTg 
ngày 15/01/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về Phê duyệt Đề án nâng 
cao chất lượng GDĐH giai đoạn 
2019 - 2025, trong đó một số mục 
tiêu cụ thể đến năm 2025 được đặt 
ra là: 100% sinh viên tốt nghiệp đạt 
chuẩn đầu ra kể cả chuẩn trình độ 
ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm để 
sẵn sàng tham gia vào thị trường lao 
động. Phấn đấu 100% giảng viên đại 
học có trình độ thạc sĩ hoặc tương 
đương trở lên, trong đó ít nhất 35% 
có trình độ tiến sĩ; phấn đấu 100% cơ 
sở GDĐH (đủ điều kiện) thực hiện 
kiểm định chất lượng giáo dục, trong 
đó khoảng 10% được kiểm định bởi 
các tổ chức kiểm định nước ngoài có 
uy tín; trên 35% chương trình đào 
tạo được kiểm định trong nước hoặc 
nước ngoài, trong đó 100% chương 
trình đào tạo giáo viên ở tất cả các 
trình độ được kiểm định chất lượng.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn 
bản quy định về quản lý chất lượng 
phù hợp với quy định của các văn 
bản pháp luật hiện hành và thực tiễn. 
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo đảm 
và kiểm định chất lượng giáo dục 
và công tác quản lý văn bằng chứng 
chỉ ở các cơ sở GDĐH. Tăng cường 
kiểm định chất lượng các chương 

trình đào tạo của GDĐH; chú trọng 
việc giám sát, đánh giá các tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục.

Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu 
quốc gia về GDĐH, phần mềm quản 
lý dữ liệu quốc gia về văn bằng 
chứng chỉ, xây dựng chuẩn GDĐH 
để quản lý việc thực hiện lĩnh vực 
quản lý chất lượng bảo đảm thực 
chất, hiệu quả và làm cơ sở cho các 
trường thực hiện tự chủ và công cụ 
thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ 
sở GDĐH. Chỉ đạo các cơ sở GDĐH 
tăng cường các điều kiện đảm bảo 
chất lượng, các hoạt động kiểm định 
chất lượng giáo dục đối với cơ sở và 
chương trình đào tạo. Ban hành chính 
sách thúc đẩy phát triển các tổ chức 
kiểm định, đánh giá độc lập về chất 
lượng dịch vụ đối với cơ sở GDĐH.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, 
địa phương và các cơ quan, tổ chức 
liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện tự chủ của các 
cơ sở GDĐH; xử lý vi phạm hoặc phối 
hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Đối với các bộ, ngành

Đề nghị các bộ, ngành như Kiểm 
toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ đồng 
thuận, ủng hộ ngành giáo dục thực 
hiện mạnh mẽ tự chủ đại học thông 
qua cơ chế, chính sách và trong công 
tác thanh tra, kiểm toán.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
tham mưu sửa đổi Luật Đầu tư công 
theo hướng giao quyền tự chủ cho 
các trường trong công tác đầu tư, 
mua sắm từ nguồn thu sự nghiệp của 
đơn vị;

Đề nghị Bộ Tài chính tham mưu 
sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công theo hướng giao quyền 
tự chủ nhiều hơn cho các cơ sở 
GDĐH công lập tự chủ trong quản 
lý, sử dụng, cho thuê, liên doanh, 
liên kết bằng tài sản của đơn vị; 
Hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế 
đối với cơ sở GDĐH.

Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu sửa 
đổi và bổ sung các điều luật trong 
Luật Lao động, Luật Công chức, 
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Luật Viên chức liên quan đến chính 
sách nhân sự trong các trường đại 
học tự chủ, đặc biệt là chính sách bổ 
nhiệm, công nhận lãnh đạo trường, 
thuê tuyển, thù lao người lao động 
trong các cơ sơ GDĐH tự chủ.

- Đối với cơ quan quản lý trực tiếp

Đầu tư, định hướng các trường đại 
học phát triển thành đại học (nếu đủ 
điều kiện), đẩy mạnh tự chủ đại học 
tại các cơ sở GDĐH trực thuộc;

Cử đại diện tham gia Hội đồng 
trường của các cơ sở GDĐH trực 
tiếp quản lý; Chỉ đạo các cơ sở 
GDĐH trực tiếp quản lý thành lập 
mới hoặc kiện toàn Hội đồng trường 
theo quy định của Luật GDĐH; 
Công nhận Hội đồng trường của 
các cơ sở GDĐH công lập; Phối 
hợp với Bộ GD&ĐT đôn đốc, giám 
sát quá trình thực hiện Luật; Đầu 
tư, hỗ trợ các cơ sở GDĐH triển 
khai thực hiện Luật.

- Cơ sở GDĐH

Tổ chức phổ biến, triển khai thực 
hiện đồng bộ trong toàn trường các 
quy định của Luật và Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP; Xác định chiến 
lược, kế hoạch, định hướng phát 
triển; Ban hành quy chế tổ chức và 
hoạt động, quy chế hoạt động của 
Hội đồng trường và các quy định 
nội bộ khác của trường; Bồi dưỡng 
năng lực lãnh đạo, quản trị hiện đại 
cho các cán bộ chủ chốt; có cơ chế 
phối hợp giữa Đảng Ủy - Ban Giám 
hiệu - Hội đồng trường; Phát triển 
hệ thống đảm bảo chất lượng bên 
trong; kiểm định cơ sở, chương trình 
và triển khai các giải pháp nâng cao 
chất lượng.

Thực hiện trách nhiệm giải trình, 
hoàn thiện hệ thống thông tin nội 
bộ; cập nhật, công khai, kết nối với 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH 
theo quy định của trường đại học và 
trách nhiệm giải trình của người có 
thẩm quyền; giám sát việc quản lý, 
sử dụng tài chính, tài sản của trường 
đại học; Truyền thông kết quả triển 
khai thực hiện Luật và Nghị định số 
99/2019/NĐ-CP.

Bối cảnh
Chúng ta đang sống giữa thời đại của 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư (CMCN4.0) đang diễn ra mạnh 
mẽ trên thế giới. Sự phát triển như 
vũ bão của khoa học và công nghệ 
trong 2 thập kỷ đầu tiên của Thế kỷ 
21 với Internet kết nối vạn vật, tự 
động hóa, trí tuệ nhân tạo và những 
phát minh, sáng chế mới trong nhiều 
lĩnh vực chính là những nền tảng then 
chốt tạo nên những cú huých của sự 
tăng trưởng và phát triển. Năng suất 
lao động và của cải vật chất của toàn 
xã hội đã được tăng lên theo cấp số 
nhân. Tổng sản phẩm của thế giới 
năm 2015 ước đạt 74.000 tỷ USD, đã 
tăng gấp 2,5 lần so với năm 2000 và 
gấp 60 lần so với năm 1950. CMCN 
4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn 
thế giới, phạm vi ảnh hưởng vô cùng 
sâu rộng, phát triển và lan truyền với 
tốc độ chưa từng có trong tiền lệ so 
với ba cuộc cách mạng công nghiệp 
trước đây, làm thay đổi thế giới và sẽ 
tạo nên những kỳ tích mà chúng ta 
khó có thể lường hết được.

Trong thời đại CMCN 4.0, khoa học 
và công nghệ sẽ mang tính liên ngành 
và xuyên ngành ngày càng sâu rộng, 
sức mạnh tiếp cận và xử lý số lượng 
lớn các thông tin, các yêu cầu từ 
khách hàng tại cùng một thời điểm, 
dung lượng lưu trữ dữ liệu không giới 
hạn, làm thay đổi căn bản phương 
thức sản xuất và kinh doanh, kéo theo 
hàng loạt những thay đổi về mô hình 
tổ chức, quản lý và dịch vụ.

Số lượng lao động dư thừa sẽ tăng 
lên. Khoảng cách giàu nghèo sẽ gia 
tăng giữa những đối tượng cung cấp 
vốn tài chính và vốn tri thức (các nhà 
sáng chế, cổ đông và nhà đầu tư) và 
những đối tượng phụ thuộc vào sức 
lao động (người lao động). Theo cách 
nhìn nhận đó, nhu cầu nhân lực chất 
lượng cao có thể đáp ứng thị trường 
lao động toàn cầu sẽ tăng lên, lao động 
phổ thông giảm mạnh. Trong lịch sử, 
các cuộc cách mạng công nghiệp 
trước đây cũng làm sâu sắc hơn bất 
bình đẳng xã hội, kéo theo hàng loạt 
những biến động lớn về kinh tế, chính 
trị, và điều này sẽ càng trở nên mạnh 
mẽ ở thời đại CMCN 4.0.

Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã đưa 
ra các quyết sách để nắm bắt cơ hội 
và phát triển. Ví dụ, Chính phủ Nhật 
Bản đã đề ra Chiến lược phát triển đất 
nước theo mô hình Xã hội 5.0 trên 
nền tảng thành tựu về KHCN và lực 
lượng sản xuất của CMCN 4.0, trong 
đó xác định có bốn yếu tố kỹ thuật 
đóng vai trò quan trọng nhất, đó là trí 
tuệ nhân tạo (AI), big data, tự động 
hóa (robot) và IoT (internet vạn vật). 
“Thông minh” và “Toàn cầu”” là 2 từ 
khóa then chốt trong thời đại CMCN 
4.0. Trước đây, trong xã hội thông tin 
(Xã hội 4.0), dữ liệu được thu thập về 
sẽ do con người phân tích, còn trong 
Xã hội 5.0, con người, vạn vật và các 
hệ thống được kết nối với nhau tại 
không gian ảo, siêu thông minh, sẽ 
có người máy siêu thông minh, biết 
cảm thụ và nhận thức, phân tích và 
có thể đưa ra các quyết định thay cho 
con người, sống chung với con người. 
Đó là sự khác biệt căn bản và vĩ đại 
nhất của CMCN 4.0 so với các cuộc 
cách mạng công nghiệp trước đây, là 
những yếu tố kỹ thuật và công nghệ 
định dạng lực lượng sản xuất của một 
thế giới hiện đại trong một xã hội 
thông minh, và sẽ kéo theo sự thiết 
lập và kiến tạo quan hệ sản xuất mới 
trong những thập niên tới.

Trong thời đại CMCN 4.0, các cơ sở 
GDĐH và GDNN sẽ không còn chỉ 
là thầy, trò, giảng đường, thư viện, 
các phòng thí nghiệm… mà sẽ là môi 
trường sinh thái với 3 đặc trưng cốt 
lõi xuyên suốt trong mọi hoạt động 
là: Số hóa, Nghiên cứu và Đổi mới 
sáng tạo. Đầu ra của quá trình đào tạo 
trong CMCN 4.0 là nguồn nhân lực 
có năng lực và tinh thần đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp.

Bối cảnh đó đặt ra thách thức phải 
có chính sách ngày càng tăng cường 
gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu ở 
các bậc GDĐH và GDNN với thực 
tiễn, với sản xuất, kinh doanh và đáp 
ứng yêu cầu của thị trường lao động 
và hội nhập.

Các nước như Anh, Hoa Kỳ, Nga, 
Pháp, Đức... và các nước công nghiệp 
phát triển đã tận dụng và nắm bắt được 
cơ hội ngay từ cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 2. Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ,... đã nắm bắt 
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được cơ hội ở Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 3. Việt Nam hoàn toàn 
có thể  nhận diện và nắm bắt được 
thời cơ để vươn lên thành “con rồng, 
con hổ” của châu Á và thế giới trong 
Thế kỷ 21 nếu biết tận dụng những 
cơ hội và vượt qua thách thức của 
cuộc CMCN 4.0. Mấu chốt là chúng 
ta phải có nguồn nhân lực chất lượng 
cao và thu hút được nhân tài để phát 
triển các công nghệ lõi, các hình thức 
kinh doanh mới, gắn đào tạo nguồn 
nhân lực và hoạt động nghiên cứu, 
đổi mới sáng tạo với nhu cầu doanh 
nghiệp. Nguồn lực con người, cùng 
với khoa học và công nghệ chính là 
chiếc đũa thần để đưa dân tộc ta theo 
kịp và sánh vai các nước trên thế giới. 
Suy cho cùng, Việt Nam có thể tận 
dụng được cơ hội từ cuộc CMCN 4.0 
thông qua việc thay đổi cách tiếp cận 
giáo dục và phát triển khoa học công 
nghệ, xây dựng chiến lược phát triển 
con người.

Giải pháp chính sách 
cho tăng cường gắn kết 
nghiên cứu khoa học 
trong các cơ sở GDĐH và 
GDNN với sản xuất kinh 
doanh trong và ngoài 
nước và nhu cầu của thị 
trường lao động hội nhập 
- Về phía Nhà nước

Trước hết, Nhà nước, các bộ ngành 
cần nghiên cứu để sửa đổi và ban 
hành các chính sách hỗ trợ hợp tác 
đào tạo và nghiên cứu giữa nhà 
trường với doanh nghiệp sát hơn với 
thực tiễn, phù hợp để thúc đẩy từng 
hình thức hợp tác cụ thể. Hiện nay, 
các chính sách của Việt nam chủ yếu 
đang tập trung vào việc gỡ bỏ và giảm 
thiểu những rào cản đối với toàn bộ 
quá trình thúc đẩy hợp tác đại học - 

doanh nghiệp và một số chủ trương 
tạo động lực chung nhưng rất thiếu 
những chính sách cụ thể hóa để hỗ trợ 
hướng dẫn, những quy định cụ thể, cơ 
chế chính sách đảm bảo quyền lợi và 
trách nhiệm của các bên đối với các 
hình thức và hoạt động hợp tác đại 
học - doanh nghiệp, và đối với cả 03 
giai đoạn từ những hoạt động khởi 
đầu tiếp cận đến tiến trình xác định  
mô hình và hình thức hợp tác cũng 
như phần hợp tác toàn diện giữa 02 
bên theo mục tiêu cụ thể.

Thứ hai, phải xây dựng được hệ sinh 
thái kết hợp 3 nhà: Nhà nước - Nhà 
trường - Nhà doanh nghiệp và phát 
huy vai trò của cộng đồng để thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo. Các nghiên cứu gần 
đây nhất chỉ ra rằng ngoài những yếu 
tố trực tiếp thì hợp tác đại học - doanh 
nghiệp còn chịu tác động của những 
yếu tố khác từ nội bộ cũng như sức ép 
từ bên ngoài từ xã hội, chính quyền 
chi phối sự hình thành và phát triển 
của hoạt động hợp tác đại học - doanh 
nghiệp như chủ trương, chính sách nội 
bộ của các trường đại học, các doanh 
nghiệp, những đánh giá của xã hội 
về chất lượng, hiệu quả của dịch vụ, 
sản phẩm của các bên, đánh giá đóng 
góp xã hội của các tổ chức, chuyên 
gia, chính quyền.... Những yếu tố này 
tác động đến hiệu quả hoạt động của 
đại học – doanh nghiệp đặc biệt trong 
thời đại thông tin truyền thông giữ vai 
trò hết sức quan trọng trong các hoạt 
động đời sống xã hội.

Một hệ sinh thái thuận lợi thúc đẩy 
hợp tác đại học - doanh nghiệp cần có 
vai trò của cộng đồng, tạo động lực 
và trực tiếp áp lực lên đại học cũng 
như doanh nghiệp thông qua các 
công cụ đánh giá và thông tin quảng 
bá đại chúng của Nhà nước. Do vậy, 

Nhà nước không chỉ đóng vai trò hỗ 
trợ, thúc đẩy hợp tác đại học - doanh 
nghiệp thông qua các chính sách, cơ 
chế khuyến khích và các quy định đối 
với đại học và doanh nghiệp mà còn 
cần cung cấp các công cụ hiệu quả 
đánh giá hoạt động hợp tác đại học – 
doanh nghiệp cũng như quảng bá về 
vai trò của hoạt động hợp tác đối với 
việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của cả nước.         
Thứ ba, Nhà nước cần xây dựng và 
có chính sách hỗ trợ các mô hình 
hợp tác đại học - doanh nghiệp phù 
hợp với điều kiện và văn hóa, hoàn 
cảnh Việt Nam, đặc biệt đầu tư để xây 
dựng những nhóm nghiên cứu mạnh 
tầm quốc gia trong các trường đại học 
lớn, có sự dẫn dắt của các nhà khoa 
học đầu ngành, với những chính sách 
đặc biệt thông thoáng nhất, mức đầu 
tư thỏa đáng nhất, điều kiện ưu đãi tốt 
nhất cho các nhóm nghiên cứu mạnh 
và hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi 
nghiệp để từ đó xuất hiện những trung 
tâm xuất sắc, dẫn dắt một số lĩnh vực 
khoa học và công nghệ mũi nhọn của 
quốc gia.

Thứ tư, có chính sách đột phá hỗ trợ 
các doanh nghiệp, các trường đại học 
Việt Nam hợp tác với các đại học lớn, 
các tập đoàn R&D lớn của thế giới. 

Cuối cùng, Nhà nước cần ban hành 
chính sách đột phá trong việc trọng 
dụng, thu hút nhân tài trong và 
ngoài nước, đặc biệt các trí thức 
Việt kiều tham gia vào các nhóm 
nghiên cứu mạnh trong nước để 
tận dụng cơ hội hợp tác quốc tế với 
các đại học hàng đầu, các nhà khoa 
học hàng đầu của nước ngoài (bài 
học thành công thu hút nhân tài từ 
Trung Quốc, Hàn Quốc,…).

GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH CHO TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
TRONG CÁC CƠ SỞ GDĐH VÀ GDNN VỚI SẢN XUẤT 
KINH DOANH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, 
NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HỘI NHẬP 

                        GS.TSKH. NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội
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- Về phía doanh nghiệp

Trước hết, cần thay đổi nhận thức 
và văn hóa hợp tác với các cơ sở 
đào tạo của Nhà nước, xã hội và các 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp, muốn 
có nguồn nhân lực chất lượng cao, 
và để hợp tác hiệu quả và bền vững 
phải có tham gia đồng hành cùng với 
nhà trường không chỉ nghiên cứu mà 
còn phải đồng hành và đầu tư cho nhà 
trường ngay từ khi xây dựng chương 
trình và trong suốt quá trình đào tạo. 

Thứ hai, doanh nghiệp cần chủ động 
đặt đầu bài, các yêu cầu chuẩn đầu 
ra của người học (với các bậc của 
GDĐH và GDNN) cho các cơ sở 
đào tạo; đặt các đề tài nghiên cứu của 
doanh nghiệp và có đầu tư cho nhà 
trường để phối hợp các cán bộ giảng 
viên và người học nghiên cứu, giải 
quyết các yêu cầu của doanh nghiệp. 

Thứ ba, khuyến khích và tạo động 
lực để các doanh nghiệp thành lập 
các trường dạy nghề, trường đại học, 
viện nghiên cứu trong doanh nghiệp. 
Hiện nay, các doanh nghiệp như 
Vingroup, Phenikaa đã thành lập các 
trường đại học và đầu tư cho đào tạo 
và nghiên cứu theo yêu cầu và định 
hướng phát triển của doanh nghiệp. 
Đây là hướng đi đúng và phù hợp với 
kinh nghiệm của một số nước tiên 
tiến trên thế giới.

Bài học ở một số nước cũng như ở 
Việt Nam cho thấy, các doanh nghiệp 
thành lập trường đại học và viện 
nghiên cứu để đào tạo nhân lực và 
nghiên cứu phát triển sẽ thành công 
hơn các trường đại học thành lập các 
doanh nghiệp bên trong nhà trường.

Thứ tư các doanh nghiệp cũng cần 
chủ động hơn nữa trong việc luân 
chuyển nguồn nhân lực có tay nghề 
cao hoặc có trình độ cao tham gia đào 
tạo và nghiên cứu khoa học cùng với 
các cơ sở GDNN và GDĐH.

Cuối cùng, triển khai các mô hình 
nhóm nghiên cứu mạnh, các phòng 
thí nghiệm hỗn hợp hoặc phối thuộc 
(Phòng thí nghiệm của nhà trường 
trong doanh nghiệp và ngược lại), có 
sự tham gia và đầu tư của cả 2 bên 
nhà trường và doanh nghiệp cho các 
nhóm nghiên cứu mạnh, các phòng 
thí nghiệm hỗn hợp. Đây là mô hình 

và giải pháp khả thi, hiệu quả để triển 
khai hợp tác đại học – doanh nghiệp.

- Về phía các cơ sở GDNN và GDĐH

Thứ nhất, chúng ta phải xây dựng 
một triết lý mới về GDNN và GDĐH. 
Nhu cầu đổi mới giáo dục xuất phát 
từ yếu tố thời đại. Hiện nay, các đại 
học nghiên cứu của các nước phát 
triển trên thế giới đang chuyển mình 
sang các đại học đổi mới sáng tạo, 
gắn kết và chuyển đổi mạnh mẽ các 
kết quả nghiên cứu với các công nghệ 
kỹ thuật mới và doanh nghiệp. Vì vậy, 
triết lý đào tạo phải thay đổi. Triết lý 
của đào tạo nhân lực trong thời đại 
CMCN 4.0 là đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp với nền tảng là giáo dục 
khai phóng cộng với STEM.

Thứ hai, đổi mới cấu trúc và yêu cầu, 
chuẩn đầu ra của các chương trình 
đào tạo, hội nhập với quốc tế và phù 
hợp với điều kiện và hoàn cảnh của 
Việt Nam. Ngoài kiến thức chuyên 
môn, ngoại ngữ và CNTT và các kỹ 
năng mềm như hiện nay, các trường 
đại học phải trang bị được cho người 
học kỹ năng thu thập, xử lý và kiểm 
soát thông tin, trải nghiệm học tập 
đồng hành với thực tế, thực tập và các 
công nghệ mới. Chương trình đào tạo 
phải chuyển đổi phù hợp với xu thế 
liên ngành, xuyên ngành của CMCN 
4.0. Người học ra trường phải đạt các 
yêu cầu về chuẩn đầu ra về kiến thức, 

năng lực và kỹ năng của chương trình 
đào tạo và thị trường lao động hội 
nhập. Người học khi ra trường không 
chỉ có công ăn việc làm, mà còn phải 
có tầm nhìn, có khát vọng đổi mới 
sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Hiện nay, ở Việt Nam đang nhắc 
nhiều đến giáo dục khai phóng,                     
tuy nhiên, không thể nắm bắt và làm 
chủ được các công nghệ nếu nguồn 
nhân lực của chúng ta không được 
đào tạo và trang bị kiến thức STEM 
(khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 
toán học). Vì vậy, với triết lý giáo dục 
như trên, trong thời đại CMCN 4.0, 
giáo dục khai phóng, với STEM và 
phát triển bền vững chính là những 
nội dung đổi mới cốt lõi và cần có của 
chương trình đào tạo.

Thứ ba, để đẩy nhanh quá trình hội 
nhập, chúng ta cần đẩy nhanh hơn 
nữa việc triển khai Khung trình độ 
quốc gia ở bậc đại học. Hiện nay, 
chúng ta đã hoàn thành việc ban hành 
các chuẩn đầu ra về Khung trình 
độ quốc gia với GDNN. Việc triển 
khai Khung trình độ quốc gia ở bậc 
GDĐH mới đang triển khai. Để đẩy 
nhanh quá trình này, một kiến nghị 
được đề xuất ở đây là không nên 
ban hành chuẩn khung trình độ quốc 
gia cho tất cả, theo từng ngành. Mà 
chỉ nên ban hành chuẩn khung trình 
độ quốc gia cho từng ngành với các 

Mô hình Hệ sinh thái thúc đẩy hợp tác đại học - doanh nghiệp
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ngành kỹ thuật - công nghệ, khoa học 
sức khỏe và các ngành có nghề (như 
CNTT, kế toán, kỹ sư xây dựng, kỹ 
thuật cơ khí,...) và theo nhóm ngành 
với các các ngành khoa học xã hội - 
nhân văn và các ngành có tính liên 
ngành cao.

Thứ tư, cần có quy hoạch và phát 
triển ngành nghề cho tương lai. 
Hiện nay, chúng ta còn quá mỏng 
lực lượng chuyên gia và nguồn nhân 
lực trong các lĩnh vực tự động hóa 
và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh CNTT, 
chúng ta cũng phải đẩy mạnh nghiên 
cứu về tích hợp hệ thống (System  
Integration), công nghệ tương tác 
thực tế (Augmented Reality), an toàn 
thông tin (Cyber Security), về năng 
lượng mới, các vật liệu mới tiên tiến, 
thông minh,… để ứng dụng cho các 
lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật mới cũng 
như nguồn nhân lực quản trị doanh 
nghiệp theo các mô hình mới.  Gần 
đây, một số trường đại học lớn của 
Việt Nam đã nhanh chóng bắt kịp xu 
thế thời đại, đã mở đào tạo các ngành/
chuyên ngành mới như an toàn thông 
tin, kỹ thuật máy tính, robotic, công 
nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ 
nano, năng lượng mới, an ninh phi 
truyền thống, khoa học dữ liệu, phát 
triển bền vững, biến đổi khí hậu,… 
Đó là những đáp ứng rất phù hợp và 
kịp thời của GDĐH Việt Nam.   

Thứ năm, khẩn trương xây dựng 
chiến lược và giải pháp đổi mới đào 
tạo các thợ lành nghề trong các cơ sở 
GDNN và đào tạo tài năng và chất 
lượng cao trong các trường đại học. 
Trong thời gian tới, các cơ sở đào tạo 
cần phối hợp với các doanh nghiệp 
triển khai đẩy mạnh đầu tư đào tạo 
nguồn nhân lực tài năng về CNTT, 
mạng máy tính, tự động hóa, cơ điện 
tử, trí tuệ nhân tạo và một số lĩnh vực 
khác. Với đào tạo cử nhân, kỹ sư, các 
ngành kỹ thuật hoặc các ngành có 
nghề nên có tối thiểu 1 kỳ cho người 
học vừa học, vừa thực tập tại các 
doanh nghiệp.

Thứ sáu, đổi mới phương pháp giảng 
dạy và học tập. Kết hợp các công nghệ 
tiên tiến  trong  dạy và học với việc 
tăng cường giáo dục nghề nghiệp và 
đào tạo kỹ sư theo hướng tăng cường 
ứng dụng, thực hành, đáp ứng nhu 

cầu nhân lực của doanh nghiệp theo 
định hướng hội nhập sâu, rộng.

Thứ bảy, các trường đại học lớn cần 
tập hợp lực lượng, thu hút nhân tài 
để xây dựng và phát triển tiềm lực 
KHCN của nước nhà thông qua các 
nhóm nghiên cứu mạnh. Các nhóm 
nghiên cứu này chính là môi trường 
học thuật để có thể tiếp cận, tiếp 
thu và phát triển công nghệ mới, 
theo kịp với thế giới và làm chủ các 
công nghệ lõi. Đồng thời, các nhóm 
nghiên cứu chính là tế bào trong 
hoạt động đào tạo và NCKH của nhà 
trường. Thông qua các nhóm nghiên 
cứu để nâng cao chất lượng đào, 
nghiên cứu, nâng cao chất lượng 
và tiềm lực NCKH của các cơ sở 
đào tạo. Như vậy Nhà nước, doanh 
nghiệp và nhà trường phải có những 
đột phá trong chính sách phát triển 
các nhóm nghiên cứu, phát hiện, đào 
tạo, bồi dưỡng và sử dụng, đãi ngộ 
nhân tài. Nhân tài là mấu chốt trong 
cạnh tranh và phát triển của CMCN 
4.0. Thu hút và sử dụng nhân tài vừa 
là cơ hội, vừa là thách thức của các 
doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục 
ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh chiến lược đổi mới giáo 
dục, một lần nữa lại quay trở lại với 
vai trò của Nhà nước. Việt Nam cần 
có chiến lược đầu tư nghiên cứu, tiếp 
cận nhanh hơn nữa với xu hướng 
khoa học công nghệ tiên tiến trong 

các lĩnh vực then chốt của CMCN 4.0 
như  CNTT, khoa học dữ liệu, tự động 
hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, 
năng lượng mới (xanh, sạch),… và 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao 
trong các lĩnh vực như nông nghiệp, 
công nghệ sinh học, y học,… và xa 
hơn là nghiên cứu cả những vấn đề 
mới nảy sinh trong lĩnh vực quản trị, 
quản lý, khoa học pháp lý,… Các 
doanh nghiệp cần có chiến lược, giải 
pháp cụ thể để ứng dụng tự động hóa 
tích hợp với các công nghệ cao, chuỗi 
cung ứng thông minh, tối ưu hóa mô 
hình kinh doanh với việc phối hợp 
với các cơ sở GDNN và GDĐH đào 
tạo lại và nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực. 

Suy cho cùng, để triển khai các giải 
pháp trên, chúng ta cần có những đột 
phá về cơ chế chính sách. Các cơ sở 
GDNN và GDĐH đang chuyển mình 
theo xu thế tự chủ và Việt Nam đang 
cần “Cơ chế khoán 10” trong giáo 
dục và quản lý khoa học công nghệ. 
Cần chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 
và hỗ trợ triển khai mô hình 4 nhà: 
Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa 
học và Nhà Doanh nghiệp, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực theo định 
hướng gắn đào tạo với nghiên cứu và 
hoạt động phục vụ thực tiễn và yêu 
cầu của doanh nghiệp, hội nhập với 
các tiêu chí và tiếp cận các chuẩn 
mực, trình độ của khu vực và quốc tế.
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CÔNG DÂN HỌC TẬP 
TRONG QUỐC GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ 

                                                       GS.TS. PHẠM TẤT DONG
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, 

Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Học tập suốt đời và                     
công dân học tập

Từ những năm 70 của Thế kỷ XX, 
khái niệm học tập suốt đời đã được 
nói đến trong nhiều công trình 
nghiên cứu về xu hướng phát triển 
giáo dục thế giới khi bàn về xây 
dựng xã hội học tập (XHHT). Nói 
đến học tập suốt đời (HTSĐ) là đề 
cập tới việc học tập của từng cá nhân 
trong bối cảnh cụ thể, tùy thuộc vào 
nhu cầu và mục đích học tập của 
người đó, được thực hiện nhờ vào 
khả năng và lý trí của họ trong việc 
phát triển những năng lực và phẩm 
hạnh làm người. Vì vậy, khái niệm 
HTSĐ luôn gắn liền với khái niệm 
công dân học tập với tư cách là một 
thành viên cụ thể của một quốc gia 
đang xây dựng XHHT.

Nói cụ thể hơn, công dân học tập là 
con người thông qua việc học tập để 
luôn có đủ những tri thức, kỹ năng 
và thái độ để họ thích ứng được 
những thay đổi của thế giới, đối mặt 
được với những thách thức của cuộc 
sống, ứng phó được với những nguy 
cơ và rủi ro đến với họ, qua đó họ 
trở thành con người phát triển hoàn 
toàn, góp phần xây dựng một xã hội 
phát triển bền vững và một thế giới 
hòa bình và hạnh phúc.

Ở Việt Nam, khoảng 30 năm về 
trước, ý tưởng về một XHHT đã hình 
thành, nhưng phải đến năm 2005, 
Chính phủ mới ban hành Quyết 
định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 
18/5/2005 về xây dựng xã hội học 
tập đến năm 2010, sau đó là Quyết 
định số 89/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 
về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 
2012 - 2020. Đồng thời, Chính phủ 
ra tiếp Quyết định số 281/QĐ-TTg 
ngày 20/2/2012 về đẩy mạnh phong 

trào học tập  suốt đời trong gia đình, 
dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Đến nay, ngày 08/4/2020, Thủ tướng 
Chính phủ mới ban hành Quyết định số 
489/QĐ-TTg, trong đó phê duyệt Đề án 
“Xây dựng mô hình công dân học tập 
giai đoạn 2021 - 2030” và sẽ phê chuẩn 
Bộ tiêu chí đánh giá mô hình công dân 
học tập vào cuối năm 2021.

Xác định những tiêu 
chí đánh giá “Công dân                       
học tập”

Nghiên cứu những tiêu chí đánh giá 
“Công dân học tập” là quá trình tìm 
kiếm những năng lực, những phẩm 
chất của công dân trong xã hội học 
tập. Các quốc gia đều hướng đến 
những năng lực cốt lõi, những kỹ 
năng cơ bản và những phẩm chất 
mong muốn ở mỗi công dân của 
mình để họ trở thành người hữu ích 
trong xã hội.

Người ta thường đưa ra một bộ tiêu 
chí không quá nhiều những năng 
lực, những kỹ năng và những phẩm 
chất, đồng thời người ta cũng xác 
định rằng, mỗi bước tiến của xã hội 
sẽ kéo theo sự thay đổi của Bộ tiêu 
chí, bởi những yêu cầu của xã hội đặt 
ra cho người dân trước đây không 
giống như hôm nay và đương nhiên 
Công dân học tập trong CMCN 3.0 
sẽ khác với Công dân học tập thời 
CMCN 4.0.

- Tại Hoa Kỳ, quốc gia có nền kinh 
tế lớn mạnh nhất thế giới, rất chú 
trọng phát triển 4 năng lực cốt lõi ở 
mỗi công dân: Năng lực nhận thức 
những vấn đề trọng điểm trong Thế 
kỷ XXI; Năng lực học tập và đổi 
mới; Năng lực sử dụng công nghệ 
thông tin; Năng lực tổ chức cuộc 
sống và nghề nghiệp.

- Ở Nhật Bản, khung năng lực cốt 
lõi của một công dân học tập được 
xác định có 3 thành tố: Năng lực làm 
chủ những kiến thức cơ bản (xử lý 
thông tin, sử dụng máy tính...); Năng 
lực tư duy (tư duy phản biện, tư duy 
phê phán...); Năng lực hành động 
thực tiễn (hành động độc lập, năng 
lực ra quyết định, năng lực hợp tác 
và gây thiện cảm...).

- Tại Phần Lan, một số năng lực 
được chú ý gồm: Năng lực giao 
tiếp bằng tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ; 
Năng lực tương tác và hợp tác; Năng 
lực khởi nghiệp, chủ động trong hoạt 
động; Năng lực tìm kiếm và giải 
quyết vấn đề.

- Ở Singapore, đó là Năng lực sử 
dụng công nghệ thông tin; Năng lực 
sử dụng ngoại ngữ; Năng lực tư duy 
toàn cầu; Năng lực giao tiếp. Cùng 
với những năng lực này, Singapore 
nhấn mạnh các phẩm chất như tự 
học, tự tin, tự chủ, tự giác.

- Canada quan tâm tới Năng lực 
đổi mới, sáng tạo, tinh thần khởi 
nghiệp; Năng lực tư duy phản biện; 
Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng 
lực sử dụng công nghệ thông tin và 
truyền thông.

Chỉ điểm ra một số các quốc gia, ta 
có thể thấy việc lựa chọn những năng 
lực cốt lõi của họ có nhiều nét riêng, 
nhưng trong đó cũng thể hiện được 
những năng lực mà theo họ, phải có 
ở công dân trong Thế kỷ XXI.

Trong Chương trình đào tạo ở các 
cơ sở GDĐH các nước như Đại 
học Kinh doanh Harvard, Đại học 
Stanford (Mỹ); Đại học Mannheim, 
Aachen (Đức); Đại học Monash 
(Úc)... và một số trường đại học 
ở Việt Nam như Trường Đại học      
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Tôn Đức Thắng, Trường Đại học 
Phan Thiết, Trường Đại học Thăng 
Long, Học viện Ngân hàng, Học viện 
Viettel, Trường Đại học FPT, Trường 
Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố 
Hồ Chí Minh... thường chú ý xây 
dựng các kỹ năng rất cơ bản như 
kỹ năng tự học (Learning to learn); 
kỹ năng thuyết trình (Oral skills); 
kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative 
thinking skills); kỹ năng phát triển 
cá nhân và sự nghiệp (Personal and 
career development skills), kỹ năng 
ứng xử và tạo lập các mối quan hệ 
(Interpersonal skills), kỹ năng sáng 
tạo và mạo hiểm (Initiative and 
enterprise skills)...

Ở đây cần lưu ý: Khi người ta nói 
đến năng lực cốt lõi thì trong năng 
lực cốt lõi có các kỹ năng cơ bản. 
Còn khi không muốn nhóm một số 
kỹ năng vào năng lực cốt lõi thì trong 
chương trình, người ta chỉ trình bày 
các kỹ năng mà thôi.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh 
giá mô hình “Công dân học 
tập” ở Việt Nam

Để chuẩn bị cho việc ra quyết định 
của Chính phủ về xây dựng Mô hình 
công dân học tập ở Việt Nam, một 
nhóm chuyên gia của Bộ GD&ĐT 
cùng với chuyên gia của Hội Khuyến 
học Việt Nam và một số nhà khoa 
học đã nghiên cứu kinh nghiệm của 
nhiều nước trên thế giới, kết hợp với 
khảo sát kinh nghiệm xây dựng Mô 
hình gia đình học tập theo Quyết 
định số 281/QĐ-TTg, tìm hiểu 
những yêu cầu đặt ra cho công dân 
trong Nghị quyết số 52-NQ/TW về 
tiếp cận CMCN 4.0 và Quyết định 
số 749/QĐ-TTg về Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia, từ đó đi đến 
việc đề xuất Bộ tiêu chí (dự thảo) 
đánh giá công dân học tập theo 3 
năng lực cốt lõi gồm:

1.  Năng lực tự học, học tập                     
suốt đời.

2.  Năng lực sử dụng những công cụ 
tương tác.

3.  Năng lực xây dựng và thực hiện 
các mối quan hệ xã hội.

Mỗi năng lực cốt lõi lại bao gồm 
một số kỹ năng cơ bản và phẩm chất 
mong muốn ở công dân.

Như vậy, năng lực cốt lõi là tiêu chí, 
còn các kỹ năng cơ bản và phẩm 
chất mong muốn là những chỉ số đo, 
nghĩa là qua việc đánh giá các kỹ 
năng, các phẩm chất, ta có thể định 
lượng được trình độ năng lực của 
mỗi người.

Từ Bộ tiêu chí khung này, các cơ 
quan, doanh nghiệp, trường học, đơn 
vị quân đội, các cơ sở sản xuất... sẽ 

dựng nên Bộ tiêu chí công dân học 
tập cho đơn vị của mình.

Dự thảo Bộ tiêu chí khung để xây 
dựng Mô hình công dân học tập ở 
Việt Nam

Từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2021, 
Bộ tiêu chí này sẽ được thử nghiệm 
ở các tỉnh, thành. Tháng 9/2021, 
Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp 
với Bộ GD&ĐT sẽ tổng kết đợt thử 
nghiệm, sau đó hoàn chỉnh văn bản 
để trình Chính phủ. Dự kiến, tháng 
11/2021, Chính phủ sẽ xem xét, phê 
duyệt và chính thức cho phép thực 
hiện bộ tiêu chí trên địa bàn cả nước.

Tiêu chí
(Những năng lực cốt lõi)

Chỉ số đánh giá
(Những kỹ năng cơ bản  và những phẩm chất

 mong muốn

I. Năng lực tự học, học tập 
suốt đời

1. Kỹ năng đọc, cập nhật những thông tin và tri thức trên sách 
báo, ti vi, máy tính, điện thoại di động.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch học tập theo các chương trình 
phục vụ yêu cầu công việc, hoặc do nhà nước, cơ quan hay 
đoàn thể quy định

3. Kỹ năng xếp sắp hợp lý các công việc để có thời gian tham 
gia hoạt động cộng đồng, tại nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư 
viện..., các hội thảo, hội nghị.

4. Kỹ năng động viên và tạo điều kiện cho người thân trong gia 
đình và cho đồng nghiệp học tập thường xuyên.

II. Năng lực sử dụng những 
công cụ tương tác

5. Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công 
việc và cuộc sống.

6. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu công việc và vị trí 
đảm nhiệm

7. Kỹ năng tính toán để công việc đang làm luôn được cải tiến, 
sáng tạo, đạt chất lượng và hiệu quả cao, đóng góp  nhiều 
cho xã hội

8. Kỹ năng tư duy biện chứng và tư duy phản biện trong công 
việc, trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... và hoạt động xã hội

III. Năng lực xây dựng và 
thực hiện các mối quan hệ 
xã hội

9. Kỹ năng tạo các mối quan hệ thân thiện với mọi người, điều 
hòa để tránh xung đột. Có trách nhiệm với gia đình và xã hội. 
Tuân thủ pháp luật tốt.

10. Kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động và hoạt động xã 
hội. Tôn trọng bình đẳng giới và sự đa dạng văn hóa. Có ý thức 
bảo vệ môi trường.
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PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
THEO HƯỚNG TIẾP CẬN VỚI CMCN 4.0 
TỪ KHÍA CẠNH CỦA VIỆC ỨNG DỤNG 
VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ 

                                               TS. LÊ TRUNG NGHĨA, 
Ban Tư vấn phát triển Giáo dục Mở, 

Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam

Đặt vấn đề
Việt Nam, với vai trò là thành viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2020 - 2021, 
một thành viên tích cực của Liên Hiệp Quốc, chắc chắn 
cũng có trách nhiệm hoàn thành 17 mục tiêu phát triển 
bền vững đến năm 2030 (SDG 2030) do Liên Hiệp Quốc 
phê chuẩn năm 2015, trong đó có SDG4 nhằm “Đảm 
bảo một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và 
cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.  

CMCN 4.0 đang tạo ra một nền công nghiệp mới, nơi 
mà tự động hóa các quy trình chế tạo được nâng lên tới 
mức độ mới bằng việc đưa ra các công nghệ sản xuất 
hàng loạt được tối ưu hóa và mềm dẻo, nơi mà máy móc 
sẽ hoạt động độc lập, hoặc hợp tác với con người để tạo 
ra một lĩnh vực sản xuất hướng đến khách hàng và liên 
tục tự duy trì hoạt động. Máy móc trở thành một thực thể 
độc lập có khả năng thu thập dữ liệu, phân tích nó, và tư 
vấn dựa vào nó.

Các công nghệ sản xuất hàng loạt được nêu ở đây hầu 
hết nằm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền 
thông (CNTT-TT), và dữ liệu chính là nguyên liệu thô 
quan trọng không thể thiếu cho các công nghệ đó, bao 
gồm cả dữ liệu mở, dữ liệu mở của ngành giáo dục là 
một phần trong đó. Cũng cần nhấn mạnh rằng, từ góc độ 
của cấp phép mở, dữ liệu mở (của ngành giáo dục) là 
một tập con của tài nguyên giáo dục mở. 

Một nền công nghiệp mới sẽ đòi hỏi tập hợp mới các kỹ 
năng. Do đó, giáo dục và đào tạo sẽ có                           hình 
hài mới cung cấp cho một nền công nghiệp mới đó lao 
động với các kỹ năng cần thiết. Khi việc sản xuất hàng 
loạt chủ yếu dựa vào các công nghệ trong lĩnh vực CNTT-
TT, dễ thấy lao động có kỹ năng CNTT-TT là quan trọng 
và không thể thiếu, dù chúng không là duy nhất. 

Khung năng lực CNTT-TT cho các giảng 
viên của UNESCO năm 2018
Các giảng viên chính là những người trước hết cần 
được trang bị các kỹ năng về các CNTT-TT cần thiết 
cho CMCN 4.0 để truyền đạt và/hoặc hướng dẫn cho các 
sinh viên của họ, từ đó tạo ra lực lượng lao động đông 
đảo để tiếp cận, xúc tác và phục vụ cho CMCN 4.0 phát 
triển. 

Không là ngẫu nhiên khi vào năm 2018, UNESCO đã 

Hình 1: Từ góc độ của cấp phép mở, dữ liệu mở 
là tập con của tài nguyên giáo dục mở

Hình 2: Khung năng lực CNTT-TT cho các giảng viên của UNESCO, 
phiên bản 3, năm 2018

xuất bản tài liệu “Khung năng lực CNTT-TT cho các 
giảng viên” phiên bản 3 (ICT CFT V3) với mục tiêu cao 
nhất nhằm biến các giảng viên thành những người sáng 
tạo với cấu trúc Khung gồm 3 mức độ sử dụng sư phạm 
CNTT-TT, 6 khía cạnh thực hành nghề giảng viên, 18 
kỹ năng về năng lực CNTT-TT của các giảng viên, như 
được minh họa ở Hình 2. 
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Các CNTT-TT cần thiết cho các giảng viên được nêu 
trong ICT CFT V3 đều là các công nghệ cần thiết để Việt 
Nam tiếp cận được CMCN 4.0, với TNGDM được xếp 
số 1, cụ thể như sau: 
1. Tài nguyên giáo dục mở
2. Các mạng xã hội 
3. Các công nghệ di động 
4. Internet của Vạn vật - IoT (Internet of Things) 
5. Trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial Intelligence) 
6. Thực tế ảo - VR (Virtual Reality) và Thực tế tăng 
cường - AR (Augmented Reality)
7. Dữ liệu lớn (Big Data) 
8. Lập trình 
9. Đạo đức và bảo vệ tính riêng tư 

Trong ICT CFT V3, năng lực tài nguyên giáo dục mở 
được tích hợp ở cả 3 mức độ sử dụng sư phạm CNTT-
TT và ở 4 trong số 18 kỹ năng CNTT-TT của khung đó.

Tới nay, khoảng 20 quốc gia, tổ chức/cơ sở giáo dục trên 
thế giới đã và đang phát triển khung năng lực này. Điều 
quan trọng là tất cả các tài nguyên được sử dụng để xây 
dựng các khung năng lực của các quốc gia và/hoặc cơ 
sở giáo dục đó đều được cấp phép mở và đều là các tài 
nguyên giáo dục mở, cho phép bất kỳ ai tự do không mất 
tiền để tùy biến thích nghi/sửa đổi chúng cho phù hợp 
với ngữ cảnh của bất kỳ quốc gia và/hoặc cơ sở nào khác 
muốn phát triển khung năng lực tương tự cho mình.

Điều này có nghĩa là, nếu chính phủ hay bất kỳ tổ chức/cơ 
sở giáo dục nào của Việt Nam muốn xây dựng cho mình 
khung năng lực CNTT-TT đều không phải làm từ đầu, từ 
không có gì cả, mà sẽ xây dựng trên cơ sở “đứng trên vai 
những người khổng lồ”.

Với ICT CFT V3, tài nguyên giáo dục mở có khả năng 
giúp cho các giảng viên trước hết có thể chiếm lĩnh được 
tri thức dễ dàng nhất mà không phải đối mặt với các rào 
cản cả về tài chính, pháp lý và kỹ thuật, để rồi từ đó đào 
sâu tri thức và sau đó sáng tạo tri thức. Bằng cách này 
các giảng viên còn có khả năng để trở thành các nhà 
đổi mới sáng tạo, điều quan trọng bậc nhất để tiếp cận 
CMCN 4.0. 

Khuyến cáo về tài nguyên giáo dục mở 
của UNESCO năm 2019
- Nội dung chính trong Khuyến cáo tài nguyên giáo 
dục mở của UNESCO

Để ứng dụng và phát triển tốt tài nguyên giáo dục mở, 
không có gì bằng việc bám theo và tùy chỉnh cho phù 
hợp với ngữ cảnh của Việt Nam 5 khía cạnh mục tiêu 
được nêu trong tài liệu “Khuyến cáo tài nguyên giáo dục 
mở của UNESCO” đã được 193 quốc gia thành viên phê 
chuẩn vào ngày 25/11/2019 nhân kỳ họp toàn thể thứ 40 
của UNESCO, chúng gồm: 

Xây dựng năng lực: Phát triển năng lực của tất cả các 

bên tham gia đóng góp chính cho giáo dục để tạo lập, 
truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy biến thích nghi, 
và phân phối lại tài nguyên giáo dục mở, cũng như để 
sử dụng và áp dụng các giấy phép mở theo cách thức ổn 
định với pháp luật bản quyền quốc gia và các bổn phận 
quốc tế;

Phát triển chính sách hỗ trợ: khuyến khích các chính 
phủ, các nhà chức trách và các cơ sở giáo dục áp dụng 
thường xuyên khung công việc hỗ trợ cho việc cấp phép 
mở cho các tư liệu giáo dục và nghiên cứu được Nhà 
nước cấp vốn, phát triển các chiến lược để xúc tác cho 
sử dụng và tùy biến thích nghi tài nguyên giáo dục mở để 
hỗ trợ cho giáo dục chất lượng cao, bao hàm toàn diện và 
học tập suốt đời cho tất cả mọi người, được nghiên cứu 
thích hợp trong lĩnh vực này hỗ trợ;

Truy cập hiệu quả, bao hàm toàn diện và công bằng 
tới tài nguyên giáo dục mở chất lượng: hỗ trợ áp dụng 
các chiến lược và chương trình, bao gồm qua các giải 
pháp công nghệ thích hợp để đảm bảo tài nguyên giáo 
dục mở trong bất kỳ phương tiện nào cũng được chia sẻ 
ở các định dạng và các tiêu chuẩn mở để tối đa hóa truy 
cập công bằng, đồng sáng tạo, giám tuyển, và khả năng 
tìm thấy được, bao gồm cho những người từ các nhóm bị 
tổn thương và những người khuyết tật;

Nuôi dưỡng sự sáng tạo các mô hình bền vững cho 
tài nguyên giáo dục mở: hỗ trợ và khuyến khích sáng 
tạo các mô hình bền vững cho tài nguyên giáo dục mở ở 
các mức quốc gia, khu vực và cơ sở, và lên kế hoạch và 
kiểm thử thí điểm các dạng thức bền vững mới của giáo 
dục và học tập;

Khai thác và tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế: hỗ 
trợ hợp tác quốc tế giữa các bên tham gia đóng góp để 
tối thiểu hóa đúp bản không cần thiết trong các đầu tư 
phát triển tài nguyên giáo dục mở và để phát triển kho 
toàn cầu các tư liệu giáo dục đa dạng, phù hợp với địa 
phương, nhạy cảm với giới tính, truy cập được trong 
nhiều ngôn ngữ và định dạng.

- Diễn giải về 5 khía cạnh mục tiêu trong Khuyến cáo 
tài nguyên giáo dục mở của UNESCO

Để có thể triển khai được các khía cạnh mục tiêu 
được nêu ở trên, Việt Nam nên nắm lấy tiếp cận 
“Đứng trên vai những người khổng lồ” qua các diễn 
giải bên dưới đây: 

+ Xây dựng năng lực các bên tham gia đóng góp để tạo 
lập, truy cập, sử dụng lại, tùy biến thích nghi và phân 
phối lại tài nguyên giáo dục mở

- Có nhiều bên tham gia đóng góp cho tài nguyên giáo 
dục mở, ví dụ như: Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan có 
liên quan của Chính phủ; những người làm chính sách 
về giáo dục - khoa học - văn hóa; các cơ sở giáo dục 
mọi cấp học; hệ thống các cơ sở GDTX&HTSĐ; các nhà 
nghiên cứu; các nhà quản lý nghiên cứu; các nhà cấp vốn 
nghiên cứu; các cơ sở đảm bảo, công nhận và kiểm định 
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chất lượng; các thư viện và các nhân viên thư viện; các 
nhà xuất bản; các nhà sách, đặc biệt là các nhà sách trong 
các khu trường; các giảng viên và sinh viên, học sinh và 
phụ huynh, các tổ chức của sinh viên; giới công nghiệp, 
bao gồm các doanh nhân, các doanh nghiệp mọi kích cỡ, 
các công ty khởi nghiệp; các thành phần khác có quan 
tâm tới tài nguyên giáo dục mở. 

- Việc xây dựng năng lực tài nguyên giáo dục mở cho 
các đối tượng khác nhau là khác nhau, trong đó có lẽ 
quan trọng nhất là xây dựng năng lực tài nguyên giáo 
dục mở cho các giảng viên, đặc biệt là các giảng viên 
trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống sư phạm và hệ 
thống GDTX và HTSĐ, vì đây là các hệ thống có sức 
lan tỏa lớn nhất trong xã hội. Được biết hiện có khoảng 
1,5 triệu giảng viên trong cả nước. Vì vậy, việc xây dựng 
Khung năng lực CNTT-TT cho các giảng viên Việt Nam 
bằng việc tùy chỉnh khung mẫu của UNESCO và/hoặc 
của các quốc gia đã xây dựng dựa vào khung mẫu đó là 
rất cần thiết.

+ Phát triển chính sách hỗ trợ cho tài nguyên giáo dục mở

- Năm 2019, UNESCO cùng với Khối thịnh vượng 
chung về học tập - COL (Commonwealth of Learning) 
đã xuất bản tài liệu “Các hướng dẫn phát triển chính 
sách Tài nguyên giáo dục mở” nhằm mục đích, trong 
số những điều khác, đáp ứng các mục tiêu phát triển bền 
vững của Liên hiệp quốc tới 2030 (SDGs 2030). Tài liệu 
là cơ sở rất tốt để tùy chỉnh và xây dựng chính sách tài 
nguyên giáo dục mở cho Việt Nam. 

- Phát triển chính sách tài nguyên giáo dục mở là một 
quy trình với tầm nhìn dài hạn gồm 7 pha được triển 
khai tuần tự như trên Hình 3, gồm: (1) Hiểu tiềm năng 
của tài nguyên giáo dục mở; (2) Xác định tầm nhìn chính 
sách tài nguyên giáo dục mở; (3) Lên khung chính sách 
tài nguyên giáo dục mở; (4) Tiến hành phân tích khoảng 
cách; (5) Thiết kế kế hoạch tổng thể; (6) Lập kế hoạch 
điều hành và triển khai; và (7) Khởi xướng chính sách 
tài nguyên giáo dục mở. Từng pha trong số 7 pha đó đều 
được chi tiết hóa để bất kỳ ai cũng có thể dựa vào và tùy 
biến thích nghi chúng theo ngữ cảnh cụ thể của quốc gia/
cơ sở giáo dục khi phát triển chính sách tài nguyên giáo 
dục mở cho mình. Ví dụ, pha thứ 5 trong tổng số 7 pha 
là thiết kế kế hoạch tổng thể với 8 bước: (1) Áp dụng 
khung cấp phép mở; (2) Tích hợp tài nguyên giáo dục 
mở vào chương trình giảng dạy; (3) Đảm bảo phát triển, 
lưu trữ và khả năng truy cập tài nguyên giáo dục mở; 
(4) Điều chỉnh phù hợp các thủ tục đảm bảo chất lượng; 
(5) Hỗ trợ xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về 
tài nguyên giáo dục mở; (6) Khuyến khích các mô hình 
kinh doanh bền vững và khởi xướng các chiến lược cấp 
vốn; (7) Thúc đẩy nghiên cứu dựa vào bằng chứng về tác 
động của tài nguyên giáo dục mở; và (8) Có cơ chế điều 
hành cho chính sách tài nguyên giáo dục mở. Mỗi bước 
thành phần đều được chi tiết hóa theo các nội dung cụ 
thể bằng các câu hỏi cụ thể và có thể tùy chỉnh cho phù 
hợp ngữ cảnh cụ thể của Việt Nam. 

Hình 3: Quy trình xây dựng 
chính sách tài nguyên Giáo dục Mở với 7 pha

+ Truy cập hiệu quả, bao hàm toàn diện và công bằng 
tới tài nguyên giáo dục mở chất lượng

- Việc triển khai khía cạnh mục tiêu này phụ thuộc nhiều 
vào 2 khía cạnh mục tiêu được nêu ở trên. Ở nhiều quốc 
gia trên thế giới đã có chiến lược và chương trình với các 
giải pháp công nghệ thích hợp với ứng dụng và phát triển 
tài nguyên giáo dục mở. 

- Một trong các giải pháp cụ thể cho khía cạnh mục 
tiêu này là đánh dấu khóa học mở và kham được, tiền 
thân của việc đánh dấu các khóa học mở và Tài nguyên 
giáo dục mở, hiện đang được thực hiện ở nhiều cơ sở 
giáo dục đủ mọi kích cỡ ở nhiều bang của nước Mỹ và 
Canada[11], nó không chỉ giúp giảm chi phí các tư liệu 
khóa học và tiết kiệm tiền cho sinh viên, mà còn giúp 
cho các sinh viên hướng tới việc truy cập được hiệu quả, 
bao hàm toàn diện và công bằng tới Tài nguyên giáo dục 
mở chất lượng. Đây là các kinh nghiệm thực tế rất quý 
mà các cơ sở giáo dục Việt Nam nên học tập. 

+ Nuôi dưỡng sự sáng tạo các mô hình bền vững cho Tài 
nguyên giáo dục mở

- Các mô hình kinh doanh của thế giới mở với các vật 
vô hình như Tài nguyên giáo dục mở, hay các mô hình 
doanh thu của nó, thường không giống như các mô hình 
kinh doanh truyền thống với các vật hữu hình dựa vào 
việc bán sản phẩm sở hữu độc quyền theo kiểu “ăn bánh 
trả tiền” theo triết lý “tiền nào của nấy” thường thấy ở 
Việt Nam cho tới nay. Chương trình “Chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” sẽ tạo ra 
hàng loạt và trên diện rộng khắp cả nước các dữ liệu kỹ 
thuật số - các tài nguyên vô hình. Chương trình này có 
lẽ chỉ có thể thành công nếu chúng ta dịch chuyển từ 
văn hóa “tiền nào của nấy” thường chỉ đúng với những 
tài nguyên hữu hình theo truyền thống hàng ngàn năm 
nay, sang văn hóa “chia sẻ ý tưởng” với nguyên tắc cộng 
lực dựa trên cơ sở triết lý MỞ để phát triển với các tài 
nguyên của thế giới MỞ và VÔ HÌNH - thế giới số từ 
nay trở đi. 

Hàng loạt các mô hình doanh thu dựa vào Tài nguyên 
giáo dục mở, được cấp phép mở Creative Commons 
được nêu trong tài liệu “Làm bằng Creative Commons”, 
trong đó có cả các mô hình doanh thu dành cho các công 
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ty vì lợi nhuận nhưng với toàn bộ các tư liệu khóa học 
là các Tài nguyên giáo dục mở và được cấp phép mở 
CC BY 4.0, loại giấy phép mở cho phép người sử dụng 
được tự do không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái 
mục đích, tùy biến thích nghi, và phân phối lại các Tài 
nguyên giáo dục mở đó, kể cả vì các mục đích thương 
mại, điển hình như công ty Lumen Learning. Các mô 
hình kinh doanh của thế giới MỞ rất cần được đưa vào 
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mọi cấp học, đặc biệt 
trong hệ thống các cơ sở giáo dục sư phạm và giáo dục 
thường xuyên và học tập suốt đời ở Việt Nam. 

+. Khai thác và tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế

- Khía cạnh mục tiêu này nêu rõ là nhằm để hỗ trợ hợp 
tác quốc tế giữa các bên tham gia đóng góp để tối thiểu 
hóa đúp bản không cần thiết trong các đầu tư phát triển 
Tài nguyên giáo dục mở và để phát trriển kho toàn cầu 
các tư liệu giáo dục đa dạng, phù hợp với địa phương, 
nhạy cảm với giới tính, truy cập được trong nhiều ngôn 
ngữ và định dạng. Điều này cho thấy chúng ta hoàn toàn 
có thể tận dụng khai thác các Tài nguyên giáo dục mở 
bằng tiếng nước ngoài thông qua việc tìm kiếm, sử dụng, 
sử dụng lại, tùy biến thích nghi, sửa đổi, dịch và bản địa 
hóa sang tiếng Việt, .v.v. mà không nhất thiết phải xây 
dựng từ đầu các kho cho các Tài nguyên giáo dục mở có 
sẵn đó. Việt Nam hiện còn chưa có/rất thiếu các hợp tác 
quốc tế dạng này. 

- Ngày càng xuất hiện nhiều hơn các trang đa ngôn ngữ, 
bao gồm cả tiếng Việt, ví dụ như: 

Merlot: chương trình của Hệ thống Đại học Bang 
California, đối tác với các cơ sở giáo dục, xã hội và giới 
công nghiệp, nhằm vào các đối tượng là các sinh viên đại 
học và cao đẳng.

CK-12: của Quỹ CK-12, dành cho các học sinh phổ thông. 

PHET: Các mô phỏng tương tác cho khoa học và toán 
học của Đại học Colorado. Trang này có khả năng giúp 
xóa bỏ việc dạy chay và học chay thường được nói tới 
trong giáo dục phổ thông và/hoặc dạy nghề ở Việt Nam. 
Ngoài ra, tất cả các nội dung của trang này đều mang 
giấy phép CC BY 4.0 và mã nguồn HTML5 đều có sẵn 
trên kho Github mà bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm để tải 

về để tùy chỉnh cho phù hợp với các ngữ cảnh của quốc 
gia và/hoặc cơ sở của mình. 

Trong 3 năm qua, Ban Tư vấn Phát triển giáo dục mở 
của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 
cũng đã triển khai khoảng 50 khóa huấn luyện các huấn 
luyện viên về thực hành khai thác Tài nguyên giáo dục 
mở, cả theo phương thức truyền thống mặt đối mặt cũng 
như trên trực tuyến, cho gần 1.000 cán bộ và giảng viên 
của hơn 100 trường đại học và cao đẳng trong cả nước, 
một con số rất khiêm tốn nếu so với khoảng 1,5 triệu 
giảng viên và khoảng 25 triệu học sinh, sinh viên trên 
toàn quốc, bao gồm các học viên trong toàn bộ hệ thống 
GDTX&HTSĐ, những người thực sự cần biết và khai 
thác Tài nguyên giáo dục mở, dù còn chưa rõ và chưa có 
bất kỳ khảo sát thống kê nào để biết chính xác các học 
viên đó khai thác Tài nguyên giáo dục mở như thế nào 
trong công việc giảng dạy, nghiên cứu thường ngày của 
họ sau các khóa huấn luyện đó.  

Tận dụng các video dạy nghề tiếng nước 
ngoài là Tài nguyên giáo dục mở
Nghiên cứu chỉ ra rằng, ở các quốc gia có thu nhập 
chưa cao, số người chưa học đại học là khoảng 90,2% 
dân số, họ là những người cần học nghề để sống và làm 
việc, trong khi phạm vi giáo dục và đào tạo kỹ thuật 
và nghề nghiệp (TVET) trải từ giáo dục trung học phổ 
thông với độ tuổi từ 15 tuổi trở lên cho tới hết đời, 
như trên Hình 4. Nói một cách khác, khoảng 90 triệu 
người trong tổng dân số khoảng 100 triệu người Việt 
Nam độ tuổi từ 15 trở lên là những người cần học nghề 
để sống và làm việc; còn theo số liệu của Ngân hàng 
Thế giới năm 2019 thì gần 80% số người trong tổng số 
55,16 triệu người lao động từ 15 tuổi trở lên chưa có 
văn bằng, chứng chỉ đào tạo.

Trong khi đó, hiện sẵn có khoảng 60 triệu video trong 
các kho trên Internet như YouTube hoặc Vimeo, chủ yếu 
bằng tiếng Anh và các tiếng nước ngoài khác có nội dung 
dạy để làm một việc gì đó. Chúng là các Tài nguyên 
giáo dục mở, được cấp phép mở, rất nhiều trong số đó 
mang giấy phép CC BY, cho phép người sử dụng làm bất 
kỳ điều gì với chúng, kể cả sử dụng cho các mục đích 
thương mại, miễn là thừa nhận ghi công đúng cho các 

Hình 4: Phạm vi giáo dục và đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp (TVET) - đường chấm vạch 
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tác giả của các video đó. Nếu tận dụng được các video 
đó, biến chúng thành các video lồng tiếng Việt, cấp phép 
mở rồi đăng tải chúng lên Internet, thì có khả năng giúp 
cho nhiều người học được cách làm một việc gì đó, tạo 
ra nhiều cơ hội hơn cho họ để có được một nghề nào đó 
để sống và làm việc. 

Các khóa huấn luyện các huấn luyện viên về thực hành 
khai thác Tài nguyên giáo dục mở được nêu ở phần trên 
giúp hướng dẫn cho các học viên cách để tải về, cài đặt 
và sử dụng bộ các công cụ CNTT-TT là các phần mềm 
tự do nguồn mở, hoàn toàn miễn phí, được cấp phép mở, 
vì thế không vi phạm bản quyền của bất kỳ ai, không vi 
phạm luật bản quyền của bất kỳ quốc gia nào, tuân thủ 
nguyên tắc không có các rào cản về tài chính, pháp lý và 
kỹ thuật của giáo dục mở, và bản thân các công cụ đó 
cũng là các Tài nguyên giáo dục mở. Quan trọng hơn, 
bộ công cụ đó giúp cho các học viên không chỉ có khả 
năng tìm kiếm, sử dụng, sửa đổi, pha trộn, tạo mới, cấp 
phép mở cho Tài nguyên giáo dục mở với mọi kiểu nội 
dung như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mà còn 
có khả năng để biến các video tiếng nước ngoài thành 
các video lồng tiếng Việt dễ dàng hơn. Bằng cách đó 
có thể vừa giúp phát triển thị trường học nghề, vừa làm 
giàu cho kho các Tài nguyên giáo dục mở tiếng Việt 
trên Internet, điều rất hiếm thấy hiện nay.

Vài gợi ý cho giáo dục Việt Nam nói 
chung, GDTX và HTSĐ nói riêng trong 
ngắn hạn

Bên dưới đây nêu những gợi ý cho giáo dục Việt Nam nói 
chung, GDTX và HTSĐ nói riêng trên cơ sở tính tới tính 
khả thi về thời gian để xây dựng và triển khai các gợi ý đó.

- Đưa môn học “Cơ bản về Tài nguyên giáo dục mở” 
với nội dung cấp phép mở như là một môn học bắt 
buộc và có tín chỉ 

Sự phê chuẩn Khuyến cáo Tài nguyên giáo dục mở của 
UNESCO của đại diện 193 quốc gia năm 2019 vừa qua 
đã khẳng định Tài nguyên giáo dục mở là xu thế không 
thể đảo ngược của thế giới. Mặt khác, sự xuất hiện ngày 
một nhiều các trang đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt 
như Merlot, CK-12 hoặc PHET cho phép các học sinh, 
sinh viên Việt Nam bây giờ có thể ngồi ở Việt Nam, học 
các khóa học và/hoặc Tài nguyên giáo dục mở của nước 
ngoài bằng tiếng Việt. Điều này vừa là cơ hội vừa là 
thách thức cho giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh hàng loạt các lợi ích mà Tài nguyên giáo dục 
mở có thể đem lại cả cho các giảng viên, sinh viên và 
cơ sở giáo dục, Việt Nam có thể gặp những thách thức 
không nhỏ, khi mà các vấn đề của MỞ hầu như chưa/
không hiện diện trong hầu hết các cơ sở giáo dục ở mọi 
cấp học, bao gồm cả vấn đề cơ bản nhất và nằm trong 
bản thân định nghĩa Tài nguyên giáo dục mở là cấp phép 
mở cho các tài nguyên để chúng có khả năng trở thành 
các Tài nguyên giáo dục mở, để bất kỳ ai cũng có thể tự 

do không mất tiền để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, 
tùy biến thích nghi và phân phối lại chúng; trong khi, 
theo luật sở hữu trí tuệ, bất kỳ tài nguyên hay tác phẩm 
mới nào được sáng tạo ra cũng đều được luật đó bảo hộ, 
bất kể (các) tác giả có đăng ký nó hay không. 

Nói cách khác, tài nguyên không được cấp phép mở sẽ 
không là Tài nguyên giáo dục mở, và vì vậy, cấp phép 
mở cần phải là nội dung không thể thiếu trong bất kỳ cơ 
sở giáo dục ở bất kỳ cấp học nào, đặc biệt là trong hệ 
thống các cơ sở giáo dục sư phạm và GDTX. Tốt nhất 
có thể là đưa môn học “Cơ bản về Tài nguyên giáo dục 
mở” với nội dung cấp phép mở như là một môn học bắt 
buộc và có tín chỉ vào trong tất cả các trường đại học và 
cao đẳng của Việt Nam, đặc biệt là vào trong các trường 
đại học và cao đẳng trong hệ thống các trường sư phạm, 
cũng như trong toàn bộ hệ thống các cơ sở GDTX - đặc 
biệt ở các cấp trung ương và tỉnh thành, để từ đó tiếp tục 
lan ra tới các cấp quận - huyện và xã - phường.

- Xây dựng chương trình “Lồng tiếng Việt cho các 
video tiếng nước ngoài” là các Tài nguyên giáo dục 
mở, được cấp phép mở, sẵn có trên Internet

Như được phân tích ở trên, một thị trường rộng lớn với 
khoảng 90% dân số Việt Nam từ độ tuổi 15 tuổi trở lên 
là những người không học đại học và họ cần có một nghề 
để sống và làm việc. Chương trình “Lồng tiếng Việt cho 
các video tiếng nước ngoài” là các Tài nguyên giáo dục 
mở, được cấp phép mở, sẵn có trên Internet sẽ giúp cho 
nhiều người có khả năng có được một nghề nào đó một 
cách nhanh chóng nhất có thể, tiết kiệm nhất có thể, và 
ở phạm vi rộng nhất có thể. Nếu được xây dựng, nó nên 
làm theo thứ tự ưu tiên từ các ngành nghề có nhu cầu cao 
nhất trong xã hội trở xuống. 

- Triển khai các khóa huấn luyện các huấn luyện 
viên về khai thác Tài nguyên giáo dục mở cho hệ 
thống các cơ sở giáo dục sư phạm và GDTX cấp 
trung ương và tỉnh thành

Hiện nay, Ban Tư vấn Phát triển giáo dục mở (OEDAB) 
của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 
đã và đang cung cấp các khóa thực hành khai thác Tài 
nguyên giáo dục mở nhằm giải quyết bài toán này theo 
phương thức huấn luyện các huấn luyện viên, cả trực 
tuyến và phi trực tuyến, cả lý thuyết và thực hành bằng 
việc sử dụng bộ các công cụ CNTT-TT là các phần mềm 
tự do nguồn mở, được cấp phép mở, đảm bảo không 
có các rào cản về tài chính, pháp lý và kỹ thuật với chi 
phí mua giấy phép sử dụng bộ các phần mềm đó bằng 0 
VNĐ mà không vi phạm bản quyền của bất kỳ ai, không 
vi phạm luật bản quyền của bất kỳ quốc gia nào. OEDAB 
sẵn sàng triển khai và/hoặc hợp tác với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan để triển khai các khóa huấn luyện như 
vậy cho hệ thống các trường sư phạm, cũng như trong 
toàn bộ mạng lưới cơ sở GDTX cấp trung ương và tỉnh 
- thành. Hiện tại, các khóa thực hành này có nội dung ở 
2 mức: cơ bản và nâng cao - mức này tập trung vào giải 
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pháp sử dụng phần mềm nguồn mở hướng tới việc lồng 
tiếng Việt cho các video tiếng Anh. 

- Tận dụng mô hình đào tạo trực tuyến để triển khai 
nhanh hơn các khóa huấn luyện thực hành khai thác 
Tài nguyên giáo dục mở

Thực tế triển khai các khóa huấn luyện các huấn luyện 
viên về thực hành khai thác Tài nguyên giáo dục mở thời 
gian qua ở các trường đại học và cao đẳng khắp cả nước 
cho thấy không phải cơ sở giáo dục nào cũng có được 
các phòng máy, hệ thống âm thanh và kết nối Internet 
đáp ứng được nhu cầu của khóa huấn luyện. Trong khi 
đó, cũng có các cơ sở có đủ các điều kiện để cùng một 
lúc triển khai khóa huấn luyện trên trực tuyến, thường 
qua một phòng học ảo với một phần mềm hội nghị trực 
tuyến qua video (video conferencing), tới 2 - 3 phòng 
học vật lý ở các địa điểm khác nhau, như đã được triển 
khai trong thực tế thời gian qua, như theo mô hình trên 
(Hình 5 bên dưới). 

Điều này gợi ý việc có khả năng triển khai nhanh hơn và 
rộng hơn các khóa huấn luyện khai thác Tài nguyên giáo 
dục mở được nêu ở trên nếu có sự chuẩn bị thích hợp. 
Bên cạnh đó cũng có lựa chọn triển khai phổ cập các 
khóa huấn luyện đó thông qua việc ghi lại toàn bộ khóa 
huấn luyện thành video và/hoặc video phát trực tiếp (live 
streaming video). 

Lưu ý: việc dạy và học trên trực tuyến và từ xa là một 
phần của chuyển đổi số trong giáo dục. 

Gợi ý các công việc trong dài hạn 

- Phát triển chính sách hỗ trợ cho Tài nguyên giáo dục mở 

Bám chặt theo 5 khía cạnh mục tiêu trong Khuyến cáo 
Tài nguyên giáo dục mở của UNESCO, trong đó khía 

cạnh mục tiêu số 2 là phát triển chính sách hỗ trợ cho Tài 
nguyên giáo dục mở là hết sức cần thiết. 

Từ góc độ của việc cấp phép mở (Hình 1), Tài nguyên 
giáo dục mở chỉ là một tập con của tài nguyên truy cập 
mở. Vì vậy, để việc triển khai các hoạt động về Tài 
nguyên giáo dục mở được thuận lợi và không có hoặc ít 
có xung đột về lợi ích giữa các bên liên quan, nên phát 
triển chính sách truy cập mở trước hoặc đồng thời với 
chính sách Tài nguyên giáo dục mở. Điểm khởi đầu tốt 
có thể là chính sách truy cập mở tới các xuất bản phẩm 
và dữ liệu là kết quả nghiên cứu của các giảng viên và/
hoặc cấp phép mở cho các tài liệu nội sinh trong các cơ 
sở giáo dục đại học và cao đẳng được chọn làm thí điểm 
để mở rộng sau đó. 

- Cân nhắc lại quy định về kiểm định giáo dục đối với 
các tư liệu trong thư viện 

Thực tế triển khai các khóa huấn luyện các huấn luyện 
viên về thực hành khai thác Tài nguyên giáo dục mở ở 
các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng thời gian vừa 
qua đã nhận được một vài phản hồi từ các cán bộ, giảng 
viên và nhân viên thư viện xung quanh việc các quy 
định về kiểm định giáo dục hiện hành không/chưa công 
nhận các tư liệu giáo dục trong các thư viện nếu chúng 
là các Tài nguyên giáo dục mở, kể cả khi chúng là các 
Tài nguyên giáo dục mở chất lượng, được rà soát lại 
ngang hàng và nằm trong các kho nổi tiếng trên thế giới 
với hàng ngàn trường đại học và cao đẳng khắp trên 
thế giới sử dụng chúng, ví dụ như các kho OpenStax, 
Libretexts, Open Textbook Library, BCcampus, và 
nhiều kho Tài nguyên giáo dục mở nổi tiếng khác. 
Điều này có lẽ là chưa phù hợp với Công văn số 2516/
BGDĐT-GDĐH ngày 18/06/2018 của Bộ GD&ĐT về 

Hình 5: Mô hình đào tạo qua một phòng học ảo tới vài phòng học vật lý đã triển khai trong thực tế
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việc phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao 
và các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. 
Mục 7 của công văn này nêu: 

Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu học tập 
dùng chung cũng như sử dụng các nguồn tài nguyên 
mở (OER - Open Education Resources; OCW - Open 
Course Ware) của các trường đại học uy tín trên thế giới 
nhằm giúp sinh viên, giảng viên được tiếp cận, cập nhật 
thông tin, tri thức toàn cầu;  

Bổ sung thêm rằng, chất lượng của các tài nguyên mở, 
bao gồm cả Tài nguyên giáo dục mở phụ thuộc chủ yếu 
vào việc rà soát lại ngang hàng của các đồng nghiệp trên 
khắp thế giới, thường diễn ra trên các diễn đàn trên trực 
tuyến, đối với các tài nguyên đó. Ngoài ra, đã có các tài 
liệu chỉ ra các mô hình đánh giá chất lượng Tài nguyên 
giáo dục mở, như mô hình TIPS với các phiên bản V1 
và V2. Quan trọng và thực tế hơn, đã có nghiên cứu ở 
Mỹ chỉ ra rằng: “ngày một gia tăng các sinh viên học tốt 
bằng hoặc tốt hơn trong các khóa học sử dụng OER so 
với các tư liệu khóa học thương mại truyền thống (Nhóm 
giáo dục mở 2019)”.

- Triển khai thí điểm việc đánh dấu khóa học mở và 
kham được

Đánh dấu khóa học mở và kham được là công việc đã và 
đang được triển khai trong thực tế từ năm 2015 cho tới 
nay tại nhiều trường đại học và cao đẳng, bao gồm các 
trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật ở Mỹ và Canada. 

Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí mua sách giáo khoa và 
các vật tư được yêu cầu cho các khóa học của các sinh 
viên, công việc này bản thân nó được coi như là giai 
đoạn đầu của việc đánh dấu khóa học mở và Tài nguyên 
giáo dục mở, bởi cụm từ “kham được” ở đây thường đi 
với các chi phí thấp và/hoặc không mất chi phí đối với 
các tư liệu khóa học, bao gồm cả các tư liệu sở hữu độc 
quyền (không mở) và các tư liệu thư viện cung cấp qua 
một hệ thống sinh viên phải có mã nhận diện (ID) mới 
truy cập được với một mức giá thuê bao thấp khi các sinh 
viên còn đang học trong các cơ sở giáo dục đó. Vì vậy, 
các sinh viên thường sẽ mất truy cập tới chúng sau một 
khoảng thời gian, như sau một học kỳ hoặc sau khi tốt 
nghiệp, dù họ có thể rất cần truy cập tới chúng kể cả sau 
khi tốt nghiệp và đi làm. Trong khi với Tài nguyên giáo 
dục mở, theo định nghĩa của nó, là các tài nguyên hoặc 
nằm trong phạm vi công cộng, hoặc được cấp phép mở 
tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ của người nắm giữ bản 
quyền và tuân thủ nguyên tắc 5R, sẽ trao quyền hợp pháp 
cho các sinh viên để lưu giữ các bản sao tư liệu khóa học, 
các Tài nguyên giáo dục mở, vĩnh viễn. 

Ở giai đoạn sau, một khi việc chỉ định các chi phí tư 
liệu khóa học trở thành thông thường hơn, các cơ sở 
nên cân nhắc việc đánh dấu mở hoặc OER hơn là việc 
đánh dấu thông thường nặng về chi phí. Làm như vậy 
có thể bắt đầu các thảo luận với những người hướng 

dẫn và các sinh viên về mở khác biệt như thế nào với 
(hoặc thường vượt trội) các giải pháp tư liệu khóa học 
kham được khác.

- Hướng tới phát triển chính sách hỗ trợ cho khoa học 
mở và các thành phần    

Ngày 27/11/2019, tức là chỉ 2 ngày sau khi 193 quốc gia 
thành viên UNESCO phê chuẩn Khuyến cáo Tài nguyên 
giáo dục mở, họ đã giao nhiệm vụ cho UNESCO chuẩn 
bị xây dựng Khuyến cáo giáo dục mở dự kiến sẽ được 
phê chuẩn vào tháng 11/2021 nhân Hội nghị toàn thể 
lần thứ 41 của UNESCO. Ở thời điểm hiện tại, bản phác 
thảo của Khuyến cáo đang được xây dựng và sẽ được 
gửi cho các quốc gia thành viên UNESCO để lấy ý kiến 
phản hồi. 

Ý tưởng đằng sau khoa học mở là để cho phép thông tin, 
dữ liệu và các kết quả đầu ra của khoa học truy cập được 
rộng rãi hơn (truy cập mở) và khai thác được tin cậy hơn 
(dữ liệu mở) với sự tham gia tích cực của tất cả các bên 
tham gia đóng góp (mở cho xã hội - open to society).

Khuyến cáo khoa học mở sẽ là phần tiếp theo của Khuyến 
cáo về Khoa học và các Nhà nghiên cứu Khoa học năm 
2017 của UNESCO. Nó cũng sẽ được xây dựng dựa vào 
Chiến lược Truy cập Mở tới Thông tin và Nghiên cứu 
Khoa học của UNESCO và Khuyến cáo Tài nguyên giáo 
dục mở mới của UNESCO (được 193 quốc gia thành 
viên UNESCO phê chuẩn ngày 25/11/2019, như được 
nêu ở phần trên). 

Hình 6: Các thành phần của Khoa học Mở 

Nguồn: UNESCO: Towards a UNESCO Recommendation on Open Science: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_en.pdf 

với giấy phép  CC BY-SA  3.0 IGO 
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Có thể nói, ứng dụng và phát triển Tài nguyên giáo dục 
mở là phần công việc quan trọng của chuyển đổi số trong 
giáo dục, trong đó có chuyển đổi số trong GDTX vì từ 
góc độ của cấp phép mở như trên Hình 1, với dữ liệu mở 
trong giáo dục là tập con của Tài nguyên giáo dục mở. 
Mặt khác, tương tự như giải thích ở đoạn trên, dữ liệu 
mở trong giáo dục cũng còn là tập con của dữ liệu giáo 
dục - là kết quả của việc chuyển đổi số trong giáo dục. 

Nói một cách khác, ứng dụng và phát triển Tài nguyên 
giáo dục mở là con đường hướng tới phát triển GDTX 
theo hướng tiếp cận với CMCN 4.0, cụ thể phù hợp với: 

- Xu thế phát triển Tài nguyên giáo dục mở và giáo dục 
mở của thế giới được UNESCO dẫn dắt, sự phát triển 
các công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0 như AI, IoT hoặc 
Dữ liệu Lớn cũng như các công nghệ được vạch ra trong 
Khung năng lực CNTT-TT cho các giảng viên phiên bản 
3 của UNESCO, định hướng giáo dục mở trong Nghị 
quyết số 29-NQ/TW năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, hay Luật Giáo dục số 43/2019/
QH14 với khẳng định hệ thống giáo dục quốc dân của 
Việt Nam là hệ thống giáo dục mở và “Phát triển hệ 
thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo cơ 
hội để mọi người được tiếp cận giáo dục, được học tập 
ở mọi trình độ, mọi hình thức, học tập suốt đời”, Công 
văn số 4301/BGDĐT-GDTX ngày 20/09/2019 của Bộ 
GD&ĐT về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo 
dục mở.

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
ngày 03/06/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi 
số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, 
trong đó chuyển đổi số trong giáo dục là lĩnh vực đứng 
hàng thứ hai trong tám lĩnh vực ưu tiên, với nội dung cụ 
thể như: “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng 
dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng 
dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền 
tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình 
thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục 
vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa”. 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của 
Chính phủ về “quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của 
cơ quan nhà nước”, trong đó có mục dành riêng và nhiều 
mục có nội dung liên quan tới dữ liệu mở của cơ quan 
nhà nước. 

- Dù phát triển Tài nguyên giáo dục mở là phù hợp với 
xu thế phát triển của thế giới, đường lối phát triển của 
nhà nước Việt Nam, bao gồm sự phát triển GDTX theo 
hướng tiếp cận với CMCN 4.0, rất nhiều các công việc 
cần phải làm còn đang ở phía trước và chắc chắn sẽ có 
nhiều khó khăn, thậm chí có rủi ro xung đột với các luật, 
quy định hiện hành ở mọi cấp có liên quan tới giáo dục 
cũng như có liên quan tới các bộ ngành khác trong Chính 
phủ cần phải được điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, 
rủi ro lớn nhất là không làm gì cả./.

Rõ ràng, Tài nguyên giáo dục mở và nhiều khái niệm 
MỞ khác, đều nằm dưới cái ô Khoa học Mở, như trên 
Hình 6, và Khuyến cáo khoa học mở của UNESCO sắp 
tới chắc chắn sẽ có liên quan tới Khuyến cáo Tài nguyên 
giáo dục mở như được nêu ở trên. Điều này càng khẳng 
định tính cấp bách cho giáo dục Việt Nam dịch chuyển 
sang giáo dục mở với nền tảng cơ bản Tài nguyên giáo 
dục mở của nó để tiếp cận nhanh tới Khoa học Mở.

Tại châu Âu từ vài năm trở lại đây, đã có các cơ sở đào 
tạo chuyên cung cấp các khóa đào tạo các kỹ năng cho 
Khoa học Mở, bao gồm các kỹ năng của nhiều thành 
phần của khoa học mở như Tài nguyên giáo dục mở, 
truy cập mở, dữ liệu mở hay cấp phép mở .v.v. cho nhiều 
đối tượng là các bên tham gia đóng góp cho Tài nguyên 
giáo dục mở (Hình 7 bên dưới). Bên cạnh đó, họ cũng 
đưa ra ma trận đánh giá sự nghiệp của các nhà nghiên 
cứu theo khoa học mở - OSCAM (Open Science Career 
Assessment Matrix) với 23 tiêu chí chia thành 6 nhóm 
khác nhau, tất cả đều liên quan tới các kỹ năng MỞ của 
các thành phần của khoa học mở, điều có lẽ chưa từng có 
trong bất kỳ cơ sở giáo dục nào ở Việt Nam.  

Hình 7: Các nhà cung cấp, các đối tượng cần đào tạo 
và các kỹ năng của Khoa học Mở

Đây là thách thức lớn cho đội ngũ các giảng viên của 
Việt Nam, khi họ luôn được khuyến khích để trở thành 
các thạc sỹ và tiến sỹ, các học vị chỉ có thể đạt được khi 
trước hết họ là các nhà nghiên cứu khoa học, trong khi 
các tiêu chí để đánh giá sự nghiệp khoa học mở theo 
OSCAM là không/chưa hiện diện ở Việt Nam. 

Kết luận 
Chuyển đổi số sẽ tạo ra dữ liệu dạng số và dữ liệu mở 
chính là dữ liệu dạng số mở. Dữ liệu, bao gồm cả dữ 
liệu mở là nguyên liệu cho các công nghệ đương thời 
như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet của Vạn vật (IoT) 
hay dữ liệu lớn (Big Data), .v.v., đều là các công nghệ 
chủ đạo trong CMCN 4.0.
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