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BÀI TOÁN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

TRONG XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở VIỆT NAM 

Phạm Đỗ Nhật Tiến 

TÓM TẮT 

Nâng cao chất lượng giáo dục là bài toán lớn hàng đầu của giáo dục Việt Nam hiện nay trên con 

đường xây dựng xã hội học tập. Lời giải của bài toán phụ thuộc trước hết vào việc xây dựng một 

hệ thống chính sách đồng bộ trong các lĩnh vực cơ bản của giáo dục, trong đó chính sách giáo 

viên có vị trí ưu tiên. Trong khi đó, các đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau cho thấy một điểm 

yếu cơ bản của Việt Nam là sự không đồng bộ trong hệ thống chính sách giáo dục nói chung, 

chính sách giáo viên nói riêng. Trên cơ sở bước đầu chỉ ra sự không đồng bộ đó, báo cáo này 

đưa ra một số nhận định về yêu cầu đồng bộ trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện mà 

các nhà hoạch định chính sách giáo dục Việt Nam cần quan tâm. 

1. Mở đầu 

Việc xây dựng xã hội học tập (XHHT) ở Việt Nam lần đầu tiên được quy định trong mục 

tiêu phát triển củ 2001-2010. Theo đó, Việt Nam hướng 

tớ XHHT

 (Thủ tướng Chính phủ 2001)

XHHT”.  

Đến nay, Việt Nam đã hoàn tất Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010 và đang 

bước vào triển khai Đề án xây dựng XHHT giai đoạ -

. 

Có thể nói, hệ thống giáo dục Việt Nam ngày nay là một hệ thống lớn, phức tạp với 

những đặc trưng tương tự về tính phức tạp như các hệ thống giáo dục ở các nước thuộc 

khối OECD (Fazekas & Burns 2012). Đó là: 
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 Sự đa dạng ngày càng tăng trong nhu cầu và kỳ vọng của các tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến giáo dục; 

 Vai trò ngày càng quan trọng của các chủ thể mới trong cung ứng và quản lý giáo 

dục; 

 Sự  mở rộng quy mô của giáo dục thường xuyên ra toàn xã hội với mạng lưới đa 

dạng các cơ sở giáo dục; 

 Tác động gia tăng của các tầng quản lý mới ở cấp quốc tế và siêu quốc gia; 

 Yêu cầu cao về phân cấp và mềm dẻo trong cơ cấu quản lý; 

 Tác động to lớn của ICT đến mô hình quản lý. 

Tuy nhiên, điều cần quan tâm là các thành tựu cơ bản của giáo dục trong thời gian qua 

chủ yếu là sự phát triển theo chiều rộng. Dù rằng định hướng mở rộng quy mô, nâng cao 

chất lượng, phát huy hiệu quả vẫn thường được nhắc đến, nhưng thực tế phát triển giáo 

dục đặt trọng tâm vào mở rộng quy mô.  

Các yếu kém về chất lượng và hiệu quả, về cơ cấu phát triển, về công bằng xã hội đã tích 

tụ lại trong một quá trình phát triển thiên về số lượng như vậy và đang đặt giáo dục trước 

những thách thức gay gắt nhằm đáp ứng có hiệu quả hơn nhu cầu học tập của nhân dân, 

yêu cầu nhân lực của doanh nghiệp và đòi hỏi của đất nước trong phát triển nhanh và bền 

vững. 

Vì thế, một trong những quan điểm chỉ đạo đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt 

Nam trong những thập niên tới là chuyển nền giáo dục phát triển chủ yếu dựa trên số 

lượng sang phát triển theo chất lượng. 

Bài toán nâng cao chất lượng giáo dục trở thành cấp thiết trên toàn hệ thống, từ giáo dục 

chính quy đến giáo dục thường xuyên, bao gồm mọi cấp học và trình độ đào tạo, từ mầm 

non đến đại học và sau đại học. 

Dĩ nhiên, đó là một bài toán lớn, có thể tiếp cận từ nhiều góc độ. Bài viết này chỉ đề cập 

đến một khía cạnh của bài toán chất lượng giáo dục Việt Nam liên quan đến tính đồng bộ 

của chính sách giáo dục nói chung, chính sách giáo viên nói riêng trong bối cảnh xây 

dựng XHHT. Trước hết, những yếu kém về chất lượng của giáo dục Việt Nam sẽ được 

làm rõ ở mục 2. Mục 3 sẽ tìm hiểu về các nguyên nhân yếu kém dựa trên một kết quả 

nghiên cứu mới đây của UNESCO & WB về tính đồng bộ trong chính sách giáo dục. Vấn 

đề nâng cao chất lượng giáo viên, với tư cách là yếu tố quan trọng nhất trong việc nâng 
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cao chất lượng giáo dục sẽ được thảo luận ở mục 4. Mục 5 là kết luận với một số nhận 

định ban đầu về tính không đồng bộ trong hệ thống chính sách giáo dục Việt Nam mà các 

nhà hoạch định chính sách cần quan tâm khắc phục trong việc tìm lời giải cho bài toán 

chất lượng giáo dục. 

2. Chất lượng giáo dục Việt Nam từ những góc nhìn khác nhau.  

Việc đánh giá chất lượng giáo dục Việt Nam thường không thống nhất. Lý do của sự 

không thống nhất này là ở chỗ chất lượng là một khái niệm động, đa chiều, không đo 

được, trong khi đó người đánh giá thường xuất phát từ những chiều đo khác nhau của 

chất lượng. 

Nếu đánh giá qua các điều kiện đảm bảo chất lượng là đội ngũ giáo viên, chương trình 

giáo dục, cơ sở vật chất cùng thiết bị dạy học thì giáo dục ngày nay tiến bộ hơn rất nhiều 

so với giáo dục những năm đầu đổi mới. Điều đó giải thích vì sao khi nhận định về những 

thành tựu giáo dục thời gian qua, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đã nói: “Chất 

lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo có tiến bộ…Chất lượng giáo dục mũi 

nhọn đã được coi trọng thông qua hệ thống trường chuyên, trường năng khiếu và thực 

hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến ở nhiều trường đại 

học và cao đẳng nghề” (Thủ tướng Chính phủ 2012: 4). 

Tuy nhiên, nếu đánh giá chất lượng giáo dục ở góc độ đáp ứng mục tiêu, thì những yếu 

kém về chất lượng giáo dục đang là nỗi bức xúc của xã hội. Mới đây, Kết luận ngày 

29/10/2012 của HNTW6 (Khóa XI) nhận định: “Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng quy mô 

và nâng cao chất lượng đào tạo, giữa dạy chữ, dạy nghề và dạy người; nội dung giáo dục 

còn nặng về lý thuyết, có mặt xa rời thực tế, chạy theo thành tích, chưa chú trọng giáo 

dục đạo đức, ý thức và trách nhiệm công dân…”. 

Nếu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá thì nghiên cứu về chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) đã cho thấy một bức tranh 

thiếu sáng sủa. Riêng về giáo dục tiểu học, đánh giá mức độ hài lòng của người dân trên 

9 tiêu chí cụ thể
1
, PAPI 2011 cũng như PAPI 2012 đều cho biết người dân, bất kể nam, 

nữ hay dân tộc, đều yêu cầu phải tiếp tục cải thiện cả 9 tiêu chí; đặc biệt người dân rất 

không hài lòng về tình trạng học sinh phải chi trả thêm tiền để có chất lượng dạy học tốt 

                                                           
1
 Các tiêu chí này là: lớp học là nhà kiên cố, giáo viên có trình độ sư phạm tốt, học sinh có nước 

sạch để uống ở trường, phụ huynh được thông tin thu chi của trường, giáo viên không ưu ái học 

sinh học thêm, phản hồi về việc học của học sinh, học sinh không phải học 3 ca, nhà vệ sinh ở 

trường sạch sẽ, lớp học có dưới 36 học sinh. 



4 

 

hơn cũng như về sự không minh bạch trong thu chi của nhà trường (CECODES, TCMT, 

BDN & UNDP 2012).  

Một đánh giá rất đáng quan tâm khác có thể thấy được qua chỉ số kinh tế tri thức 

(Knowledge Economy Index, KEI). Chỉ số này là tổng hợp từ các chỉ tiêu thành phần mô 

tả 4 cột đỡ của kinh tế tri thức là thể chế kinh tế, giáo dục và đào tạo, canh tân và sáng 

tạo, hạ tầng ICT. Nếu tách riêng các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng của giáo dục
2
, bảng 

1 dưới đây cho thấy phần nào bức tranh hiện trạng  chất lượng giáo dục Việt Nam trong 

tương quan so sánh với một số nước trong khu vực: 

 

Các chỉ tiêu Việt 

Nam  

Singa

po 

Malay

xia 

Thái 

Lan 

Inđônê

xia 

Philipin 

Tiếp cận internet trong 

trường học 2010 

3,33 10,00 5,33 4,00 3,33 2,00 

Chi tiêu công cho giáo dục 

tính theo% GDP 2009 

8,57 4,29 7,86 7,86 4,29 4,29 

Chất lượng dạy toán và 

khoa học 2010 

3,33 10,00 5,33 2,67 4,00 1,33 

Chất lượng các trường quản 

lý 2010 

2,00 10,00 6,67 5,33 5,33 4,00 

Tỷ lệ dân cư trên 15 tuổi tốt 

nghiệp trung học 2010 

2,78 4,44 8,33 2,22 5,00 3,89 

Tỷ lệ nữ trên 15 tuổi tốt 

nghiệp trung học 2010 

3,33 4,44 7,78 2,22 1,67 5,00 

Tỷ lệ dân cư trên 15 tuổi tốt 

nghiệp đại học 2010 

2,22 6,67 2,78 7,22 1,11 8,89 

Tỷ lệ nữ trên 15 tuổi tốt 

nghiệp đại học 2010 

1,67 6,11 3,33 6,67 1,11 8,89 

Chỉ tiêu bình quân 3,40 6,99 5,93 4,77 3,23 4,79 

 

   Bảng 1: Các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng giáo dục của Việt Nam trong tương quan 

so sánh với một số nước trong khu vực (Nguồn: World Bank, 2012 Interactive 

Knowledge Assessment Methodology) 

                                                           
2
 Trong tiếp cận KEI 2012, cột đỡ giáo dục được mô tả bởi 20 chỉ tiêu liên quan đến quy mô, 

chất lượng và công bằng xã hội trong giáo dục. Mỗi chỉ tiêu được chuẩn hóa trên thang điểm 10 

trong tương quan giữa các nước cùng khu vực so sánh.  
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Theo bảng trên, có thể thấy nhìn chung chất lượng giáo dục Việt Nam vào loại thấp nhất 

trong quan hệ so sánh với các nước trong khu vực nêu trên. Trong khi đó Việt Nam đứng 

đầu về chi tiêu công cho giáo dục tính theo % GDP. Như thế có thể đặt câu hỏi về hiệu 

quả chi phí trong giáo dục. Điều này xem ra có tương quan với tình hình đáng buồn là 

chất lượng các trường quản lý của Việt Nam xếp loại thấp nhất. 

Những đánh giá trên cụ thể hóa được phần nào mối bức xúc xã hội hiện nay về chất 

lượng giáo dục nước ta. Điều này có liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực. Các đánh 

giá và phân tích về vấn đề này đã được nói đến nhiều. Báo cáo Top 200 doanh nghiệp 

hàng đầu Việt Nam được UNDP công bố tháng 9/2007 gửi đi một thông điệp đáng lo 

ngại là: một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là lực 

lượng lao động qua đào tạo với kỹ năng cần thiết còn quá nghèo nàn; khi tuyển dụng, 

nhiều doanh nghiệp phải bỏ ra một lượng vốn lớn, khá tốn kém để tái đào tạo người lao 

động. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, khoảng 50% doanh nghiệp may mặc, hoá 

chất đánh giá lao động được đào tạo không đáp ứng được nhu cầu của mình; khoảng 60% 

lao động trẻ tốt nghiệp từ các trường dạy nghề và cao đẳng cần đào tạo lại ngay sau khi 

được tuyển dụng; 80-90% sinh viên phần mềm cần đào tạo lại ít nhất 1 năm sau khi được 

tuyển dụng. 

 

Nguồn nhân lực, với tư cách là sản phẩm của giáo dục, đang có nguy cơ trở thành điểm 

nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội. Đó là điều đáng lo ngại nhất và đã được Báo cáo 

năng lực cạnh tranh toàn cầu cảnh báo từ nhiều năm nay. Theo các Báo cáo này (Schwab 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012) thì chất lượng đào tạo nguồn nhân lực không đến nơi đến 

chốn luôn là một trong 5 vấn đề bức xúc nhất trong phát triển kinh tế nước ta
3
. Cũng cần 

nói thêm là sự yếu kém trong đạo đức công việc của lực lượng lao động cũng là một rào 

cản dai dẳng được các báo cáo trên nhắc đến trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của 

đất nước.  

 

Như thế, từ những góc nhìn khác nhau, điểm sáng trong giáo dục nước ta khi bước vào 

thế kỷ XXI là chúng ta đã có một hệ thống giáo dục tiến bộ hơn trước rất nhiều về quy 

mô phát triển, về tính hoàn chỉnh của hệ thống và độ phức tạp của các chủ thể cùng các 

nhu cầu ngày càng cao của đất nước và

đáng lo ngại về sự yếu kém của chất lượng trước đòi hỏi của người dân và 

nhu cầu của đất nước.  

 

                                                           
3
 Các vấn đề gây bức xúc khác là lạm phát, bất ổn về chính sách, hạ tầng kém phát triển, tiếp cận 

tài chính khó khăn. 



6 

 

3. Tiếp cận hệ thống để nâng cao chất lượng giáo dục 

 

Như đã nói ở trên, chất lượng giáo dục là một khái niệm không có cách hiểu thống nhất. 

Kể cả khi chấp nhận một định nghĩa công cụ rằng chất lượng giáo dục là sự phù hợp với 

mục tiêu giáo dục thì định nghĩa này cũng không giúp ta trả lời được câu hỏi làm thế nào 

để nâng cao chất lượng giáo dục. 

 

Mới đây, công ty Pearson công bố kết quả nghiên cứu do tổ chức The Economist 

Intelligence Unit (2012: 7) tiến hành trên cơ sở phân tích một khối lượng dữ liệu đồ sộ 

của 50 quốc gia, kết hợp với hồi cứu tư liệu và lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia 

giáo dục hàng đầu thế giới, theo đó kết quả đầu tiên đáng quan tâm nhất là: “Có rất ít các 

mối quan hệ vững chắc giữa các yếu tố đầu vào và đầu ra của giáo dục…Giáo dục về cơ 

bản vẫn là một cái hộp đen trong đó các yếu tố đầu vào được chuyển thành các yếu tố đầu 

ra theo những cách thức khó đoán định hoặc lượng định một cách nhất quán. Các chuyên 

gia chỉ ra rằng chỉ đơn thuần đổ thêm nguồn lực vào hệ thống là không đủ: các quá trình 

sử dụng nguồn lực đó quan trọng hơn nhiều”. Nghĩa là không có chiếc đũa thần trong 

việc nâng cao chất lượng giáo dục. 

 

Vì thế, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc tìm lời giải cho bài toán nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

 

Phổ biến hơn cả là cách tiếp cận đơn yếu tố (single-factor approach), tập trung vào giải 

quyết riêng lẻ và từng bước các yếu tố đầu vào có liên quan đến chất lượng giáo dục, như 

chương trình giáo dục, thiết bị dạy học, cơ sở vật chất v.v... 

 

Cũng phổ biến là cách tiếp cận đa yếu tố, trong đó bên cạnh các yếu tố đầu vào còn phải 

tính đến một sô yếu tố khác như vai trò lãnh đạo của hiệu trưởng, sự tham gia của cộng 

đồng, năng lực giám sát của cơ quan quản lý v.v… 

 

Trong khoảng 20 năm gần đây có một xu thế tiếp cận trong việc nâng cao chất lượng giáo 

dục là chuyển từ cách tiếp cận đơn yếu tố sang cách tiếp cận tổng thể, toàn hệ thống. Đề 

xuất về mô hình xây dựng trường học thân thiện của UNICEF là một ví dụ. Nằm trong xu 

thế tiếp cận này, UNESCO phối hợp với Ngân hàng Thế giới hiện đang tiến hành một 

chương trình nghiên cứu dài hạn với cố gắng mở cái hộp đen giáo dục. Quan niệm cơ bản 

của chương trình nghiên cứu này là đối diện với các hệ thống giáo dục lớn và phức tạp 

như ngày nay, dù các chính sách giáo dục là tốt trong từng bộ phận của hệ thống nhưng 

chỉ cần có sự yếu kém trong một chính sách nào đó là hệ thống sẽ trục trặc. Vì vậy, để 
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nâng cao chất lượng giáo dục, vấn đề cơ bản là ở chỗ xây dựng được một hệ thống chính 

sách khá đủ và đồng bộ để bao hàm mọi thành tố cơ bản, nhưng lại khá đơn giản để có 

sự rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành. Với quan niệm như vậy, chương trình nghiên cứu 

này mang tên là “Tiếp cận hệ thống để nâng cao chất lượng giáo dục” (System approach 

for better educational results, viết tắt là SABER). 

 

Phương pháp luận của SABER là dựa vào các thông lệ chính sách tốt, tức là chính sách 

có hiệu quả trong thực tế nâng cao chất lượng giáo dục, để cung cấp cho các nhà hoạch 

định chính sách một công cụ xác định điểm mạnh và điểm yếu trong hệ thống chính sách 

của mình. Hệ thống này, trong tiếp cận ban đầu tại 14 nền kinh tế Đông Á – nơi mà yêu 

cầu về nâng cao chất lượng giáo dục đang được đặt lên hàng đầu –, bao gồm 8 lĩnh vực: 

1/giáo viên; 2/ hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS); 3/ tự chủ trường học; 4/ ICT; 

5/ đánh giá học sinh; 6/ phân luồng đào tạo nghề; 7/ giáo dục đại học; 8/ huy động khu 

vực tư (Patrinos 2012)
4
.  

 

Mỗi một lĩnh vực chính sách được xếp theo 4 bậc từ thấp đến cao, với tên gọi lần lượt là: 

tiềm ẩn (latent, tức là mới chỉ phản ánh được khoảng 25% những thông lệ tốt), nẩy sinh 

(emerging, tức là phản ánh được từ 26 đến 50% những thông lệ tốt), định hình 

(established, tức là phản ánh được tới gần 75% những thông lệ tốt), nâng cao (advanced, 

tức là về cơ bản phản ánh được những thông lệ tốt của thế giới). 

 

Bước đầu, dựa vào công bố của SABER (Patrinos 2012), có thể thấy được những điểm 

mạnh và yếu trong 8 lĩnh vực chính sách nêu trên của giáo dục nước ta trong tương quan 

so sánh với các nước khác trong khu vực như sau: 

 

3.1 Về giáo viên: Đây là lĩnh vực chính sách quan trọng nhất trong việc nâng cao chất 

lượng giáo dục và cũng là một chủ đề chính của hội thảo này. Nó sẽ được trình bày kỹ ở 

mục 4 của Báo cáo. 

3.2 Về EMIS: Việt Nam, Lào và Cămpuchia hiện  là 3 nước thiếu thông tin nhất trong 

khu vực về các dữ liệu liên quan đến tài chính giáo dục. Hơn nữa, Việt Nam còn là nước 

có ít dữ liệu nhất trong việc xây dựng các chỉ số giáo dục cần thiết liên quan đến giáo dục 

phổ thông để đảm bảo có cơ sở tin cậy cho đánh giá trong nước cũng như trong so sánh 

quốc tế. Nếu coi vai trò của EMIS là cốt tử trong bất kỳ hệ thống giáo dục có chất lượng 

nào, vì nó là dầu nhớt làm vận hành bộ máy và giúp các nhà quản lý nắm được nhịp đập 

                                                           
4
 Trong năm 2013, SABER đưa thêm vào 5 lĩnh vực chính sách là: giáo dục mầm non; công 

bằng và hòa nhập; y tế học đường; tài chính giáo dục; tính ứng đáp của giáo dục. 
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của hệ thống (Patrinos 2012: 25), thì những yếu kém trên trong chính sách EMIS của 

nước ta cần được xem xét nghiêm túc để khắc phục. 

3.3 Về tự chủ trường học và trách nhiệm giải trình: Trong bước chuyển chậm chạp chung 

của các nước ASEAN trong lĩnh vực chính sách này, Việt Nam mới ở chặng đường đầu 

tiên, đã vượt qua mức độ tiềm ẩn để đạt mức độ nẩy sinh. Trong đó, cần đặc biệt chú 

trọng cải thiện quyền tự chủ về nhân sự và vai trò của hội đồng trường để đảm bảo chí ít 

sự đồng bộ trong chính sách. 

3.4 Về ICT: Việc ứng dụng ICT trong khu vực nhìn chung vẫn quanh quẩn trong những 

khía cạnh kỹ thuật của việc sử dụng máy tính mà chưa quan tâm đến việc phát huy những 

kỹ năng của thế kỷ XXI liên quan đến ICT như tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, truy 

tìm và xử lý thông tin v.v…Các dữ liệu cũng như các câu trả lời liên quan đến việc ứng 

dụng ICT trong trường học vẫn rất phân tán và phân kỳ. Vì thế chưa có được đánh giá so 

sánh về ICT trong khu vực. 

3.5 Về đánh giá học sinh: Điểm mạnh của khu vực Đông Á là phần lớn các nước đều đã 

có một khung khổ chính sách chính thức về đánh giá, bao gồm 3 mức độ: đánh giá trong 

lớp học, thi, đánh giá trên diện rộng (toàn quốc hoặc quốc tế). Các hoạt động đánh giá 

này về cơ bản là nhất quán với các yêu cầu về mục tiêu chương trình giáo dục hoặc chuẩn 

giáo dục. Trong bức tranh tích cực chung về chính sách đánh giá trong khu vực, Việt 

Nam đã và đang hoàn thiện các hoạt động đánh giá của mình. Điểm yếu cần khắc phục là 

sự thiếu vắng đánh giá trên diện rộng, kể cả trong nước và quốc tế, để các nhà hoạch định 

chính sách có cái nhìn đầy đủ hơn về chất lượng giáo dục trên phạm vi rộng, làm cơ sở 

cho những điều chỉnh cần thiết về chính sách. 

3.6 Về phân luồng đào tạo nghề: Kết quả khảo sát cho thấy Việt Nam và Lào là những 

nước phân luồng rất sớm, từ 10 tuổi, với các chương trình loại ISCED 2B, 2C, không có 

cơ hội học lên cao
5
. Ở bậc THPT, Việt Nam lại được xếp vào nhóm các nước chỉ có 

chương trình đào tạo nghề loại ISCED 3C, kết thúc chương trình này học sinh chỉ có thể 

vào thị trường lao động và không có cơ hội học lên đại học. Nhóm các nước này gồm 

Malayxia, Singapo, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, với tỷ lệ học sinh trung học phân 

luồng sang nghề lần lượt là 86%, 56%, 46%, 38%, 35%. Có thể nói cách tiếp cận trong 

phân luồng của SABER là hợp lý nhưng dữ liệu không thỏa đáng và kết quả sai lệch, chí 

ít với trường hợp của Việt Nam. Có lẽ do những khó khăn trong đánh giá phân luồng nên 

trong cách tiếp cận mới đây của SABER 2013, chính sách trong lĩnh vực phân luồng 

được thay thế bằng chính sách phát triển nhân lực. 

                                                           
5
 Đây là một kết quả không đúng. Không rõ các khảo sát viên trong SABER dựa vào nguồn tư 

liệu hoặc thông tin nào để đưa ra kết quả sai lệch này. 
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3.7 Về giáo dục đại học:Trong tiếp cận ban đầu của SABER đối với giáo dục đại học 

Đông Á, cũng mới chỉ cho thấy cái nhìn so sánh của 14 hệ thống giáo dục đại học theo 

một số chỉ tiêu cơ bản, như: tỷ lệ và mức độ tăng trưởng của dân cư 25-44 tuổi có trình 

độ đại học; số trích dẫn khoa học trên 10 vạn dân; tổng chi phí (công và tư) cho giáo dục 

đại học tính theo %GDP; tự chủ đại học. Kết quả khảo sát cho thấy, nếu xét về mức độ 

tăng trưởng của giáo dục đại học trong giai đoạn 2000-2010 thì Việt Nam cùng với Thái 

Lan và Hàn Quốc thuộc top dẫn đầu. Trong khi đó, Việt Nam là nước có chi tiêu cho giáo 

dục đại học thấp nhất, và cũng thuộc nhóm 3 nước (Cămpuchia, Philipin, Việt Nam) xếp 

loại thấp nhất về chính sách trong cơ chế quản trị. Sự không đồng bộ giữa mức độ tăng 

trưởng cao với chi phí thấp và quản trị kém là vấn đề mà giáo dục đại học Việt Nam cần 

xem xét để có hướng điều chỉnh phù hợp. 

3.8 Về huy động khu vực tư: Trong tiếp cận của SABER, các tiêu chí đánh giá khung khổ 

chính sách thuộc lĩnh vực này bao gồm: tính cạnh tranh (tức là bảo đảm sự tham gia bình 

đẳng của các chủ thể trong thị trường giáo dục), trách nhiệm giải trình (tức là các tiêu chí 

và quá trình giải trình mà các trường tư phải đáp ứng), tính minh bạch thông tin (tức là 

những thông tin cần thiết giúp phụ huynh trong việc chọn trường). Kết quả đánh giá trên 

cho thấy Việt Nam đã đạt mức độ “nâng cao” trong trách nhiệm giải trình của các trường 

tư
6
. Tuy nhiên để đảm bảo tính đồng bộ trong chính sách, cần xem xét, điều chỉnh để đảm 

bảo nâng cao tính cạnh tranh và tính minh bạch thông tin trong hoạt động của các trường 

tư. 

Như thế, trong triển khai thí điểm ban đầu, dù còn những hạn chế không tránh khỏi về 

phương pháp luận và thu thập dữ liệu, SABER đã cung cấp một cái nhìn hệ thống về 

những điểm mạnh, điểm yếu trong chính sách giáo dục của 14 nền kinh tế thuộc khu vực 

Đông Á, trong đó có Việt Nam. Những điểm yếu của nước ta trong từng lĩnh vực chính 

sách, cũng như sự mất đồng bộ trong chính sách, đã bước đầu được bóc tách và góp phần 

giải thích vì sao giáo dục Việt Nam lại đang tụt hậu so với một số nước trong khu vực. 

Điểm đáng quan tâm là, do thiếu vắng nhiều dữ liệu cần thiết, đánh giá của SABER mới 

khoanh lại chủ yếu trong phạm vi văn bản chính sách. Việc đánh giá về tổ chức thực hiện 

chính sách chưa được tính đến.  

Về nguyên tắc, giữa văn bản chính sách và tổ chức thực hiện luôn có khoảng cách, nhưng 

ở nước ta khoảng cách này là rất đáng lo ngại. Nói cách khác, không phải chỉ là sự không 

đồng bộ trong phạm vi chính sách, mà sự không đồng bộ giữa văn bản chính sách và tổ 

                                                           
6
 Cũng cần lưu ý là sự đánh giá trên mới chỉ là căn cứ trên văn bản. Như các khảo sát viên của 

SABER thú nhận, việc đánh giá chưa tính đến chất lượng thanh tra và tính chuyên nghiệp của 

các thanh tra viên. 
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chức thực hiện ở nước ta là vấn đề cần được đánh giá nghiêm túc để tìm ra điểm nghẽn 

khiến giáo dục nước ta luẩn quẩn trong cái bẫy của sự  yếu kém, gây bức xúc kéo dài 

trong dư luận xã hội. 

 

4. Cải cách đào tạo giáo viên trong trường sư phạm 

 

Trong 8 lĩnh vực chính sách nêu trên, vấn đề giáo viên được coi là quan trọng nhất. Thực 

ra, vai trò của giáo viên với tư cách là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục đã được 

biết đến từ lâu trên cơ sở tổng kết thực tiễn cũng như nghiên cứu khoa học giáo dục. Đặc 

biệt, trong năm 2007, để trả lời câu hỏi “Làm thế nào để các hệ thống giáo dục thành 

công trên thế giới vươn lên hàng đầu?”, Công ty tư vấn toàn cầu Mc Kinsey (2007) đã 

nghiên cứu sâu 25 hệ thống giáo dục thế giới, trong đó có 10 hệ thống thành công, và đi 

tới kết luận như sau: Đó là thực hiện ba vấn đề quan trọng nhất: 1/ tuyển đúng người để 

trở thành giáo viên; 2/ đào tạo họ thành những nhà giáo hiệu quả; 3/ bảo đẩm rằng hệ 

thống có khả năng cung cấp việc dạy tốt nhất có thể cho mọi trẻ em.  

 

Ở Việt Nam, vị thế của giáo viên đã được khẳng định trong truyền thống tôn sư trọng đạo 

của dân tộc. Vai trò của giáo viên đã được thể chế hóa trong Luật giáo dục 1998 với quy 

định: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”. Ban Bí 

thư TW đã ra Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Vì thế từ hơn 10 năm nay, hệ thống chính 

sách trong lĩnh vực giáo viên được quan tâm mạnh mẽ để nâng cao động lực và năng lực 

của đội ngũ. 

Quay lại cách tiếp cận hệ thống nêu trên, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, SABER đưa ra 8 

mục tiêu cốt lõi trong chính sách giáo viên và đánh giá mức độ đạt được từng mục tiêu đó 

của các nước trong khu vực trong bảng 2 dưới đây (trong bảng này, để giản lược, chỉ liệt 

kê một số nước trong khối ASEAN và dùng các chữ số 1, 2, 3, 4 để lần lượt chỉ các mức 

độ đạt được là tiềm ẩn, nẩy sinh, định hình và nâng cao,). 

 

Mục tiêu chính 

sách 

Campu 

chia 

Inđônê 

xia 

Lao Malay 

xia 

Phili 

pin 

Singa 

po 

Thai 

Lan 

Việt 

Nam 

Xác định các mục 

tiêu rõ đối với gv 

3 4 3 4 4 3 3 4 

Thu hút người giỏi 

vào nghề dạy học 

3 2 2 3 3 3 3 2 

Đào tạo gv thiết 1 2 3 2 2 2 3 2 
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thực và qua trải 

nghiệm 

Bảo đảm cung gv 

đáp ứng  cầu học 

sinh 

2 2 3 3 3 1 2 2 

Gv được dẫn dắt 

bởi hiệu trưởng giỏi 

3 2 2 3 3 3 3 2 

Giám sát dạy và 

học 

3 2 4 3 3 3 4 3 

Hỗ trợ gv nâng cao 

chất lượng dạy học 

2 1 3 4 3 1 3 3 

Tạo động lực trong 

thực thi công việc 

của  gv  

2 2 3 3 2 3 3 2 

 

Bảng 2. Mức độ đạt được các mục tiêu chính sách giáo viên của một số nước ASEAN 

Trong bảng đánh giá nêu trên, từng nước có thể thấy điểm mạnh, điểm yếu của  mình 

trong chính sách giáo viên. Chẳng hạn, đối với Việt Nam, một loạt vấn đề cần được giải 

quyết thỏa đáng trong thời gian tới để đảm bảo sự đồng bộ trong chính sách giáo viên là: 

thu hút người giỏi vào nghề dạy học, cải cách sư phạm trong đào tạo giáo viên, nâng cao 

năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng v.v… 

Có thể nói, so với nhiều nước đang phát triển khác, điểm mạnh nổi trội của Việt Nam là 

có chính sách giáo viên nhất quán, trong đó xây dựng đội ngũ nhà giáo luôn được coi là 

nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện các chiến lược phát triển giáo dục. Quan điểm 

nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, cùng yêu cầu nhà 

giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học, đã được thể chế 

hóa. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo được quy định trong Luật giáo dục và là bộ 

phận hữu cơ của tổng thể chính sách nhà nước nhằm nâng cao năng lực và động lực của 

đội ngũ. Yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới đào tạo giáo viên nói riêng, đã trở 

thành nhận thức chung không chỉ trong ngành giáo dục mà của toàn xã hội. 

 

Tuy nhiên, điểm mạnh đó chưa được phát huy đầy đủ và vẫn ở dạng tiềm năng là chính. 

Bằng chứng là ở chỗ, mặc dù đã có nhiều nỗ lực đổi mới, nhưng chính sự yếu kém về 

chất lượng đội ngũ giáo viên đã kéo theo sự yếu kém của chất lượng giáo dục. 
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Riêng công tác đào tạo giáo viên ở nước ta vẫn đang luẩn quẩn trong cái bẫy của sự đổi 

mới chắp vá, nghĩa là cho đến nay chúng ta vẫn mắc kẹt trong một mô hình đào tạo cũ, đã 

lỗi thời,  với những đặc trưng sau đây: 1/ Mẫu hình giáo viên mà nó hướng tới vẫn là mẫu 

hình giáo viên truyền thống với nhiệm vụ chính là truyền thụ kiến thức trên lớp học; 2/ 

Hệ thống đào tạo giáo viên vẫn là một hệ thống khép kín với những nhà trường chuyên 

ngành đóng khung trong một mô hình đào tạo cứng nhắc, ít gắn kết với cộng đồng và nhà 

trường phổ thông; 3/ Quá trình đào tạo giáo viên vẫn là một quá trình chia cắt không có 

sự gắn bó giữa đào tạo ban đầu với đào tạo tiếp tục, giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

 

Mô hình đào tạo giáo viên  khép kín và chia cắt nói trên, tương thích với mô hình giáo 

dục truyền thống, trong đó việc học hướng tới thi cử,  nhà trường phổ thông đơn nhất và 

tuân thủ. Mô hình này sẽ trở thành rào cản khi chuyển sang mô hình giáo dục suốt đời với 

việc xây dựng XHHT, trong đó nhà trường được tổ chức đa dạng, tự chủ, dân chủ, canh 

tân và sáng tạo trong dạy và học; nhà giáo là nhà sư phạm chuyên nghiệp với một phổ vai 

trò phức tạp trong lớp học, trường học và cộng đồng. 

Vì thế, yêu cầu bức thiết đang được các nhà nghiên cứu đề xuất là cải cách đào tạo giáo 

viên trong trường sư phạm (Nguyễn Thị Bình 2013) với mục đích  xây dựng và triển khai 

một mô hình đào tạo giáo viên mới, với những đặc trưng mới sau đây: 1/ Mẫu hình giáo 

viên mà nó hướng tới là mẫu hình giáo viên chuyên nghiệp có năng lực xử lý tin cậy và 

phù hợp trước những tình huống khác nhau vì lợi ích của người học và đạo đức nghề 

nghiệp; 2/ Hệ thống đào tạo giáo viên phải là hệ thống mở, mở trong tuyển sinh, trong 

đào tạo, trong quan hệ với nhà trường phổ thông, trong hội nhập quốc tế; 3/ Quá trình đào 

tạo giáo viên phải là quá trình liên tục, trong đó các giai đoạn đào tạo (đào tạo ban đầu, 

giai đoạn tập sự, đào tạo tại chức, đào tạo tiếp tục, phát triển đội ngũ, tham gia các nghiên 

cứu khoa học về giáo dục) nằm trong quan hệ gắn bó, bổ sung cho nhau. 

Việc chuyển sang mô hình mở và liên tục trên đây trong đào tạo giáo viên thực chất là 

một cuộc cải cách đào tạo giáo viên đang được thực thi ở nhiều nước trên thế giới. Đối 

với nước ta, trong định hướng chung hiện nay của tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện 

là chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, thì sự đồng bộ về 

chính sách trong cải cách đào tạo giáo viên đặt ra những yêu cầu cụ thể sau: 

4.1 Chuẩn hóa:  Đào tạo giáo viên phải hướng tới các chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo 

trên ba phương diện: đạt trình độ chuẩn được đào tạo, phù hợp với chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên, đáp ứng yêu cầu mới về chuẩn của giáo dục phổ thông. 
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4.2 Hiện đại hóa. Đào tạo giáo viên phải tiếp cận với các xu thế hiện đại trong đào tạo 

giáo viên trên thế giới, trong đó đáng quan tâm là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học làm cơ 

sở cho canh tân, và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, chủ yếu là ICT, để giáo 

viên tương lai theo kịp bước tiến của thực tiễn giáo dục. 

4.3 Xã hội hóa. Đào tạo giáo viên phải bảo đảm về cơ bản vẫn là một lợi ích công và là 

một hệ thống mở trên nhiều phương diện. Về đầu vào, nó phải sẵn sàng đón nhận những 

sinh viên không truyền thống, nghĩa là những ai muốn chuyển đổi ngành nghề để trở 

thành giáo viên. Về quy trình, nó phải là một quá trình phát triển nghề nghiệp liên tục và 

được tổ chức mềm dẻo, linh hoạt, để bên cạnh các quy trình đào tạo truyền thống, có thể 

triển khai những quy trình theo yêu cầu như đào tạo tại chỗ, đáo tạo theo điạ chỉ, đào tạo 

từ xa. Về đầu ra, nó phải có khả năng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của XHHT và của bản 

thân người học. 

4.4 Dân chủ hóa. Đào tạo giáo viên phải hướng tới xây dựng nền văn hóa dân chủ trong 

nhà trường, trong đó tiếng nói của giáo viên được lắng nghe, sự thành công trong học tập 

của từng học sinh và mọi học sinh được coi trọng, các quan hệ hợp tác và cộng tác trong 

nội bộ nhà trường, cũng như giữa nhà trường và  cộng đồng được phát huy. 

4.5 Hội nhập quốc tế. Đào tạo giáo viên phải là một quá trình mở ra thế giới theo tinh 

thần chuyên nghiệp hóa, sao cho trình độ giáo viên ở từng giai đoạn của quá trình này 

được xác định và đánh giá theo hệ thống năng lực phù hợp với xu thế quốc tế hiện nay. 

5. Kết luận 

Trong tiến trình đổi mới giáo dục vừa qua, để giải quyết bài toán nâng cao chất lượng 

giáo dục, chúng ta thường áp dụng cách tiếp cận đơn yếu tố. Cụ thể là năm 2000 tập 

trung vào đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa, năm 2005 tập trung vào xây 

dựng đội ngũ giáo viên, trong những năm gần đây là lo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục. Cách tiếp cận đơn yếu tố này có thể góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục trên một phương diện nào đó nhưng lại thường bị hóa giải bởi tác động 

của các yếu tố khác. Chẳng hạn việc đổi mới nội dung và phương pháp trong chương 

trình giáo dục phổ thông có thể đem đến một số lợi ích, nhưng sự yếu kém của đội ngũ 

giáo viên lại làm tiêu tan các lợi ích này. Vì thế kết quả chung cuộc của tiến trình đổi mới 

vừa qua là giáo dục Việt Nam rơi vào cái bẫy của sự đổi mới chắp vá. 

Điều đó khiến giáo dục Việt Nam đứng trước một nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đổi mới 

căn bản và toàn diện. Nhìn bài toán nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đó thì 

một tiếp cận hệ thống là hết sức cần thiết. Việc bảo đảm sự đồng bộ về chính sách trong 
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các thành tố cơ bản tạo nên chất lượng giáo dục là yêu cầu tiên quyết. Các phân tích trong 

bài viết này mới chỉ đề cập bước đầu đến một số điểm thiếu đồng bộ trong hệ thống chính 

sách Việt Nam nói chung, chính sách giáo viên nói riêng. Việc tiếp tục nghiên cứu sâu là 

cần thiết, nhưng trước mắt có thể đưa ra một số nhận định sau đây trong việc đảm bảo 

tính đồng bộ của chính sách: 

5.1 Về chính sách giáo viên: Việt Nam đang chuyển từ bài toán đủ giáo viên sang bài 

toán đủ giáo viên có chất lượng. Lời giải cho bài toán này là phải xây dựng được “một 

khung khổ chính sách nhằm tạo ra một hạ tầng cơ sở nhất quán trong tuyển sinh, đào tạo, 

cùng các chương trình hỗ trợ liên quan đến mọi khía cạnh trong suốt cuộc đời dạy học 

của giáo viên, tất cả phải được đặt trong một hệ thống phát triển giáo viên gắn kết với các 

mục tiêu giáo dục quốc gia và địa phương” (Cooper và Alvarado 2006: 2). Mặc dù Việt 

Nam đã có hệ thống chính sách khá đầy đủ trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, đãi ngộ, sàng lọc nhưng thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay buộc phải xem xét 

lại một cách thấu đáo tính đồng bộ của hệ thống chính sách. Sự không nhất quán và tính 

nửa vời trong hệ thống chính sách giáo viên đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến động lực 

và năng lực của đội ngũ (Phạm 2011). Giải pháp cải cách đào tạo giáo viên trong trường 

sư phạm đang được đề xuất mạnh mẽ nhưng một trong những điều kiện cần để giải pháp 

này thành công là chính sách tiền lương cũng phải được cải cách, sao cho giáo viên sống 

được bằng lương. 

5.2 Về hệ thống chính sách trong phạm vi người dạy, người học, hiệu trưởng, nhà trường 

và cộng đồng. Việc ưu tiên chính sách giáo viên là cần thiết nhưng nhất thiết phải được 

đặt trong quan hệ liên thuộc với các thành tố khác trực tiếp tạo nên chất lượng trong dạy 

và học. Rất nhiều vấn đề đang được đặt ra đối với từng thành tố cũng như mối tương 

quan giữa chúng và hội thảo này cũng chỉ có thể bước đầu xới lên những vấn đề đó. Điều 

quan trọng là cần đặt những thành tố này trong bối cảnh Việt Nam sẽ triển khai chương 

trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015. Mục đích cơ bản của chương trình này là 

hướng tới chuẩn bị lớp trẻ với những kỹ năng của thế kỷ XXI, phù hợp với yêu cầu phát 

triển của đất nước trong giai đoạn mới, hội nhập và phát triển. Điều đó đòi hỏi phải có 

những nhà trường của thế kỷ XXI, cùng các nhà giáo và hiệu trưởng của thế kỷ XXI. Tuy 

nhiên, với những bước đi hiện nay, chưa dứt khỏi cách tiếp cận đơn yếu tố trong việc xây 

dựng chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, có nhiều khả năng là Việt Nam sẽ mắc 

lại những sai lầm của việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông năm 2000, nghĩa là 

thiếu sự gắn kết toàn hệ thống. 

5.3 Về hệ thống chính sách trong toàn hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục ở đây là hệ 

thống hướng tới học suốt đời, xây dựng XHHT. Ở Việt Nam, XHHT được quan niệm là 
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xã hội dựa trên nền tảng phát triển đồng thời, gắn kết, liên thông cả hai bộ phận cấu thành 

là giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Như thế cần đảm bảo sự đồng bộ về 

chính sách giữa hai bộ phận giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, 

cho đến nay các ưu tiên chính sách cũng như đầu tư nguồn lực được giành chủ yếu cho 

giáo dục chính quy. Mặc dù về mặt thể chế, giáo dục thường xuyên được xếp ngang hàng 

với giáo dục chính quy, nhưng trong thực tế, cả chính sách nhà nước và thái độ xã hội 

đều coi giáo dục thường xuyên  như một thứ giáo dục hạng hai. Điều đó ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục thường xuyên, mà biểu hiện đáng buồn gần đây 

nhất là sự tẩy chay của nhiều nhà tuyển dụng đối với những người có bằng tốt nghiệp tại 

chức. Sự mất lòng tin này đối với chất lượng giáo dục thường xuyên là một cảnh báo 

nghiêm trọng đối với giáo dục nước ta khi mà “ngày nay giáo dục người lớn được coi là 

chìa khóa làm thay đổi các cá nhân, cộng đồng và xã hội trong thế kỷ XXI về kinh tế, 

chính trị và văn hóa” (UIL 2009: 12). 

5.4 Về tính đồng bộ giữa xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện. Như trên đã nói, 

điểm yếu đáng lo ngại nhất trong chính sách giáo dục Việt Nam là sự không đồng bộ giữa 

các tuyên bố về chính sách và việc tổ chức thực hiện. Từ chủ trương, chính sách đến tổ 

chức thực hiện, chúng ta vẫn mắc phải căn bệnh cố hữu là chậm trễ, nửa vời, không đến 

nơi đến chốn. Lấy ví dụ, quyền tự chủ đại học đã được đưa vào Luật giáo dục 1998, tiếp 

đó được làm rõ hơn trong Luật giáo dục 2005, nhưng đến nay các cơ sở giáo dục đại học 

vẫn nằm dưới quyền kiểm soát cao độ của Bộ GD&ĐT và các bộ chủ quản. Một ví dụ 

nữa, rõ ràng nhất cho sự không đồng bộ này là việc thực hiện chủ trương phát triển 

GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Chủ trương này đã được quy định trong Hiến pháp 1992. 

Đến nay 21 năm đã trôi qua, nhưng chủ trương này vẫn nằm lại chủ yếu trên giấy, giáo 

dục vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu theo đánh giá chính thức trong các văn bản 

của Đảng và Nhà nước. 
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