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Tóm tắt 

Công bằng xã hội là mục tiêu phát triển của Việt Nam. Giáo dục là một trong những 

điều kiện bảo đảm công bằng và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân trong xã hội. Việc tiếp 

cận dịch vụ giáo dục, đặc biệt là học sinh nghèo ở Việt Nam còn có những hạn chế dẫn 

đến sự khác biệt về tỷ lệ nhập học đúng độ tuổi giữa nông thôn và thành thị, giữa các 

nhóm dân tộc và giữa nhóm giàu và nhóm nghèo ở các cấp học trong hệ thống giáo dục 

quốc dân, cấp học càng cao thì sự khác biệt càng lớn. Có nhiều nguyên nhân cản trở đến 

việc tiếp cận dịch vụ giáo dục của người nghèo. Nguyên nhân từ phía cung cấp dịch vụ 

giáo dục; Nguyên nhân từ phía người tiếp nhận dịch vụ giáo dục; Ngoài ra còn có các 

nhân tố khác như điều kiện kinh tế xã hội, địa lý của địa phương, dân tộc, tôn giáo… Vì 

vậy cần có giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho người nghèo để 

thực hiện mục tiêu công bằng xã hội và  phát triển kinh tế- xã hội  bền vững ở Việt Nam. 

 

STATUS AND SOLUTIONS TO ENHANCEMENT OF EDUCATIONAL 

SERVICE ACCESS FOR POOR STUDENTS IN VIETNAM 

Summary 

Social equality is a development goal in Vietnam. Education is one of the conditions 

to ensure the equality and development opportunity for every individual in the society. 

However, the access to educational services, particular that to the poor in Vietnam has 

been showing limitations resulting in discrepancies in enrollment rate between urban and 

rural areas, between ethnic groups, between the rich and the poor in different levels of the 

national education system. The higher level of education is, the greater discrepancy is 

found. There are several reasons hindering the poor from educational service access. 

Reasons arisen from the education providers, the educational service receivers; Apart 

from that, there are also other factors such as socio-economic and geographical conditions 

at the locality, ethnic and religion-related issues...So it is necessary to improve 

educational access possibilities for the poor in  order to implementation of the goal of 

social equality and sustainable socio-economic development in Vietnam. 

 

 



1. Thực trạng  tiếp cận giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam hiện nay 

 

Tìm hiểu khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho học sinh nghèo ở Việt Nam qua các 

chỉ tiêu như:  tình hình đi học; tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi; mức chi tiêu cho giáo dục. 

1.1. Tình hình đi học, tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi  

Theo kết quả Tổng điều tra dân số, năm 2009 Việt Nam có 24,7% dân số từ  5 tuổi trở 

lên đang tham gia học tập trong hệ thống giáo dục quốc dân [Error! Reference source 

not found.]. Nhìn chung không có sự khác biệt lớn giữa nam và nữ, giữa nông thôn và 

thành thị về tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên đang đi học.Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa 

các nhóm thu nhập. Tỉ lệ dân số 5 tuổi trở lên ở nhóm nghèo nhất chưa bao giờ đến 

trường gấp gần 11,5 lần so với nhóm giàu nhất (16.2% và  là 1.4%)  (Bảng 1).    

Bảng 1. Tình hình đi học của dân số từ  5 tuổi trở lên, 2009 

Đơn vị: % 

Chỉ số Tỷ lệ đang đi 

học 

Tỷ lệ đã thôi 

học 

Tỷ lệ chưa bao 

giờ đến trường 

Chung  24,7 70,2 5,1 

Giới tính Nam 25,8 70,7 3,5 

Nữ 23,6 69,7 6,7 

Thành thị / nông 

thông 

Thành thị 25,7 71,7 2,6 

Nông thôn 24,3 69,5 6,2 

Tình trạng kinh 

tế- xã hội của hộ 

gia đình 

Nghèo nhất 22,6 61,2 16,2 

Nghèo 23,3 70,0 6,7 

Trung bình 24,6 72,1 3,3 

Giàu 24,5 73,2 2,3 

Giàu nhất 27,2 71,4 1,4 

Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam, 2009 

 

 Một trong những chỉ số quan trọng đánh giá khả năng tiếp cận giáo dục đó là tỉ lệ 

nhập học đúng độ tuổi các cấp. Năm 2009, tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi chung của tiểu học 

là 95,5%; trung học cơ sở là 82,6%; Trung học phổ thông 56,7%; cao đẳng 6,7% và đại 

học 9,6%.    

Bảng 2. Tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi các cấp, 2009 

Chỉ số Tiểu 

học 

THCS THPT Cao 

đẳng 

 Đại học 

Chung  95,5 82,6 56,7 6,7 9,6 

Tình trạng kinh 

tế- xã hội của hộ 

gia đình 

Nghèo nhất 88,9 59,0 23,2 0,3 0,3 

Nghèo 95,3 78,7 44,2 1,8 1,0 

Trung bình 97,0 86,7 56,1 7,8 5,5 

Giàu 97,5 89,6 64,6 8,6 10,6 

Giàu nhất 98,3 94,9 82,3 11,6 26,3 

Nguồn: Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009 

 Phân tích tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi theo tình trạng kinh tế- xã hội của hộ gia đình 

cho thấy, cấp học càng cao thì sự khác biệt càng lớn. Đối với hộ nghèo nhất, tỉ lệ nhập 

học đúng độ tuổi ở bậc học cơ sở: Tiểu học là 88,9%, THCS 59,0%, còn hộ giàu nhất là 



98,3% và 94,9%. Mặc dù được coi là bậc học phổ cập giáo dục nhưng tỉ lệ nhập học đúng 

độ tuổi, đặc biệt của THCS ở các hộ gia đình nghèo nhất vẫn còn rất thấp. Sự khác biệt  

lớn nhất là tỉ lệ nhập học đúng độ tuổi bậc học đại học. Trong khi nhóm hộ gia đình giàu 

nhất có tỉ lệ nhập học đại học là 26,3% thì tỉ lệ này ở nhóm hộ gia đình nghèo là 0,3% 

(gấp 86,7 lần). Điều này cho thấy cơ hội tiếp cận giáo dục, đặc biệt giáo dục bậc cao cho 

người nghèo còn rất thấp.  

1.2. Mức chi tiêu cho giáo dục  

 Mức chi tiêu trong gia đình có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch giáo dục của 

người nghèo. Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm 2010 cho thấy mỗi hộ gia 

đình bình quân hàng năm dành khoảng 6% trong tổng chi tiêu đời sống của hộ gia đình 

cho giáo dục và đào tạo. Nhìn chung không có sự khác biệt về tỷ trọng dành chi cho giáo 

dục và đào tạo trong tổng chi đời sống của hộ gia đình (Bảng 3).  

 

Bảng 3. Tỷ trọng chi giáo dục&đào tạo trong chi tiêu cho đời sống của hộ gia đình, 2010 

Đơn vị: % 

 Chung Nghèo 

nhất 

Nghèo Trung 

bình 

Giàu Giàu nhất 

Cả nước 6,0 5,3 5,6 5,8 5,9 6,4 

Thành thị  7,0 6,2 6,5 6,6 6,0 8,1 

Nông thôn 5,2 4,7 5,8 5,2 5,5 4,9 
Nguồn: Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2010 

 Mức chi bình quân cho 1 người đi học trong 12 tháng qua của một hộ gia đình là 

3.028 nghìn đồng. Trong đó, mức chi cho học phí là cao nhất 1.092 nghìn đồng và tiền chi 

cho học thêm chiếm tỉ lệ tương đối lớn 361 nghìn đồng, đóng góp trường lớp là 199 nghìn 

đồng, tiếp đến là  sách giáo khoa, dụng cụ học tập, đồng phục quần áo (Bảng 4). 

Bảng 4. Chi giáo dục, đào tạo bình quân 1 người đi học trong 12 tháng qua chia theo 

khoản chi và tình trạng kinh tế hộ gia đình 

                                                                                                 Đơn vị : nghìn đồng 

Nhóm Chung Học 

phí 

Đóng góp 

trường 

lớp 

Đồng 

phục 

quần áo 

Sách 

giáo 

khoa 

Dụng 

cụ học 

tập 

Học 

thêm 

Chi 

Khác 

TB cả nước 3028 1092 199 127 190 154 361 673 

Nghèo nhất 1078 224 109 69 105 108 99 262 

Nghèo 1729 466 155 103 156 135 185 407 

Trung bình 2396 688 190 129 188 147 280 621 

Giàu 3430 1088 228 150 226 178 458 845 

Giàu nhất 6832 3137 326 190 285 210 830 1297 

Chênh lệch 

giữa nhóm 

giàu nhất và 

nghèo nhất 

6,3 14,0 3,0 2,8 2,7 1,9 8,4 5,0 

Nguồn: Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2010 

 So sánh mức chi giữa nhóm  hộ gia đình nghèo nhất và hộ gia đình giàu nhất cho thấy 

mức chi cho giáo dục của nhóm giàu nhất là 6.832 nghìn đồng gấp 6,3 lần so với nhóm 



nghèo-1078 nghìn đồng. Điều này cho thấy sự đầu tư vào giáo dục của nhóm giàu nhất 

lớn hơn rất nhiều nhóm nghèo nhất.  

Đánh giá chung  

Trong những năm qua Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc mở rộng cơ hội tiếp 

cận giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trẻ em . Vì vậy tỉ lệ biết chữ, tỉ lệ nhập 

học ở bậc học phổ cập, tỷ lệ nhập học ở các cấp học ngày càng cao. Tuy nhiên, xét về tỷ 

lệ nhập học ở các cấp học, càng lên cấp  học cao thì số lượng học sinh nghèo đến trường 

càng giảm; Khả năng trang trải các dịch vụ giáo dục của người nghèo thấp, học phí và các 

khoản đóng góp trường lớp đã trở thành gánh nặng  đối với gia đình nghèo; học sinh 

nghèo ít có cơ hội đi học thêm, phải dành thời gian giúp đỡ gia đình và lao động kiếm 

sống  vì thế mà ảnh hưởng chất lượng học tập của các em.  

2. Nguyên nhân hạn chế 

 2.1. Về chính sách:  

  Mặc dù Đảng, nhà nước và Chính phủ quan tâm, ban hành nhiều chính sách nhằm 

phát triển giáo dục, đặc biệt cho các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc… tuy 

nhiên do hạn chế của nguồn lực nên việc thực hiện các chính sách còn chưa đầy đủ. Hơn 

nữa, cơ chế chính sách chưa phù hợp với vùng miền và chưa đủ mạnh; đầu tư cho giáo 

dục, đặc biệt đầu tư cho giáo dục các vùng khó khăn còn hạn hẹp. Đầu tư chưa phù hợp 

với điều kiện thực tế của các vùng miền; hỗ trợ cho các địa phương khó khăn còn chậm, 

hạn chế và chưa đủ mạnh để phát triển giáo dục. 

2.2. Về phía cung cấp dịch vụ giáo dục 

  Mạng lưới trường lớp: Trong những năm gần đây, giáo dục phổ thông được chú 

trọng, mạng lưới trường lớp được phát triển, phủ tới tận các thôn bản theo phương châm 

đưa giáo dục đến với trẻ em và tạo điều kiện đưa trẻ em ra lớp. Tuy nhiên nhiều trường ở 

vùng sâu, vùng xa có rất nhiều điểm lẻ. Việc liên lạc giữa các điểm trường lẻ và điểm 

trường chính rất khó khăn, không kịp thời. Ở điểm trường lẻ; điều kiện học tập rất khó 

khăn; hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh thường bị biệt lập, giáo viên và học 

sinh ít có cơ hội tham gia các hoạt động chung của nhà trường; Giáo viên ít có các cơ hội 

trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ vì thế trình độ giáo viên thường thấp hơn. Điểm 

trường lẻ còn khó khăn trong việc phân phối, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học. Hình 

thức tổ chức ở các trường vùng dân tộc thiểu số rất phong phú: lớp cắm bản,  lớp ghép 2 

đến 3 trình độ, lớp nhô; từ trường phổ thông bình thường đến trường liên cấp, trường nội 

trú, trường bán trú dân nuôi, trường bán trú cụm xã. Đây là những nguyên nhân tạo nên sự 

chênh lệch về chất lượng dạy – học giữa các lớp trong một trường, giữa các trường và 

giữa các vùng với nhau.  

Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

còn thiếu thốn, hầu như không có, phòng học chủ yếu là nhà cấp 4, nhà tạm. Thư viện của 

trường nghèo nàn, chỉ có sách giáo khoa và sách tham khảo cho giáo viên, một vài cuốn 

truyện và một số cuốn sách phổ biến kiến thức, nhìn chung các sách này cũng rất lạc hậu 

và ít tác dụng.  

- Đội ngũ giáo viên, ngày càng được nâng cao trình độ để đạt chuẩn và trên chuẩn. 

Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên dưới chuẩn, nhiều địa phương khó khăn vẫn còn 

thiếu giáo viên. Trình độ giáo viên còn yếu, kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học của 

giáo viên còn yếu nên chưa hướng cho học sinh tham gia tích cực và chủ động vào các 

hoạt động học tập. Ngoài ra điều kiện về cơ sở vật chất lớp học không đáp ứng nên chủ 



yếu vẫn là thầy nói, trò nghe. Nhiều giáo viên chưa thực hiện đổi mới phương pháp giảng 

dạy.  

- Về chương trình giáo dục: Chương trình giáo dục hiện nay chưa được thiết kế mở, 

chưa mang tính linh hoạt, tính hành dụng chưa cao, chưa gắn bó nhiều với thực tiễn Việt 

Nam
1
. Chương trình giáo dục hiện nay được thiết kế hướng tới đối tượng là học sinh ở 

các vùng kinh tế- xã hội tương đối thuận lợi. Chương trình đòi hỏi học sinh phải phát huy 

được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình  học tập. 

 

2.3. Nguyên nhân về phía người tiếp nhận giáo dục 

Đa số người dân nghèo sinh sống ở các vùng sâu, xa đều là người dân tộc, điều kiện 

sản xuất còn rất khó khăn, thiếu thốn, sản xuất mang tính tự nhiên, lao động chủ yếu là 

thủ công, người dân chưa thấy rõ được lợi ích của việc đi học nên chưa quan tâm nhiều đến 

việc học tập của con em. Chi phí trực tiếp mà phụ huynh phải trả cho giáo dục vượt quá 

khả năng tài chính của những gia đình nghèo và gây cản trở cho việc đi học. Hơn nữa,  

học sinh, đặc biệt là học sinh trung học là lực lượng lao động chính của nhiều gia đình. Các 

em phải bỏ học để đi kiếm sống, giúp đỡ gia đình. Bên cạnh đó, do hủ tục lạc hậu, một số bộ 

phận không nhỏ các em ở độ tuổi 17-18 đã phải lập gia đình. Bên cạnh các nguyên nhân 

trên, điều kiện địa lý, kinh tế, văn hóa xã hội là một trong những nguyên nhân cản trở việc 

tiếp cận dịch vụ giáo dục của học sinh nghèo. 

3. Một số giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho người 

nghèo ở Việt Nam hiện nay 

3.1 Về mặt chính sách  

Mặc dù đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo trong việc tiếp cận dịch vụ 

giáo dục nhưng tỉ lệ học sinh nghèo không đến trường và bỏ học còn cao. Vì vậy, ngân 

sách nhà nước tập trung hơn cho các bậc giáo dục vùng khó khăn và ưu tiên phân bổ kinh 

phí để xây dựng CSVC, đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ giáo viên 

đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát sử dụng kinh phí một cách có hiệu quả. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trong nhân dân nhằm huy động 

nguồn nội lực và trí tuệ vào công tác giáo dục để đảm bảo chất lượng PCGD. Ngoài ra, 

cần có các chính sách hỗ trợ về tài chính cho hộ gia đình nghèo, giảm bớt các chi phí cho 

giáo dục đặc biệt ở các bậc học phổ cập để đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng 

cho học sinh nghèo..  

3.2. Giải pháp về phía cung cấp dịch vụ cơ sở 

 Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ giáo dục, cần phát triển mạng lưới các trường 

lớp ở vùng khó khăn tạo điều kiện để củng cố và mở rộng xây dựng trường mầm non, 

trường tiểu học, trường THCS trên tất cả các xã phường, thị trấn, phát triển trung tâm giáo 

dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, các trường dạy nghề, các trung 

tâm học tập cộng đồng ở các địa phương. Đa dạng hóa các loại hình trường, lớp và hình 

thức học tập, tạo điều kiện thu hút những học sinh nghèo đến trường.  Tăng cường đầu tư 

phát triển giáo dục, đặc biệt đầu tư nâng cấp CSVC, trang thiết bị dạy học; tổ chức quản 

lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho GD & ĐT.  
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Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chất 

lượng đồng bộ ở các môn học. Có kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thuờng xuyên về 

chuyên môn, phương pháp dạy học cho giáo viên.    

Tổ chức và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động các lực lượng xã hội 

tham gia vào việc đa dạng hóa các hình thức học tập (chữ và nghề) mở ra các loại hình 

trường lớp (phổ thông và nghề nghiệp), đa dạng hóa đối tượng tuyển sinh, các phương 

thức đào tạo chính quy, không chính quy tạo cơ hội học tập cho các học sinh  và góp phần 

tạo ra một xã hội học tập trên phạm vi xã, huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện. 

3.3. Giải pháp về phía người tiếp nhận dịch vụ giáo dục 

Để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục có chất lượng cần tập trung vào 

học sinh. Cần trang bị cho các em kiến thức và công cụ nhằm giúp các em hiểu được các 

quyền của mình, đồng thời có thể trao đổi các nhu cầu, nguyện vọng của mình với giáo 

viên, các cấp quản lý và các nhà hoạch định chính sách một cách tích cực.  

Những học sinh  thuộc các hộ gia đình nghèo thì trình độ  học vấn của cha mẹ hạn 

chế nên không hiểu rõ được tầm quan trọng của giáo dục vì vậy cần việc nâng cao năng 

lực cho các hộ gia đình và học sinh  nghèo thông qua việc tuyên truyền, tập huấn cho cha 

mẹ để họ có kiến thức về việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, có khả năng giúp con em mình 

tiếp cận đầy đủ dịch vụ có chất lượng tốt.  

4. Một số kiến nghị 

Để đảm bảo cơ hội cho tất cả học sinh , đặc biệt học sinh  nghèo tiếp cận dịch vụ 

giáo dục, Chính phủ cần có chính sách tài chính đặc biệt cho người nghèo như  chính sách 

miễn học phí cho học sinh nghèo; cấp học bổng và học phẩm cho người học;  hỗ trợ bữa 

trưa cho học sinh học cả ngày; đầu tư kinh phí  xây dựng trường cơ sở vật chất cho các 

trường ở vùng khó khăn. 

Các tỉnh cần xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục để có kế hoạch phát triển mạng 

lưới trường lớp, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo 

dục. Bảo đảm việc thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên và có những chính sách riêng 

để hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên và hỗ trợ cho học sinh nghèo. 

 Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng giáo dục cần được chú trọng. Nhà 

nước cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách học phí để đảm bảo người 

nghèo có cơ hội được tiếp cận dịch vụ giáo dục có chất lượng. 
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