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Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Hoàng Minh Sơn đánh giá, tự 
chủ giáo dục đại học (GDĐH) 

đã được thực hiện từ năm 2015, sau 
khi có Nghị quyết số 77/NQ-CP của               
Chính phủ; đặc biệt từ khi có Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học (Luật số 
34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, 
sau đây gọi tắt là Luật 34) và Nghị 
định số 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn 
thi hành Luật 34. Trong quá trình 
triển khai thực hiện, có những vướng 
mắc liên quan tới các cơ quan quản 
lý; sự đồng bộ trong hệ thống văn 
bản pháp luật liên quan chưa được 
sửa đổi, bổ sung; quản trị tài chính 
còn nhiều bất cập...

Nhìn lại quá trình thực hiện Luật 
34, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu 

những chính sách, văn bản pháp luật 
hiện có, đồng thời, có những đề xuất, 
kiến nghị mới tới Chính phủ, các bộ, 
ngành để xây dựng văn bản, chính 
sách mới”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Trưởng Tiểu ban Giáo dục đại học chủ trì phiên họp

  PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng                          
Vụ GDĐH phát biểu tại phiên họp

PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ 
HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 
“TỰ CHỦ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: 
THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP”

Ngày 19/11/2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn 
chủ trì phiên họp chuyên đề của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân 
lực về “Tự chủ trong giáo dục đại học: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp”. 

thảo luận, trao đổi, đề xuất về việc 
kiện toàn hệ thống quản trị của nhà 
trường, mô hình tổ chức và phát 
triển đội ngũ; những điểm chưa phù 
hợp trong giao thoa giữa Luật 34 và 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 
25/11/2019; đặc biệt trách nhiệm 
giải trình và điều kiện đảm bảo chất 
lượng; vai trò của cơ quan quản lý 
nhà nước trong kiểm soát chất lượng; 
hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
tri thức khoa học công nghệ.

“Tất cả những vấn đề này hết sức 
quan trọng và thiết thực đối với tự 
chủ. Những thảo luận là cơ sở xác 
định rõ hơn vai trò, trách nhiệm 
của Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa 
phương, các cơ sở GDĐH triển khai 
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đã có những thành tựu nhất định và 
được xã hội công nhận.

Các chuyên gia cũng tán thành với 
những nhận định của cơ quan quản 
lý nhà nước, cung cấp thêm minh 
chứng và khẳng định việc triển khai 
thực hiện tự chủ cũng còn nhiều khó 
khăn và vướng mắc về hệ thống cơ 
chế chính sách, nhận thức về tự chủ 
đại học trong xã hội, của các cán bộ 
quản lý ở các cơ sở giáo dục đại học 
còn hạn chế, chưa gắn tự chủ đại học 
với quá trình đổi mới quản trị đại 
học; tiềm lực tài chính các trường 

đại học tự chủ của Việt Nam chưa đủ 
mạnh để phát triển bền vững; năng 
lực quản lý, điều hành ở nhiều cơ 
sở GDĐH hiện nay rất hạn chế, tính 
chuyên nghiệp chưa cao.

Từ thực tiễn triển khai tự chủ, PGS.
TS. Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP. Hồ Chí Minh cho rằng, con 
người là yếu tố quan trọng nhất, 
đảm bảo sự thành công của cải cách 
và phải tạo ra sự đồng thuận không 
những trong nhà trường mà phải ở 
các bên liên quan. Cải cách GDĐH 

 PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại phiên họp

  PGS.TS. Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y - Dược TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên                   
Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực phát biểu tại phiên họp

Báo cáo về thực trạng và giải pháp 
nâng cao hiệu quả tự chủ GDĐH, 
Vụ trưởng Vụ GDĐH Nguyễn Thu 
Thủy cho biết, các trường bước đầu 
đạt một số kết quả đáng khích lệ 
như: giảm thủ tục hành chính, tăng 
tính chủ động, linh hoạt trong mọi 
hoạt động, từ đào tạo và nghiên cứu 
khoa học đến tổ chức bộ máy, nhân 
sự, tài chính. Cũng chính trong các 
hoạt động này, công tác tự chủ còn 
có những vướng mắc, khó khăn nhất 
định. Trong đó, có thể kể đến sự 
chưa đồng bộ của hệ thống cơ chế 
chính sách; nhận thức của một số 
trường về tự chủ và năng lực quản 
lý điều hành của một số cán bộ quản 
lý còn hạn chế; tiềm lực tài chính 
chưa đủ mạnh. Để khắc phục vướng 
mắc trong thực trạng hiện nay, Vụ 
GDĐH đã đề xuất một số giải pháp 
đối với Chính phủ, Bộ GD&ĐT, các 
bộ, ngành, cơ quan quản lý trực tiếp 
và các cơ sở GDDH.

Nhiều ý kiến nhận định, thực tế cho 
thấy, việc thực hiện tự chủ tại các 
trường bước đầu đã đạt được một 
số kết quả đáng khích lệ, giúp giảm 
bớt thủ tục hành chính, tăng tính chủ 
động, linh hoạt trong tổ chức thực 
hiện các hoạt động của nhà trường. 
Mô hình thí điểm tự chủ bước đầu 
được đánh giá tích cực, các trường 
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là quá trình để thích ứng với yêu cầu 
về đào tạo nhân lực trong kỷ nguyên 
số. Đây là việc làm cấp bách nhưng 
cái khó lớn nhất là tư duy của con 
người. Vì vậy, truyền thông cần đi 
trước để thay đổi tư duy và tận dụng 
mọi nguồn lực cho cải cách.

Trao đổi tại phiên họp, PGS.TS. 
Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng 
Trường Đại học Y - Dược TP. Hồ 
Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Quốc 
gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 
cho rằng, cơ chế chính sách đặt hàng 
và nghiên cứu khoa học cần có chính 
sách rõ ràng, được triển khai hiệu 
quả trong thực tiễn.

Ghi nhận những kết quả tích cực 
trong thời gian thí điểm tương đối 
ngắn, GS.TS. Nguyễn Văn Minh, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Ủy viên Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục và Phát triển 
nhân lực nhấn mạnh, tự chủ là một 
chủ trương đúng đắn, phù hợp xu thế 
đại học thế giới, do đó, nhận được sự 
ủng hộ của nhiều trường đại học.

Đánh giá việc thực hiện tự chủ đại 
học bước đầu thành công, tuy nhiên,  
TS. Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng 
Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề 
(Ban Tuyên giáo Trung ương) cho 
rằng, vẫn có tình trạng mối quan hệ 
bên trong giữa Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu và Hội đồng trường chưa rõ 
ràng. TS. Nguyễn Đắc Hưng kiến 

nghị, cần rà soát công tác thi hành 
Luật 34 và Nghị định 99; đồng thời, 
giúp đỡ, tháo gỡ ngay vấn đề về 
thành lập Hội đồng trường để đi vào 
thực chất, hiệu quả...

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng 
Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, thực 
hiện tự chủ là một quá trình; trong 
đó, sự thay đổi nhận thức, nâng cao 
năng lực của các bên liên quan là vấn 
đề mấu chốt. Quá trình thực hiện thí 
điểm về tự chủ đại học đã có thành 
công nhất định. Đây là xu hướng 
không thể đảo ngược và cần làm để 
ngày càng tốt hơn. Thứ trưởng đánh 
giá: “Không có gì mới mà có thể đồng 
bộ được ngay. Mọi thứ đang chuyển 

động theo chiều hướng tích cực, các 
văn bản đang hoàn chỉnh. Năng lực 
của các trường đại học, nhận thức 
của từng thành viên chuyển biến rõ 
rệt so với cách đây 3 - 5 năm. Khi đó, 
nói đến tự chủ, các trường còn băn 
khoăn, nhưng đến nay, nhiều trường 
đã chủ động đề xuất”. Thứ trưởng 
chỉ đạo: “Các đóng góp của đại biểu, 
chuyên gia tại phiên họp sẽ được Ban 
Thư ký tổng hợp, chuyển những kiến 
nghị khả thi đến cơ quan hữu quan. 
Những gì thuộc trách nhiệm của Bộ 
GD&ĐT, Bộ sẽ tiếp thu, ghi nhận để 
xem xét lại và đồng bộ hóa văn bản 
pháp luật, cũng như có hướng dẫn 
cách thức phù hợp”.

 GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Quốc gia 
Giáo dục và Phát triển nhân lực phát biểu tại phiên họp

  Các đại biểu tham dự phiên họp 
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PHIÊN HỌP TIỂU BAN GIÁO DỤC MẦM NON 
GIẢI PHÁP CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI

Ngày 10/11/2020, Tiểu ban Giáo dục mầm non (GDMN) thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo 
dục và Phát triển nhân lực đã họp để thảo luận về các giải pháp duy trì nâng cao chất 
lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; xây dựng Đề án đến năm 2030 về phổ cập GDMN 
trẻ em 4 tuổi. 

  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Trưởng Tiểu ban GDMN chủ trì phiên họp

 PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GDMN, Phó Trưởng Tiểu ban GDMN báo cáo tại phiên họp

Công tác quản lý xã hội hóa giáo 
dục còn bất cập cả trong định hướng 
phát triển, quy hoạch và chỉ đạo thực 
hiện. Một số cơ chế, chính sách xã hội 
hóa chưa thật sự phát huy tác dụng như 
việc huy động và sử dụng các nguồn 
thu từ cha mẹ học sinh hoặc việc thực 
hiện chính sách về tín dụng, đất đai 
phục vụ cho xây trường, lớp mầm non.

Chia sẻ kinh nghiệm, bà Châu Hoài 
Thu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Quảng Ninh cho rằng, một trong 
những điều kiện giúp Quảng Ninh 
sớm hoàn thành phổ cập GDMN 
cho trẻ 5 tuổi là có các chính sách 
đặc thù cho trẻ em và giáo viên mầm 
non. Bên cạnh các chính sách chung 
của Trung ương, Quảng Ninh đã 

Đề án Phổ cập GDMN cho 
trẻ em 5 tuổi được Chính 
phủ phê duyệt năm 2010 với 

mục tiêu: bảo đảm hầu hết trẻ em 5 
tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp 
để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 
buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm 
chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình 
cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý 
sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng 
để trẻ em vào lớp 1. Thứ trưởng 
Bộ GD&ĐT, Trưởng Tiểu ban 
GDMN, Ngô Thị Minh khẳng định, 
“đây là một chủ trương đúng đắn, 
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của 
Đảng và Nhà nước đối với thế hệ 
măng non - tương lai của đất nước”. 

Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã 
thực hiện thành công các mục tiêu 
phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, tạo 
nên diện mạo mới đối với GDMN. 
Cụ thể, Vụ trưởng Vụ GDMN 
Nguyễn Bá Minh cho biết, từ khi 
triển khai phổ cập GDMN cho trẻ 5 
tuổi, về cơ sở vật chất, chất lượng 
phòng học thay đổi theo hướng tích 
cực, bảo đảm một phòng học/lớp 
mẫu giáo 5 tuổi. Hầu hết phòng học 
cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi đã được đầu 
tư kiên cố, bán kiên cố; chất lượng 
chăm sóc, giáo dục trẻ đã được cải 
thiện rất nhiều.

Tuy nhiên, việc phổ cập GDMN cho 
trẻ 5 tuổi nói riêng và trẻ mầm non 
nói chung còn gặp nhiều khó khăn, 
hạn chế. Công tác rà soát, sắp xếp 
mạng lưới trường, lớp học ở một 
số địa phương chưa phù hợp; chưa 
hoàn thiện quy hoạch tổng thể về 
phát triển trường, lớp mầm non, 
nhất là quy hoạch quỹ đất tại các 
khu vực có khu công nghiệp, khu 
chế xuất. 
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 Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh, thành viên Tiểu ban GDMN,                      
đề nghị cần có đánh giá tổng thể trước khi quyết định triển khai phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi

  Các chuyên gia nêu ý kiến tham luận tại phiên họp

chủ động triển khai hiệu quả một số 
chính sách đặc thù đối với trẻ em và 
đội ngũ giáo viên mầm non như: hỗ 
trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu 
giáo tại các cơ sở GDMN; kéo dài 
thực hiện một số chính sách đối với 
trẻ em và giáo viên mầm non.

Trong bối cảnh ngân sách nhà nước 
hạn chế, việc huy động các nguồn 
lực xã hội tham gia vào GDMN là vô 
cùng cần thiết. Bà Lương Thị Biển, 
Trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT 
Bắc Ninh chia sẻ, kinh nghiệm của 
Bắc Ninh là tuyên truyền, phổ biến 
và quán triệt nội dung Quyết định 
số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 
của Thủ tướng Chính phủ và 
Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 
14/4/2011 của UBND tỉnh về 
“Chương trình Phổ cập GDMN cho 
trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015” tới 
các ban, ngành, đoàn thể trong xã 
hội, cộng đồng, tạo sự hưởng ứng 
tích cực của các bậc cha mẹ trẻ và sự 
ủng hộ của toàn xã hội.

Tại phiên họp, các Ủy viên Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân 
lực, thành viên Tiểu ban, chuyên gia 
góp ý và chia sẻ kinh nghiệm thực 
hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 
cũng như đưa ra một số đề xuất, kiến 
nghị để duy trì thành công của phổ 
cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và tiến 
tới phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi. 

Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó 
Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang 
nhấn mạnh, cơ chế, chính sách là 
điều kiện tiên quyết để GDMN nói 
riêng và giáo dục nói chung phát 
triển. Với Bắc Giang, có thể đẩy 
nhanh phổ cập GDMN cho trẻ 4 
tuổi, và nếu theo tiêu chí tương tự 
như phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 

thì đến năm 2025 có thể hoàn thành 
phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi.

Tuy vậy, một số chuyên gia đề nghị 
Bộ GD&ĐT cần có đánh giá tổng thể 
các điều kiện bảo đảm chất lượng, 
nghiên cứu căn bản quy định về chất 
lượng GDMN, quy mô của toàn bộ 
hệ thống và nhu cầu của dân số để từ 
đó có chính sách vĩ mô thì mới giải 
quyết căn cơ các vấn đề của GDMN 
hiện nay và quyết định lộ trình triển 
khai phổ cập GDMN cho trẻ 4 tuổi.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Ngô 
Thị Minh nhấn mạnh: “Cần phải 
nhìn nhận, đánh giá chất lượng công 
tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, 
tìm ra những hạn chế và đưa ra giải 
pháp góp phần nâng cao chất lượng. 
Nếu chúng ta không nhìn nhận được 
những hạn chế đó, chương trình mới 
sẽ gặp nhiều khó khăn. GDMN phải 
phát triển vững chắc, phải làm nền 
móng chắc để liên thông với giáo 
dục phổ thông”. 

Để thực hiện điều đó, Thứ trưởng 
yêu cầu: rà soát mạng lưới ở các địa 
phương đã phù hợp chưa; quy hoạch 
mạng lưới là quan trọng, chương trình 
GDMN theo chu kỳ mười năm phải 
chỉnh sửa và phải xem xét mức độ liên 
thông với Chương trình giáo dục phổ 
thông như thế nào cho phù hợp.

Thứ trưởng cũng đặc biệt quan tâm 
đến việc các địa phương đã dành 
quỹ đất cho phát triển GDMN như 
thế nào? Hệ thống trường lớp trong 
các khu công nghiệp, khu chế xuất 
có những bất cập gì? Cùng với đó là 
một số địa phương còn chưa quan 
tâm, sâu sát, chỉ đạo chưa quyết liệt 
để hỗ trợ giáo viên mầm non.

Từ thực tế các địa phương, các báo 
cáo tham luận cần đưa ra những giải 
pháp củng cố nâng cao chất lượng 
GDMN trong thời gian tới, cần có 
giải pháp khắc phục; định hướng để 
tham mưu cho các cấp thẩm quyền 
có quyết sách phù hợp.
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PHIÊN HỌP TIỂU BAN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀN SÓNG DỊCH CHUYỂN 
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ngày 30/11/2020, tại Hà Nội, Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thuộc Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề 
“Phát triển nhân lực trong GDNN đáp ứng yêu cầu làn sóng dịch chuyển đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam”. TS. Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, Trưởng 
Tiểu ban GDNN chủ trì Tọa đàm.

 TS. Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, Trưởng Tiểu ban GDNN chủ trì buổi Tọa đàm

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. 
Trương Anh Dũng cho biết: 
“Báo cáo tương lai việc làm” 

của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tháng 
10/2020 cho thấy, COVID-19 gây 
ra suy thoái kinh tế toàn cầu năm 
2020 đã tạo ra một bức tranh không 
mấy triển vọng cho thị trường lao 
động toàn cầu trong thời gian tới 
(số lượng việc làm mất đi sẽ vượt 
qua số lượng “việc làm của tương 
lai” được tạo ra) và sự xuất hiện 
của việc làm mới trong tương lai 
(40% doanh nghiệp được khảo sát 
cho biết họ sẽ giảm lực lượng lao 
động do tích hợp công nghệ, 94% 
các lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo 
rằng, họ mong đợi nhân viên có 
thêm các kỹ năng mới trong công 
việc, tăng mạnh so với mức 65% 
vào năm 2018)… thiếu hụt về kỹ 
năng tiếp tục gia tăng khi nhu cầu 
về kỹ năng do công việc thay đổi 
trong 5 năm tới. Theo các nhà tuyển 
dụng, các kỹ năng và nhóm kỹ năng 
dẫn đầu đến năm 2025 bao gồm: tư 
duy phản biện, phân tích, giải quyết 
vấn đề và các kỹ năng trong quản 
lý bản thân như: học tập tích cực, 
khả năng phục hồi, chịu đựng áp 
lực công việc và sự linh hoạt. Một 
số lượng lớn công ty cũng dự kiến 
sẽ thay đổi địa điểm, chuỗi giá trị 
và quy mô lực lượng lao động do 
các yếu tố ngoài công nghệ trong 5 
năm tới. Đối với Việt Nam, thành 
công trong việc kiểm soát dịch 

COVID-19 cùng với nỗ lực cải cách 
giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn 
trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. 
Tuy nhiên, việc chạy đua thu hút 
dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 
từ các quốc gia khác trong khu vực 
đang tạo sức ép cạnh tranh lớn chưa 
từng có.

Theo một số chuyên gia kinh tế, 
5 lĩnh vực mà các tập đoàn có xu 
hướng dịch chuyển vào là: công 
nghệ thông tin và công nghệ cao, 
công nghiệp phụ trợ, thiết bị điện 
tử, thương mại điện tử và logistics, 
hàng tiêu dùng và bản lẻ. Trước 
mắt, cần chuẩn bị điều kiện tốt nhất 
để đón cả “đại bàng” và “chim sẻ” 
theo đúng tinh thần của Nghị quyết 
50/NQ-TW ngày 20/8/2019 của Bộ 

Chính trị về định hướng hoàn thiện 
thể chế, chính sách, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 
ngoài đến năm 2030 như: ổn định 
kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh thích hợp…, phải có đất 
sạch, không gian tốt trong các khu 
công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt 
nhấn mạnh là có nguồn lao động có 
kỹ năng nghề đủ cung ứng cả về số 
lượng, cơ cấu và chất lượng bởi các 
nước khác cũng đang chào đón làn 
sóng dịch chuyển này.

Tại buổi Tọa đàm, các chuyên gia 
đến từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư (MPI); Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI); Hiệp hội Doanh 
nghiệp Điện tử Việt Nam đã trình 
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 Ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư trình bày tham luận

 Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký kiêm Giám đốc Văn phòng Giới và 
Sử dụng lao động, VCCI  trình bày tham luận

 Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

bày các vấn đề liên quan đến thực 
trạng nhu cầu nhân lực đáp ứng yêu 
cầu làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI 
tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt 
Nam trước bối cảnh dịch chuyển đầu 
tư FDI để thấy rõ nhu cầu từ phía các 
nhà đầu tư; các doanh nghiệp điện tử 
Việt Nam trước bối cảnh chuyển dịch 
đầu tư FDI; qua đó, xem GDNN đã, 
đang và sẽ cần phải chuẩn bị những 
gì để góp phần vào chủ trương “dọn 
tổ đón đại bàng” của Chính phủ, từ 

đó trao đổi và thảo luận, đưa ra định 
hướng phù hợp cho phát triển GDNN 
để đón được nhiều “đại bàng” trong 
thời gian tới.

GDNN cần phải chuẩn bị nhân lực 
có kỹ năng nghề, vừa góp phần 
“dọn tổ đón đại bàng”, vừa tranh 
thủ thời cơ “dân số vàng”, vừa 
thích ứng với Cách mạng công 
nghiệp 4.0, chuyển đổi số và hội 
nhập quốc tế, góp phần tăng năng 

suất lao động và nâng cao năng lực 
cạnh tranh của quốc gia. 

Tọa đàm khoa học của Tiểu ban 
GDNN được xem là một diễn đàn 
mở để chia sẻ kinh nghiệm chuyên 
gia về các vấn đề liên quan đến phát 
triển nguồn nhân lực từ GDNN 
nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách 
và quản lý trong GDNN, góp phần 
đáp ứng yêu cầu của làn sóng dịch 
chuyển FDI tại Việt Nam.
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Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. 
Trương Anh Dũng nhấn mạnh: 
“Trong Dự thảo Văn kiện Đại 

hội XIII của Đảng, các nhà quản lý, 
nhà khoa học và chuyên gia đã đóng 
góp nhiều ý kiến, nội dung liên quan 
đến vấn đề phát triển GDNN. Đây là 
cơ hội lớn đối với GDNN. Dự thảo 
Văn kiện cũng chỉ ra GDNN là một 
trong ba đột phá chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực, trong đó nhấn 
mạnh việc hiện đại hóa và đổi mới 
phương thức đào tạo của GDNN. 
Tọa đàm cũng nhằm bàn tới Chiến 
lược phát triển GDNN, qua đó tìm 
ra các giải pháp và xác định các đột 
phá của hệ thống.

Chiến lược phát triển GDNN được 
coi là “sợi dây” xuyên suốt, làm cơ 
sở, định hướng để thúc đẩy sự phát 
triển hệ thống GDNN trong thời gian 
mười năm tới. Đây là sự tiếp nối 
của Chiến lược dạy nghề được thực 
hiện trong bối cảnh mới, đáp ứng 
yêu cầu mới của nền kinh tế và hội 
nhập quốc tế. Mục tiêu hướng đến 
của Chiến lược là hình thành, phát 
triển hệ thống GDNN phù hợp theo 
hướng mở, linh hoạt, chất lượng, 
hiệu quả, dễ tiếp cận, công bằng, 
bền vững; tạo chuyển biến mạnh mẽ 
chất lượng, hiệu quả của GDNN, 
nhất là đào tạo chất lượng cao, bảo 

PHIÊN HỌP TIỂU BAN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Ngày 15/12/2020, Tiểu ban 
GDNN thuộc Hội đồng 
quốc gia Giáo dục và Phát 
triển nhân lực tổ chức Tọa 
đàm khoa học với chủ đề 
“Các đột phá trong Chiến 
lược Phát triển GDNN giai 
đoạn 2021 - 2030”. TS. 
Trương Anh Dũng, Tổng 
Cục trưởng Tổng Cục 
GDNN, Trưởng Tiểu ban 
GDNN chủ trì Tọa đàm.

 TS. Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, Trưởng Tiểu ban GDNN chủ trì Tọa đàm

 Toàn cảnh phiên Tọa đàm

đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực có 
kỹ năng cả về số lượng, cơ cấu, chất 
lượng cho doanh nghiệp, thị trường 
lao động, gắn với chuyển dịch nhanh 
cơ cấu lao động, góp phần nâng cao 
năng suất lao động, chất lượng tăng 
trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh 
tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và hội nhập 
quốc tế. Chiến lược cũng hướng đến 
mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 
GDNN Việt Nam tiếp cận trình độ 
các nước ASEAN-4.

Tại Tọa đàm, bà Khương Thị Nhàn, 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 
Tổng cục GDNN trình bày Dự thảo 
Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 
2021 - 2030. Theo đó, GDNN đặt ra 
một số yêu cầu cần đổi mới để phát 
triển trong giai đoạn 2021 - 2030, đó 
là: tăng quy mô và nâng cao hơn nữa 
chất lượng đào tạo; phát triển GDNN 
mở và linh hoạt; chuyển đổi mô hình 
đào tạo truyền thống sang gắn kết 
doanh nghiệp, doanh nghiệp phải là 
nhà trường thứ hai; đổi mới cơ chế 

Xem tiếp trang 12
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PHIÊN HỌP TIỂU BAN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỌC TẬP 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

 Toàn cảnh phiên họp

 GS.TS. Phạm Tất Dong, Trưởng Tiểu ban GDTX&HTSĐ phát biểu đề 
dẫn phiên họp

 PGS.TS. Phạm Đức Quang, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển 
nhân lực đóng góp ý kiến tại phiên họp

Việt Nam đã tiếp cận trào lưu 
xây dựng thành phố học tập 
trên thế giới từ năm 2013 - 

2014, khi Bộ GD&ĐT phối hợp với 
Hội Khuyến học Việt Nam và Văn 
phòng UNESCO tại Hà Nội tiến 
hành bốn cuộc hội thảo khoa học 
với tiêu đề “Xây dựng xã hội học 
tập: Từ tầm nhìn đến hành động” 
ở Hà Nội, Việt Trì (Phú Thọ) và 
TP. Hồ Chí Minh. 

Phát biểu đề dẫn tại phiên họp, 
GS.TS. Phạm Tất Dong, Trưởng 
Tiểu ban GDTX&HTSĐ cho biết, 
ngày 10/5/2019, Ban Bí thư đã ban 
hành Kết luận số 49-KL/TW về tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW 
của Bộ Chính trị. Trong Kết luận 
có sự khẳng định: từng bước tổ 
chức xây dựng mô hình “Đơn vị 
học tập” ở cấp quận, huyện, ở cơ 
quan, đơn vị, mô hình “Tỉnh học 
tập”, “Thành phố học tập”, “Công 
dân học tập” theo các tiêu chí được 
Chính phủ phê duyệt và “chủ động 
tích cực tham gia mạng lưới Thành 
phố học tập toàn cầu do UNESCO 
điều hành”.

Ngày 19/01/2021, 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 tổ chức phiên họp thứ tư 
năm 2020 với chủ đề “Xây dựng thành phố học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Thứ trưởng 
Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và GS.TS. Phạm Tất Dong, Trưởng Tiểu ban GDTX&HTSĐ 
chủ trì phiên họp.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Kết 
luận số 49-KL/TW, số thành phố 
có văn bản đăng ký với UNESCO 
đã lên tới 10 đơn vị. Tháng 9 năm 
2019, Việt Nam có hai thành phố 
lọt vào danh sách Thành phố học 
tập toàn cầu, đó là thành phố Vinh 
(tỉnh Nghệ An) và thành phố Sa 
Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Trong đợt 
kết nạp hai thành phố của Việt Nam 
vào mạng lưới Thành phố học tập 

toàn cầu, có tất cả 54 thành phố của 
27 quốc gia đã đủ điều kiện, nâng 
tổng số thành phố học tập toàn 
cầu lên con số 229 ở 64 quốc gia. 
UNESCO đánh giá: “Những thành 
phố này đã chứng tỏ rằng, việc thực 
hành và các chính sách học tập suốt 
đời hiệu quả có thể hỗ trợ phát triển 
các thành phố mang tính bao hàm, 
an toàn, có sức bật và bền vững”.
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Tại phiên họp, các đại biểu đặt ra các 
vấn đề về xây dựng thành phố học 
tập, thảo luận các tiêu chí đánh giá 
công nhận thành phố học tập cũng 
như mở ra hướng tích cực tham gia 
vào mạng lưới Thành phố học tập 
toàn cầu mà UNESCO chủ trì. Trong 
đó, việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn, tiêu 
chí để đánh giá công nhận thành phố 
học tập được nhận định là rất cần 
thiết. Đó vừa là “kim chỉ nam”, vừa 
là động lực để các thành phố phấn 
đấu trở thành thành phố học tập.

Những năm gần đây, nhiều quốc 
gia đã xúc tiến các giải pháp để 
thực hiện chủ trương thúc đẩy học 
tập suốt đời trong Nhân dân, đồng 
thời hướng đến xây dựng “Cộng 
đồng học tập”, “Vùng học tập” 

hoặc “Thành phố học tập”. Song 
nếu nhất quán theo tiêu chuẩn, tiêu 
chí quốc tế, cụ thể là UNESCO đưa 
ra, thì sẽ rất khó cho quá trình xây 
dựng thành phố học tập ở Việt Nam 
do bối cảnh, nguồn lực có nhiều 
khác biệt. 

Về ý kiến tư vấn, tham luận, thảo 
luận tại phiên họp, các đại biểu đều 
thống nhất việc xác định tiêu chí 
phải phù hợp với điều kiện thực tế 
Việt Nam, làm chuẩn mực để các 
địa phương trên cả nước lấy đó 
làm hình mẫu triển khai thực hiện. 
Thành phố học tập phải dựa vào 
nhiều nội dung phù hợp từ thành 
phố xanh đến tạo điều kiện cho việc 
học tập liên tục và suốt đời.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn 
mạnh: “Cụ thể hơn nữa, trước khi 
có được những năng lực cốt lõi của 
công dân học tập đã phải có được 
những kỹ năng số trong môi trường 
số. Đó là công dân số trong thành 
phố số. Thành phố số sẽ thể hiện ở 
những hình thức cụ thể của thành phố 
học tập ở giai đoạn 2021 - 2025 như: 
Thành phố xanh, Thành phố thông 
minh, Thành phố hạnh phúc... mà 
một số địa phương đang hướng tới”.   

Một số ý kiến của chuyên gia tại 
phiên họp gợi mở xây dựng thành 
phố học tập ở Việt Nam cần linh 
hoạt và mềm dẻo, trước mắt, có thể 
xây dựng Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí 
phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt 
Nam, dần tiến tới tiệm cận quốc tế.

hoạt động, cơ chế tài chính, trong 
đó có tự chủ tài chính của các cơ sở 
GDNN công lập là xu hướng không 
thể đảo ngược; chuyển đổi số, ứng 
dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ 
hơn nữa trong quản lý, điều hành và 
tổ chức đào tạo. Bà Nhàn cho biết 
thêm, có hai phương án của Chiến 
lược phát triển GDNN: đưa ra chỉ 
tiêu cụ thể và không đưa ra chỉ tiêu 
cụ thể.

Với phương án đưa ra chỉ tiêu, hệ 
thống GDNN ước tính trong giai 
đoạn 2021 - 2025 sẽ tuyển sinh 
khoảng 19,8 triệu người; trong đó, 
trình độ sơ cấp nghề và các chương 
trình đào tạo nghề nghiệp khác là 
16,620 triệu người, trình độ trung 
cấp là 1,85 triệu người, trình độ cao 
đẳng là 1,35 triệu người. Trong số 
này, ít nhất có 85% số người sau khi 
học nghề có việc làm đúng nghề và 
trình độ đào tạo hoặc làm việc có 
năng suất, thu nhập cao hơn sau đào 
tạo; góp phần nâng tỷ lệ lao động 
qua đào tạo đạt 70% trong tổng lực 
lượng lao động, trong đó có 35% có 
văn bằng, chứng chỉ.

Giai đoạn 2025 - 2030, tuyển sinh 
hàng năm đạt 6,3 triệu người; cả giai 
đoạn 2025 - 2030 tuyển sinh khoảng 

29,1 triệu người; trong đó trình độ 
sơ cấp nghề và các chương trình đào 
tạo nghề nghiệp khác là 25,4 triệu 
người, trình độ trung cấp là 2,225 
triệu người, trình độ cao đẳng là 
1,475 triệu người. Đồng thời, ít nhất 
90% người học sau khi tốt nghiệp có 
việc làm theo đúng nghề, trình độ 
đào tạo hoặc làm việc có năng suất, 
thu nhập cao hơn sau đào tạo; góp 
phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo 
đạt 75% trong tổng lực lượng lao 
động, trong đó 40% có văn bằng, 
chứng chỉ.

Góp ý về các yêu cầu đối với giải 
pháp đột phá trong Chiến lược Phát 
triển GDNN, nhiều đại biểu cho 
rằng, phát triển con người là nền 
tảng cốt lõi, cũng là mục tiêu cao 
nhất của phát triển GDĐT, là yếu 
tố quyết định cho mọi sự phát triển. 
Bên cạnh đó, các yếu tố khác cũng 
đóng vai trò rất quan trọng đối với 
các quốc gia đang phát triển như: 
đầu tư, tư duy quản lý hệ thống và 
quản trị nhà trường, tư duy đảm bảo 
chất lượng; đội ngũ cán bộ quản lý 
và nhà giáo, trang thiết bị, chương 
trình... Các yếu tố này đều là các 
khâu trọng yếu của GDNN, là nền 
tảng giúp cho hệ thống GDNN vận 

hành trơn tru, có tác động lan tỏa đến 
tăng năng suất lao động, cải thiện 
năng lực cạnh tranh của nguồn nhân 
lực trên thị trường lao động trong và 
ngoài nước. Bên cạnh đó, giải pháp 
đột phá cần tập trung vào giải quyết 
các “điểm nghẽn” của hệ thống giáo 
dục và GDNN; đón bắt được thời 
cơ, hóa giải thách thức trong quá 
trình phát triển; phát huy, khai thác 
tối đa lợi thế cạnh tranh; tạo động 
lực thúc đẩy phát triển, thực hiện 
các mục tiêu trong chiến lược phát 
triển giáo dục, chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực.

Một trong những giải pháp nâng cao 
chất lượng GDNN là nhân tố con 
người. Một số ý kiến tại Tọa đàm 
nhận định: trong bối cảnh GDNN 
đang chịu sự tác động mạnh mẽ của 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, 
công tác đào tạo, bồi dưỡng phát 
triển đội ngũ nhà giáo GDNN cần 
chú trọng đến việc xây dựng chính 
sách phát triển nhà giáo theo hướng 
mở, đồng thời, tái cơ cấu đội ngũ 
nhà giáo GDNN theo sự thay đổi 
của cơ cấu ngành nghề đào tạo, ưu 
tiên phát triển đội ngũ nhà giáo có 
năng lực nghề nghiệp; rà soát, đánh 
giá thường xuyên công tác đào tạo, 
bồi dưỡng phát triển năng lực nghề 
nghiệp đội ngũ nhà giáo.

TẠO ĐỘT PHÁ... Tiếp theo trang 10
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 Toàn cảnh phiên họp

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, 

Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân 
lực, Trưởng Tiểu ban PTNL chủ trì phiên họp. Tham dự 
phiên họp có các đồng chí ủy viên Hội đồng Quốc gia 
Giáo dục, thành viên Tiểu ban PTNL và các bộ, ban, 
ngành có liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý 
kiến vấn đề chuyển đổi số cho GD&ĐT; chính sách và 
mô hình phát triển đào tạo trực tuyến; tăng cường phổ cập 
môn tiếng Anh và môn ICT trong chương trình giáo dục; 
giải pháp phát triển nguồn tài nguyên dữ liệu mở, kết nối 
dữ liệu quốc tế; tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học 
trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với 
sản xuất - kinh doanh trong, ngoài nước và nhu cầu của thị 
trường lao động hội nhập; cơ chế thu hút chuyên gia, trí 
thức Việt kiều đóng góp xây dựng đất nước.

Chuyển đổi số trong giáo dục là quá trình thay đổi tổng 
thể và toàn diện theo hướng giảm thuyết giảng, truyền 
thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng 
khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá 
nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học 
tập suốt đời. Chuyển đổi số đang được kỳ vọng tạo ra sự          

thay đổi mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam, đóng góp quan 
trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước 
trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh 
Hùng, Trưởng Tiểu ban PTNL nhấn mạnh: “Câu chuyện 
giáo dục là câu chuyện lớn được nhiều người quan tâm. 
Trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những thay đổi 
mạnh mẽ về công nghệ, chuyển đổi số sẽ tạo ra những 
thay đổi lớn lớn cho ngành Giáo dục. Thay vì trước đây 
giáo viên tập trung vào giảng dạy mất nhiều công sức, 
thời gian, nay giáo viên chuyển sang hướng dẫn nhiều 
hơn; học sinh thay vì học rồi làm, nay đi làm rồi đi học, 
vừa đi học vừa đi làm,… Bởi vậy, chuyển đổi số trong 
giáo dục làm cho việc giảng dạy và học tập trở nên dễ 
dàng hơn, tiếp cận tri thức dễ dàng hơn thông qua việc tự 
học và học tập suốt đời”.

 Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vấn đề chuyển đổi số cho 
GD&ĐT

PHIÊN HỌP TIỂU BAN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 
CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP 
QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, 
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày 03/12/2020, tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Tiểu ban Phát triển nhân lực (PTNL) 
thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã tổ chức phiên họp theo hình 
thức trực tuyến tại các điểm cầu với chủ đề “Cơ chế chính sách đẩy mạnh hội nhập quốc 
tế trong giáo dục, đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực”. Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Tiểu ban PTNL chủ trì phiên họp.

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng,                            
Trưởng Tiểu ban PTNL chủ trì phiên họp
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GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu cao cấp về 
Toán cho rằng: “Chuyển đổi số trong giáo dục được hiểu 
là chuyển đổi hoạt động dạy và học trên môi trường số, 
khác với môi trường vật lý, môi trường thực trước kia. 
Chuyển đổi số giáo dục phải nhìn thấy cơ hội, thách thức 
trong việc dạy và học. Trong đó, việc chuyển đổi phải 
gồm ba trụ cột: thay đổi về kiến thức; phương pháp dạy 
và học trên môi trường số; và học liệu số. Trong đó, kiến 
thức phải đánh giá lại, có những nội dung cần thay thế 
cho phù hợp với thời đại. Về phương pháp, càng ngày 
công nghệ càng nhiều, cách học thay đổi, học ở trường 
lớp và ngoài trường lớp. Đặc biệt, phải có học liệu số 
gắn với chương trình đào tạo; và cần có Đề án quốc gia 
về xây dựng hệ thống học liệu số gắn với chương trình 
đào tạo…” 

 Ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội đồng phát biểu 
tại phiên họp

 GS.TSKH. Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại 
phiên họp

Theo ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục 
Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông: “Để chuyển 
đổi số trong GD&ĐT, cần xây dựng kho dữ liệu học liệu 
số và bài giảng số, chia sẻ tài nguyên số đào tạo. Đồng 

thời, cần chuyển đổi số quản lý giáo dục: số hóa thông 
tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên 
thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng 
các công nghệ số để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ 
trợ ra quyết định trong ngành GD&ĐT một cách nhanh 
chóng, chính xác. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong 
dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học: số 
hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện 
tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc 
nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai 
hệ thống đào tạo trực tuyến…”

 PGS.TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT phát biểu tại 
phiên họp

PGS.TS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý 
Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ: “Quá 
trình chuyển đổi số trong giáo dục ở Singapore đang diễn 
ra nhanh chóng, và có sự cộng hưởng giá trị vô cùng lớn, 
kết nối các giảng viên, chuyên gia ở trong và ngoài nước 
dễ dàng, có thể tương tác với sinh viên, những người 
ngoài trường tham gia. Chuyển đổi số có thể tạo ra bước 
tiến nhảy vọt, và nếu có thư viện bài giảng chuẩn, thầy cô 
tiết kiệm công sức và có thời gian để giúp sinh viên thực 
hành. Đây là bước tiến về mặt tư duy”.

 TS. Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang                      
phát biểu tại phiên họp

Xem tiếp trang 51
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Ngày 25/12/2020, Tiểu ban Giáo dục 
mầm non (GDMN) thuộc Hội đồng Quốc 
gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ 
chức Hội thảo khoa học về: “Bộ chuẩn 
Phát triển trẻ em 5 tuổi”. Thứ trưởng Bộ 
GD&ĐT Ngô Thị Minh, Trưởng Tiểu ban 
GDMN chủ trì Hội thảo.

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho rằng: Hội thảo là cơ hội để các 
cơ quan quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu thảo luận,               
đánh giá việc triển khai thực hiện Bộ chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi

Bộ chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi của Việt Nam 
được bắt đầu nghiên cứu từ năm 2005 và ban 
hành năm 2010 theo Thông tư số 23/2010/                  

TT-BGDĐT. Bộ chuẩn gồm 4 lĩnh vực: phát triển thể 
chất; phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; phát triển 
ngôn ngữ và giao tiếp; phát triển nhận thức với 28 chuẩn, 
120 chỉ số. Những chuẩn và chỉ số này thể hiện những 
giá trị, mong đợi của xã hội đối với trẻ 5 tuổi. Bộ chuẩn 
được coi là mục tiêu của Chương trình GDMN, là con 
đường để thực hiện được các mục tiêu đặt ra.

Sau 10 năm thực hiện, cán bộ quản lý và giáo viên mầm 
non đều đánh giá cao vai trò của Bộ chuẩn Phát triển trẻ 
em 5 tuổi đối với việc hỗ trợ nhà trường, giáo viên mầm 
non trong việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, 
lựa chọn nội dung chăm sóc, giáo dục và đánh giá sự 
phát triển của trẻ 5 tuổi trong thực hiện Chương trình 
GDMN góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ 5 tuổi vào 
lớp 1. Trong hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn Phát triển 
trẻ em 5 tuổi của Bộ GD&ĐT nhấn mạnh mối quan hệ 
hỗ trợ giữa Bộ chuẩn Phát triển trẻ em với Chương trình 
GDMN hiện hành. Vì thế, hiện nay, các cơ sở GDMN đã 
sử dụng 120 chỉ số của Bộ chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi 
để xác định mục tiêu giáo dục và là kết quả đầu ra cho 
phát triển của trẻ 5 tuổi.

Tuy nhiên, đại diện một số Sở GD&ĐT, cơ sở GDMN 
cho rằng, Bộ chuẩn hiện có một số điểm còn bất cập, gây 
khó khăn cho giáo viên trong quá trình thực hiện. Cấu 
trúc của Bộ chuẩn được đánh giá là chưa hợp lý, không 
tương đồng với Chương trình GDMN. Bộ chuẩn được 
cấu trúc 4 lĩnh vực phát triển, 28 chuẩn, 120 chỉ số, trong 
khi đó, Chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi hiện được cấu 
trúc theo 5 lĩnh vực phát triển. Với cách cấu trúc không 
tương đồng như vậy khiến giáo viên gặp khó khăn, mất 
nhiều thời gian để so sánh, đối chiếu giữa hai tài liệu để 
xây dựng mục tiêu giáo dục, lựa chọn nội dung lập kế 
hoạch giáo dục, xây dựng Bộ công cụ đánh giá trẻ 5 tuổi 
theo 5 lĩnh vực của Chương trình.

Theo Vụ GDMN, việc sử dụng Bộ chuẩn Phát triển trẻ 
em 5 tuổi hiện nay chủ yếu có hiệu quả trong phạm vi 
trường lớp mầm non. Công tác tuyên truyền và phối hợp 
với cha mẹ và cộng đồng trong việc sử dụng Bộ chuẩn 
Phát triển trẻ em 5 tuổi trong quá trình chăm sóc, giáo 
dục trẻ 5 tuổi hiện nay còn hạn chế. Nhiều ý kiến cũng 
cho rằng, sau 10 năm ban hành, Bộ chuẩn đã có một số 
điểm không còn phù hợp, cần được nghiên cứu và điều 
chỉnh tương thích với sự phát triển của đất nước và gia 
tốc phát triển của trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Theo bà Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, lứa tuổi mầm 
non là giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát triển của 
mỗi con người, là “giai đoạn tuổi vàng”, “cửa sổ của 
các cơ hội” để có thể giáo dục, khai mở khả năng còn 
tiềm ẩn của bộ não trẻ. Việc chăm sóc và giáo dục phù 
hợp, đầy đủ, toàn diện cho trẻ mầm non là nhiệm vụ cấp 
thiết để thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, đảm bảo 
công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nòi giống, nguồn 
nhân lực tương lai của đất nước. Việc tổ chức Hội thảo 

HỘI THẢO KHOA HỌC TIỂU BAN GIÁO DỤC MẦM NON 
BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN CHO TRẺ EM 5 TUỔI

 Toàn cảnh Hội thảo
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khoa học của Tiểu ban GDMN về “Bộ chuẩn Phát triển 
trẻ em 5 tuổi” là rất cần thiết.

Trên thế giới, chuẩn hóa trở thành một xu hướng giáo 
dục, ngày càng nhiều nước xây dựng Chuẩn phát triển 
trẻ em. Nhiệm vụ đặt ra là mỗi nước cần tìm kiếm những 
chuẩn thích hợp với sự phát triển của trẻ, với đặc thù văn 
hóa, kinh tế, chính trị, yêu cầu ưu tiên cho chất lượng 
nguồn nhân lực của nước mình. Vào những năm đầu thế 
kỷ 21, với sự hỗ trợ của UNICEF, đã có gần 40 quốc gia 
áp dụng Chuẩn phát triển trẻ em.

Theo ThS. Bùi Thị Kim Tuyến, Viện Khoa học Giáo 
dục Việt Nam, để điều chỉnh Chương trình GDMN, Bộ 
chuẩn Phát triển trẻ 5 tuổi và trẻ các lứa tuổi mầm non 
khác cần được xem xét bao gồm việc xác định cấu trúc, 
nội dung các lĩnh vực, chuẩn, chỉ số phát triển phù hợp 
với trẻ em 5 tuổi của Việt Nam, với những giá trị mà xã 
hội mong đợi, với tình hình kinh tế - chính trị - xã hội 
của Việt Nam. Bộ chuẩn Phát triển trẻ em các lứa tuổi 
cần được tiếp cận theo hướng phát triển toàn diện, hài 
hòa nhân cách trẻ theo Quyền trẻ em, giá trị truyền thống 
của dân tộc Việt Nam, giá trị mới trong thời kỳ hội nhập. 
Chuẩn có hình thức dễ theo dõi, dễ hiểu, dễ sử dụng, có 
sự hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực cho người sử dụng, và cần 
được đánh giá, cập nhật ít nhất 5 năm một lần…

Sự thay đổi và tiến bộ về kinh tế - xã hội thời gian gần 
đây đang đặt ra vấn đề điều chỉnh Bộ chuẩn Phát triển 
trẻ em. Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng, cần xem xét 
chỉnh sửa, bổ sung những chỉ số mới phù hợp với sự phát 
triển của trẻ trong bối cảnh giáo dục hiện nay như: tiếp 
cận ngoại ngữ, kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống bạo 
hành, xâm hại; phù hợp với Chương trình giáo dục phổ 
thông mới khi các trẻ mầm non bước vào bậc giáo dục 
phổ thông...

Theo bà Minh Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ GDMN, Bộ 
chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi đã ban hành được 10 năm, 
sau Chương trình GDMN hiện hành nên không tránh 
khỏi sự chồng chéo. Hiện nay, không chỉ dừng lại ở Bộ 
chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi mà cần xây dựng chuẩn 
cho các độ tuổi khác của lứa tuổi mầm non và cần được 
hoàn thiện trước khi chỉnh sửa hoặc phát triển Chương 
trình GDMN mới. 

Cũng theo bà Minh Hà, cần xây dựng Bộ công cụ đánh 
giá tính xác thực về nội dung Bộ chuẩn, tiến hành đo 
lường trên trẻ thuộc các nhóm xã hội, các vùng miền 
khác nhau để đánh giá về mức độ đạt chuẩn để điều 
chỉnh, bổ sung các chỉ số mới phù hợp với bối cảnh giáo 
dục hiện nay. Tổ chức thử nghiệm, đánh giá tính xác 
thực về độ tuổi của Bộ chuẩn và tổ chức các cuộc họp, 
hội thảo xin ý kiến của các nhà khoa học, các địa phương 
và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đặt ra.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đề 
nghị các chuyên gia, các nhà khoa học các bộ, ngành, 
các tổ chức quốc tế chung tay hỗ trợ về chuyên gia, kỹ 
thuật, tài chính và các nguồn lực khác... để Bộ GD&ĐT 
từng bước xây dựng Bộ chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi 
nói riêng và trẻ em mầm non nói chung đáp ứng yêu cầu 
phát triển của trẻ em hiện nay của các nước trong khu 
vực và trên thế giới.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến quý báu và tâm 
huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các nhà 
khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, 
đặc biệt trong việc xây dựng Chuẩn đầu ra cho giáo dục 
trẻ 5 tuổi sau năm 2020 cũng như hỗ trợ đắc lực cho các 
nhà quản lý hoạch định chính sách giáo dục trong bối 
cảnh đổi mới toàn diện giáo dục ở Việt Nam.

 Chuyên gia trình bày tham luận tại Hội thảo  Các đại biểu, chuyên gia tham dự và phát biểu tại Hội thảo
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Ngày 17/12/2020, Tiểu ban 
GDTX&HTSĐ thuộc Hội 
đồng Quốc gia Giáo dục 
và Phát triển nhân lực đã 
tổ chức Hội thảo khoa học 
với chủ đề “Những năng 
lực cốt lõi của công dân 
học tập đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số quốc gia”. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, 
các quốc gia đều có nhu cầu 
xây dựng cho công dân của 

mình khung năng lực và/hoặc kỹ 
năng để giúp họ nhanh chóng và hiệu 
quả chuyển đổi sang và hội nhập với 
cuộc sống số. Tại Việt Nam, các bộ 
tiêu chí đánh giá mô hình công dân 
học tập đang được xây dựng gắn với 
yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Công dân học tập trong 
thời đại số

Theo GS.TS. Phạm Tất Dong, Trưởng 
Tiểu ban GDTX&HTSĐ, công dân 
học tập là con người thông qua việc 
học tập để luôn có đủ tri thức, kỹ 
năng và thái độ để thích ứng được 
với những thay đổi của thế giới, đối 
mặt được với thách thức của cuộc 
sống, ứng phó được với nguy cơ và 
rủi ro đến với họ, qua đó, 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, 
hạnh phúc.

Ở Việt Nam, khoảng 30 năm về 
trước, ý tưởng về một xã hội học tập 
đã hình thành, 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. Chính phủ 
đã có các quyết định về xây dựng 
xã hội học tập. Theo Thứ trưởng Bộ 
GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, để xây 

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, GS.TS. Phạm Tất Dong, Trưởng Tiểu ban GDTX&HTSĐ                 
chủ trì Hội thảo

HỘI THẢO KHOA HỌC TIỂU BAN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
NHỮNG NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA CÔNG DÂN HỌC TẬP 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

dựng xã hội học tập, phải có các cộng 
đồng xã hội học tập, công dân học 
tập. Đến ngày 08/4/2020, Thủ tướng 
Chính phủ 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.

Nghiên cứu các tiêu chí đánh giá 
công dân học tập là quá trình tìm 
kiếm những năng lực, phẩm chất của 
công dân trong xã hội học tập. Các 
quốc gia đều hướng đến những năng 
lực cốt lõi, kỹ năng cơ bản và phẩm 
chất mong muốn ở mỗi công dân của 
mình để họ trở thành người hữu ích 
trong xã hội. Các nước cũng thường 
đưa ra một bộ tiêu chí không quá 
nhiều năng lực, kỹ năng và phẩm 
chất; đồng thời, 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 Cách mạng công nghiệp 
3.0 sẽ khác với công dân thời 4.0.

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 các 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 Cách mạng công nghiệp 
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 gồm có ba năng lực cốt lõi: năng 
lực tự học, học tập suốt đời; năng lực 
sử dụng những công cụ tương tác; 
năng lực xây dựng và thực hiện các 
mối quan hệ xã hội.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Nguyễn Hữu Độ điểm lại lịch sử 
xây dựng xã hội học tập từ trước đến 
nay. Việc triển khai Đề án xây dựng 
mô hình công dân học tập được tiến 
hành trong sự phối hợp chặt chẽ và 
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đồng bộ với việc triển khai Thông 
tư số 22/2020/TT-BGDĐT về xây 
dựng “Đơn vị học tập” (cấp huyện 
và cấp tỉnh) do Bộ GD&ĐT thực 
hiện, trong đó, mô hình công dân 
học tập là một thành phần cơ bản 
của mô hình “Đơn vị học tập”.

Theo Thứ trưởng, để xây dựng tiêu 
chí công dân học tập, cần có điều 
kiện học tập, nội dung học tập và sự 
ảnh hưởng, lan tỏa vai trò của công 
dân học tập ấy. Giáo dục phổ thông 
đang đổi mới theo hướng tiếp cận 
phẩm chất năng lực người học, với 
05 phẩm chất cốt lõi và 10 năng lực 
cốt lõi. Đây cũng là những tiêu chí 
của công dân học tập, gồm ba năng 
lực cốt lõi là: tự học tự chủ, giao tiếp 
hợp tác, đổi mới sáng tạo; các năng 
lực thành phần là Công nghệ thông 
tin, Toán học, Công nghệ, Khoa học, 
Thẩm mỹ, Thể chất,…

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 đánh giá các kỹ năng, phẩm 
chất, 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.

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến đánh 
giá, Việt Nam đã có bước tiến dài 
trên con đường xây dựng xã hội học 
tập từ cơ sở. Các tiêu chí về cộng 
đồng học tập cấp xã, cũng như các 
tiêu chí về đơn vị học tập đã được 
ban hành. Việc xây dựng các tiêu 
chuẩn, tiêu chí về công dân học tập 

sẽ là một bước tiến đột phá mới trong 
xây dựng xã hội học tập nước ta.

Từ phân tích Khung năng lực cốt 
lõi công dân học tập theo cách tiếp 
cận của Hội đồng châu Âu (EC), Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD), Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
(WEF), chuyên gia Phạm Đỗ Nhật 
Tiến đưa ra một số nhận định chung. 
Theo đó, các khung này có sự hội tụ 
trong những năng lực cốt lõi, gồm 
ba nhóm năng lực chính yếu: nhóm 
năng lực nền tảng, chủ yếu dựa trên 
nhận thức cơ bản; nhóm năng lực 
bậc cao, dựa trên nhận thức bậc cao; 
nhóm năng lực phi nhận thức, chủ 
yếu dựa trên các giá trị.

Từ đây, để tạo sự nhất quán trong hệ 
sinh thái học tập suốt đời, chuyên 
gia đề xuất Khung năng lực công 
dân học tập cũng gồm ba nhóm năng 
lực như: cách tiếp cận chung của thế 
giới nhưng lấy khung năng lực trong 
Chương trình giáo dục phổ thông mới 
làm điểm xuất phát. Tiêu chuẩn, tiêu 
chí của công dân học tập sẽ được cụ 
thể hóa qua các tiêu chuẩn cụ thể của 
khung năng lực đề xuất để tích hợp 
vào các chuẩn nghề nghiệp của công 
chức, viên chức, người lao động.

TS. Bùi Quang Tuyến, Giám đốc 
Học viện Viettel chia sẻ, Viettel đối 
mặt với nguồn lực lên tới khoảng 
70.000 cán bộ, nhân viên nên đã 
nghiên cứu mô hình công dân học 
tập. Tính chất của công dân học tập 

 TS. Trương Tiến Tùng, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội 
báo cáo tham luận tại Hội thảo

 Các Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 
tham dự và phát biểu tại Hội thảo

 TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, chuyên gia độc lập, nguyên Trợ lý Bộ trưởng                                 
Bộ GD&ĐT

 PGS.TS. Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng chia sẻ 
về thực tế phát triển hệ sinh thái giáo dục số Hải Phòng với công 
tác đào tạo công dân học tập, khó khăn lớn nhất là thay đổi tư duy 
 và phải kiên trì vì cần nhiều thời gian
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là luôn thường trực ý chí học tập. Do 
đó, Viettel đưa ra chiến lược riêng, 
thực hiện đồng bộ cả ba khâu: “Vá - 
May đo - Sản xuất đồng loạt”. Ông 
Tuyến lưu ý, một số năng lực cần 
thiết như đưa ra bài toán công nghệ; 
tự học hỏi; năng lực làm việc.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị Trường ĐH FPT, Ủy 
viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục 
và Phát triển nhân lực nhấn mạnh, 
công dân học tập quan trọng là học 
cách tự học. Để gỡ bỏ những rào 
cản, chi phí học tập cần được khấu 
trừ vào thuế thu nhập cá nhân; cần 
cơ chế chuyển đổi tín chỉ, thi không 
nhất thiết phải học.

Năng lực cốt lõi của công 
dân số

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu khẳng 
định sự cấp bách, cần thiết xây dựng 
khung năng lực cốt lõi của công dân 
học tập đáp ứng yêu cầu chuyển đổi 
số quốc gia; tập trung góp ý nhằm 
hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá công 
dân học tập. TS. Lê Trung Nghĩa, 
Hội Giáo dục Mở, Hiệp hội Các 
trường cao đẳng và đại học Việt 
Nam cho rằng: “Kỷ nguyên số thế kỷ 
21 đưa loài người đi vào cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0, với nền kinh 
tế số, xã hội số, Chính phủ số và các 
công dân số. Việc học tập suốt đời 
của công dân học tập chắc chắn sẽ 
cần một tập mới các năng lực và kỹ 
năng để sống, làm việc và học tập 
trong kỷ nguyên số - các năng lực 
và kỹ năng số cho công dân, hay cho 
các công dân học tập số”.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng 
xã hội học tập và mô hình công dân 
học tập giai đoạn 2021 - 2030 cũng 
được cho là sẽ gắn liền với việc “xóa 
mù” kỹ thuật số và nâng cao năng 
lực và kỹ năng số cho toàn dân, giúp 
cho họ dễ kiếm việc làm và/hoặc 
khởi nghiệp, nâng cao mức sống và 
hướng tới việc hoàn thành các mục 
tiêu phát triển bền vững (SDGs) của 
Liên hợp quốc tới năm 2030.

TS. Trương Tiến Tùng, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Mở Hà Nội cho 
biết, có ba nhóm năng lực: năng lực 

học tập suốt đời; năng lực sử dụng 
các công cụ tương tác; năng lực xây 
dựng và thực hiện các mối quan hệ 
xã hội. Trong đó, năng lực nhóm 1 
là nền tảng và là mối liên hệ với khái 
niệm “Công dân số - Công dân học 
tập”. Hay nói cách khác, hai khái 
niệm về công dân nêu trên được 
hiểu là hai phạm trù không thể tách 
rời. Muốn là công dân số thì phải 
học tập suốt đời, vì quá trình thay 
đổi của cuộc cách mạng trí tuệ sẽ 
không có điểm dừng, hay nói cách 
khác, nó thay đổi hàng ngày, hàng 
giờ. Muốn học tập suốt đời thì phải 
là công dân số để tham gia được xã 
hội số, ở đó sẽ có môi trường học tập 
đáp ứng nhu cầu cá nhân. Từ công 
dân số đến công dân học tập đã được 
thể hiện rất rõ qua các lý luận: cần 
có chính sách để khuyến khích hình 
thành môi trường học tập; có hệ sinh 
thái để quá trình học tập được phát 
triển; thúc đẩy nhanh hơn nữa quá 
trình số hóa xã hội.

GS.TS. Nguyễn Tất Dong cho rằng, 
năng lực ở đây cần đề cập là năng lực 
học, quản lý việc học của mình, tìm 
nội dung học, phương tiện để học, 
sử dụng phương thức học... Công 
dân học tập là phải học tập suốt đời, 
nhưng trong giai đoạn chuyển đổi 

 Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

số phải có năng lực số. Tuy nhiên, 
chúng ta cần tạo được hệ sinh thái 
cho công dân học tập, xây dựng mô 
hình học tập từ cơ sở, có chính sách 
xã hội học tập rồi mới có công dân 
học tập...

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, cần 
nghiên cứu về mô hình của các nước 
nhưng cách nhìn nhận, xây dựng và 
hoàn thiện Bộ tiêu chí dựa trên thực 
tế Việt Nam, gắn với việc giải quyết 
các vấn đề của đất nước hiện nay và 
thời gian tới.

Đánh giá cao các ý kiến tại Hội thảo, 
GS.TS. Phạm Tất Dong khẳng định, 
năng lực cơ bản nhất của công dân 
học tập là năng lực học tập. Năng lực 
học trước hết phải đề cao tự học, thể 
hiện ở tìm kiếm nội dung, phương 
tiện để học và năng lực sử dụng các 
phương tiện học.

Công dân học tập là một khái niệm 
chung, là cái đích hướng tới, trong 
từng giai đoạn sẽ thể hiện ra ở nhưng 
tên gọi khác nhau như: công dân số, 
công dân toàn cầu, công dân thông 
minh, chứ không phải là các cấp bậc 
khác nhau. Theo đó, cần phải tạo 
ra những thiết chế, mô hình, chính 
sách, hệ sinh thái học tập suốt đời 
trước cho công dân học tập.
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Phát biểu tại Hội thảo, Thứ 
trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn 
mạnh, đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao là một trong những 
đột phá; trong đó đội ngũ giáo viên, 
giảng viên là yếu tố then chốt và có 
vai trò quan trọng. Có một số mô 
hình đào tạo giáo viên, điều này 
không chỉ liên quan đến chất lượng 
đào tạo mà còn liên quan đến quy 
hoạch các cơ sở đào tạo giáo viên. 
GD&ĐT đang trong quá trình đổi 

mới và đã có được những kết quả 
rất đáng ghi nhận. Theo đó, các cơ 
sở đào tạo giáo viên cũng cần đổi 
mới chương trình đào tạo, với các 
mô hình mới nhằm bắt nhịp với xu 
thế, nhất là hiện nay chúng ta đang 
triển khai thực hiện chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông 
mới. Đồng thời, cũng cần nhấn 
mạnh đến vai trò của công nghệ số 
tác động mạnh quá trình dạy - học 
như thế nào.

Trong công cuộc đổi mới GD&ĐT, 
việc đổi mới đào tạo giáo viên là 
một trong những yêu cầu quan trọng, 
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc 
Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, 
với sứ mệnh của mình, Đại học Quốc 
gia Hà Nội tiên phong các mô hình và 
các loại hình đào tạo, từ đó có tổng 
kết, đánh giá để có những đóng góp 
cho ngành Giáo dục nói riêng và đất 
nước nói chung.

HỘI THẢO KHOA HỌC TIỂU BAN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO MÔ HÌNH TIẾP NỐI A + B

Ngày 09/01/2021, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiểu ban GDĐH thuộc Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức Hội thảo khoa học năm 2020 với 
chủ đề “Đào tạo giáo viên theo mô hình tiếp nối A + B”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
Hoàng Minh Sơn, Trưởng Tiểu ban GDĐH chủ trì Hội thảo.

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Trưởng Tiểu ban GDĐH chủ trì 
Hội thảo

 PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu 
tại Hội thảo

 Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Xem tiếp trang 28
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HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CỦA ỦY BAN VỀ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ngày 28/12/2020, tại Đại học Đà Nẵng, Ủy ban về giáo dục và phát triển nhân lực 
thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tổ 
chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới giáo dục và đào tạo vì mục tiêu phát triển 
bền vững”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban về giáo dục 
và phát triển nhân lực chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 
Nguyễn Văn Phúc đã nêu bật vai trò và ý nghĩa của 
GD&ĐT đối với mục tiêu phát triển bền vững, theo 

đó nhấn mạnh, đất nước ta đang trong tiến trình đổi mới, 
phát triển và hội nhập, không những cần đạt được các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường 
mà còn phải quan tâm đến đổi mới GD&ĐT, hướng đến 
mục tiêu phát triển bền vững.
Theo Thứ trưởng, từ những quan niệm về phát triển bền 
vững trong kinh tế, một mặt, tác động trở lại đến giáo dục 
nhưng đồng thời cũng cho chúng ta những kinh nghiệm 
để có thể triển khai các mục tiêu phát triển bền vững 
thông qua việc lồng ghép các nội dung giáo dục và các kế 
hoạch hoạt động ngành Giáo dục. Đặc biệt, Chương trình 
giáo dục phổ thông mới đang đi theo hướng phát huy tối 
đa năng lực, phẩm chất của người học.
“Giáo dục vì sự phát triển bền vững hướng tới các kiến 
thức, kỹ năng, giá trị và năng lực hành động để thực hiện 
các mục tiêu quốc gia theo các trụ cột của phát triển bền 
vững, để trong phát triển kinh tế nhưng các mục tiêu kinh 
tế - văn hóa, xã hội và môi trường vẫn giữ được”, Thứ 
trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc mong muốn, thông qua 
Hội thảo sẽ tiếp thu các ý kiến, bài học kinh nghiệm từ lý                     

luận, nghiên cứu khoa học và thực tiễn đối với vấn đề đổi 
mới GD&ĐT gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. 
Trong đó, các cơ sở giáo dục đại học phải là nơi thể hiện 
sinh động, hiện thực hóa những chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này.
Với 18 báo cáo tham luận, Hội thảo tập trung thảo luận 
các nhóm chủ đề: đổi mới nội dung và phương pháp 
giáo dục thông để nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới 
trong đào tạo đại học để góp phần xây dựng nguồn nhân 

 Toàn cảnh Hội thảo

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban về                  
giáo dục và phát triển nhân lực phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
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lực chất lượng cao; đổi mới trong quản lý giáo dục để cải 
thiện công bằng và bình đẳng trong giáo dục.
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng 
cho rằng, đổi mới GD&ĐT vì mục tiêu phát triển bền 
vững là chủ đề có tính thế hệ. Hội thảo này là dịp là để 
các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và các nhà khoa học trao 
đổi kết quả nghiên cứu của mình chia sẻ kinh nghiệm và 
suy nghĩ về đổi mới GD&ĐT.
Đối với ngành GD&ĐT, mục tiêu phát triển bền vững 
đến năm 2030 của Việt Nam là “Đảm bảo nền giáo dục 
có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ 
hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.
GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục 
và Phát triển nhân lực chia sẻ, giáo dục vì sự phát triển 
bền vững là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển giáo 
dục Việt Nam. Với vai trò to lớn của giáo dục đối với phát 
triển bền vững ở Việt Nam, trong những năm vừa qua, Bộ 
GD&ĐT đã nỗ lực triển khai các mục tiêu phát triển bền 
vững thông qua việc lồng ghép các nội dung giáo dục vì 
sự phát triển bền vững vào Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 và các kế hoạch hoạt động của ngành.
“Mục tiêu mới của Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 triển khai từ năm học 2020 - 2021 mở đường cho 
các đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp giáo 
dục nhằm giúp học sinh thay đổi nhận thức và hành vi; 
hướng đến các hành động tích cực trong việc thực hiện 
các mục tiêu phát triển bền vững”, GS.TS. Nguyễn Văn 
Minh nhấn mạnh.
Các ý kiến tham luận cùng thống nhất cho rằng, đường 
lối, chiến lược, chính sách đổi mới và phát triển bền 
vững hệ thống giáo dục dại học và sau đại học là một 
trong những chiến lược cần quan tâm và đầu tư phát triển 
lâu dài tại Việt Nam.
Để bắt nhịp với xu thế phát triển giáo dục đại học và sau 
đại học trên thế giới, gắn liền với bối cảnh mới do đại 
dịch COVID-19 tác động, cần có sự đầu tư đổi mới về 
chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giảng 
viên chất lượng cao và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu 
khoa học. Ngoài ra, cần có sự liên kết chặt chẽ hơn nữa 
giữa hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.

 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu                   
chào mừng Hội thảo

 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban về                   
giáo dục và phát triển nhân lực chủ trì Hội thảo

 Chuyên gia báo cáo tham luận tại Hội thảo

 Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
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Tại Điều 3, quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề 
nghiệp, theo đó viên chức phải: (i) tâm huyết 
với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà 

giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với 
đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng 
nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với học 
sinh, sinh viên, học viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng 
đồng; (ii) tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, 
quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục và các quy định 
pháp luật của ngành; (iii) công bằng trong giảng dạy và 
giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người 
học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống 
tham nhũng, lãng phí.

Từ Điều 4 đến Điều 6 của Thông tư quy định cụ thể về 
trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ, cụ 
thể như sau:

- Đối với giảng viên cao đẳng sư phạm

+ Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: (i) có 
bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên 
ngành giảng dạy; (ii) có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học 
sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); (iii) có chứng 
chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III). 

+ Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
(i) nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân 
công giảng dạy và có kiến thức tổng quát về một số 
môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được 
giao đảm nhiệm; (ii) hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, 
kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được 
phân công thuộc chuyên ngành đào tạo; (iii) sử dụng có 
hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết 
bị dạy học; (iv) có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng 
dạy, sản xuất và đời sống; (v) có khả năng ứng dụng 
công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực 
hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên cao đẳng 
sư phạm.

- Đối với giảng viên cao đẳng sư phạm chính 

+ Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: (i) có bằng thạc sĩ trở 
lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành 
giảng dạy; (ii) có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư 
phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); (iii) có chứng 
chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II).

+ Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: (i) 
có kiến thức chuyên sâu về các môn học, ngành học 
được phân công giảng dạy; có kiến thức về môn học, 
ngành học liên quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn 
nghề nghiệp; (ii) nắm vững thực tế và xu thế phát triển 
của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên 
ngành; vận dụng thành thạo các kỹ năng, phương pháp 
sư phạm vào giảng dạy; có khả năng đánh giá, tổng 
kết các kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy để phổ 
biến, áp dụng trong cơ sở giáo dục; (iii) chủ trì thực 
hiện ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ 
đạt yêu cầu trở lên; (iv) chủ trì hoặc tham gia biên 
soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo, được Hội đồng 
khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 
trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên 
phù hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của 
giảng viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn quốc 
tế ISBN; (v) tác giả của ít nhất 02 bài báo khoa học 
là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên cao 
đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa học 
có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

- Đối với giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp

+ Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: (i) có bằng 
tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 
ngành giảng dạy; (ii) có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học 
sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật); (iii) có chứng 
chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I).

Ngày 01/10/2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên 
chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập. Quy định này áp dụng 
đối với mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với 
viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập, các trường cao 
đẳng công lập có nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ 
XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY 
TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÔNG LẬP
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Tại Điều 3 của Thông tư quy định về thời gian làm 
việc, giờ chuẩn giảng dạy và định mức giờ chuẩn 
giảng dạy như sau:

- Thời gian làm việc của giảng viên cao đẳng sư phạm 
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.

- Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi từ số 
giờ lao động cần thiết để hoàn thành khối lượng một 
công việc nhất định thuộc nhiệm vụ của giảng viên 
tương đương với một tiết giảng lý thuyết trình độ cao 
đẳng sư phạm trực tiếp trên lớp (hoặc giảng dạy trực 
tuyến), bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, 
trong và sau tiết giảng.

- 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 cao đẳng sư phạm 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.

- Đối với các nội dung giảng dạy có tính chất đặc thù, 
các tiết giảng trình độ cao đẳng sư phạm trực tiếp trên 
lớp (hoặc giảng dạy trực tuyến) trên 50 phút giao hiệu 
trưởng trường cao đẳng sư phạm quy đổi cho phù hợp.

- Định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong 
một năm học được quy định từ 270 đến 420 giờ chuẩn 

giảng dạy (tương đương từ 810 đến 1.260 giờ hành 
chính); trong đó, giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp 
(hoặc giảng dạy trực tuyến) phải đảm bảo tối thiểu 50% 
định mức quy định. Hiệu trưởng trường cao đẳng sư 
phạm căn cứ mục tiêu, chiến lược phát triển của đơn vị; 
đặc thù của môn học, ngành học và điều kiện cụ thể của 
đơn vị để quyết định định mức giờ chuẩn giảng dạy của 
giảng viên trong một năm học cho phù hợp.

- Trường hợp đặc biệt: (i) giảng viên trong thời gian 
tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ 
chuẩn giảng dạy, đồng thời được miễn giảm nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học để dành thời gian tham gia dự giờ 
và tham gia thực tập, thực tế; (ii) giảng viên trong thời 
gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, nghỉ theo các 
quy định của Bộ luật Lao động hiện hành được miễn 
giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy theo tỷ lệ tương 
ứng với thời gian nghỉ.

Thông tư này cũng quy định về nghiên cứu khoa học 
của giảng viên cao đẳng sư phạm, cụ thể như sau: 

- Giảng viên cao đẳng sư phạm phải dành ít nhất 1/5 
tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học (tương 
đương 352 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 cao đẳng sư phạm phải phù 
hợp với điều kiện, tiềm lực khoa học, chiến lược phát 
triển của trường cao đẳng sư phạm và phù hợp với năng 
lực chuyên môn của giảng viên cao đẳng sư phạm.

+ Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: (i) 
có kiến thức chuyên sâu về các môn học, ngành học 
được phân công giảng dạy; có kiến thức về môn học, 
ngành học liên quan; có hiểu biết sâu rộng về thực tiễn 
nghề nghiệp, về những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 
nghệ mới của ngành, nghề được phân công giảng dạy; 
(ii) nắm vững thực tiễn và xu thế phát triển của công 
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; 
vận dụng thành thạo các kỹ năng, phương pháp sư 
phạm vào giảng dạy; có khả năng đánh giá, tổng kết 
các kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy để phổ biến, 
áp dụng trong cơ sở giáo dục; (iii) chủ trì thực hiện ít 
nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 
hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn 
đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; (iv) 
chủ trì biên soạn ít 01 sách phục vụ đào tạo, được Hội 

đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử 
dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ trung cấp trở 
lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo 
của giảng viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn 
quốc tế ISBN; (v) tác giả của ít nhất 04 bài báo khoa 
học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên 
cao đẳng sư phạm đã được công bố trên tạp chí khoa 
học có mã số chuẩn quốc tế ISSN; (vi) viên chức dự 
thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh giảng viên cao 
đẳng sư phạm cao cấp phải có thời gian giữ chức danh 
giảng viên cao đẳng sư phạm chính hoặc tương đương 
tối thiểu đủ 06 năm, trong đó phải có ít nhất 01 năm (đủ 
12 tháng) giữ chức danh giảng viên cao đẳng sư phạm 
chính tính đến trước ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng 
ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2020.

Ngày 05/10/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT quy định 
chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 
CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
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Ngày 26/10/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong 
các cơ sở giáo dục đại học công lập, trong đó quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, 
trình độ đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP,  BỔ NHIỆM 
VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY 
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

- Mỗi năm, giảng viên cao đẳng sư phạm 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 
cao đẳng sư phạm 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 01 
đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa hoặc tương đương 
được nghiệm thu từ đạt yêu cầu trở lên; hoặc 01 báo cáo 
chuyên đề tại hội thảo khoa học chuyên môn cấp khoa 
hoặc tương đương.

- Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm giao nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học cho giảng viên và quy định cụ 

thể về số giờ nghiên cứu khoa học được quy đổi từ các 
loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ, hoạt động 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

- Đối với những giảng viên cao đẳng sư phạm không 
hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy 
định, hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm căn cứ mức 
độ, hoàn cảnh cụ thể để xem xét khi đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và 
giải quyết các chế độ, chính sách liên quan; đồng thời, 
cho phép bù giờ chuẩn giảng dạy sang giờ nghiên cứu 
khoa học đối với những giảng viên này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2020.

Điều 3 của Thông tư quy định tiêu chuẩn về đạo 
đức nghề nghiệp của viên chức giảng dạy tại cơ 
sở giáo dục đại học công lập phải bảo đảm các 

tiêu chuẩn: (i) tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy 
tín, danh dự nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và 
hợp tác với đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công 
tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã 
với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp 
và cộng đồng; (ii) tận tụy với công việc; thực hiện đúng 
nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học công lập và 
các quy định pháp luật của ngành; (iii) công bằng trong 
giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực 
của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành 
tích, chống tham nhũng, lãng phí; (iv) các tiêu chuẩn đạo 
đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với giảng viên 

+ Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng có bằng 
thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc 
chuyên ngành giảng dạy; có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

+ Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: (i) 
nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công 
giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học có 

liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm 
nhiệm; (ii) hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội 
dung, chương trình các môn học được phân công thuộc 
chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế 
phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong 
và ngoài nước; (iii) sử dụng có hiệu quả và an toàn các 
phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học, có phương 
pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; 
giảng dạy đạt yêu cầu trở lên; (iv) có khả năng nghiên 
cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 
nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với giảng viên chính

+ Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: (i) có bằng 
thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc 
chuyên ngành giảng dạy; (ii) có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

+ Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: (i) 
có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công 
giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có 
liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm 
nhiệm; (ii) hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế 
hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân 
công đảm nhiệm; nắm bắt kịp thời yêu cầu thực tiễn đối 
với chuyên ngành đào tạo; (iii) chủ trì thực hiện ít nhất 01 
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nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao 
hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; (iv) 
chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ 
đào tạo, được Hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu 
và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ 
đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng 
dạy hoặc đào tạo của giảng viên và có mã số chuẩn quốc 
tế ISBN; (v) tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học là 
công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được 
công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế 
ISSN; (vi) viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức 
danh nghề nghiệp giảng viên lên chức danh nghề nghiệp 
giảng viên chính phải có thời gian giữ chức danh nghề 
nghiệp giảng viên hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 năm 
đối với người có bằng thạc sỹ, đủ 06 năm đối với người 
có bằng tiến sỹ; trong đó phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 
tháng) giữ hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên tính 
đến trước ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi 
hoặc xét thăng hạng.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với giảng viên cao cấp

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: (i) có bằng 
tiến sỹ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 
ngành giảng dạy; (ii) có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I).

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: (i) có 
kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công 
giảng dạy và có kiến thức vững vàng của một số môn học 
có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm 
nhiệm; (ii) nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công 
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành; (iii) 
chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp cơ sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở 
lên; (iv) hướng dẫn ít nhất 02 học viên được cấp bằng 
thạc sỹ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 nghiên 
cứu sinh được cấp bằng tiến sỹ; (v) chủ trì biên soạn ít 
nhất 01 sách phục vụ đào tạo, được Hội đồng khoa học 
thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, 
bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, 
chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng viên và 
có mã số chuẩn quốc tế ISBN; (vi) tác giả của ít nhất 06 
bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của 
giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã 
số chuẩn quốc tế ISSN; (vii) viên chức dự thi hoặc xét 
thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính 
lên chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp phải có 
thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính 
hoặc tương đương tối thiểu đủ 06 năm; trong đó phải có 
ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ hạng chức danh nghề 
nghiệp giảng viên chính tính đến trước ngày hết thời hạn 
nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2021.

Ngày 03/11/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành 
Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT quy định về 
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, 
trong đó quy định danh mục thiết bị dạy 
học tối thiểu lớp 2, bao gồm: môn Đạo đức, 
môn Giáo dục thể chất, môn Hoạt động trải 
nghiệm, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ 
thuật), môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Tự 
nhiên - Xã hội và thiết bị dùng chung.

Ngày 03/11/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành 
Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT quy định về 
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, bao 
gồm: môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại 
ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử 
và Địa lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công 
nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, 
môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), môn 
Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH 
DANH MỤC THIẾT BỊ 
DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH 
DANH MỤC THIẾT BỊ 
DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 6

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 
2 ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo 
dục có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo 

quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở 
giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm học 2021 - 2022.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2020. 
Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết 
bị dạy học tối thiểu lớp 2 tại Thông tư số 15/2009/TT-
BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng GD&ĐT về việc 
ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 
6 ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo 
dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua 

sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các 
cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở bắt đầu từ năm học 
2021 - 2022.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2020. 
Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết 
bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại Thông tư số 19/2009/TT-
BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy 
học tối thiểu cấp trung học cơ sở.
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Ngày 11/11/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT quy định về 
Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh 
viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 24/11/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ban hành 
Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ XÉT TẶNG 
GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ VÀ SINH VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THÔNG TƯ BAN HÀNH 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 
VÀ AN NINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH 
DANH MỤC THIẾT BỊ 
DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 6

Thông tư quy định về việc tổ chức xét tặng Giải 
thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng 
viên trẻ và sinh viên trong các đại học, trường đại 

học, học viện của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tại Điều 4 của Thông tư quy định về đề tài, công trình 
của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng 
các điều kiện sau:

- Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm 
thực hiện chính và số lượng thành viên tham gia không 
quá 05 người;

- Công trình đã được nghiệm thu theo quy định và 
được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít 
nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét 
tặng giải thưởng;

- Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia 
bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.

Tại Điều 4 của Thông tư quy định về đề tài của sinh viên 
tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện 
chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh 
viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 
người hướng dẫn chính;

- Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong 
thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề 
nghị xét tặng giải thưởng. Các hình thức công bố bao 
gồm: sách chuyên khảo, sách tham khảo được cấp giấy 
phép xuất bản; bài báo đăng trên các tạp chí khoa học; 
báo cáo trình bày hoặc đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội 
thảo khoa học trong nước và quốc tế; báo cáo hoặc trưng 
bày, trình diễn sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, seminar 
từ cấp khoa trở lên; ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận 
của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm của đề tài.

- Đề tài được cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá, lựa 
chọn gửi tham gia xét Giải thưởng;

- Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ Giải 
thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm 
nộp hồ sơ;

- Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia 
xét Giải thưởng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/12/2020. 
Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT 
của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải 
thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ 
trong các cơ sở giáo dục đại học và Thông tư số 18/2016/
TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy 
chế xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Theo đó, tổng thời lượng môn học là 105 tiết, chia 
đều 35 tiết cho mỗi khối lớp 10, 11 và 12, bao 
gồm cả lý thuyết và thực hành. Mạch nội dung 

môn học được cấu trúc theo 5 chủ đề: một số hiểu biết 
chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ; kỹ 
thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật bộ binh; một số 
hiểu biết về phòng thủ dân sự; kiến thức phổ thông về 
phòng không nhân dân.

Trong đó, chủ đề hiểu biết chung về quốc phòng an 
ninh, học sinh sẽ được học về lịch sử, truyền thống của 
lực lượng vũ trang nhân dân; nội dung cơ bản của một 
số luật về quốc phòng và an ninh; ma túy và tác hại của 
ma túy; an ninh mạng; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; Luật 
Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh; chiến 
lược “diễn biến hòa bình”; pháp luật về bảo vệ môi 
trường và an toàn giao thông…
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Chủ đề kỹ thuật chiến đấu bộ binh giới thiệu cho học 
sinh một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ 
khí tự tạo; kỹ thuật sử dụng lựu đạn; kỹ thuật bắn súng 
tiểu liên AK; chạy vũ trang.

Chủ đề chiến thuật bộ binh dạy học sinh các tư thế, động 
tác cơ bản vận động trong chiến đấu; việc lợi dụng địa 
hình, địa vật, nhìn nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, 
truyền tin liên lạc, báo cáo; tìm và giữ phương hướng.

Chủ đề phòng thủ dân sự, kiến thức phổ thông về phòng 
không nhân dân, học sinh được học cách phòng tránh 
một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh 
học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy 
nổ; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; kiến thức phổ 
thông về phòng không nhân dân.

Ở cấp trung học phổ thông, giáo dục quốc phòng và an 
ninh là môn học chính khóa. Theo Bộ GD&ĐT, môn 
Giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò chủ chốt 
trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục 
cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi 
dưỡng niềm tự hào dân tộc.

Môn học bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu 
về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền 
thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang 

nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ 
bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn 
sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình giúp học sinh phát triển các phẩm chất: 
yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; giáo dục 
tình yêu quê hương đất nước, tinh thần nhân ái, nhân 
văn, ý thức trách nhiệm công dân trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, an toàn và 
trật tự xã hội.

Môn học cũng góp phần phát triển ở học sinh các năng 
lực chung: năng lực tự chủ, tự học; năng lực hợp tác; 
năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua các năng 
lực chuyên biệt như: năng lực nhận thức về các vấn đề 
quốc phòng, an ninh; năng lực vận dụng các kiến thức, 
kỹ năng đã học vào cuộc sống.

“Đại học Quốc gia Hà Nội tin tưởng vào những triết lý 
đào tạo và mô hình của mình. Với ưu thế của đại học đa 
ngành, chúng tôi đã thí điểm mô hình đào tạo giáo viên 
A + B. Đây là mô hình tiêu biểu cần có nghiên cứu đánh 
giá tổng kết và nhân rộng những ưu thế này”.

Theo GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường 
Đại học Giáo dục, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục 
và Phát triển nhân lực cho rằng, thời gian tới, Trường 
Đại học Giáo dục đề xuất với Bộ GD&ĐT và Đại học 
Quốc gia Hà Nội được thí điểm đào tạo giáo viên theo 
mô hình 4 + 1 + 0,5 thực hành rèn nghề (cử nhân + khoa 
học giáo dục + rèn nghề). Người theo học đã có bằng cử 
nhân khoa học ngành tương ứng, được học thêm một 
năm khoa học giáo dục và được rèn nghề 6 tháng theo 
mô hình gần tương tự mô hình “nội trú” bên đào tạo bác 
sĩ. “Mỗi mô hình đào tạo giáo viên đều có ưu và nhược 
điểm. Mô hình đào tạo giáo viên A + B tại Trường Đại 
học Giáo dục có tính linh hoạt, có thể đáp ứng nhanh 
vấn đề thiếu giáo viên cục bộ theo môn hay địa phương, 
cũng như trên diện rộng. Nói cách khác, nó có thể thực 
hiện tốt chức năng như là “van” điều tiết đào tạo nhân 
lực, nhất là trong bối cảnh toàn ngành triển khai thực 
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Theo PGS.TS. Phù Chí Hòa, Trường Đại học Đà Lạt, 
mô hình đào tạo giáo viên kiểu “tiếp nối” trong các 
trường đại học đa ngành ở nước ngoài du nhập vào Việt 
Nam có đặc trưng là “vào ngành a, có thể ra ngành b”. 
Trong các trường đại học đa ngành, sinh viên được đào 
tạo ở các khoa sư phạm muốn được cấp bằng cử nhân 
sư phạm cần phải học và tích lũy đủ tín chỉ về các môn 
Toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn ở 
các ngành chuyên môn. Đồng thời, cũng có đủ tín chỉ về 
các khoa học giáo dục và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

Mô hình đào tạo này được thúc đẩy theo hướng học 
xong cử nhân một ngành, rồi học về khoa học giáo 
dục. Sinh viên có hiểu biết căn bản về kiến thức chuyên 
ngành, đồng thời cũng được trang bị các kỹ năng nghiệp 
vụ phù hợp.

Với mô hình đào tạo kiểu “tiếp nối”, việc tuyển dụng 
thêm giáo viên có thể nhanh chóng được đáp ứng khi 
các sinh viên hoàn thành các chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm, thực hành nghề sư phạm và được công nhận bởi 
các cơ quan có thẩm quyền. Các giáo viên có thể chuyển 
đổi nghề nghiệp do họ đã được trang bị kiến thức nền 
tảng từ các ngành khoa học khác khi học theo mô hình 
“tiếp nối”.

  Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tiếp theo trang 20ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO MÔ HÌNH TIẾP NỐI A + B
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  Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đặt vấn đề

Phát triển bền vững là yêu cầu 
xuyên suốt trong quá trình phát triển 
đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý 
và hài hòa giữa phát triển kinh tế 
với phát triển xã hội và bảo vệ tài 
nguyên, môi trường, chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 
xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền quốc gia. Con người là 
trung tâm của phát triển bền vững. 
Phát huy tối đa nhân tố con người 
với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ 
yếu và là mục tiêu của phát triển 
bền vững (theo Quyết định số 622/
QĐ/TTg-CP ngày 10/5/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ).

Kế hoạch Hành động quốc gia thực 
hiện Chương trình nghị sự 2030 vì 
sự phát triển bền vững đề ra mục 
tiêu tổng quát: “Duy trì tăng trưởng 
kinh tế bền vững đi đối với thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội và 
bảo vệ môi trường sinh thái, quản 
lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu; bảo đảm mọi người dân được 
phát huy mọi tiềm năng, tham gia 

và thụ hưởng bình đẳng thành quả 
của phát triển; xây dựng một xã hội 
Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, 
bao trùm, dân chủ, công bằng, văn 
minh và bền vững”. Đối với ngành 
Giáo dục, Mục tiêu phát triển bền 
vững đến năm 2030 của Việt Nam 
(Sustainable Development Goal 4 - 
SDG 4) là: “Đảm bảo nền giáo dục 
có chất lượng, công bằng, toàn diện 
và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt 
đời cho tất cả mọi người”.

Giáo dục vì sự phát triển bền 
vững (Education for Sustaintable 
Development - ESD) được 
UNESCO định nghĩa như sau: 
“Giáo dục vì sự phát triển bền vững 
trao quyền cho người học, giúp 
người học đưa ra các quyết định 
phù hợp và có trách nhiệm đối với 
sự toàn vẹn về môi trường, thúc đẩy 
phát triển kinh tế và tạo dựng một xã 
hội công bằng cho thế hệ hiện tại và 
tương lai trong khi tôn trọng sự đa 
dạng văn hóa”. Giáo dục vì sự phát 
triển bền vững là quá trình học tập 
suốt đời, là giáo dục tích hợp và đạt 
được mục tiêu đặt ra thông qua việc 
chuyển biến xã hội. Giáo dục vì sự 
phát triển bền vững hướng tới các 

GS.TS. NGUYỄN VĂN MINH
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

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

ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

kiến thức, kỹ năng, giá trị và năng 
lực hành động để thực hiện các mục 
tiêu quốc gia theo các “trụ cột” của 
phát triển bền vững, đó là: kinh tế, 
văn hóa - xã hội và môi trường1. 

Giáo dục vì sự phát triển bền vững 
lồng ghép trong các chiến lược và 
kế hoạch hành động của ngành như: 
kế hoạch giáo dục cho mọi người 
2003 - 2015; giáo dục môi trường; 
xây dựng trường học thân thiện và 
học sinh tích cực; Đề án xây dựng xã 
hội học tập 2012 - 2020… Đặc biệt, 
Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch 
thực hiện mục tiêu SDG 4 với 08 
nhóm mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể 
(Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 
26/6/2017 về việc ban hành Kế 
hoạch thực hiện mục tiêu phát triển 
bền vững lĩnh vực GD&ĐT đến 
năm 2025 và định hướng đến năm 
2030). Trong khuôn khổ bài viết 
này, chúng tôi thảo luận về vấn đề 
đổi mới nội dung và phương pháp 
1 Dự án Tăng cường chính sách giáo dục 
vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam, Tài 
liệu hướng dẫn thực hiện chính sách giáo 
dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục 
mầm non và phổ thông tại Việt Nam.

Giáo dục vì sự phát triển bền vững là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển giáo 
dục Việt Nam trong tương lai gần. Trong những năm vừa qua, Bộ GD&ĐT đã nỗ lực 
triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc lồng ghép các 
nội dung giáo dục vì sự phát triển bền vững vào Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 và các kế hoạch hoạt động của ngành Giáo dục. Trở ngại lớn đối với các nỗ lực 
này là vấn đề “quá tải” trong giáo dục phổ thông - vấn đề đã được ngành Giáo dục 
nhận diện, xã hội phản ánh ở nhiều góc cạnh nhưng không dễ giải quyết. Trong 
khuôn khổ bài viết này, chúng tôi thảo luận về các tiếp cận đổi mới nội dung và 
phương pháp giáo dục phổ thông nhằm tháo gỡ “trở ngại”, góp phần thực hiện mục 
tiêu phát triển bền vững: đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện 
và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
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giáo dục phổ thông để nâng cao chất 
lượng giáo dục, góp phần thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững.

Thực tiễn giáo dục phổ thông 
nhìn từ góc độ nội dung, 
phương pháp giáo dục 

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước 
ta đã vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức, đạt được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước 
ta đã thoát ra khỏi tình trạng kém 
phát triển, bước vào nhóm nước 
đang phát triển có thu nhập trung 
bình. Tuy nhiên, những thành tựu 
về kinh tế của nước ta chưa vững 
chắc, chất lượng nguồn nhân lực và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa 
cao, môi trường văn hóa còn tồn tại 
nhiều hạn chế, chưa hội đủ các nhân 
tố để phát triển nhanh và bền vững. 
Cũng trong khoảng thời gian trước 
và sau khi nước ta tiến hành công 
cuộc Đổi mới, thế giới đã liên tục 
chứng kiến những biến đổi sâu sắc 
về mọi mặt. Các cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư 
nối tiếp nhau ra đời, kinh tế tri thức 
phát triển mạnh đem lại cơ hội phát 
triển vượt bậc, đồng thời cũng đặt ra 
những thách thức không nhỏ đối với 
mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia 
đang phát triển và chậm phát triển. 
Mặt khác, những biến đổi về khí 
hậu, tình trạng cạn kiệt tài nguyên, 
ô nhiễm môi trường, mất cân bằng 
sinh thái và những biến động về 
2 Nghị quyết định số 88/2014/QH13 của Quốc hội ngày 28/11/2014 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

chính trị, xã hội cũng đặt ra những 
thách thức có tính toàn cầu. Để bảo 
đảm phát triển bền vững, nhiều 
quốc gia đã không ngừng đổi mới 
giáo dục để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, trang bị cho các 
thế hệ tương lai nền tảng văn hóa 
vững chắc và năng lực thích ứng 
cao trước mọi biến động của thiên 
nhiên và xã hội.

Đổi mới giáo dục vì sự phát triển 
bền vững, trong đó có giáo dục 
phổ thông đã trở thành nhu cầu 
cấp thiết và xu thế mang tính toàn 
cầu. Trở ngại lớn của tiến trình đổi 
mới này là vấn đề “quá tải” trong 
giáo dục phổ thông. Vấn đề này đã 
được ngành Giáo dục nhận diện và 
xã hội phản ánh ở nhiều góc cạnh 
nhưng không dễ giải quyết. Cắt 
giảm nội dung, thời lượng học và 
điều chỉnh số bài kiểm tra, số kỳ thi 
chưa phải là những giải pháp căn 
bản. Để đưa ra giải pháp đúng, cần 
hiểu rõ những nguyên nhân. Theo 
GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng 
chủ biên Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 (2019), nguyên nhân 
không chỉ ở chương trình, nội dung 
giáo dục mà còn ở phương pháp 
giáo dục và phương thức quản lý 
giáo dục, cụ thể:

- Nội dung giáo dục còn nặng về lý 
thuyết; nhiều nội dung không thiết 
thực, vừa khó học, dễ quên, vừa không 
gây được hứng thú cho học sinh. 

- Phương pháp dạy học còn nặng về 
thuyết trình, không phát huy được 
tính tích cực của học sinh trong việc 
khám phá, thực hành và vận dụng 
kiến thức, khiến học sinh thiếu hứng 
thú học tập. 

- Thời lượng học được phân bổ đồng 
loạt đối với tất cả các trường trong 
cả nước, nhiều khi chưa tương thích 
với nội dung học tập; trong khi đó, 
giáo viên không được quyền chủ 
động bố trí thời lượng dạy học phù 
hợp với bài học, học sinh và điều 
kiện thực tế của trường, lớp mình. 

- Học sinh phải đối phó với nhiều kỳ 
thi, đặc biệt là thi chuyển cấp và thi tốt 
nghiệp THPT, do đó phải học nhiều. 
Hơn nữa, do mong muốn quá nhiều ở 
con cái và do áp lực cạnh tranh, nhiều 
bậc cha mẹ bắt con tham gia quá 
nhiều chương trình học tập ngoài nhà 
trường. Điều này dẫn đến hiện tượng 
dạy thêm, học thêm tràn lan; học sinh 
không còn thời nghỉ ngơi, vì vậy, các 
em trở nên mệt mỏi và áp lực.

Đổi mới nội dung và 
phương pháp giáo dục  
phổ thông vì mục tiêu                
phát triển bền vững

Đổi mới căn bản nhất trong giáo 
dục phổ thông là đổi mới về mục 
tiêu giáo dục theo Nghị quyết số 
88/2014/QH13: “… kết hợp dạy 
chữ, dạy người và định hướng nghề 
nghiệp; góp phần chuyển nền giáo 
dục nặng về truyền thụ kiến thức 
sang nền giáo dục phát triển toàn 
diện cả về phẩm chất và năng lực, 
hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát 
huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học 
sinh”2. Mục tiêu mới của Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 triển 
khai từ năm học 2020 - 2021 mở 
đường cho các đổi mới toàn diện 
về nội dung, phương pháp giáo dục 
nhằm giúp học sinh thay đổi nhận 
thức và hành vi; hướng đến các 
hành động tích cực trong việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững. Dưới đây là ba tiếp cận giải 
pháp đổi mới căn bản về nội dung, 
phương pháp giáo dục.

  Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
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• Giải pháp giáo dục tích hợp

Giáo dục tích hợp là định hướng 
giáo dục giúp học sinh phát triển 
khả năng huy động tổng hợp kiến 
thức, kỹ năng,... thuộc nhiều lĩnh 
vực khác nhau để giải quyết có 
hiệu quả các vấn đề trong học tập 
và trong cuộc sống, được thực hiện 
ngay trong quá trình lĩnh hội tri 
thức và rèn luyện kỹ năng3. Đây là 
tiếp cận giáo dục cơ bản nhằm khắc 
phục thực trạng nội dung giáo dục 
còn nặng về lý thuyết; nhiều nội 
dung không thiết thực, vừa khó học, 
dễ quên.

Mức độ cao nhất của dạy học tích 
hợp là hình thành các môn học tích 
hợp. Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 đã tăng cường tích hợp 
nhiều nội dung trong cùng một môn 
học, xây dựng một số môn học tích 
hợp ở cấp tiểu học, cấp trung học cơ 
sở; yêu cầu tích hợp được thể hiện 
cả trong mục tiêu, nội dung, phương 
pháp giáo dục và đánh giá kết quả 
giáo dục. 

Đối với từng môn học, hoạt động 
giáo dục, cần lồng ghép các mục 
tiêu, nội dung giáo dục về phát 
triển bền vững trong chương trình 
nhà trường, đặc biệt ở nội dung 
giáo dục của địa phương và hoạt 
động giáo dục trải nghiệm, hướng 
nghiệp. Sự tích hợp này thể hiện ở 
sách giáo khoa, tài liệu học tập cũng 
như phương pháp giáo dục của giáo 
viên. Bên cạnh những nội dung đã 
được tích hợp khá tốt như: giáo dục 
môi trường, giáo dục ứng phó với 
biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai, giáo dục gắn với sản xuất, 
kinh doanh ở địa phương, giáo dục 
về di sản…, cần tiếp bổ sung và 
tăng cường các nội dung giáo dục 
khác theo các trụ cột của phát triển 
bền vững như:

- Về kinh tế: sản xuất và tiêu dùng 
bền vững; phát triển nông nghiệp 
bền vững; bảo tồn và sử dụng bền 
3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 26/12/2018 về Chương trình giáo dục phổ thông: Chương 
trình tổng thể.
4 Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 14/8/2020 về triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục 
trung học

vững đại dương, biển và nguồn lợi 
biển; chống sa mạc hóa, ngăn chặn 
suy thoái và phục hồi tài nguyên 
đất; nguồn năng lượng bền vững; di 
cư; an ninh lương thực, nghèo đói…

- Về văn hóa - xã hội: quyền con 
người, bình đẳng giới, công bằng xã 
hội, chiến tranh và hòa bình, xã hội 
học tập, công dân toàn cầu… 

- Về môi trường: quản lý bền vững 
tài nguyên nước, bảo vệ rừng, bảo 
tồn đa dạng sinh học...

Là một phương thức tích hợp cụ 
thể nhằm thực hiện có hiệu quả 
giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật và Toán học (STEM), giáo 
dục STEM đã được Bộ GD&ĐT 
hướng dẫn triển khai trong giáo dục 
phổ thông (đây là một biện pháp 
cụ thể thực hiện Chỉ thị số 16/CT-
TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường năng 
lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư) từ năm học 2020 
- 20214. Nội dung bài học theo chủ 
đề STEM gắn với việc giải quyết 
tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong 
đó học sinh được tổ chức tham gia 
học tập một cách tích cực, chủ động 
và biết vận dụng kiến thức vừa học 
để giải quyết vấn đề đặt ra; thông 
qua đó, góp phần hình thành phẩm 
chất năng lực cho học sinh. Tùy 
thuộc vào đặc thù từng môn học và 
điều kiện cơ sở vật chất, các trường 
có thể áp dụng linh hoạt các hình 
thức tổ chức giáo dục STEM như: 
dạy học các môn khoa học theo bài 
học STEM, tổ chức hoạt động trải 
nghiệm STEM và tổ chức hoạt động 
nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Các 
chủ đề giáo dục STEM cần hướng 
học sinh quan tâm đến các vấn đề 
của phát triển bền vững và bước 
đầu có những hành động thiết thực 
đối với bản thân và với người khác 
trong gia đình, nhà trường và cộng 
đồng nhằm thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững tại địa phương, 
đất nước và trên phạm vi toàn cầu.

• Giải pháp giáo dục phân hóa

Giáo dục phân hóa là định hướng 
giáo dục phù hợp với các đối tượng 
học sinh khác nhau, nhằm phát triển 
tối đa tiềm năng vốn có của mỗi học 
sinh dựa vào đặc điểm tâm - sinh lý, 
khả năng, nhu cầu, hứng thú và định 
hướng nghề nghiệp khác nhau của 
học sinh. Đây là tiếp cận giáo dục 
cơ bản nhằm đảm bảo nền giáo dục 
công bằng, toàn diện và thúc đẩy 
các cơ hội học tập cho tất cả mọi 
người; không để ai bị bỏ lại phía 
sau. Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 đã được xây dựng theo 
định hướng dạy học phân hóa, biểu 
hiện ở hai mức độ:

- Phân hóa trong (phân hóa vi mô, 
phân hóa nội tại) thể hiện chủ yếu 
qua định hướng về phương pháp 
giáo dục, nhấn mạnh tính tích 
cực hóa hoạt động của người học, 
khuyến khích học sinh tích cực 
tham gia các hoạt động học tập, tự 
phát hiện sở trường, nguyện vọng 
của bản thân, và qua định hướng 
về đánh giá kết quả giáo dục, 
nhấn mạnh bảo đảm sự tiến bộ của 
từng học sinh. Yêu cầu phân hóa 
trong đòi hỏi phải giảm sĩ số trong 
một lớp học để giáo viên đổi mới 
phương pháp dạy học và đánh giá 
phù hợp với các đối tượng học sinh 
khác nhau, từ đó có biện pháp hỗ trợ 
phù hợp với từng học sinh.

- Phân hóa ngoài (phân hóa vĩ mô, 
phân hóa về mặt tổ chức) thể hiện 
ở các môn học tự chọn, các chủ đề, 
chuyên đề học tập lựa chọn theo 
nguyện vọng và định hướng nghề 
nghiệp. Yêu cầu phân hóa ngoài đòi 
hỏi nhà trường phải tăng số phòng 
học để sắp xếp lớp học một cách 
linh hoạt cho các môn học lựa chọn 
và các chuyên đề học tập.

Cả hai yêu cầu phân hóa đều đòi 
hỏi tăng số lượng giáo viên. Đó là 
những khó khăn không nhỏ trong 
việc thực hiện dạy học phân hóa. 
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• Giải pháp giáo dục thông qua 
hoạt động tích cực của người học

Các môn học và hoạt động giáo 
dục trong nhà trường cần áp dụng 
các phương pháp tích cực hóa hoạt 
động của học sinh, trong đó, giáo 
viên đóng vai trò tổ chức, hướng 
dẫn hoạt động cho học sinh, tạo 
môi trường học tập thân thiện và 
những tình huống có vấn đề để 
khuyến khích học sinh tích cực 
tham gia vào các hoạt động học tập, 
tự phát hiện năng lực, nguyện vọng 
của bản thân, rèn luyện thói quen 
và khả năng tự học, phát huy tiềm 
năng và những kiến thức, kỹ năng 
đã tích lũy được để phát triển. Các 
hoạt động học tập của học sinh bao 
gồm: hoạt động khám phá vấn đề, 
hoạt động luyện tập và hoạt động 
thực hành được thực hiện với sự hỗ 
trợ của thiết bị dạy học và các ứng 
dụng công nghệ thông tin5.

Các hoạt động học tập nói trên được 
tổ chức trong và ngoài khuôn viên 
nhà trường thông qua một số hình 
thức chủ yếu sau: học lý thuyết; 
thực hiện bài tập, thí nghiệm, trò 
chơi, đóng vai, dự án nghiên cứu; 
tham gia seminar, tham quan, cắm 
trại, đọc sách; sinh hoạt tập thể, hoạt 
động phục vụ cộng đồng. Tùy theo 
mục tiêu, tính chất của hoạt động, 
học sinh được tổ chức làm việc độc 
lập, làm việc theo nhóm hoặc làm 
việc chung cả lớp nhưng phải bảo 
đảm mỗi học sinh được tạo điều 
kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ 
học tập và trải nghiệm thực tế. Giáo 
dục thông qua hoạt động tích cực 
của người học là tiếp cận giáo dục 
nền tảng nhằm đảm bảo nền giáo 
dục có chất lượng và thúc đẩy khả 
năng học tập suốt đời của học sinh, 
góp phần xây dựng xã hội học tập.

Kết luận và đề xuất, 
khuyến nghị

Giáo dục vì sự phát triển bền vững 
là xu thế tất yếu trong tiến trình phát 
5 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 
26/12/2018 về Chương trình giáo dục phổ 
thông: Chương trình tổng thể.

triển giáo dục Việt Nam. Với vai 
trò to lớn của giáo dục đối với phát 
triển bền vững ở Việt Nam, trong 
những năm vừa qua, Bộ GD&ĐT 
đã nỗ lực triển khai các mục tiêu 
phát triển bền vững thông qua việc 
lồng ghép các nội dung giáo dục vì 
sự phát triển bền vững vào Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 và 
các kế hoạch hoạt động của ngành 
Giáo dục. Nhìn từ góc độ đổi mới 
nội dung, phương pháp giáo dục 
phổ thông, ngành Giáo dục cần 
triển khai đồng bộ các biện pháp 
giáo dục tích hợp, giáo dục phân 
hóa và giáo dục thông qua hoạt 
động tích cực người học. 

Để chuẩn bị các điều kiện thực hiện 
có hiệu quả các biện pháp trên, 
Bộ GD&ĐT, các trường sư phạm, 
các trường phổ thông và các bên 
liên quan, trước hết, cần thực hiện 
với quyết tâm cao nhất Chỉ thị số                                                                                 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 18/6/2018 về việc đẩy 
mạnh thực hiện đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục 
phổ thông, Nghị quyết định số 
88/2014/QH13 của Quốc hội ngày 
28/11/2014 về đổi mới chương 
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông. Trong đó, chú ý các nhiệm 
vụ gắn với đổi mới nội dung, 
phương pháp giáo dục phổ thông 
nhằm phát triển nền giáo dục có 
chất lượng, công bằng, toàn diện 
và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt 
đời cho tất cả mọi người, cụ thể:

- Giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
dục là những người trực tiếp thực 
hiện công cuộc đổi mới giáo dục 
phổ thông; cần tạo động lực, phân 
cấp quản lý và trao quyền tự chủ 
trên thực tế cho cơ sở giáo dục phát 
triển và tổ chức chương trình nhà 
trường; thực thi quyền lựa chọn nội 
dung, phương pháp giáo dục của 
giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu 
cần đạt của Chương trình giáo dục 
phổ thông 2018. 

- Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng 
giáo viên năng lực dạy học tích 
cực, dạy học phân hóa và dạy học 

tích hợp, trong đó có giáo dục 
STEM và lồng ghép giáo dục vì 
sự phát triển bền vững trong các 
môn học, hoạt động giáo dục. Về 
dạy học môn học tích hợp trong 
Chương trình giáo dục phổ thông 
2018, những giáo viên có điều 
kiện và nguyện vọng có thể theo 
học chương trình bồi dưỡng ở 
trường sư phạm, bổ sung kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ để tiến tới 
đảm nhiệm được việc dạy toàn bộ 
môn học. Chương trình bồi dưỡng 
có thể được tổ chức theo hình thức 
tích lũy tín chỉ nên giáo viên có thể 
sắp xếp thời gian hợp lý để theo 
học và hoàn thành chương trình. 

- Điều chỉnh, sắp xếp cơ sở vật 
chất, thiết bị dạy học và huy động 
các nguồn lực trong xã hội nhằm 
đảm bảo sĩ số các lớp học ít nhất 
phải bảo đảm quy định của Bộ 
GD&ĐT: tối đa 35 học sinh/lớp ở 
cấp tiểu học và 45 học sinh/lớp ở 
cấp trung học cơ sở và cấp trung 
học phổ thông.

- Thực hiện hiệu quả các phương 
pháp và hình thức kiểm tra, đánh 
giá theo định hướng phát triển 
phẩm chất, năng lực học sinh; thực 
hiện quan điểm đánh giá vì học tập 
và đánh giá là học tập bên cạnh các 
hoạt động đánh giá kết quả học tập; 
đồng thời, bảo đảm quyền tự chủ 
trong tổ chức tuyển sinh của các 
cơ sở giáo dục đại học. Qua đó, 
khuyến khích nền nếp thực học, 
thực nghiệp, tránh gây áp lực kiểm 
tra lên học sinh.

- Tăng cường truyền thông giáo 
dục về phát triển bền vững và về 
mục tiêu, nội dung và phương pháp 
giáo dục vì sự phát triển bền vững 
bằng các phương thức đa dạng, 
dễ tiếp cận, thiết thực để mọi đối 
tượng trong xã hội đều được nâng 
cao nhận thức về lĩnh vực này. Qua 
đó, xã hội chung tay phát triển mối 
quan hệ gia đình, nhà trường và 
cộng đồng cùng xây dựng, tổ chức 
các hoạt động giáo dục hiệu quả, ý 
nghĩa vì sự phát triển bền vững. 
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Khái quát về mô hình đào tạo 
giáo viên ở Việt Nam

Trước đây, ở nước ta chỉ có một mô 
hình đào tạo giáo viên duy nhất là đào 
tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo 
giáo viên/trường sư phạm. Tuy nhiên, 
thực tiễn hiện nay đã hình thành quan 
niệm “trường sư phạm không chỉ đào 
tạo giáo viên, giáo viên không chỉ 
được đào tạo trong trường sư phạm”. 
Điều này có nghĩa là giáo viên có 
thể được đào tạo từ các nguồn khác 
nhau, trong các trường đại học đơn 
lĩnh vực hoặc trong các trường đại 
học đa lĩnh vực. Các trường sư phạm 
độc lập (Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm 
TP. Hồ Chí Minh;…); các trường 
đa ngành (trường đại học sư phạm/
khoa sư phạm nằm trong đại học đa 
ngành như: Trường Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên trong Đại học Thái 
Nguyên; Trường Đại học Sư phạm 
Huế trong Đại học Huế; Trường Đại 
học Sư phạm Đà Nẵng trong Đại học 
Đà Nẵng; Trường Đại học Giáo dục 
trong Đại học Quốc gia Hà Nội, các 
trường có khoa đào tạo sư phạm,…). 
Tuy nhiên, phần lớn các trường 
hiện đều sử dụng mô hình đào tạo 
song song/đào tạo đồng thời, chỉ có 
Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại 
học Quốc gia Hà Nội đã thử nghiệm 
áp dụng chương trình đào tạo giáo 
viên theo mô hình kế tiếp 3 + 1.

Các trường sư phạm có xu hướng 
đa ngành hóa các lĩnh vực đào tạo. 
Nguyên nhân chủ yếu của xu hướng 
này là do tiếp thu kinh nghiệm quốc 
tế, do tình trạng bão hòa về nhu cầu 
số lượng giáo viên và do việc đáp 
ứng phát triển nhân lực các ngành 
nghề khác nhau trong khi quy mô 
tuyển sinh các trường cao đẳng, đại 

học không đáp ứng nhu cầu người 
học. Xu hướng đó là tất yếu, đúng 
đắn nhưng nếu không được quản lý 
với những quy định chặt chẽ sẽ vừa 
làm cho cơ sở đào tạo giáo viên bị 
mai một, vừa làm cho chất lượng đào 
tạo các ngành khác không đảm bảo.

Mô hình đào tạo giáo viên tại các 
trường đại học sư phạm truyền thống 
đã đạt được những thành tựu nhất 
định, giúp sinh viên định hướng sớm 
nghề nghiệp, có tâm thế bản thân sẽ 
trở thành giáo viên ngay từ những 
năm đầu học tập ở trường đại học. 
Tuy nhiên, việc đào tạo giáo viên 
theo mô hình nối tiếp 3 + 1 đang 
được triển khai ở Trường Đại học 
Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
đã thể hiện một số điểm ưu việt so 
với mô hình truyền thống. Cụ thể: 

- Đây là mô hình đào tạo mở, liên 
thông mạnh, mềm dẻo, dễ điều 
chỉnh từ đào tạo cử nhân khoa học 
cơ bản sang đào tạo cử nhân sư 
phạm và ngược lại. 

- Chất lượng đào tạo cao vì sử dụng 
được đội ngũ giảng viên giỏi chuyên 

môn, giáo sư đầu ngành các ngành 
khoa học cơ bản tham gia vào đào 
tạo sư phạm. 

- Triết lý đào tạo của mô hình là đào 
tạo là 3 trong 1: nhà khoa học, nhà 
sư phạm và nhà quản lý giáo dục. 
Như vậy, hiệu quả của mô hình đào 
tạo nối tiếp 3 + 1 là: phát huy và sử 
dụng được sức mạnh tổng hợp của 
các giảng viên, các giáo viên phổ 
thông, nhà khoa học đầu ngành của 
các ngành khoa học cơ bản, cũng 
như kinh nghiệm đào tạo của các 
đơn vị đào tạo uy tín trong một đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực như Đại 
học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh những mặt tích cực của cả 
hai mô hình: đào tạo giáo viên truyền 
thống và đào tạo giáo viên nối tiếp 
3 + 1, thì dù ở mô hình đào tạo nào, 
công tác đào tạo giáo viên Trung học 
phổ thông ở Việt Nam hiện nay đã và 
đang bộc lộ nhiều bất cập. 

- Thứ nhất, chất lượng tuyển sinh 
đầu vào ở các trường sư phạm 
không cao (so với mặt bằng chung 
của các ngành nghề khác). Điều 

KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 
Ở VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO HÌNH THỨC NỐI TIẾP A + B

  Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)  
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này ảnh hưởng không nhỏ đến chất 
lượng đào tạo. 

- Thứ hai, vì thời gian đào tạo trong 
các trường đại học sư phạm là 04 
năm trong khi đó, sinh viên phải 
học cả các kiến thức chuyên ngành 
và khoa học giáo dục, thực tập sư 
phạm. Với khoảng thời gian đào tạo 
ngắn như vậy sẽ rất khó để có thể 
đào tạo được người giáo viên đáp 
ứng được yêu cầu thực tiễn. Sinh 
viên tốt nghiệp xuống các trường 
phổ thông còn gặp nhiều bỡ ngỡ và 
cần có một quãng thời gian dài làm 
quen mới có thể hòa nhập tốt với 
công việc. 

- Thứ ba, các nghiên cứu gần đây 
cho biết, tính liên kết giữa các phân 
môn trong cùng bộ môn, giữa bộ 
môn khoa học cơ bản với các môn 
khoa học giáo dục chưa cao, chưa 
có sự phối hợp trong đào tạo giữa 
trường sư phạm và trường phổ 
thông. Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 
chưa có đủ cần thiết để đảm bảo 
việc trực tiếp hướng dẫn thực hành 
cho sinh viên và cùng sinh viên. Các 
nghiên cứu khoa học gắn liền với 
thực tế giảng dạy ở phổ thông chưa 
được thực hiện và công bố rộng 
rãi. Hệ thống kiểm định chất lượng 
đào tạo dựa trên kết quả giảng dạy 
của giáo viên ở phổ thông vẫn chưa 
được đề cập. 

Những thuận lợi và                   
thách thức trong đào tạo 
cử nhân sư phạm ở Đại học 
Quốc gia Hà Nội trong thời 
gian qua

Đào tạo giáo viên tại Đại học 
Quốc gia Hà Nội thực hiện bởi 
đơn vị đầu mối là Trường Đại học 
Giáo dục và hai đơn vị phối hợp 
là Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên (ĐHKHTN) và Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn (ĐHKHXH&NV). Hiện có 06 
ngành cử nhân sư phạm hệ chính 
quy được triển khai đào tạo.

- Giai đoạn 2000 - 2005, đào tạo 
giáo viên được tổ chức theo mô 
hình nối tiếp - đan xen 3 + 1, 
trong đó ba năm đầu dành chủ 

yếu cho giảng dạy khối kiến thức 
chung, khối kiến thức khoa học 
cơ bản (tại Trường ĐHKHTN và 
ĐHKHXH&NV), khối kiến thức 
khoa học giáo dục - sư phạm được 
giảng dạy ngay từ năm thứ nhất với 
thời lượng tăng dần một cách hợp 
lý. Năm thứ tư dành chủ yếu cho 
khối kiến thức khoa học giáo dục 
- sư phạm (với thời lượng khoảng 
80 - 85% thời gian).

- Giai đoạn 2006 - 2012, đào tạo 
giáo viên được tổ chức theo mô hình 
kế tiếp 3 + 1, cụ thể là ba năm đầu 
sinh viên sư phạm được quản lý và 
đào tạo toàn bộ khối kiến thức khoa 
học cơ bản cùng với sinh viên của 
các ngành khoa học cơ bản tương 
ứng tại hai trường đại học thành 
viên Trường ĐHKHTN và Trường 
ĐHKHXH&NV; đến năm thứ tư, 
sinh viên sư phạm cùng kết quả học 
tập của ba năm đầu được chuyển về 
Trường Đại học Giáo dục và tiếp 
tục quản lý và đào tạo phần kiến 
thức đặc thù của đào tạo cử nhân sư 
phạm, khối kiến thức khoa học giáo 
dục, khoa học sư phạm, thực hành 
sư phạm, kiến tập, thực tập sư phạm 
và khóa luận tốt nghiệp.

- Từ năm học 2012 - 2013 đến nay, 
việc đào tạo giáo viên tại Trường 
Đại học Giáo dục được triển khai 
thực hiện theo mô hình kết hợp - 
kế tiếp A + B trên cơ sở quy định 
đào tạo đại học nhằm thực hiện chủ 
trương chuyển đổi phương thức 
đào tạo sang học chế tín chỉ. Việc tổ 
chức đào tạo giáo viên tại Trường 
Đại học Giáo dục được triển khai 
trong đó phần kiến thức A (tương 
đương 102 - 103 tín chỉ), sinh viên 
sư phạm được đào tạo khối kiến 
thức khoa học cơ bản cùng với sinh 
viên các ngành khoa học cơ bản 
tương ứng tại hai trường đại học 
thành viên, đó là Trường ĐHKHTN 
và Trường ĐHKHXH&NV (đơn vị 
kết hợp đào tạo) và phần kiến thức B 
(tương đương 36 tín chỉ), sinh viên 
được đào tạo khối kiến thức đặc thù 
sư phạm, kiến thức khoa học giáo 
dục, nghiệp vụ sư phạm, thực hành, 
kiến tập, thực tập sư phạm, khóa 

luận/thi tốt nghiệp do giảng viên 
của Trường Đại học Giáo dục đảm 
nhiệm (đơn vị quản lý chương trình 
đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp). 
Để thực hiện, chương trình đào tạo 
được phân định theo 5 khối kiến 
thức (M1 - M5). Như vậy, với mô 
hình A + B của Đại học Quốc gia 
Hà Nội thì đây là chương trình đào 
tạo có chuyên môn rất sâu, với số 
lượng tín chỉ lớn (khoảng 140 tín 
chỉ), trong khi các cơ sở đào tạo 
giáo viên khác thường chỉ khoảng 
120 tín chỉ.

Như vậy, tuy có một số điểm khác 
nhau trong từng giai đoạn nhưng 
nói chung, mô hình đào tạo giáo 
viên tại Trường Đại học Giáo dục 
vẫn thể hiện rõ nét đặc trưng là đào 
tạo khối kiến thức khoa học cơ bản 
trước, đào tạo khối kiến thức khoa 
học giáo dục và đào tạo giáo viên 
sau theo mô hình 3 + 1 hoặc A + 
B. Triết lý của mô hình đào tạo là 
đào tạo cử nhân khoa học cơ bản 
trước, đào tạo giáo viên sau, theo 
đó, người giáo viên được đào tạo 
giỏi về chuyên môn khoa học cơ 
bản, tinh thông về nghiệp vụ sư 
phạm, đồng thời có năng lực quản 
lý giáo dục tốt. 

Chương trình đào tạo cử nhân sư 
phạm do Trường Đại học Giáo dục 
xây dựng trên cơ sở chương trình 
đào tạo các ngành khoa học cơ bản 
tương ứng của Trường ĐHKHTN 
và Trường ĐHKHXH&NV với 
nguyên tắc đảm bảo tính liên thông, 
khoảng 75% thời lượng của chương 
trình cử nhân sư phạm và chương 
trình đào tạo cử nhân khoa học cơ 
bản tương ứng (100 - 105/140 tín 
chỉ) là giống nhau về cả tên môn 
học và thời lượng của từng môn 
học. Chương trình đào tạo là một 
yếu tố quan trọng, điều kiện tiên 
quyết để triển khai đào tạo giáo viên 
theo mô hình 3 + 1. Với cách thiết 
kế chương trình đào tạo này, sinh 
viên cử nhân sư phạm được đào tạo 
cùng với sinh viên các ngành khoa 
học cơ bản tương ứng với sự giảng 
dạy của đội ngũ giảng viên mạnh về 
chuyên môn và giàu kinh nghiệm. 

Xem tiếp trang 48
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ĐẠI HỌC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
MỤC TIÊU HAY TRIẾT LÝ?

                                                   GS.TS. NGUYỄN HỮU ĐỨC
Tổ trưởng Tổ Tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới GD&ĐT

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Về nguyên lý đại học                   
dẫn dắt sự phát triển
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, 
mức độ tương thích giữa giáo dục đại 
học (đào tạo năng lực chuyên môn 
và kỹ năng cho nguồn nhân lực) và 
doanh nghiệp (ứng dụng công nghệ 
và kỹ thuật) luôn là yếu tố quyết 
định sự phát triển kinh tế - xã hội 
của các quốc gia. Trong trường hợp 
giáo dục thiếu cập nhật, không đáp 
ứng yêu cầu doanh nghiệp, các quốc 
gia sẽ có “nỗi đau xã hội” (social 
pain) (xem Hình 1). Sự thịnh vượng 
(prosperity) chỉ đạt được khi giáo 
dục đại học đi trước, không những 
đáp ứng mà còn dẫn dắt sự phát triển 
sản xuất (Goldin and Katz, 2008). 
Thực tế hơn 1000 năm phát triển, đại 
học thế giới đã trải qua cuộc chuyển 
đổi thứ nhất để đưa thế hệ đại học 
thứ nhất (1GU) của thời kỳ Trung cổ 
(đại học từ chương) sang thế hệ đại 
học thứ hai (2GU) của thời kỳ Khai 
sáng (đại học nghiên cứu). Hiện nay, 
cuộc chuyển đổi thứ hai đang cùng 
với cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0 đưa đại học thế giới sang thế hệ 
thứ ba (3GU) của Kỷ nguyên số (đại 
học thông minh định hướng đổi mới 
sáng tạo) (Wissema, 2009) để thích 
ứng với yêu cầu xã hội, nhưng nhìn 
chung, đại học bao giờ cũng phát 
triển theo sau các cuộc CMCN (xem 
Hình 2). 

Về thực chất, công nghệ và kỹ thuật 
nói chung và hoạt động đổi mới sáng 
tạo tự nó luôn luôn tồn tại và phát 
triển đáp ứng nhu cầu cuộc sống và 
nền sản xuất, ví dụ như sự xuất hiện 
của các phương tiện vận tải thô sơ, 
thậm chí cả vũ khí…, chỉ có điều là 
nếu được giáo dục và khoa học hỗ 
trợ thì công nghệ và kỹ thuật sẽ phát 
triển nhanh hơn, cao hơn và hiện đại 
hơn. Trước thời kỳ Cách mạng công 
nghiệp (1.0 và 2.0), tức là trong thế 

hệ đại học 1GU, không chỉ giáo dục 
đi sau khoa học mà khoa học cũng đi 
sau công nghệ. Trong giai đoạn đó, 
giáo dục và đào tạo chỉ cố gắng giải 
thích các kết quả khoa học và công 
nghệ đã tồn tại, giáo trình đại học 
chỉ là các kiến thức đã được khoa 
học phát minh ra và các thành tựu 
công nghệ đã tồn tại trong thực tế; 
không dự báo và hướng dẫn được 
sự phát triển của khoa học và công 
nghệ. Đó là nền giáo dục kinh viện, 
từ chương lấy sự thông kim, bác cổ 
làm chuẩn mực. Nỗ lực lớn nhất của 
giáo dục giai đoạn này là cố gắng 
cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất 
về trình độ phát triển của khoa học 
và công nghệ vào chương trình đào 
tạo và giáo trình giảng dạy. Tương 
tự, các nghiên cứu trong trường đại 
học cũng vị khoa học, đi sau công 
nghệ, chỉ khám phá và giải thích các 
nguyên lý đã được ứng dụng của 
công nghệ.

Trong giai đoạn đại học 2GU, giáo 
dục đã tiến lên đi ngang hàng với 
khoa học, cùng thực hiện hai chức 
năng của đại học: đào tạo và nghiên 
cứu. Nghiên cứu kết hợp và hỗ trợ 
đào tạo. Đào tạo thực hiện thông qua 
nghiên cứu. Các quan điểm như vậy 
đã khá thống nhất và phổ biến trong 
các định nghĩa về đại học vào cuối 
thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, 
trước thập niên 1950, khái niệm “đại 
học hiện đại” với cả hai chức năng 
đào tạo và nghiên cứu như vậy không 
phải là đương nhiên. Trong Từ điển 
Larousse (Pháp) xuất bản năm 1948, 
chưa có yếu tố nghiên cứu trong định 
nghĩa khái niệm “université” (Đàm, 
2014). Trong giai đoạn này, khoa 
học cũng tiến lên ngang hàng với 
công nghệ, nhận những đơn đặt hàng 
và hợp đồng do công nghệ (và doanh 
nghiệp) đề xuất hoặc tham gia giải 
quyết những vấn đề nguyên lý của 
công nghệ mới. Sự sóng đôi này đã 

Hình 1. Sự phát triển tương quan giữa giáo dục đại học với công nghệ 
và các tác động đến sự thịnh vượng của quốc gia

(Nguồn: Goldin and Katz, 2010)
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thúc đẩy quá trình hình thành những 
giải pháp công nghệ hiện đại.

Thế hệ thứ ba đang tiếp tục hiện 
nay là giai đoạn giáo dục đang có 
xu hướng vượt lên trước khoa học, 
giúp mở đường cho khoa học phát 
triển. Người học đã biết phân tích, 
đặc biệt biết dựa vào cơ sở dữ liệu 
để dự báo, tiên lượng các xu thế phát 
triển và các đột phát về khoa học và 
công nghệ trong tương lai. Ví dụ, 
qua phân tích các kết quả công bố 
khoa học và phát minh, sáng chế 
Thomson Reuters đã dự báo được 10 
đổi mới sáng tạo có tính đột phá của 
thế giới đến năm 2025 bao gồm: vấn 
đề đảm bảo an ninh lương thực được 
giải quyết triệt để, bản đồ gen được 
lập cho tất cả các trẻ sơ sinh, xử lý 
được bệnh giảm trí nhớ của người 
già, bệnh tiểu đường typ I, điều trị 
hướng đích, Internet kết nối vạn vật, 
năng lượng mặt trời, hàng không 
không mang nhiên liệu, bao bì tự 
hủy từ cellulose và kỹ thuật viễn 
tải lượng tử. Thực tế hiện nay, một 
số tiên liệu trong số đó đã thành sự 
thật như: năng lượng mặt trời, bản 
đồ gen, Internet kết nối vạn vật, bao 
bì tự hủy từ cellulose. Đặc biệt, lần 
đầu tiên sau lịch sử hơn 1000 năm, 
khoa học đã đi trước công nghệ, mở 
ra những hướng công nghệ mới như: 
công nghệ vật liệu mới, công nghệ 
nano, công nghệ gen, công nghệ 
thực tại - ảo… (Đức và cộng sự, 
2017). Tựu trung lại, đó là nhờ giáo 
dục đã đào tạo đã trang bị cho người 
học một kỹ năng mới - kỹ năng dự 
báo. Giáo dục đang chuyển mạnh 
sang xu hướng đó và ngày càng phát 
triển mạnh.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, tùy 
theo trình độ phát triển của mỗi nước, 
khoảng cách của sự thích ứng này có 
thể khác nhau, nhưng tất cả các nền 
giáo dục đại học đều đang được Cách 
mạng công nghiệp 4.0 dẫn dắt và đều 
đang đứng trước thách thức chu kỳ 
của “nỗi đau xã hội” mới. Như đã chỉ 
ra trên Hình 1, “nỗi đau” này kéo dài 
thời gian bao lâu tùy thuộc vào mức 
độ đáp ứng của giáo dục đại học. 
Thách thức này lớn lao gấp bội vì 
khác với các cuộc Cách mạng công 

nghiệp trước, sự đột phá của các công 
nghệ mới nổi trong cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi 
phương cách sản xuất, phương cách 
sống, làm việc và giao tiếp. Điều đó 
không cho phép đổi mới giáo dục đại 
học theo các tiếp cận và kinh nghiệm 
truyền thống mà yêu cầu tái thiết kế 
hệ thống giáo dục theo tiếp cận mới 
vừa đảm bảo năng lực đáp ứng thị 
trường lao động bất định, vừa tăng 
cường khả năng gia tăng giá trị của 
các cơ sở giáo dục đại học. 

Nhận diện giáo dục đại học 
Việt Nam
Tương quan về sự phát triển và vai 
trò của giáo dục, khoa học và công 
nghệ thế giới qua các thời kỳ được 
khái quát lại tại Hình 3. Các thời 
điểm chuyển đổi vai trò của ba chức 
năng trên, về cơ bản, cũng là thời 
điểm chuyển đổi giữa các thế hệ 
1GU, 2GU và 3GU. 

Tiếp tục phương pháp tiếp cận như 
trên, đối sánh cho giáo dục đại học 
Việt Nam có thể thấy, nếu như trên 
thế giới, đại học 1GU được hình 
thành đầu tiên là Đại học Bologna 
vào năm 1088, thì ở Việt Nam, Văn 
Miếu Quốc Tử Giám được thành lập 
sớm hơn (năm 1070). Tuy nhiên, vào 

thời kỳ này cả hai hệ thống đại học 
đều có đặc điểm từ chương giống 
nhau. Nền sản xuất ở trình độ còn rất 
thấp, chưa có nhu cầu đào tạo kỹ năng 
lao động kỹ thuật. Đại học 2GU hình 
thành ở châu Âu với hình mẫu của 
Đại học Humboldt vào năm 1810. 
Gần 100 năm sau, vào năm 1906, 
Đại học Đông Dương - một mô hình 
đại học tương đồng như vậy mới 
được chính quyền Pháp thành lập 
tại Hà Nội. Trong Nghị định thành 
lập Đại học Đông Dương, nhiệm vụ 
truyền thụ kiến thức đã được ghi rõ: 
“Nay thành lập ở Đông Dương, dưới 
tên gọi trường đại học, một tập hợp 
các khóa đào tạo bậc đại học cho các 
sinh viên xứ thuộc địa và các nước 
láng giềng. Cơ sở đào tạo này có 
nhiệm vụ phổ biến ở Viễn Đông, chủ 
yếu là thông qua tiếng Pháp, những 
kiến thức về các ngành khoa học và 
các phương pháp châu Âu”. Trong 
đó, Trường Khoa học ứng dụng của 
Đại học Đông Dương với các ngành: 
Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học có 
nhiệm vụ đào tạo những người làm 
công tác nghiên cứu khoa học và 
những giáo viên trung học hoặc cao 
đẳng sư phạm. Trường được trang bị 
các phòng thí nghiệm và khóa học 
của năm thứ nhất thì không phải chỉ 

Hình 2. Sự phát triển của đại học thế giới và các cuộc Cách mạng công nghiệp

 (Nguồn: Đức, 2020)
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dành riêng cho sinh viên của trường 
này mà còn cho sinh viên của các 
trường khác như trường. Như vậy, 
trên thực tế, Đại học Đông Dương 
vừa có chức năng đào tạo vừa có 
chức năng nghiên cứu ứng dụng. 
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận 
rằng, các nghiên cứu như vậy hoàn 
toàn mới có tính chất đại cương và 
chứng minh. Các nghiên cứu mạnh 
hơn tại thời điểm ấy thuộc về Viện 
Viễn Đông Bác Cổ, nằm độc lập bên 
ngoài đại học. Điều này có nghĩa là, 
trong khi đại học thế giới đã chuyển 
sang giai đoạn giáo dục và khoa học 
phát triển song hành, thì ở Việt Nam, 
giáo dục vẫn đi sau và chủ yếu chỉ 
có nhiệm vụ truyền thụ các kiến thức 
mà khoa học đã tìm thấy.

Trong giai đoạn năm 1945 - 1954, 
giáo dục và đào tạo Việt Nam đã 
có một số cải cách do Hoàng Xuân 
Hãn, Phan Huy Quát và Nguyễn 

Dương Đôn khởi xướng, nhưng về 
cơ bản vẫn là các nỗ lực tiếp thu tối 
đa, có chọn lọc các thành tựu khoa 
học và công nghệ đương thời vào 
chương trình giảng dạy, nên mới 
chỉ bắt đầu tiếp cận tiếp giai đoạn 
hai. Đại học Việt Nam thực sự bắt 
đầu có sự chuyển đổi vào giai đoạn 
hai của thế hệ 2GU một cách đồng 
bộ vào những năm 1970 với chủ 
trương của Tạ Quang Bửu về tăng 
hàm lượng khoa học cơ bản trong 
các chương trình đào tạo và thúc 
đẩy nghiên cứu cơ bản, xem khoa 
học cơ bản là nền tảng để phát triển 
kỹ năng cho người lao động (Đàm, 
2014). Nghiên cứu khoa học cơ bản 
trở thành văn hóa có một phần vai 
trò của Quỹ phát triển Khoa học và 
Công nghệ Quốc gia (Nafosted) từ 
năm 2008 và Việt Nam bắt đầu có 
một số cơ sở giáo dục đại học định 
hướng nghiên cứu như: Đại học 
Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh được xếp hạng 
quốc tế vào những năm 2010 gần 
đây. So sánh với lịch sử hình thành 
và phát triển của mô hình Đại học 
Humboldt nói riêng và thế hệ 2GU 
nói chung, đại học Việt Nam phát 
triển chậm gần trọn 200 năm.

Hiện nay, đại học thế giới đang bước 
vào thế hệ ba - 3GU với mục tiêu 
thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng 
tạo và chuyển giao công nghệ. Đại 
học không những trở thành chất xúc 
tác và động lực phát triển cho sự 
phồn vinh của các quốc gia. Với các 
chủ trương và chính sách của Nhà 
nước về hỗ trợ phát triển đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp, hoạt động 
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
của đại học Việt Nam đang bắt đầu 
chuyển động. Tuy nhiên, quá trình 
đó đang gặp rất nhiều khó khăn và 
thách thức. 

Về thách thức thời đại, đó là thách 
thức về việc xây dựng đại học thế 
hệ 3GU và yêu cầu của Cách mạng 
công nghiệp 4.0. Như đã chỉ ra trên 
Hình 3(a), để có đại học 3GU, châu 
Âu nói riêng và thế giới nói chung 
đã có nền tảng và kinh nghiệm 
200 năm đại học nghiên cứu 2GU, 
trong lúc đó, Việt Nam mới chỉ có 
kinh nghiệm xây dựng đại học định 
hướng nghiên cứu trong khoảng 
10 năm trở lại đây. Xem biểu diễn 
trên Hình 3(b), sự chuyển đổi từ đại 
học từ chương sang đại học nghiên 
cứu cũng chưa rõ ràng. Do đó, rất 
khó khăn để xây dựng đại học định 
hướng đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, 
khoảng cách về trình độ đào tạo, 
nghiên cứu và công nghệ so với thế 
giới là rất lớn. Khi các quốc gia đã 
có nền tảng khoa học cơ bản tốt, khả 
năng sáng tạo cao thì hoạt động đổi 
mới sáng tạo càng thuận lợi, càng 
phát triển và quốc gia đó càng thịnh 
vượng; ngược lại, càng khó khăn 
trong việc triển khai hoạt động đổi 
mới sáng tạo thì thịnh vượng chỉ còn 
là mơ ước. Không có năng lực đổi 
mới sáng tạo, trường đại học không 
những không có khả năng vốn hóa 
tri thức và gia tăng giá trị cho mình 
mà còn bị Cách mạng công nghiệp 
4.0 bỏ rơi, đặc biệt nền kinh tế không 

Hình 3. (a) Đối sánh lịch sử phát triển đại học thế giới và đại học Việt Nam và (b) Tương 
quan về sự phát triển của đào tạo - nghiên cứu và công nghệ của đại học thế giới (ký hiệu 

tương ứng là E
W, SW, TW) và Việt Nam (EV, SV, TV).
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có chất xúc tác và quốc gia không có 
động lực để phát triển.

Về các thách thức hệ thống: Thứ 
nhất, đại học 3GU chỉ được hình 
thành và phát tiển khi đã đạt được 
điểm tới hạn (critical mass) của nó. 
Đó là nền tảng của đại học 2GU có 
năng lực nghiên cứu cơ bản và phát 
triển công nghệ; đào tạo - nghiên 
cứu - công nghệ phải phát triển song 
hành. Hiện nay, cả hệ thống đại học 
mà chúng ta hằng năm công bố số 
bài báo quốc tế mới vượt qua được 
con số 10.000 bài (chưa bằng Đại 
học Quốc gia Singapore) (Chung và 
cộng sự, 2019); và trong cả quá trình 
phát triển, cả hệ thống mới chỉ sở hữu 
không quá 200 bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích trong nước và 
vài chục bằng sáng chế quốc tế. Thứ 
hai, cùng với việc xây dựng văn hóa 
công bố quốc tế, vẫn còn có quan 
điểm cho rằng, khoa học cơ bản là 
thống soái, là chìa khóa vạn năng, 
là nền tảng để phát triển tầm nhìn 
và hiểu biết sang các lĩnh vực khoa 
học khác, là nhiệm vụ chính của đại 
học. Thứ ba là quan điểm coi doanh 
nghiệp là trung tâm và đặt các hoạt 
động đổi mới sáng tạo nằm ngoài 
các trường đại học. Các thách thức 
cụ thể của đại học Việt Nam với đại 
học 3GU được đối sánh trên Bảng 1.

Đại học thông minh định 
hướng đổi mới sáng tạo

Đối với các quốc gia phát triển, 
hệ thống giáo dục đại học đã tham 
gia vào thế hệ thứ ba từ lâu, nền 
tảng và thành tựu về nghiên cứu, 
đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng 
đồng đã được xác định. Quá trình 
chuyển sang thời kỳ Cách mạng 
công nghiệp 4.0 diễn ra một cách 
liên tục, chủ yếu là để đổi mới công 
nghệ và mô hình dạy - học. Đối với 
Việt Nam, giáo dục đại học trước hết 
phải thích ứng với sự phát triển của 
thế hệ thứ ba, đồng thời đáp ứng với 
cả các yêu cầu của Cách mạng công 
nghiệp 4.0. Đại học thế hệ thứ ba là 
đại học đổi mới sáng tạo, tập trung 
đào tạo và vốn hóa tri thức, gia tăng 
giá trị, trong đó công nghệ 4.0 hỗ trợ 

tạo điều kiện để triển khai các hoạt 
động dạy - học thông minh. Trên cơ 
sở đó, mô hình đại học thông minh 
định hướng đổi mới sáng tạo đã 
được đề xuất ở Việt Nam (Đức và 
cộng sự, 2018). Trong đó, thành tố 
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là 
triết lý, mục tiêu và phương thức tạo 
ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông 
minh là phương thức và điều kiện 
tổ chức thực hiện dựa vào các tiến 
bộ của công nghệ 4.0. Mô hình đại 
học thông minh định hướng đổi mới 
sáng tạo được đề xuất và khái quát 
thành mô hình SMARTI sử dụng các 
chữ cái tiếng Anh để mô tả nội hàm 
bằng ngôn ngữ Việt (Chung và cộng 
sự, 2019). Trong đó, đào tạo được 
mô tả gọn với mô hình SMART và 
hệ sinh thái đại học được mô tả qua 
mô hình 5I (xem Bảng 2).

• Đào tạo - Mô hình SMART

Mô hình SMARTI mô tả cả các hoạt 
động đào tạo và hệ sinh thái đại học 
đổi mới sáng tạo. Các nội dung về 

đào tạo bao gồm: mục tiêu và chuẩn 
đầu ra, nội dung và chương trình 
đào tạo, phương pháp dạy - học và 
phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Mục tiêu, triết lý giáo dục và chuẩn 
đầu ra được phản ánh với 4 chữ S, 
bao gồm: học tập Suốt đời, kỹ năng 
Số, khởi nghiệp (Start-up) hướng 
tới các doanh nghiệp nhỏ (siêu nhỏ) 
và vừa (SSME). Mục tiêu này đáp 
ứng các thách thức đã nêu ở trên. 
Đây cũng là các nội dung đã được 
phản ánh trong Luật Giáo dục đại 
học, Nghị quyết số 52/NQ-TW của 
Bộ Chính trị về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 
tướng về tăng cường năng lực tiếp 
cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ 4, Quyết định số 1982/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
Khung trình độ quốc gia Việt Nam, 
Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Bảng 1. Đối sánh đặc điểm của đại học 3GU và hiện trạng đại học Việt Nam
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Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 
và Quyết định số 1665/QĐ-TTg Phê 
duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh 
viên khởi nghiệp đến năm 2025.

- Chương trình đào tạo: được đặc 
trưng với chữ M (Mở) - linh hoạt, 
liên thông, đa khuôn viên là nền 
tảng của lộ trình tiến tới đào tạo đại 
học không bằng cấp với vai trò của 
doanh nghiệp và các bên liên quan 
ngày càng cao.

- Phương pháp dạy và học: được 
khái quát với chữ A (Ảo) - dạy và 
học trên nền tảng công nghệ thông 
minh và hạ tầng số; R (Riêng) - đào 
tạo cá thể hóa.

- Phương pháp kiểm tra, đánh 
giá: T (Thi) - phải đánh giá được 
cả kiến thức (Knowledge), thái độ 
(Attitude), kỹ năng (Skills), thói 
quen (Habits) và kỹ năng khởi 
nghiệp (Entreprenurship) - KASHE, 
trong đó có cả các kỹ năng nhân văn 
và trách nhiệm xã hội.

Theo mô hình này, trong khi triển 
khai thực hiện Khung trình độ quốc 
gia, phát triển các chương trình đào 
tạo mới gắn với Cách mạng công 
nghiệp 4.0, đào tạo định hướng khởi 
nghiệp cần thúc đẩy ngay các hoạt 
động điều chỉnh chuẩn đầu ra, cập 
nhật các học phần mới phù hợp với 
chuẩn đầu ra của các chương trình 
đào tạo truyền thống. Trong đó, các 
yêu cầu căn bản, khả thi và có thể 
triển khai được ngay là đổi mới học 
phần Tin học cơ sở thành môn học 
“Nhập môn Công nghệ thông tin 
và Kỹ năng số”; bổ sung môn học 
về “Kỹ năng khởi nghiệp” và tăng 
cường học kỳ doanh nghiệp... Đồng 
thời, đào tạo phải hướng đến tính 
mở, liên ngành, liên thông giữa các 
khoa, các trường, trong khu vực và 
đặc biệt phải gắn với học kỳ doanh 
nghiệp. Trong tất cả các kỹ năng mà 
đại học 4.0 hướng tới, có thể xem kỹ 
năng khởi nghiệp là cơ bản và trọng 
tâm nhất. Ngoài việc bồi dưỡng tinh 
thần khởi nghiệp sáng tạo, triển khai 
động lực phát triển của quốc gia, kỹ 
năng này còn tạo cơ sở để hình thành 

tâm thế sẵn sàng thích ứng, nắm bắt 
và triển khai các thời cơ cho các 
công dân 4.0.

• Hệ sinh thái đại học đổi mới               
sáng tạo - Mô hình 5I

Hoạt động nghiên cứu phải hướng 
đến công bố quốc tế chất lượng cao 
(bài báo ISI), sở hữu trí tuệ (IP); phải 
triển khai các hoạt động đổi mới 
sáng tạo (Innovation), gắn với công 
nghiệp (Industry) và mức độ quốc tế 
hóa cao (Intenationalization). Các 
hoạt động này phải được triển khai 
toàn diện và đồng bộ. Nghiên cứu 
khoa học cần được đánh giá cả về 
năng suất và chất lượng dựa trên hệ 
thống cơ sở dữ liệu tích hợp trong 
nước và quốc tế. Đặc điểm của đại 
học 4.0 là thúc đẩy thực thi tri thức, 
phát triển sản phẩm và vốn hóa tri 
thức. Vì vậy, các hoạt động và chỉ 
số về sở hữu trí tuệ, hợp tác doanh 
nghiệp, kinh phí hợp tác doanh 
nghiệp, số lượng doanh nghiệp           
spin - offs phải được đề cao. Trong 
hệ sinh thái đại học đổi mới sáng tạo, 
cơ sở vật chất và môi trường không 
chỉ phục vụ các hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu khoa học truyền thống 
mà cần thúc đẩy khởi nghiệp, cần 
có không gian hỗ trợ khởi nghiệp, 
không gian sáng tạo, vườn ươm 
doanh nghiệp… Đấy còn là một hệ 
sinh thái thông minh được mô tả, 
thiết kế và đo lường bằng mô hình 
5C (Connection - kết nối thông tin, 

Conversion - chuyển đổi thông tin, 
Cyber - phân tích, Cognition - nhận 
diện và Configuration - cấu hình hóa) 
(trong đó, các cơ sở giáo dục đại học 
Việt Nam cần bắt đầu bằng các hoạt 
động và quản trị, giám sát thông qua 
các chỉ số cơ bản nhất. Trong thời kỳ 
Cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài 
các nội hàm truyền thống, chức năng 
phục vụ cộng đồng cần hướng đến 
các hoạt động hỗ trợ học tập suốt đời 
cho cộng đồng, thúc đẩy phát triển 
bền vững, phát triển các chuẩn mực 
và giá trị xã hội.

Kết luận

Đổi mới sáng tạo là động lực của 
sự phát triển của quốc gia. Theo đó, 
đại học định hướng đổi mới sáng tạo 
có vai trò quyết định đối với thịnh 
vượng quốc gia. Vì lợi ích và tầm 
nhìn 100 năm, nghiên cứu cơ bản và 
đại học nghiên cứu rất quan trọng, 
nhưng đối với tầm nhìn 10 năm và 
sự thịnh vượng của quốc gia, đổi 
mới sáng tạo và đại học đổi mới sáng 
tạo. Đại học Việt Nam cần được thay 
đổi căn bản theo hướng đó, đoạn 
tuyệt với đại học từ chương và cỗ vũ 
cho đại học đổi mới sáng tạo với 5 
nội dung cơ bản: nêu cao tinh thần 
khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo, thực hiện chuyển đổi số, đào tạo 
cá thể hóa và quan tâm đến các giá 
trị đạo đức mới. Đổi mới sáng tạo 
không phải là mục tiêu mà phải là 
triết lý giáo dục mới.

Bảng 2. Mô hình đại học SMARTI thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0 

(Nguồn: Chung và cộng sự, 2019)
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Học phí và học bổng trong giai đoạn                  
thí điểm tự chủ (2016 - 2019)

Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội đã thực hiện 
thí điểm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giai 
đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 1211/QĐ-BGDĐT 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với một số nội dung rất mới 
vào thời điểm đó. 

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 14/10/2014 về thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại 
học (GDĐH) công lập giai đoạn 2014 - 2017 của Chính 
phủ đã tạo ra cơ hội để các trường đại học thực hiện 
mở rộng quyền tự chủ. Đề án “Thí điểm đổi mới cơ chế 
hoạt động của Trường ĐHBK Hà Nội” được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt và giao thực hiện theo Quyết định 
số  1924/QĐ-TTg ngày 06/10/2016 về việc phê duyệt 
Đề án “Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 
ĐHBK Hà Nội. Trường ĐHBK Hà Nội được tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm thực hiện tính toán và công khai mức 
thu học phí cho từng chương trình đào tạo chuẩn trên 
cơ sở bảo đảm mức học phí bình quân của các chương 
trình chuẩn (tuyển sinh từ năm 2017 về sau) không vượt 
quá mức học phí bình quân tối đa được quy định tại Quyết 
định số 1924/QĐ-TTg. Riêng đối với các khóa đào tạo đã 
tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước, Trường xây dựng 
mức học phí không vượt quá 20% mức trần học phí quy 
định đối với các chương trình đào tạo đại trà tại các cơ 
sở giáo dục công lập chưa bảo đảm kinh phí chi thường 
xuyên và chi đầu tư tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP1; 
mức tăng tối đa không quá 30% từng năm. 

Từ năm học 2017 - 2018 (bắt đầu giai đoạn tự chủ) đến 
hết năm học 2019 - 2020, mức học phí của Trường đã 
được xây dựng theo các nguyên tắc: đảm bảo bù đắp 
chi phí đào tạo và có tích lũy để phát triển trong tình 
hình không còn ngân sách chi thường xuyên của Nhà 
nước, đồng thời, đảm bảo mức học phí bình quân của 
các chương trình chuẩn không vượt trần học phí theo 
1 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 
2021; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

quy định của Chính phủ tại Quyết định số 1924/QĐ-TTg. 
Trường đã xây dựng biểu suất chi đào tạo và phương án 
học phí giai đoạn 2017 - 2020 trên cơ sở chi phí đào tạo, 
bao gồm: chi phí nhân lực giảng dạy trực tiếp và gián 
tiếp; chi phí tổ chức và quản lý đào tạo; chi phí vận hành, 
duy trì, duy tu cơ sở vật chất phòng học và thiết bị; chi 
phí tiêu hao vật tư, hóa chất cho công tác đào tạo (thí 
nghiệm, thực hành); chi học bổng và một số khoản chi, 
trích lập quỹ khác. Trường căn cứ mức học phí năm học 
2016 - 2017 để điều chỉnh tăng mức học phí đối với các 
ngành/chương trình đào tạo của Trường trong khoảng 10 
- 15% cho năm học kế tiếp. Tuy nhiên, mức học phí bình 
quân của các chương trình chuẩn (đại trà) từng năm học 
trong giai đoạn này đều được xác định thấp hơn biểu suất 
chi (chưa tính đủ toàn bộ chi phí đào tạo vào học phí). 

Trước khi tự chủ, ngân sách của trường 770,29 tỷ đồng 
(ngân sách nhà nước cấp 199,512 tỷ đồng, trong đó 
113,642 tỷ là cấp chi thường xuyên, 85,87 tỷ chi không 
thường xuyên. Nguồn thu sự nghiệp từ học phí và phí 
đào tạo là 444,443 tỷ đồng). Từ khi thực hiện thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, trong năm 
đầu, ngân sách bị thiếu hụt do nguồn kinh phí từ ngân 
sách nhà nước cho chi thường xuyên bị cắt hoàn toàn. 
Tuy nhiên, tình hình tài chính của Trường đã được cải 
thiện đáng kể sau ba năm thực hiện tự chủ. Năm 2018, 
600 sinh viên có hoàn cánh khó khăn (gia đình nghèo 
và cận nghèo, kinh tế khó khăn...) đã nộp hồ sơ đăng 
ký và được xét cấp học bổng tương đương mức học phí. 
Thu từ học phí, phí đào tạo tăng trên 15% so với thời 
điểm trước tự chủ và vẫn là nguồn thu chính của trường 
(chiếm trên 70%).

Với quyết định cho phép thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ, 
Trường đã triển khai chính sách học bổng mới gồm: 
các học bổng tài năng dành cho sinh viên có thành tích 
đặc biệt xuất sắc dưới dạng phần thưởng; học bổng hỗ 
trợ học tập dành cho các sinh viên có hoàn cảnh kinh 
tế khó khăn và từng bước hình thành nguồn kinh phí 
hỗ trợ nghiên cứu dành cho học viên cao học và nghiên 
cứu sinh, đồng thời, đảm bảo thực hiện chế độ miễn 
giảm học phí đối với các sinh viên là đối tượng chính 
sách theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-

ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG 
TRONG THỰC HIỆN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC 
KINH NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
BÁCH KHOA HÀ NỘI

NGUYỄN PHONG ĐIỀN, NGUYỄN ĐẮC TRUNG, HUỲNH QUYẾT THẮNG
 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
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BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 và hỗ trợ phần chênh 
lệch do tăng học phí. Năm 2018, Quỹ học bổng của nhà 
trường đã đạt trên 32 tỷ đồng. Quỹ học bổng được bổ 
sung hàng năm từ tiền lãi gửi ngân hàng, từ khoản thu 
sự nghiệp và từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp (khoảng 10 - 15 tỷ đồng/năm). 

Đổi mới chính sách học phí và học bổng

• Xác định mức thu học phí và lộ trình tăng học phí

Kể từ tháng 7 năm 2019, Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (gọi tắt là 
Luật 34) có hiệu lực thi hành, trong đó Điều 65 (Học phí 
và khoản thu dịch vụ khác) quy định tại điểm c khoản 
2: “Việc xác định mức thu học phí phải căn cứ vào định 
mức kinh tế - kỹ thuật theo lộ trình tính đúng, tính đủ 
chi phí đào tạo” (Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục đại học). 

Việc tính toán, xác định các định mức kinh tế - kỹ thuật 
là một công việc khó khăn nhất, bởi vì thực tế hiện nay, 
chúng ta chưa có một hệ thống định mức nào đủ toàn diện, 
hợp lý, chi phối trực tiếp và gián tiếp tới toàn bộ các hoạt 
động đào tạo. Do đó, cách tiếp cận xây dựng giá dịch vụ 
đào tạo trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo dựa 
trên kết quả phân tích số liệu chi thực tế của Trường ở 
thời điểm hiện tại; cơ cấu chi ngân sách của Nhà trường; 
xác định các yếu tố chính tác động đến chi phí đào tạo (ví 
dụ như số sinh viên/giảng viên quy đổi), yêu cầu chung 
về trình độ, kinh nghiệm và chế độ làm việc của giảng 
viên…; tham khảo các định mức hiện có về tiêu hao vật tư 
và năng lượng, định mức chi phí hạ tầng kỹ thuật phục vụ 
đào tạo. Trên cơ sở các định mức được xây dựng, biểu giá 
phí dịch vụ đào tạo được tính toán cho từng chương trình 
đào tạo. Căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật có 
liên quan, Nhà trường đã tổ chức xây dựng mức thu học 
phí và lộ trình tăng học phí đến năm 2025 và đã được Hội 
đồng Trường ĐHBK Hà Nội ra Quyết nghị thông qua để 
triển khai thực hiện từ năm học 2020 - 2021.

Phương pháp xây dựng mức thu học phí của Trường bao 
gồm việc ấn định cơ cấu chi học phí, thực chất là định 
mức cơ cấu các khoản chi từ nguồn học phí được xác 
định từ thực tế thu - chi của nhiều năm và có tham khảo 
của nhiều trường đại học trên thế giới, bao gồm: chi nhân 
lực giảng dạy, phục vụ trực tiếp chiếm 50% tổng thu; 
chi nhân lực quản lý và hỗ trợ cấp Trường; chi cơ sở vật 
chất, dịch vụ và hoạt động chuyên môn; chi học bổng; 
chi phát triển tiềm lực và hoạt động KHCN; khấu hao 
tài sản và trích lập quỹ đầu tư2. Khi mức thu, nguồn thu 
2 Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức 

học phí tăng lên, dự toán các khoản chi từng năm cũng 
tăng lên theo tỷ lệ tương ứng, đảm bảo cơ cấu chi bám 
sát theo định mức. Căn cứ vào cơ cấu chi học phí đã ấn 
định, Trường xác định mức học phí trung bình một năm 
đối với một sinh viên theo học một chương trình đào tạo 
được xác định bằng 2 lần chi phí nhân lực giảng dạy, 
phục vụ trực tiếp:

Học phí trung bình/năm =

Chi phí trung bình 
cho một giảng viên quy đổi

 × 2Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 
quy đổi

Trong đó, hệ số giảng viên quy đổi được xác định tương 
ứng với trung bình mức chi thu nhập đối với giảng viên 
của Trường (Kỹ sư trợ giảng: 0,8; Giảng viên thạc sĩ: 
1,0; Giảng viên tiến sĩ: 2,0; Phó Giáo sư: 2,5 và Giáo 
sư 3,0). 

Mức học phí trung bình tính trên một tín chỉ học phí 
(TCHP) của một ngành, một nhóm ngành được tính theo 
công thức:

Mức học phí trung bình/TCHP =
Học phí trung bình/năm

Số TCHP trung bình/năm

Trong đó, số TCHP đối với một học phần do hiệu 
trưởng quy định, phù hợp với đặc điểm chi phí của các 
cấu phần trong học phần (giờ giảng lý thuyết, bài tập, 
đồ án, thí nghiệm,...). 

Số TCHP trung bình/năm học của các chương trình 
chuẩn đối với các ngành kỹ thuật - công nghệ là 50 
TCHP, các ngành kinh tế - xã hội là 40 TCHP. 

Mức học phí tính trên một TCHP của một chương trình 
đào tạo hoặc một lớp học được tính theo công thức:

Mức học phí/TCHP =
Mức học phí trung bình/TCHP 

× Hệ số chương trình

Trong đó, hệ số chương trình là tích của các thành                
phần sau:

- Hệ số quy mô lớp theo đặc thù của chương trình đào 
tạo, theo đặc thù của môn học đại cương hoặc của một 
lớp mở theo nhu cầu của người học, có giá trị nằm trong 
khoảng 0,9 - 1,5. 

- Hệ số chuyên gia nước ngoài, phụ thuộc vào chi phí 
mời chuyên gia nước ngoài tới giảng dạy, có giá trị từ 1,0 
(chương trình chuẩn) tới 1,5 (các chương trình tiên tiến, 
chương trình quốc tế...).

kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục 
đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
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- Hệ số thương hiệu và thị trường, phụ thuộc vào danh 
tiếng của chương trình, nhu cầu của người học và khả 
năng xã hội hóa, có giá trị nằm trong khoảng từ 0,9 - 1,2.

Như vậy, mức học phí sinh viên phải đóng trong một học 
kỳ được xác định bằng số TCHP của các học phần sinh 
viên đăng ký học trong học kỳ nhân với mức học phí trên 
một TCHP.

Để xây dựng lộ trình tăng học phí đến năm 2025, Trường 
căn cứ vào các chỉ tiêu đảm bảo chất lượng (ví dụ cần 
đạt tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi là 14); lộ trình 
tăng thu nhập cho một giảng viên quy đổi theo định mức 
chế độ làm việc chuẩn và lộ trình tính đủ chi phí khấu               
hao/hao mòn tài sản cố định đến năm 2025. Căn cứ vào 
tình hình và điều kiện thực tế, hiệu trưởng quyết định 
mức học phí đối với từng chương trình đào tạo (hoặc 
nhóm chương trình) cho từng năm học và công bố công 
khai trước tuyển sinh theo các quy định hiện hành của 
pháp luật để thực hiện lộ trình này. 

• Đổi mới chính sách cấp học bổng và hỗ trợ nghiên cứu 

Chính sách cấp học bổng hỗ trợ học tập đã áp dụng trong 
giai đoạn thí điểm tự chủ (2017 - 2020) không còn phù 
hợp với quy định về chính sách cấp học bổng của các cơ 
sở giáo dục đại học tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ban 
hành ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật 
Giáo dục, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020. Do đó, 
việc xây dựng và triển khai một chính sách cấp học bổng 
mới kể từ năm học 2020 - 2021 về sau, phù hợp với các 
quy định mới của pháp luật về GD&ĐT là rất cấp thiết. 
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng cần có giải pháp tiếp tục 
hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh kinh tế rất khó 
khăn nhưng không thuộc diện hưởng chế độ chính sách.  

Theo chính sách cấp học bổng mới được triển khai trong 
năm học 2020 - 2021 tại Trường, Quỹ học bổng khuyến 
khích học tập được trích từ nguồn 8% học phí, phù hợp 
với cơ cấu các khoản chi từ nguồn học phí đã được Hội 
đồng Trường quyết nghị thông qua. Học bổng khuyến 
khích học tập cấp cho sinh viên có thành tích học tập và 
rèn luyện tốt, được lựa chọn bởi Hội đồng xét duyệt (cấp 
trường hoặc cấp viện) theo từng học kỳ chính của năm 
học. Học bổng được xét theo thứ tự ưu tiên theo thành 
tích từ loại xuất sắc đến loại giỏi và loại khá cho đến khi 
hết Quỹ học bổng đã được xác định theo khóa/ngành đào 
tạo. Học bổng có ba mức, trong đó mức thấp nhất tương 
đương với học phí của các học phần sinh viên đăng ký 
trong học kỳ. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, 
hiệu trưởng quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, nguyên tắc xét 
duyệt và phương thức trao học bổng (bằng tiền mặt; bằng 
hiện vật có giá trị tương đương hoặc bằng học bổng hỗ 
trợ tham dự các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, 
các khóa học ngoại ngữ, cải thiện kỹ năng mềm, kiến 

thức khởi nghiệp theo nguyện vọng của sinh viên được 
cấp học bổng). 

Bên cạnh đó, Trường tiếp tục hỗ trợ học viên sau đại 
học (học viên cao học, nghiên cứu sinh) dưới hình 
thức cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu theo Nghị định số                  
99/2019/NĐ-CP từ nguồn kinh phí hỗ trợ nghiên cứu 
khoa học và các nguồn tài trợ nghiên cứu khác. Học 
viên sau đại học được lựa chọn bởi Hội đồng xét duyệt 
thông qua hồ sơ đăng ký (Đơn đề nghị, minh chứng 
kết quả học tập/nghiên cứu). Các ứng viên đạt yêu cầu 
sẽ được làm việc ở vị trí trợ lý nghiên cứu tại nhóm 
chuyên môn (hoặc bộ môn/phòng thí nghiệm) cùng 
giảng viên hướng dẫn và được nhận kinh phí hỗ trợ 
nghiên cứu. Kinh phí hỗ trợ gồm hai mức: mức 1 tương 
đương 50%, mức 2 tương đương 100% học phí chương 
trình đào tạo chuẩn. Các quy định này được ban hành 
trong Nghị quyết số 15/NQ-ĐHBK ngày 07/9/2020 của 
Hội đồng Trường ĐHBK Hà Nội. 

Kết luận

Như vậy, có thể thấy, thực hiện thí điểm quyền tự chủ về 
tài chính, Trường ĐHBK Hà Nội đã xây dựng Quy chế 
quản lý tài chính với mục tiêu thống nhất quản lý, đảm 
bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước; tăng quyền 
chủ động và trách nhiệm của các đơn vị trong phát triển, 
quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo 
động lực cho các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng 
và hiệu quả các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, tăng 
thu nhập cho cán bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ; 
đồng thời, thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy quyền 
dân chủ của cán bộ và người học thông qua cơ chế công 
khai, minh bạch và giám sát trong việc quản lý và sử 
dụng các nguồn lực tài chính. 

Cơ cấu các khoản thu của Trường đã có sự thay đổi rõ 
rệt trước và sau khi thực hiện thí điểm tự chủ đại học. 
Các khoản thu tăng, từng bước đáp ứng các yêu cầu đổi 
mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa 
học. Trường chủ động cân đối dòng tiền trong triển khai 
các hoạt động, thực hiện tốt công tác dự toán, kiểm soát 
thu, chi chặt chẽ, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm và 
quy định việc mua sắm theo phương thức tập trung tại 
Trường ĐHBK Hà Nội. 

Trường ĐHBK Hà Nội tiếp tục tìm mọi giải pháp để sử 
dụng nguồn kinh phí học phí nhằm cải thiện các điều 
kiện học tập cho người học một cách có hiệu quả nhất. 
Phần kinh phí có được do tăng học phí hàng năm sẽ được 
sử dụng để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phòng học 
và các cơ sở thí nghiệm phục vụ đào tạo để góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và sức thu hút người 
học - yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển và tránh 
nguy cơ tụt hậu.
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Mở đầu

Theo cách hiểu chung nhất, công 
dân học tập là công dân của xã hội 
học tập. Tuy nhiên, vì cách hiểu 
về xã hội học tập có những khác 
biệt, tùy theo cách tiếp cận, nên 
cũng có nhiều khác biệt trong việc 
xác định chân dung cụ thể của 
công dân học tập.

Trong các nghiên cứu lý thuyết về 
xã hội học tập, chân dung của công 
dân học tập cũng có sự vận động 
theo thời gian. Trong các tài liệu học 
thuật về xã hội học tập cuối thế kỷ 
20, đầu thế kỷ 21 (OECD, 2000), 
các đặc trưng cơ bản của công dân 
học tập là: (i) người có nhu cầu và 
động lực học tập suốt đời; (ii) người 
có các kỹ năng cần thiết để học tập 
suốt đời. Nhưng với việc phát triển 
giáo dục theo tiếp cận năng lực vào 
thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, 
công dân học tập được hiểu là công 
dân của thế kỷ 21 được đặc trưng 
bởi một tập hợp năng lực và kỹ năng 
mới trên nền tảng của các kiến thức 
và kỹ năng truyền thống. Các năng 
lực và kỹ năng mới này, thường 
được gọi là năng lực và kỹ năng của 
thế kỷ 21, bao gồm một phạm vi 
rộng các năng lực và kỹ năng khác 
nhau tùy theo cách tiếp cận (Allan, 
2010; Cisco, 2010; Partnership for 
21st century skills, 2011).

Tuy nhiên, trong thực tế xây dựng xã 
hội học tập hiện nay ở các nước trên 
thế giới, công dân học tập không 
phải là những người học tập suốt 
đời lý tưởng như mong muốn trong 
khung lý thuyết về xã hội học tập. 
Lý do đơn giản vì họ chưa có tình 
yêu học tập như mô tả trong các lý 
thuyết, họ cũng chưa có được các kỹ 
năng cần thiết để học tập suốt đời. 
Trong thực trạng xã hội hiện nay, 
dù ở nước phát triển hay đang phát 
triển, họ chỉ là những người cần phải 
học tập suốt đời để đáp ứng kịp thời 
các yêu cầu của một thị trường lao 
động thay đổi nhanh chóng và khó 
lường. Nhu cầu học tập suốt đời của 
họ cũng khác nhau tùy theo bối cảnh 
kinh tế - xã hội và truyền thống văn 
hóa cụ thể của mỗi quốc gia. Các kỹ 
năng học tập của họ cũng khác nhau 
và về cơ bản họ chưa hề được trang 
bị những kỹ năng học cách học ngay 
trong hệ thống giáo dục chính quy 
hiện nay. Bởi thế, công dân học tập 
trong thực tế xây dựng xã hội học 
tập ngày nay là những nhóm người 
khác nhau với những động lực khác 
nhau và nhu cầu khác nhau (từ nhu 
cầu hoàn thiện bản thân, nâng cao 
chất lượng cuộc sống đến các nhu 
cầu có liên quan đến trách nhiệm 
công dân, công ăn việc làm, thăng 
tiến nghề nghiệp), có kỹ năng học 
tập khác nhau, nhịp độ học tập khác 

nhau, thời gian học và cách học, nơi 
học khác nhau.

Vì thế, để xác định chân dung thực 
tế của công dân học tập trong bối 
cảnh giáo dục ngày nay theo tiếp 
cận năng lực, cách tiếp cận chung là 
xây dựng khung năng lực cốt lõi mà 
công dân học tập phải trau dồi suốt 
cuộc đời, từ khi ngồi trên ghế nhà 
trường đến khi ra đời, làm việc, về 
hưu. Khung năng lực này đóng vai 
trò khung tham chiếu để được vận 
dụng một cách cụ thể và phù hợp 
vào các chương trình giáo dục khác 
nhau, với các đối tượng khác nhau, 
có nhu cầu, động lực, cách học, thời 
gian học, nơi học khác nhau.

Dưới đây là những phân tích về các 
khung năng lực được xây dựng theo 
một số cách tiếp cận khác nhau, 
trong những bối cảnh khác nhau và 
từ đó trao đổi về việc đề xuất khung 
năng lực làm căn cứ xác định các 
tiêu chuẩn của công dân học tập 
Việt Nam.

Khung năng lực cốt lõi của 
công dân học tập thuộc 
Liên minh châu Âu (EU)

Với sự ra đời của máy tính và 
Internet, thế giới bước vào cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ ba 
vào những thập niên cuối của thế kỷ 
20. Nền kinh tế tri thức hình thành 

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH 
CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG DÂN HỌC TẬP

            TSKH. PHẠM ĐỖ NHẬT TIẾN
Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Trong bước chuyển từ giáo dục theo tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực hiện 
nay, việc xây dựng xã hội học tập trên thế giới có xu hướng tập trung vào việc xây 
dựng các khung năng lực cốt lõi đối với học tập suốt đời, coi đó là khung tham chiếu 
để đổi mới các chương trình giáo dục, từ mầm non đến đại học trong giáo dục chính 
quy và giáo dục thường xuyên. Trên cơ sở phân tích các khung năng lực cốt lõi theo 
công bố của một số tổ chức quốc tế, bài viết đưa ra một số đề xuất như: thay vì sáng 
tạo một khung năng lực mới làm căn cứ xác định các tiêu chuẩn của công dân học 
tập Việt Nam nên dựa vào khung năng lực hiện đang được triển khai trong Chương 
trình giáo dục phổ thông mới để có sự bổ sung, phát triển một cách nhất quán thành 
Khung năng lực đối với học tập suốt đời của Việt Nam.
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và phát triển. Giáo dục cũng chuyển 
sang giai đoạn phát triển mới thường 
được gọi là giáo dục 3.0 với đặc 
trưng cơ bản là giáo dục và học tập 
suốt đời, xây dựng xã hội học tập. 
Trong bối cảnh đó, Hội đồng châu 
Âu ban hành Khuyến nghị 2006 về 
các năng lực cốt lõi học tập suốt đời 
với mục đích cung cấp một khung 
tham chiếu để các hệ thống giáo dục 
châu Âu, cả chính quy và không 
chính quy, có căn cứ đáp ứng các 
nhu cầu mới về giáo dục và đào tạo 
sao cho từng công dân châu Âu có 
sự hoàn thiện nhân cách, tinh thần 
công dân, sự gắn kết xã hội và việc 
làm trong một xã hội tri thức (EC, 
2007). Khung tham chiếu này gồm 
8 năng lực cốt lõi và quan trọng như 
nhau sau đây: 

1) Giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ; 

2) Giao tiếp bằng tiếng nước ngoài; 

3) Năng lực Toán học và các năng lực 
cơ bản về khoa học và công nghệ; 

4) Năng lực số; 

5) Học cách học; 

6) Năng lực xã hội và dân sự; 

7) Năng lực sáng tạo và dám nghĩ 
dám làm; 

8) Nhận thức và biểu đạt văn hóa. 

Mỗi năng lực trên được hiểu là tổ 
hợp của các kiến thức, kỹ năng, 
thái độ được quy định cụ thể trong 
Khung tham chiếu.

Khuyến nghị 2006 đã có tác động 
tích cực trong việc góp phần hoàn 
thiện các chương trình giáo dục, 
trong giáo dục chính quy cũng như 
giáo dục thường xuyên ở các nước 
thuộc Liên minh châu Âu hướng 
tới việc xây dựng công dân học tập 
trong bối cảnh xã hội châu Âu đang 
vận động đến xã hội tri thức.

Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, thế giới đã bước vào cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. Giáo 
dục cũng đã chuyển sang giai đoạn 
phát triển mới, được gọi là giáo dục 
4.0, với những đặc trưng cơ bản 
là giáo dục suốt đời, mở và cá thể 

hóa, thông qua việc áp dụng mạnh 
mẽ những thành tựu công nghệ mới 
đặc biệt là ICT, bao gồm IoT, trí tuệ 
nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu lớn, 
máy học, thực tế ảo… Yêu cầu đặt 
ra với Khuyến nghị 2006 là phải cập 
nhật và phát triển để đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu nâng cao năng lực của công 
dân học tập châu Âu trong một hệ 
sinh thái học tập suốt đời đã khác 
trước rất nhiều. Các năng lực này 
phải được hình thành từ tuổi ấu thơ 
và liên tục phát triển suốt cuộc đời, 
đến với mọi người, bất kể hoàn cảnh 
gia đình và năng lực cá nhân là gì.

Trên cơ sở khảo sát, điều tra, lấy ý 
kiến rộng rãi các bên có liên quan, 
Hội đồng châu Âu đã ban hành 
Khuyến nghị 2018 về các năng lực 
cốt lõi học tập suốt đời (EC, 2018). 
Các năng lực này là sự cập nhật, bổ 
sung các năng lực trong Khuyến 
nghị 2006, bao gồm cụ thể như sau: 

1) Năng lực sáng chữ (Literacy 
competence) với tư cách là năng lực 
nền tảng cho mọi năng lực; 

2) Năng lực đa ngôn ngữ; 

3) Năng lực Toán học và năng lực 
về khoa học, công nghệ và kỹ thuật; 

4) Năng lực số; 

5) Năng lực bản thân, xã hội và học 
cách học; 

6) Năng lực thực hiện trách nhiệm 
công dân; 

7) Năng lực dám nghĩ dám làm; 

8) Năng lực nhận thức và biểu đạt 
văn hóa.

Các năng lực trên cùng các chỉ dẫn 
về kiến thức, kỹ năng, thái độ tạo 
thành Khung tham chiếu để các 
nước thành viên Liên minh châu 
Âu vận dụng trong việc hoàn thiện 
hệ thống giáo dục của mình theo ba 
hướng: đổi mới chương trình giáo 
dục (ở mọi cấp học, trình độ đào 
tạo, phương thức giáo dục); đổi mới 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà 
giáo; đổi mới công tác đánh giá. 
Các đổi mới này nhằm đến một mục 
tiêu chung là xây dựng công dân 
học tập trong khu vực châu Âu trên 

cơ sở cung cấp các năng lực cốt lõi 
đến mọi người trong suốt cuộc đời. 
Trong khung tham chiếu này, các kỹ 
năng tư duy phê phán, giải quyết vấn 
đề, làm việc nhóm, giao tiếp, sáng 
tạo, hợp tác, thương thảo được coi là 
các kỹ năng chung, xuyên suốt mọi 
năng lực.

Khung năng lực cốt lõi 
công dân học tập theo 
cách tiếp cận của Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển               
kinh tế (OECD)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh 
tế (OECD) cũng đặt vấn đề xác định 
các năng lực mà các hệ thống giáo 
dục và học tập suốt đời trong khối 
OECD cần đáp ứng sao cho mọi 
công dân trong các nước thuộc khối 
có thể đương đầu với những thách 
thức phức tạp của thế giới ngày nay. 
Cách tiếp cận là hợp tác với nhiều 
học giả, chuyên gia và tổ chức để 
xác định một nhóm nhỏ các năng lực 
cốt lõi, dựa trên một sự phân tích sâu 
về cách hiểu và chọn các năng lực. 
Từ đó, đề xuất một Khung năng lực 
cốt lõi gồm ba nhóm năng lực, mỗi 
nhóm lại gồm một số năng lực cốt 
lõi. Cụ thể như sau: 

1) Nhóm năng lực sử dụng các công 
cụ tương tác, với ba năng lực cốt lõi 
là: sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng và 
văn bản một cách tương tác; sử dụng 
tri thức và thông tin một cách tương 
tác; sử dụng công nghệ một cách 
tương tác; 

2) Nhóm năng lực tương tác trong 
các nhóm không đồng nhất, với ba 
năng lực cốt lõi là: quan hệ tốt với 
người khác; hợp tác và làm việc theo 
nhóm; quản lý và xử lý xung đột; 

3) Nhóm năng lực hành động tự chủ, 
với ba năng lực cốt lõi là: hành động 
trong bối cảnh chung; xây dựng và 
thực hiện các dự án cá nhân và kế 
hoạch đời sống; xác nhận quyền, lợi 
ích, giới hạn và nhu cầu. 

Các năng lực trên không chỉ áp dụng 
cho giáo dục trong nhà trường mà 
phải mở rộng cho giáo dục suốt đời 
(Rychen và Salganik, 2003).
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Trước những thách thức có chiều 
hướng gia tăng của quá trình toàn 
cầu hóa liên quan đến bất bình đẳng 
kinh tế, bất công xã hội, phân biệt 
chủng tộc, ô nhiễm môi trường, biến 
đổi khí hậu… Khung năng lực của 
OECD vào năm 2016 được bổ sung 
thêm một năng lực mới được gọi là 
năng lực toàn cầu. Đó là năng lực 
phân tích phê phán các vấn đề toàn 
cầu và liên văn hóa từ nhiều góc 
độ; hiểu được những khác biệt ảnh 
hưởng đến nhận thức, đánh giá và ý 
tưởng của bản thân và những người 
khác; và tham gia vào các tương tác 
cởi mở, thích hợp và hiệu quả với 
những người khác từ các hoàn cảnh 
khác nhau trên cơ sở tôn trọng phẩm 
giá con người (OECD, 2016). Cách 
tiếp cận này phản ánh một nhận thức 
rằng, trong xã hội ngày nay, công 
dân học tập còn phải là công dân 
toàn cầu với những năng lực cần 
thiết để hiểu, chia sẻ, hợp tác và làm 
việc với những người khác nhau, 
trong những bối cảnh khác nhau, 
trên phạm vi toàn cầu.

Bước vào cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0, OECD cho rằng, “đối 
diện với những thay đổi sâu rộng 
đang làm biến đổi thế giới và phá vỡ 
sức ỳ thể chế trong nhiều lĩnh vực, 
chúng ta ngày càng nhận thấy phải 
tư duy lại các mục tiêu của giáo dục 
và các năng lực mà người học cần 
phải có để phát triển. Các xu thế toàn 
cầu, chỉ kể riêng ba xu thế là chuyển 
đổi số, biến đổi khí hậu và tiến bộ 
trong trí tuệ nhân tạo, đặt ra những 
thách thức cơ bản với cả mục tiêu 
và phương pháp giáo dục” (OECD, 
2018). Với cách đặt vấn đề như vậy, 
OECD triển khai Dự án Tương lai 
của giáo dục và kỹ năng 2030 và 
đang ở giai đoạn xây dựng “La bàn 
học tập 2030” với tư cách là một 
công cụ giúp cho người học tự chèo 
lái qua các bối cảnh bất thường và tự 
định hướng một cách sáng suốt và 
trách nhiệm, thay vì chỉ đơn thuần 
tiếp nhận các lời dạy và chỉ dẫn của 
nhà giáo. Vì thế, trên cơ sở Khung 
năng lực 2003, OECD bổ sung một 
nhóm năng lực mới, gọi là “Nhóm 
năng lực chuyển đổi” với ba năng 

lực cốt lõi là: sáng tạo giá trị mới; 
giải quyết căng thẳng và các tình 
huống khó xử; nhận trách nhiệm. 
Các năng lực chuyển đổi này được 
nhìn nhận là phức tạp và được cấu 
thành từ nhiều yếu tố đang được 
các chuyên gia thảo luận để đi tới 
đồng thuận, bao gồm: tư duy phê 
phán, tinh thần trách nhiệm, sự kiên 
cường, sự hợp tác, sự thích ứng…

Các kỹ năng và năng lực 
của công dân học tập 
trong bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp 4.0 theo tiếp 
cận của Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới (WEF)

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
tạo ra một thế giới việc làm, trong 
đó yêu cầu về việc làm và kỹ năng 
thay đổi sâu rộng và nhanh chóng; 
hơn nữa robot ngày càng làm thay 
con người trong nhiều việc làm và 
kỹ năng chân tay cũng như trí óc. Vì 
thế, giáo dục có trách nhiệm chuẩn 
bị cho người học ngày nay sẵn sàng 
cho những công việc chưa hề có, 
nắm được những công nghệ chưa 
được tạo ra để giải quyết những bài 
toán chưa thể lường trước. 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã có 
công góp phần tìm lời giải cho bài 
toán trên qua những đề xuất quan 
trọng trong các văn kiện năm 2015 
và năm 2017 (World Economic 
Forum, 2015, 2017). Theo đó, cái 
mà người học cần là học tập suốt đời 
để sở hữu và không ngừng trau dồi 
16 kỹ năng của thế kỷ 21, bao gồm 
6 kỹ năng nền tảng (sáng chữ, tính 
toán, sáng về khoa học, sáng về ICT, 
sáng về tài chính, sáng về văn hóa 
và công dân), 4 năng lực (tư duy phê 
phán, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác), 
và 6 phẩm chất/giá trị (hiếu kỳ, đổi 
mới, kiên trì, thích ứng, lãnh đạo, ý 
thức văn hóa và xã hội). 

Các kỹ năng trên phải được triển 
khai trong một hệ sinh thái giáo dục 
sẵn sàng cho tương lai, bao gồm 8 
lĩnh vực hành động chủ chốt: phát 
triển giáo dục mầm non; triển khai 
các chương trình giáo dục sẵn sàng 
cho tương lai; chuyên nghiệp hóa 

đội ngũ nhà giáo; tiếp xúc sớm với 
nơi làm việc và hướng nghiệp liên 
tục; tăng cường năng lực số; xây 
dựng giáo dục nghề nghiệp vững 
mạnh và được tôn trọng; hiện thực 
hóa học tập suốt đời; rộng mở cho 
canh tân giáo dục.

Các lĩnh vực hành động chủ chốt 
trên phải được triển khai đồng bộ 
trong một nỗ lực cải cách tuân theo 
ba nguyên tắc cốt lõi sau đây: 

1) Bảo đảm tiếp cận giáo dục một 
cách phổ cập và bình đẳng; 

2) Tạo điều kiện cho sự tham gia của 
các bên có liên quan vào quản lý, 
quản trị và cấp tái chính cho giáo dục; 

3) Cải cách và lập kế hoạch giáo dục dài 
hạn (dựa trên một chiến lược kỹ năng 
quốc gia được xây dựng thông qua sự 
tham dự của các bên có liên quan).

Đáng quan tâm là trong nghiên cứu 
mới đây của Diễn đàn Kinh tế Thế 
giới về các năng lực mà người học 
phải có trong bước chuyển sang giáo 
dục 4.0, đã chỉ ra 4 nhóm năng lực 
cần thiết sau đây: 

1) Nhóm năng lực công dân toàn cầu; 

2) Nhóm năng lực đổi mới sáng tạo; 

3) Nhóm năng lực công nghệ; 

4) Nhóm năng lực liên nhân cách 
(WEF, 2020).

Một số nhận định chung 
về các khung năng lực

Dễ thấy các khung năng lực kể trên 
đều có những khác biệt từ ngôn từ, 
nội hàm của các khái niệm đến danh 
mục của các năng lực. Tuy nhiên, 
đằng sau những khác biệt đó là 
những điểm chung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, các khung năng lực kể trên 
đều có một mục đích chung là tạo ra 
khung tham chiếu để xây dựng, bổ 
sung, hoàn thiện các chương trình 
giáo dục từ mầm non đến đại học, 
theo mọi phương thức giáo dục, với 
định hướng học tập suốt đời. 

Thứ hai, các khung này không tĩnh 
tại mà vận động cùng với sự vận 
động của bối cảnh kinh tế - xã hội. 
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Trong giai đoạn hiện nay, khi các 
nước đang bước vào cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0, vấn đề mà 
các khung này đều quan tâm là làm 
rõ các năng lực của công dân học tập 
trong xã hội học tập đáp ứng yêu cầu 
của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ ba, theo phân tích trong báo cáo 
của EC (2018), vẫn có sự hội tụ trong 
những năng lực cốt lõi. Nếu lấy các 
năng lực cốt lõi trong Khung năng 
lực của EC làm cơ sở đối sánh thì có 
thể thấy sự hội tụ đó (xem Bảng 1).

Như vậy, vượt qua sự khác biệt về 
ngôn từ, có thể nói, các khung năng 
lực này hội tụ trên các nhóm năng 
lực chính yếu sau đây: 

1) Nhóm năng lực nền tảng, chủ yếu 
dựa trên nhận thức cơ bản, bao gồm 
các năng lực cơ bản như: sáng chữ, 
sáng STEAM (khoa học, công nghệ, 
kỹ thuật, nghệ thuật, Toán học); 

2) Nhóm năng lực bậc cao, dựa trên 
nhận thức bậc cao, bao gồm các năng 

lực như: tư duy phê phán, đổi mới 
sáng tạo, hợp tác, dám nghĩ dám làm; 

3) Nhóm năng lực phi nhận thức 
(Noncognitive competencies), bao 
gồm một phạm vi rộng từ các năng 
lực hành động tự chủ đến các năng 
lực công dân toàn cầu, năng lực 
chuyển đổi trong bối cảnh Cách 
mạng công nghiệp 4.0. 

Các năng lực này cùng với năng lực 
đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, 
hiện đóng vai trò ngày càng quan 
trọng trong các chương trình giáo 
dục bởi lẽ đó là các năng lực phân 
biệt con người với robot.

Đề xuất Khung năng lực 
cho công dân học tập              
Việt Nam

Ở nước ta, Đề án Xây dựng xã hội 
học tập giai đoạn 2012 - 2020 đã làm 
rõ những đặc trưng mong muốn cơ 
bản của công dân học tập Việt Nam. 
Đó là các cá nhân có trách nhiệm học 
tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng 

mọi cơ hội học tập để làm người công 
dân tốt; có nghề, lao động với hiệu 
quả ngày càng cao; học cho bản thân 
và những người xung quanh hạnh 
phúc; học để góp phần phát triển quê 
hương, đất nước và nhân loại. 

Tuy nhiên, ngày nay, trong bất kỳ 
xã hội nào, công dân học tập chưa 
phải là những người học tập suốt đời 
theo mô hình lý thuyết; họ mới chỉ 
là những nhóm người khác nhau cần 
phải học theo định hướng học tập 
suốt đời, có nhu cầu và kỹ năng học 
khác nhau. Nhiều nghiên cứu ở nước 
ta cũng đã làm rõ phần nào nhu cầu, 
động cơ, nguyện vọng học tập khác 
nhau của dân cư theo trình độ học 
vấn, lứa tuổi, địa bàn, nghề nghiệp.
Do đó, cần phân biệt đặc trưng mong 
muốn nói chung của công dân học 
tập với đặc trưng mong muốn riêng 
của từng nhóm người. 

Các đặc trưng mong muốn chung 
hiện nay của công dân học tập nước 
ta là học để thành người công dân tốt 

Bảng 1. So sánh các khung năng lực

TT Khung năng lực EC Khung năng lực OECD Khung năng lực WEF

1 Năng lực sáng chữ Năng lực sử dụng ngôn ngữ, kỹ hiệu và văn bản 
một cách tương tác

- Kỹ năng sáng chữ
- Năng lực giao tiếp

2 Năng lực đa ngôn ngữ Năng lực sử dụng ngôn ngữ, kỹ hiệu và văn bản 
một cách tương tác

- Kỹ năng sáng chữ
- Năng lực giao tiếp

3 Năng lực Toán học và năng lực khoa 
học, công nghệ và kỹ thuật

Năng lực sử dụng công nghệ một cách tương tác - Kỹ năng tính toán
- Kỹ năng sáng về khoa học

4 Năng lực số Năng lực sử dụng công nghệ một cách tương tác Kỹ năng sáng ICT

5 Năng lực bản thân, xã hội và học 
cách học

Năng lực sử dụng kiến thức và thông tin một cách 
tương tác

- Năng lực tư duy phê phán/giải quyết 
vấn đề
- Năng lực liên nhân cách

6 Năng lực công dân Các năng lực quan hệ với người khác; hợp tác và 
làm việc theo nhóm; quản lý và giải quyết xung 
đột; xác nhận quyền, lợi ích, giới hạn và nhu cầu 
của mình; tư duy toàn cầu

- Kỹ năng sáng về văn hóa và công dân
- Năng lực hợp tác
- Ý thức văn hóa và xã hội

7 Năng lực dám nghĩ dám làm Năng lực xây dựng và triển khai các dự án cá nhân 
và kế hoạch cuộc sống

- Năng lực sáng tạo
- Tinh thần lãnh đạo

8 Năng lực nhận thức và biểu đạt văn hóa Các năng lực toàn cầu Các năng lực công dân toàn cầu
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và người lao động có nghề, hướng 
tới học tập suốt đời, có những phẩm 
chất và năng lực của công dân thế kỷ 
21 phù hợp với yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với 
phát triển kinh tế tri thức trong bối 
cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. 
Dù học theo hình thức nào, trong 
trường hay ngoài trường, dù là học 
sinh, sinh viên hay người lao động, 
cần thoát dần khỏi tư tưởng bằng cấp 
để hướng việc học đến sự hoàn thiện 
bản thân, xây dựng và phát triển 
năng lực để có việc làm phù hợp và 
phát triển nghề nghiệp liên tục, phù 
hợp với yêu cầu của đất nước. 

Hội thảo quốc gia về Xây dựng xã 
hội học tập do Bộ GD&ĐT phối hợp 
với UNESCO Hà Nội tổ chức trong 
hai ngày 17 - 18/12/2013 đã dựa trên 
4 trụ cột của học tập suốt đời để làm 
rõ các đặc trưng mong muốn chung 
của công dân học tập Việt Nam, từ 
đó đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí 
của công dân học tập ở Việt Nam 
như trong Bảng 2 dưới đây.

Cách tiếp cận trên có ưu điểm là đặt 
công dân học tập trong một khung 
tham chiếu gồm 4 cột đỡ học tập suốt 
đời. Cách tiếp cận này rất có giá trị 
tham khảo vì hiện cũng đang được 
sử dụng để xây dựng chỉ số học tập 
suốt đời nhằm đo lường bước tiến 
trong việc xây dựng xã hội học tập 
ở Canada và những nước thuộc Liên 
minh châu Âu. Một đặc trưng thấy rõ 
của cách tiếp cận này là chỉ ra những 
kiến thức, kỹ năng, thái độ mà công 
dân học tập phải không ngừng trau 
dồi suốt cuộc đời. Đó là cách tiếp 
cận phù hợp với giáo dục theo tiếp 
cận nội dung và vì thế, cần phải điều 
chỉnh để phù hợp với bước chuyển 
sang giáo dục theo tiếp cận năng lực.

Muốn vậy, chúng ta cần lưu ý rằng, 
hiện trong Chương trình giáo dục 
phổ thông mới đã có Khung năng 
lực mà học sinh phổ thông từ lớp 1 
đến lớp 12 phải không ngừng theo 
đuổi. Khung năng lực này, giống như 
các khung năng lực quốc tế nói trên, 
cũng gồm ba nhóm năng lực: 

1) Nhóm năng lực nền tảng, gồm 
sáng chữ, sáng toán, sáng ICT, sáng 
khoa học và công nghệ; 

2) Nhóm năng lực nâng cao gồm: 
năng lực tự chủ và tự học, năng lực 
giao tiếp và hợp tác, năng lực giải 
quyết vấn đề và sáng tạo; 

3) Nhóm năng lực phi nhận thức 
gồm: các kỹ năng mềm trên nền tảng 
các giá trị sau đây: yêu nước, nhân 
ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Khung năng lực này hiện áp dụng 
cho học sinh giáo dục phổ thông. Tuy 
nhiên, từ thực tế một số Khung năng 
lực học tập suốt đời trên thế giới nói 
trên, việc chiếm lĩnh các năng lực 
trên là công việc suốt cuộc đời. Vì 
vậy, để tạo sự nhất quán trong hệ 
sinh thái học tập suốt đời của nước 
ta, thay vì sáng tạo một Khung năng 
lực mới, cần xem xét bổ sung, hoàn 
thiện để ba nhóm năng lực trong 
Chương trình giáo dục phổ thông 
mới được phát triển thành Khung 
năng lực cốt lõi trong học tập suốt 
đời của Việt Nam.

Bảng 2. Đề xuất của Hội thảo quốc gia năm 2013 về tiêu chuẩn, tiêu chí công dân học tập ở Việt Nam theo 4 trụ cột học tập suốt đời

TT Tiêu chuẩn Tiêu chí

1 Học để biết 1. Có khả năng tự định hướng việc học tập, biết quản lý kế hoạch phát triển cá nhân.

2 Học để làm 2. Có năng lực hành động, giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng trong môi trường không ngừng thay đổi.

3. Biết sử dụng công nghệ ICT và ngoại ngữ một cách hiệu quả, có đạo đức và trách nhiệm.

4. Có tinh thần sáng tạo, khả năng lập nghiệp để hướng tới tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc của bản thân.

3 Học để chung sống 5. Tuân thủ quy định của pháp luật và các quy tắc, văn hóa ứng xử.

6. Thực hiện bình đẳng giới, tôn trọng các sự khác biệt và đa dạng văn hóa.

7. Có tinh thần hợp tác và trao đổi, khả năng làm việc nhóm.

8. Hiểu biết về các vấn đề khu vực và toàn cầu (công dân toàn cầu).

9. Yêu hòa bình, có khả năng tham gia và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, đất nước và 
nhân loại.

4 Học để làm người 10. Hiểu và thực hiện quyền và trách nhiệm công dân đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

11. Biết yêu thương, chăm sóc gia đình, sẵn sàng đảm nhiệm vai trò làm cha mẹ và ông bà.

12. Có lối sống lành mạnh, an toàn và thân thiện với môi trường.

13. Có tư duy phê phán, sáng tạo, suy luận, tính chủ động.
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Kết luận

Việt Nam đã có bước tiến dài trên 
con đường xây dựng xã hội học tập. 
Với cách tiếp cận thực tế xây dựng 
xã hội học tập từ cơ sở, đến nay, 
chúng ta đã làm rõ cấu trúc của xã 
hội học tập thông qua các cộng đồng 
học tập và đơn vị học tập. Các tiêu 
chí về cộng đồng học tập cấp xã, 
cũng như các tiêu chí về đơn vị học 
tập đã được ban hành làm cơ sở cho 
việc công nhận xã/phường học tập, 
đơn vị học tập.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí 
về công dân học tập sẽ là một bước 
tiến đột phá mới trong xây dựng xã 
hội học tập nước ta. Với bước tiến 
này, chúng ta sẽ đi sâu vào cấu trúc 
vi mô của xã hội học tập, đụng đến 
thành tố cốt lõi của nó là con người. 
Đây là một bước đi hoàn toàn mới và 
cũng sẽ là một bước đi rất khó bởi 
“đụng” đến con người trong tất cả sự 
đa dạng của nó.

Đề xuất trong bài viết này mới chỉ 
mở ra một tiếp cận trong việc xây 
dựng Khung năng lực trong học tập 
suốt đời. Đặc trưng của Khung năng 

lực này là bảo đảm sự nhất quán với 
Khung năng lực trong Chương trình 
giáo dục phổ thông hiện nay. Để 
đưa Khung năng lực này vào cuộc 
sống, nhất thiết phải cụ thể hóa các 
năng lực cốt lõi một cách phù hợp để 
tích hợp vào các chương trình giáo 
dục khác nhau, áp dụng cho các đối 
tượng khác nhau. 

Vì vậy, rất cần một bước đi có tính 
mở đường trong việc cụ thể hóa 
Khung năng lực trong giáo dục 
thường xuyên. Về phương diện này, 
khái niệm “Công dân học tập” trong 
Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT 
ngày 06/8/2020 của Bộ GD&ĐT về 
đánh giá, xếp loại đơn vị học tập đã 
được giới hạn trong phạm vi công 
chức, viên chức, người lao động 
trong cơ quan tham mưu, giúp việc 
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung 
ương; cơ quan thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên trách 
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cơ 
quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, 
quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc 
tỉnh ủy, thành ủy; cơ quan thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp huyện; cơ quan 

chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp huyện, có ý thức tích cực, tự giác 
học tập nâng cao trình độ, năng lực 
đáp ứng yêu cầu công việc, có khả 
năng thích ứng với môi trường sống 
và làm việc trong xã hội hiện đại.

Như vậy, việc xây dựng xã hội học 
tập của Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay giới hạn trong các đơn vị 
học tập là các cơ quan Đảng, các cơ 
quan hành chính nhà nước, các cơ 
quan chuyên trách của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội ở cấp tỉnh và cấp huyện. 
Tương ứng công dân học tập cũng 
giới hạn trong công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan 
đó. Đây là nhóm người có cả động 
lực lẫn trách nhiệm trong học tập 
suốt đời. Việc cụ thể hóa khung năng 
lực được đề xuất trong bài viết này 
thành các tiêu chuẩn cụ thể để tích 
hợp vào các chuẩn nghề nghiệp của 
công chức, viên chức là một bước đi 
đúng đắn và khả thi, mở đường cho 
việc xây dựng các mô hình công dân 
học tập đa dạng trong xã hội.

Bên cạnh đó, để tăng cường các 
hoạt động trải nghiệm thực tiễn 
nghề nghiệp, năm học 2017 - 
2018, Trường Đại học Giáo dục tổ 
chức cho sinh viên được “nhúng” 
vào môi trường thực tiễn là các 
trường phổ thông ngay từ những 
năm thứ hai của chương trình đào 
tạo để hình thành những cảm giác 
và kỹ năng sư phạm, lòng yêu 
nghề giáo ngay từ những năm đầu 
tiên là sinh viên của trường. Mặt 
khác, tạo ra sự gắn kết giữa các 
bên tham gia đào tạo cử nhân sư 
phạm là giảng viên ở trường đại 
học và các giáo viên phổ thông. 
Đây là điều kiện thuận lợi, môi 
trường học tập tốt cho sinh viên 
cử nhân sư phạm, cũng chính là 
điểm mạnh của mô hình 3 + 1 này. 

Theo số liệu thống kê từ năm 2013 
đến nay, tỷ lệ sinh viên Trường 
Đại học Giáo dục ra trường có 
việc làm ngay là khá cao (khoảng 
53%). Hầu hết, sinh viên có việc 
làm đúng ngành nghề đào tạo 
(khoảng 86%). Điều này góp phần 
khắc phục được hiện tượng sinh 
viên ra trường làm trái ngành đào 
tạo, tránh lãng phí chi phí đào tạo 
của xã hội, đóng góp cho sự ổn 
định của thị trường lao động. 

Đặc biệt, Trường Đại học Giáo 
dục cũng đã nhận được ý kiến 
đánh giá cao từ các Sở GD&ĐT 
các tỉnh, thành phố như: Vĩnh 
Phúc, Nam Định, Hải Phòng, 
Hưng Yên…, các nhà tuyển dụng 
về sản phẩm đào tạo của nhà 

trường cả chuyên môn và nghiệp 
vụ sư phạm, kỹ năng đánh giá kết 
quả học tập của học sinh và kỹ 
năng công nghệ dạy học.

Với mô hình tổ chức và cơ chế 
hoạt động theo Quy định tổ chức 
và hoạt động của Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục 
đã và đang phát huy triệt để tính 
liên thông, liên kết của một đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực; mạnh 
về khoa học cơ bản; đi tiên phong 
trong việc đổi mới hoạt động đào 
tạo giáo viên phổ thông góp phần 
đào tạo nguồn nhân lực có trình 
độ cao cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM... Tiếp theo trang 34
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Ngày 08/4/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ra Quyết định 
số 489/QĐ-TTg về kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 49-KL/TW. 
Xây dựng thành phố học tập là một 
công việc mở đầu cho quá trình tìm 
kiếm các tiêu chí đánh giá công nhận 
thành phố học tập cũng như mở ra 
hướng tích cực tham gia vào mạng 
lưới Thành phố học tập toàn cầu mà 
UNESCO là người chủ trì.

Trên thực tế, Việt Nam đã tiếp cận 
với trào lưu xây dựng thành phố học 
tập trên thế giới từ năm 2013 - 2014 
khi Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội 
Khuyến học Việt Nam và tổ chức 

UNESCO Hà Nội tiến hành 4 cuộc 
Hội thảo khoa học với tiêu đề: “Xây 
dựng xã hội học tập: Từ tầm nhìn đến 
hành động” ở Hà Nội, Việt Trì (Phú 
Thọ) và TP. Hồ Chí Minh. Tiếp sau đó, 
thành phố Hải Dương đã đăng ký với 
UNESCO tham gia mạng lưới Thành 
phố học tập toàn cầu theo Bộ tiêu chí 
đánh giá công nhận do UNESCO đưa 
ra. Bộ tiêu chí này xoay quanh ba tiêu 
chuẩn cơ bản:

1) Lợi ích của việc xây dựng xã hội 
học tập.

2) Những cột trụ chính của thành 
phố học tập.

3) Những điều kiện cơ bản để xây 
dựng thành phố học tập.

Có 42 tiêu chí để thực hiện được 
3 tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí lại gồm 
nhiều chỉ số đánh giá. Với Bộ tiêu 
chí đánh giá thành phố học tập của 
UNESCO, việc xây dựng thành phố 
học tập ở Việt Nam không hề đơn 
giản. Để tham gia mạng lưới Thành 
phố học tập toàn cầu, việc chuẩn 
bị các điều kiện đòi hỏi nhiều thời 
gian mới có thể đăng ký được với 
UNESCO.

Nhận thấy những lợi ích to lớn của 
Thành phố học tập, Thành ủy và Ủy 
ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã 

THÀNH PHỐ HỌC TẬP 
MÔ HÌNH THU NHỎ CỦA QUỐC GIA HỌC TẬP

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

Trưởng Tiểu ban GDTX&HTSĐ, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (ngày 13/4/2007) về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kết luận                       
số 49-KL/TW khẳng định: “Từng bước tổ chức xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” ở 
cấp quận, huyện, ở cơ quan, đơn vị, mô hình “Tỉnh học tập”, “Thành phố học tập”, 
“Công dân học tập” theo các tiêu chí được Chính phủ phê duyệt và chủ động tích cực 
tham gia mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu do UNESCO điều hành.

  Các hình thức học điện tử, học trực tuyến là vô cùng cần thiết trong một nền giáo dục số.
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ra Quyết định đưa TP. Hồ Chí Minh 
thành một thành phố học tập với một 
Bộ tiêu chí riêng, tất nhiên có sự tham 
khảo Bộ tiêu chí của UNESCO. Tiếp 
sau đó, thành phố Đà Nẵng, thành 
phố Bắc Ninh và thị xã Cửa Lò (tỉnh 
Nghệ An) đã có kế hoạch đăng ký 
tham gia mạng lưới Thành phố học 
tập toàn cầu.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Kết 
luận số 49-KL/TW, số thành phố 
có văn bản đăng ký với UNESCO 
đã lên tới 10 đơn vị. Tháng 9 năm 
2019, Việt Nam có hai thành phố lọt 
vào danh sách Thành phố học tập 
toàn cầu, đó là thành phố Vinh (tỉnh 
Nghệ An) và thành phố Sa Đéc (tỉnh 
Đồng Tháp). Trong đợt kết nạp hai 
thành phố của Việt Nam vào mạng 
lưới Thành phố học tập toàn cầu, 
có tất cả 54 thành phố của 27 quốc 
gia đã đủ điều kiện, nâng tổng số 
Thành phố học tập toàn cầu lên con 
số 229 ở 64 quốc gia. UNESCO đã 
đánh giá: “Những thành phố này 
đã chứng tỏ rằng, việc thực hành 
và các chính sách học tập suốt đời 
hiệu quả có thể hỗ trợ phát triển các 
thành phố mang tính bao trùm, an 
toàn có sức bật và bền vững”.

Việc tham gia mạng lưới Thành phố 
học tập toàn cầu trong thời gian này 
có ý nghĩa thời sự đặc biệt. Giám đốc 
Viện Học tập suốt đời của UNESCO, 
ông David Atchoarena nhận định: 
“Với mức độ khẩn cấp chưa từng có, 
đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh 
sự cần thiết phải xây dựng các hệ 
thống giáo dục bền vững cho tương 
lai. Với hơn một nửa nhân loại sống 
ở các khu vực đô thị, các thành phố 
phải là trung tâm của công việc này”.

Vào cuối năm 2016, những chuyên 
gia giáo dục Việt Nam đề xuất một 
Bộ tiêu chí về thành phố học tập phù 
hợp với điều kiện Việt Nam và được 
sự thỏa thuận của UNESCO Hà Nội. 
Tuy nhiên, Bộ tiêu chí đó giữ nguyên 
ba tiêu chuẩn chính, chỉ rút bớt số 
tiêu chí, từ 42 xuống 36 và thay đổi 
một số chỉ số đo. Về cơ bản, 6 nội 
dung về học tập suốt đời cần được 
bảo đảm gồm:

Một là, những nhà lãnh đạo thành 
phố phải cam kết huy động các 
nguồn lực để người dân được học 
tập từ bậc học cơ bản đến bậc đại 
học. Mọi công dân trong thành phố, 
không phân biệt tuổi tác, trình độ học 

vấn, thành phần dân tộc, địa vị xã 
hội, bình thường hay khuyết tật, giàu 
hay nghèo..., đều có cơ hội học tập.

Hai là, phát triển và thúc đẩy nhân 
dân học tập tại gia đình và ở nơi làm 
việc. Hai phương thức học tập này sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi cho người học 
khi họ trở về nhà sau giờ lao động.

Ba là, việc học tập vừa nhằm vào 
việc phát huy những năng lực của cá 
nhân người học, đồng thời phải bảo 
đảm lợi ích trực tiếp của nơi họ tham 
gia lao động.

Bốn là, nâng cao trình độ sử dụng 
công nghệ học tập của học viên để 
bảo đảm chất lượng nhân lực tại chỗ. 
Cách học tập trực tiếp cổ điển sẽ hạn 
chế chất lượng học tập theo những 
chương trình hiện đại. Các hình 
thức học điện tử, học trực tuyến là 
vô cùng cần thiết trong một nền giáo 
dục số theo chương trình chuyển đổi 
số quốc gia.

Năm là, bảo đảm tính toàn diện 
trong học tập, bảo đảm sự cân đối 
giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ 
của người học, đề cao những giá trị 
thượng tôn trong xã hội như tính dân 

  Thành phố Sa Đéc được công nhận là thành viên mới của mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu (GNLC) (Nguồn: Internet)
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chủ, lòng khoan dung, tinh thần tôn 
trọng người khác, tính đoàn kết và 
đồng thuận xã hội...

Sáu là, xây dựng văn hóa học tập để 
có được ý thức học tập vì sự nghiệp 
quốc gia, sự bình đẳng giới, lòng bác 
ái và vị tha của con người trong thế 
giới hòa bình, thịnh vượng.

Việc xây dựng và phát triển thành 
phố học tập ở nước ta trong giai đoạn 
2021 - 2025 phải được quán triệt tinh 
thần, quan điểm, tư tưởng về tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0 như Nghị 
quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị 
và Quyết định số 749/QĐ-TTg về 
Chương trình chuyển đổi số quốc 
gia do Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành. Vì vậy, nếu đăng ký vào mạng 
lưới Thành phố học tập toàn cầu do 
UNESCO điều hành thì những yêu 
cầu về xây dựng con người trong 
thành phố phải bảo đảm những chỉ 
số phát triển của công dân học tập 
ở Việt Nam. Cụ thể hơn nữa, trước 
khi có được những năng lực cốt lõi 
của công dân học tập thì phải có 
được những kỹ năng số trong môi 
trường số. Đó là công dân số trong 
thành phố số. Thành phố số sẽ thể 
hiện ở những hình thức cụ thể của 
thành phố học tập ở giai đoạn 2021 
- 2025 như: Thành phố xanh, Thành 
phố thông minh, Thành phố hạnh 
phúc... mà một số địa phương đang              
hướng tới.

Theo Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia, trong 5 năm tới, chúng ta 
phải đạt mục tiêu về chính phủ số, 
kinh tế số và xã hội số, đồng thời, 
phải đẩy mạnh việc phát triển các 
doanh nghiệp công nghệ số. Người 
dân trong môi trường này chí ít 
cũng phải có được kỹ năng truy 
cập Internet để học tập, mua bán, 
giáo dục và thực hiện được những 
dịch vụ số, kỹ năng truyền thông 
số để giao dịch, chia sẻ tri thức và 
thông tin, sử dụng tốt các thông 
điệp, kỹ năng thương mại điện tử, 
trong đó phải có kỹ năng sử dụng 
tiền và những công cụ chứa tiền 
điện tử (ví điện tử, thẻ điện tử, tài 
khoản...). Những công dân số trong 
thành phố học tập phải có kỹ năng 
giữ gìn an ninh con người, an ninh 
cộng đồng khi tham gia mạng và 
kỹ năng thực hiện những quy định 
pháp lý trên mạng.

Kết thúc những nhiệm vụ xây dựng 
xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2020, 
qua thực hiện hai Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 
112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 
và Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 
09/01/2013), công việc xây dựng xã 
hội học tập từ cơ sở đã căn bản hoàn 
thành. Điều này có nghĩa là trong 
nước đã hình thành mô hình cộng 
đồng học tập cấp xã theo Thông tư 
số 44/2014/TT-BGDĐT, đã có hàng 
nghìn xã/phường học tập và thị trấn 
học tập.

Bước sang giai đoạn 2021 - 2030, 
theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban 
Bí thư và Quyết định số 489/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, Nhân dân 
ta sẽ tiến hành một công việc mới 
trong sự nghiệp xây dựng cả nước 
thành một xã hội học tập. Cụ thể là 
toàn dân bắt tay vào xây dựng thành 
phố học tập. Khái niệm “thành phố 
học tập” được hiểu một cách mềm 
dẻo, linh hoạt. Đó có thể là một khu 
công nghiệp học tập, một khu chế 
xuất học tập, một đô thị học tập đến 
một thành phố hiện đại học tập.

Dù là một vùng công nghiệp, một hải 
cảng, một khu chế xuất, một khu dân 
cư mới hình thành qua quá trình đô 
thị hóa... đã là thành phố học tập thì 
phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Trong khu vực này có một hệ 
thống giáo dục bảo đảm để mọi 
người dân không gặp phải những 
rào cản tiếp cận giáo dục với mọi 
mục đích khác nhau;

- Trong khu vực này cộng đồng dân 
cư bao gồm: những công dân tự giác 
học tập suốt đời, biết tự học để phát 
triển, có trách nhiệm giúp mọi thành 
viên khác trong cộng đồng cũng 
thường xuyên học tập với mình;

- Trong khu vực này, những nhà lãnh 
đạo có đủ ý chí kiên định và cam kết 
chính trị về xây dựng thành phố do 
mình quản lý sẽ trở thành thành phố 
học tập.

Đồng tình với ý kiến trên, TS. 
Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội 
đồng Trường Đại học Văn Lang 
cho rằng: “Để xây dựng đại học 
số, về công nghệ, Việt Nam không 
có vấn đề đáng ngại, nhiều cái có 
thể triển khai ngay, nhưng nguy cơ 
lớn nhất là chưa có quy định pháp 
luật. Do đó, rất cần có cơ chế cho 
phép thí điểm, có những mô hình 
thử nghiệm tại trường đại học”. 

Nhiều đại biểu cùng thống nhất 
cho rằng, cơ quan nhà nước nên 

tạo hành lang pháp lý công nhận 
việc dạy và học trên môi trường 
mạng; cho phép thử nghiệm, đánh 
giá các mô hình giáo dục mới chưa 
có tiền lệ; bảo vệ thông tin cá nhân; 
tạo lập nền tảng giáo dục số quốc 
gia cho phép chia sẻ hệ sinh thái số 
cùng với tuyên truyền và nâng cao 
nhận thức…

“Hiện nay, trăm hoa đua nở, 
trường nào cũng hướng tới chuyển 
đổi số, nhưng mỗi người làm một 

cách sẽ loay hoay. Để phát triển 
giáo dục số, nên đưa vào thí điểm 
từ một đến hai trường, điều này 
nhiều công ty công nghệ Việt Nam 
có thể làm được. Nếu mô hình rõ 
ràng hơn thì sẽ nhân rộng nhanh 
hơn… Như vậy, cần có một chiến 
lược về chuyển đổi số trong ngành 
Giáo dục. Làm tốt chuyển đổi số, 
nhiều vấn đề khác của ngành Giáo 
dục cũng sẽ được giải quyết”.                 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 
nhấn mạnh.

Tiếp theo trang 14
CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ...
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VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA 
GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 7, Nhà A, Bộ Giáo dục và Đào tạo
                35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: vanphonghoidong@moet.gov.vn
Điện thoại: 024 32 18 17 70
Website: hoidongquocgiagiaoduc.moet.gov.vn
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