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CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

I. Kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện các mục tiêu/chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015 đã đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ giao tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 về việc 

phê duyệt Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020; Quyết 

định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển 

nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 

năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát 

triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu 

phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015.  

 1. Đối với Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-

2020 (Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ) 

đề nghị Quý Bộ đánh giá như sau: 

1.1. Đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu/mục tiêu về 

phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 so với các mục tiêu và chỉ tiêu về phát 

triển nhân lực đã được xác định đến năm 2015 trong Quyết định số 579/QĐ-TTg 

ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chức năng quản lý nhà 

nước của Quý Bộ cụ thể:  

Bảng 1. Kết quả việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu/mục tiêu về phát triển 

nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

Thực hiện 

đến  

năm 2015 

Ghi chú 

1. Số sinh viên đại học – 

cao đẳng trên 10.000 dân 

(sinh viên) 

200 300 400 257,7 

 

2. Số trường đại học xuất 

sắc trình độ quốc tế 
- - > 4 - Đang triển 

khai Dự án 

Dự thảo 
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(trường) xây dựng các 

trường ĐH 

xuất sắc 

3. Nhân lực có trình độ 

cao trong các lĩnh vực 

đột phá (người)    

  

- Giảng viên ĐH, CĐ 77.500 100.000 160.000 93.851  

[Nguồn: Thống kê Bộ GD&ĐT; website của Tổng cục thống kê] 

1.1.1. Những mặt được 

Chất lượng đào tạo được cải thiện qua từng năm thể hiện qua các mặt: Chuẩn 

đầu ra của các chương trình đào tạo đã được xây dựng và cơ hội việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp ở một số trường ngày càng tăng; Ngày càng có nhiều chương trình 

đào tạo được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận
1
; vị trí xếp hạng các 

trường đại học Việt Nam trên các bảng xếp hạng đại học khu vực và thế giới tiếp 

tục được cải thiện
2
; công bố quốc tế của các trường đại học Việt Nam ngày càng 

tăng. Các chương trình chất lượng cao như chương trình tiên tiến, chương trình giáo 

dục đại hoc theo định hướng chuyên nghiệp (Professional oriented Higher Education 

- POHE), Chương trình kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) và chương trình đào tạo chất 

lượng cao theo Thông tư số 23/2015/TT-BGDĐT tiếp tục phát triển, nâng tổng số 

lượt ngành/chương trình đào tạo chất lượng cao trong cả nước lên gần 250 

chương trình, bước đầu tạo sự lan tỏa về mô hình đào tạo chất lượng cao trong 

toàn hệ thống.  

Để nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở đào tạo đã chú trọng và đẩy 

mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nghiên cứu khoa học trong giảng 

viên và sinh viên, thực hiện nhiều đề tài gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, có sự tham 

gia của các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của 

trường. Các cơ sở đào tạo đã tích cực, chủ động trong việc phối hợp với doanh 

nghiệp để triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp; ký kết hợp đồng 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp; kết quả nghiên 

cứu được đánh giá cao, có nhiều ứng dụng vào thực tế đời sống xã hội với hàng 

trăm bằng/giấy chứng nhận độc quyền sở hữu trí tuệ; có hàng nghìn đề tài nghiên 

cứu các cấp được triển khai hàng năm, hàng nghìn bài báo trong nước và quốc tế 

đã được công bố trong đó có hàng trăm bài đăng trên tạp chí ISI
3
. 

                                           
1
 Chỉ tính riêng các trường trực thuộc Bộ thì hiện có 05 trường đã mời các tổ chức kiểm định quốc tế (ABET, 

AUN-QA) và đã kiểm định thành công 15 chương trình đào, chiếm tỷ lệ 24,2% trong số 62 chương trình được 

kiểm định quốc tế trong toàn quốc. 
2
 Theo bảng xếp hạng của các trường đại học thế giới năm 2014 (QS 2014), trong danh sách xếp hạng châu Á: Đại 

học Quốc gia Hà Nội đạt hạng 161/170, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đạt hạng 191/200, Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội đạt hạng 251/300. Bên cạnh đó, có 2 trường đại học đã đạt 3 sao của QS Stars (Trường Đại học 

FPT và Trường Đại học Tôn Đức Thắng). 
3
 Điển hình là: ĐH Đà Nẵng, đã được cấp 20 bằng/giấy chứng nhận độc quyền sở hữu trí tuệ, đã công bố hàng 

nghìn bài báo quốc tế trong đó hơn 200 bài ISI, mỗi năm triển khai hơn 200 đề tài nghiên cứu các cấp; riêng 
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Nhiều trường đã tích cực chủ động và thực hiện hiệu quả hoạt động hợp tác 

quốc tế trong liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học; mở rộng các chương trình 

trao đổi sinh viên, giảng viên; bước đầu hình thành và phát triển việc chuyển đổi, 

công nhận tín chỉ với các trường của quốc gia khác thông qua các chương trình, dự 

án
4
. 

Tập trung triển khai các dự án xây dựng trường đại học xuất sắc. Hiện nay 

đã triển khai xây dựng: Trường Đại học Việt - Đức, Trường Đại học Khoa học và 

Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Việt - Nhật thành các trường ĐH đẳng cấp 

quốc tế. Giai đoạn từ 2015-2020 tiếp tục phát triển hai đại học quốc gia là: Đại 

học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành các cơ sở giáo 

dục đại học xuất sắc. 

1.1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Một số chỉ tiêu chưa đạt được như đã đề ra (Bảng 1). Tự chủ đại học còn 

nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do nhận thức về tự chủ của nhiều cán bộ quản lý 

và cơ sở đào tạo còn chưa phù hợp. Các cơ chế, chính sách về tự chủ còn thiếu và 

chưa đồng bộ. Việc giao quyền tự chủ, đặc biệt là đối với giáo dục đại học mới 

chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp; điều kiện tự chủ mới chỉ tiếp cận chủ yếu từ góc 

độ về tài chính, trong khi các khía cạnh khác như năng lực tự chủ về học thuật, tổ 

chức và nhân sự chưa được chú trọng đầy đủ. Đặc biệt, nhiều cơ sở đào tạo còn tư 

duy bao cấp, dựa vào Nhà nước. 

Hội nhập quốc tế trong giáo dục chưa sâu, không đồng đều giữa các địa 

phương và cơ sở giáo dục. Nguyên nhân là do nhận thức về hội nhập quốc tế 

trong giáo dục và đào tạo của nhiều địa phương, cơ sở giáo dục còn hạn chế. Các 

nguồn lực đầu tư cho hội nhập quốc tế chưa tương xứng. Năng lực hội nhập chưa 

đáp ứng được yêu cầu mà đối tác đặt ra. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, lạc hậu. 

Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế của nước ta còn khó khăn. Ở một số địa 

phương nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất trường, lớp còn hạn hẹp, đầu tư 

còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Công tác xã hội hóa trong đầu tư cho giáo dục 

chưa được chú trọng. 

Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước; tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra 

                                                                                                                                      
Trường CĐ Công nghệ, ĐH Đà Nẵng, trong năm 2015 đã công bố 35 bài báo quốc tế; ĐH Huế: hoạt động KHCN 

giai đoạn 2009 – 2014 đã tạo ra 153 sản phẩm công nghệ, trong đó 20 sản phẩm có tiềm năng thương mại để phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; ĐH Thái Nguyên: Số công trình công bố trong và ngoài nước tăng, từ năm 2010 đến 

2015 công bố trong nước 2.654 công trình, quốc tế 429 công trình, trong đó có 197 công trình trong danh mục ISI, 

SCI; Trường ĐH Cần Thơ hàng năm thực hiện gần 300 đề tài NCKH các cấp trong đó có khoảng 30 đề tài hợp tác 

quốc tế với khoảng 1.200 xuất bản phẩm từ các công trình NCKH, hơn 100 bài báo quốc tế... 
4
 Chương trình trao đổi sinh viên ASEAN  (ASEAN International Mobility for Students - AIMS) dự án thí  điểm áp dụng 

khung chuyển đổi tín chỉ chung Châu Á (Academic Credit Trasfer framework for Asia - ACTFA) và thành lập Hiệp hội các 

trường ĐH thuộc tiểu vùng sông Mêkông (Greater Mekong Subregion university Consortium). 
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trường không tìm được việc làm còn nhiều. Nguyên nhân là do chương trình đào 

tạo chậm được đổi mới, còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn. Công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên chưa được quan tâm đúng mức. Cơ 

sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa được đầu tư tương xứng. Công tác dự báo 

nhu cầu thị trường lao động chưa tốt, chưa gắn kết giữa quy mô đào tạo với nhu 

cầu của thị trường. 

1.1.3. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

- Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và 

đào tạo. 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp và nâng 

cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ 

quản lý giáo dục.  

- Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. 

- Đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương về giáo dục và đào tạo với 

các nước, tranh thủ tối đa sự hợp tác, hỗ trợ của quốc tế, tăng cường ký kết hiệp 

định, thỏa thuận hợp tác với nước ngoài. 

- Nâng cao hiệu quả thực hiện các đề án, chương trình học bổng cử công 

dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; tăng cường đối thoại chính sách về giáo dục 

với các nhà đầu tư nhằm thu hút nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư trong giáo 

dục; tăng số lượng học bổng cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên đi học nước 

ngoài.  

- Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, 

sau đại học. 

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện một số giải pháp về phát triển nhân lực 

giai đoạn 2011- 2015 liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo 

dục vàĐào tạo (được liệt kê tại phần III. Những giải pháp phát triển nhân lực 

Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ): 

1.2.1. Những mặt được  

a) Đổi mới nhận thức và quản lý nhà nước về phát triển và sử dụng nhân 

lực 

- Đã xây dựng và ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục 

và tổ chức triển khai thực hiện
5
.  

- Hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về điều kiện thành lập và 

chuẩn mực chung về hoạt động của các cơ sở giáo dục, bao gồm: Điều kiện và 

thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ 

                                           
5 Quyết định 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy hoạch phát 

triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020. 
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hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện
6
; Điều lệ 

trường Đại học
7
; Điều lệ trường cao đẳng

8
; Điều lệ trường trung cấp chuyên 

nghiệp
9
; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp 

học
10

; Điều lệ trường tiểu học
11

; Điều lệ trường mầm non
12

. 

- Hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về đánh giá chất lượng của các 

cơ sở giáo dục: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non
13

; trường tiểu 

học
14

; trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học
15

; Quy chế công 

nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 
16

; Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, 

công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn 

quốc gia
17

; Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường PT có 

nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
18

; Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
19

 

và quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp
20

 … 

- Xây dựng chính sách phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng khó khăn, cho 

con em người dân tộc: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì ban hành, trình các cấp 

có thẩm quyền ban hành các chính sách về chế độ ưu đãi đối với giáo viên công 

tác tại vùng khó khăn
21

, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc
22

; phát triển các 

                                           
6 Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành 

lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại 

học, học viện. 
7 Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường Đại học. 
8 Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng. 
9 Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên 

nghiệp. 
10 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT 

và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
11 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư số 

50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT. 
12 Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non (Văn bản hợp nhất). 
13 Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định về chất lượng giáo dục trường mầm non. 
14 Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

trường tiểu học.                       
15 Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ GD&ĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và 

trường phổ thông nhiều cấp học. 
16 Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt 

chuẩn quốc gia. 
17 Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận 

trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 
18 Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường 

THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. 
19 Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày  30/10/2012 của Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 

tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp 

chuyên nghiệp 
20 Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định 

chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 
21 Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP  ngày 

20/6/2006 về Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện Khoản 1 

và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP. 
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loại hình chuyên biệt
23

; tăng cường dạy tiếng dân tộc
24

. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu 

phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát 

triển bền vững sau năm 2015; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án Củng cố 

và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015 và 

Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015; 

tham mưu và được Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát 

triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016-2020 và xây dựng 

chính sách hỗ trợ học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít 

người. Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, 

dự bị đại học dân tộc tiếp tục được củng cố, phát triển về quy mô, mạng lưới
25

; 

chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc 

bán trú, trường dự bị đại học cơ bản đáp ứng yêu cầu về tạo nguồn đào tạo cán bộ 

người dân tộc thiểu số cho các vùng, miền, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số
26

, miền núi. Công tác chỉ đạo, quản lý việc dạy học 

tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh và cán bộ công chức tiếp tục được chú trọng 

và đạt hiệu quả tốt . Chế độ, chính sách đối với người học, người dạy và các cơ sở 

giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đủ và 

kịp thời theo quy định. Các địa phương đã quan tâm tạo cơ hội tiếp cận giáo dục, 

thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật
27

, phối hợp với các 

đơn vị, các ngành hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ em bị khuyết tật
28

.  

                                                                                                                                      
22 Thông tư số 19/2013/TT-BGDĐT ngày 3/6/2013 ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Mông, Khmer và 

Jrai; Thông tư số 19/2014TT-BGDĐT ngày 30/5/2014 ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba na, Ê Đê và 

Chăm. 
23 Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống 

trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015. 

24 Nghị định 82/2010/NĐ-CP  ngày 15/07/2010 quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP. 

25 Năm học 2015-2016, trường PTDTNT có ở 50 tỉnh/thành phố với 314 trường, với số lượng 91.193 học sinh; tăng so với năm 

học 2014-2015 là 06 trường, 2946 học sinh; toàn quốc có 28 tỉnh có trường PTDTBT, gồm 975 trường và 158.069 học sinh bán 

trú; tăng so với năm học 2014-2015 là 99 trường, 17.220 học sinh. 

26 Các trường PTDTNT đều tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông 

cấp THCS, THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống trường PTDTBT có nhiều chuyển biến tích cực: tỷ lệ 

huy động học sinh dân tộc thiểu số trong độ tuổi ra lớp tăng, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số bỏ học giảm, môi trường học tập ở 

trường PTDTBT đã giúp học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận nhanh hơn với tiếng Việt. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều 

chuyển biến rõ rệt; công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS có chất lượng và phát triển ổn 

định tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. 

27 Số học sinh tiểu học khuyết tật được huy động: 51.037 (trong đó học hoà nhập: 48.105, học chuyên biệt: 2.932) . Các tỉnh làm tốt 

công tác này là Gia Lai, Đồng Nai, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… 

28 TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện tốt việc thử nghiệm diện hẹp Bảng hỏi theo dõi sự phát triển của trẻ ASQ-3 và 

tổ chức tập huấn do chuyên gia nước ngoài thực hiện cho đội ngũ chuyên gia trong nước và cốt cán các địa phương chuẩn bị thử 

nghiệm diện rộng bảng hỏi này tại 8 đơn vị: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Kon 

Tum, Đồng Tháp. 
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- Xây dựng bộ tiêu chí về phát triển nhân lực và sáng tạo Việt Nam: đã xây 

dựng Dự thảo bộ tiêu chí và gửi xin ý kiến các bộ ngành. Đây là một bộ chỉ số 

hàm chứa nhiều nội dung mang tính tổng hợp, phức tạo nên vẫn chưa trình được 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, thực hiện quyền tự chủ, nghĩa vụ tự chịu 

trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nhân lực trên cơ sở quản lý của nhà nước và 

giám sát của xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo theo hướng tăng cường phân cấp 

quản lý cho địa phương, tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo, từng 

bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm 

việc với 63 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường đại học, 

cao đẳng trực thuộc Bộ nhằm thống nhất chủ trương, định hướng và các nhiệm ưu 

tiên thực hiện để nâng cao rõ rệt các hoạt động giáo dục và đào tạo trong thời gian 

tới.  

+ Các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn 

và xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan sở giáo dục và đào tạo theo quy định của 

Chính phủ
29

; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương ban hành kịp thời, 

sát thực tiễn kế hoạch thời gian năm học, các giải pháp phát triển giáo dục gắn 

với các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 29 phù hợp với thực tế của địa phương. 

Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên cơ sở giao quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục; đồng thời tăng cường trách nhiệm 

giải trình đối với xã hội. 

Tỷ lệ các địa phương ban hành quy định chức năng,nhiệm vụ  

và cơ cấu tổ chức cấp sở, phòng GDĐT theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, 2016 

 

 

[Nguồn: Báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, 2016] 

                                           
29 Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (cả nước 

có 60/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và 523/677 đơn vị quận, huyện (77,25%) đã ban hành quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo các quy định). 
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+ Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm: Thúc đẩy cạnh tranh lành 

mạnh nhằm chuyển mạnh hệ thống đào tạo sang hoạt động theo cơ chế đáp ứng 

nhu cầu của xã hội, tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Triển 

khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi 

mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-

2017, cùng với việc 14 trường được thí điểm tự chủ, nhiều trường đã quan tâm 

đến việc hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy theo đúng quy định của quản trị đại học 

hiện nay; các trường đã thành lập Hội đồng trường tạo tiền đề cần thiết cho việc triển 

khai thực hiện chủ trương tự chủ đại học. Đối với các cơ sở giáo dục đại học được 

giao thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cần tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

trên và sử dụng tốt cơ chế tự chủ để nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện đầy 

đủ chế độ báo cáo theo Nghị quyết số 77 và Đề án tự chủ đã được phê duyệt; tổ 

chức sơ kết, tổng kết thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77 và báo cáo 

Bộ trước ngày 30/9/2017 để góp phần xây dựng chính sách tự chủ đại học bền 

vững. Đối với các có sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm chưa thực hiện tự 

chủ lập kế hoạch chuyển sang hoạt động tự chủ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp 

về lộ trình, bước đi, kế hoạch đầu tư để đảm bảo các điều kiện cần thiết thực hiện 

tự chủ. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học phát triển quan hệ hợp tác với doanh 

nghiệp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghê; tăng cường 

quản lý chất lượng đầu ra để đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực theo yêu cầu 

của thị trường lao động trong và ngoài nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

hội nhập quốc tế. 

b) Tập trung xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm: 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đang đào 

tạo chương trình tiên tiến, chương trình POHE, chương trình đào tạo kỹ sư chất 

lượng cao PFIEV và các chương trình chất lượng cao khác sau khi kết thúc dự án; 

đưa các chương trình đào tạo chất lượng cao theo quy định tại Thông tư số 

23/2014/TT-BGDĐT theo hướng tiệm cận các chuẩn quốc tế; thực hiện các biện 

pháp lan toả để nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo đại trà. 

- Đề án 322/356: “Đề án Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng 

ngân sách nhà nước” (giai đoạn 2000 đến 2014): đã tuyển sinh và cử đi học 4.767 

lưu học sinh (đại học: 712, thạc sĩ: 1.538, tiến sĩ: 2.259, thực tập sinh: 258); đang 

học 116 lưu học sinh; 

- Đề án Xử lý nợ với Liên bang Nga: “Đề án cử cán bộ đi đào tạo tại Liên 

bang Nga theo Hiệp định Xử lý nợ của Việt Nam với Liên bang Nga 33 triệu 

USD”: đã cử được 1.028 lưu học sinh (đại học: 608, thạc sĩ: 412, tiến sĩ: 8);  đang 

học 43 LHS. “Đề án Xử lý nợ 17 triệu USD”: đã cử được 527 lưu học sinh (đại 
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học: 420, thạc sĩ: 9, tiến sĩ: 98); đang học 57 lưu học sinh. 

- Đề án 911: “Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường 

đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2010”: đã cử được được 1.799 lưu học sinh; 

đang học: 1405 lưu học sinh; 

- Đề án 599: “Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2013 – 2020”: đã cử được 51 lưu học sinh hiện đều đang học ở 

nước ngoài (đại học: 9, thạc sĩ: 42); 

- Đề án Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: “Chương trình trọng điểm 

phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn đến năm 2020”: đã cử đi được 340 lưu học sinh (thạc sĩ: 197 thạc 

sĩ, tiến sĩ: 143); đang học 148 lưu học sinh; 

- Đề án Bộ Công Thương: “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ 

trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”: đã cử đi 

được 06 người (03 thạc sĩ và 03 tiến sĩ) và hiện đang học là 03 người (01 thạc sĩ 

và 02 tiến sĩ). 

- Các chương trình học bổng theo Hiệp định hoặc chương trình viện trợ của 

nước ngoài: Bên cạnh những chương trình, đề án sử dụng ngân sách nhà nước, có 

21 nước cấp học bổng cho Việt Nam theo diện Hiệp định gồm Ấn Độ, Ba Lan, 

Bê-la-rút, Bun-ga-ri, Ca-dắc-xtan, Căm-pu-chia,  Cu-ba, Hung-ga-ri, Lào, Ma-

rốc, Môn-đô-va, Mông Cổ, Mô-dăm-bích, LB Nga, Ru-ma-ni, Cộng hòa Séc, 

Trung Quốc, U-crai-na, Xlô-va-ki-a, Xri-lan-ca, Vê-nê-zuê-la. Từ năm 2000 đến 

nay, đã tuyển sinh và cử đi được trên 10,000 LHS; đang học là 3.164 LHS (2.065 

đại học, 357 thạc sĩ, 706 tiến sĩ và 36 thực tập sinh). 

- Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh: Từ năm 2013, 

toàn quốc đã tuyển sinh đào tạo được 1.292 giáo viên, giảng viên giáo dục quốc 

phòng và an ninh, trong đó đã nghiệp với 808 cử nhân. Các cơ sở đào tạo đã đánh 

giá đội ngũ có đủ năng lực để giảng dạy ở cả trong các cơ sở giáo dục đại học, 

dạy nghề và phổ thông.  

- Đề án xã hội học tập: đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, tay nghề của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứ, công nhân và lao động 

nông thôn.  

1.2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Công tác xây dựng và thực hiện chính sách còn có bất cập; công tác quản 

lý và chỉ đạo, điều hành hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Mặc dù đã phân cấp quản lý 

nhưng một số địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình. Còn tình 

trạng né tránh, đổ lỗi cho các cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các hạn chế, 

tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo của địa phương. Nguyên nhân là do 

nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo chưa đầy đủ, thiếu cơ chế giám sát trách 
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nhiệm người đứng đầu các địa phương trong công tác quản lý các hoạt động giáo 

dục và đào tạo. Một số cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương chưa tham mưu 

kịp thời cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề 

bức xúc của ngành. 

- Công tác quy hoạch hệ thống, phát triển đội ngũ, phân luồng học sinh, 

dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tự chủ, hội nhập 

quốc tế, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn có hạn 

chế.  

+ Việc quy hoạch lại hệ thống giáo dục quốc dân còn chậm. Nguyên nhân 

là do công tác quy hoạch lại hệ thống giáo dục quốc dân chưa được quan tâm 

đúng mức; chưa có sự nghiên cứu bài bản, chuyên sâu, dựa trên các cơ sở khoa 

học vững chắc nên quá trình xây dựng khung hệ thống giáo dục quốc dân kéo dài, 

làm ảnh hưởng tới công tác quy hoạch lại hệ thống. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục còn nhiều bất cập, trình độ không đồng đều. Nguyên nhân là do 

công tác dự báo, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục chưa hiệu quả, chưa sát với nhu cầu sử dụng. 

+ Công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT chưa tốt. Nguyên 

nhân là do hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay chưa mạch lạc, công tác quản lý 

nhà nước về giáo dục nghề nghiệp còn chồng chéo, công tác hướng nghiệp trong 

nhà trường còn hạn chế. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của các chương trình đào tạo 

nghề còn yếu, chưa gắn với năng lực hành nghề, trang thiết bị các trường đào tạo 

nghề thiếu đồng bộ, thiếu sự gắn kết với doanh nghiệp, đội ngũ giáo viên đào tạo 

nghề thiếu kinh nghiệm thực tế. Tâm lý chạy theo bằng cấp còn nặng nề. 

+ Chất lượng dạy và học ngoại ngữ còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do 

sự quan tâm và đầu tư cho việc dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chưa 

tương xứng. Môi trường giao tiếp ngoại ngữ hạn chế, học sinh ít có cơ hội thực 

hành ngôn ngữ ngoài thời gian học trên lớp; đa số giáo viên tiếng Anh chưa đạt 

chuẩn năng lực tiếng Anh mặc dù có bằng cấp theo trình độ đào tạo; cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học ngoại ngữ ở nhiều địa phương, cơ sở giáo dục (nhất là khu 

vực nông thôn, miền núi) còn nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai Đề án dạy và 

học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 còn chậm, 

hiệu quả chưa cao. 

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và quản lý giáo dục 

chưa hiệu quả, còn hình thức. Nguyên nhân là do nhận thức về vai trò của công 

nghệ thông tin ở một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa đầy đủ; thiếu sự quan 

tâm, đầu tư về nguồn lực cho công tác này; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đảm 

bảo, thiếu đồng bộ, chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn ngành Giáo 

dục.... 
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+ Tự chủ đại học còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do nhận thức về tự 

chủ của nhiều cán bộ quản lý và cơ sở đào tạo còn chưa phù hợp. Các cơ chế, 

chính sách về tự chủ còn thiếu và chưa đồng bộ. Việc giao quyền tự chủ, đặc biệt 

là đối với giáo dục đại học mới chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp; điều kiện tự chủ 

mới chỉ tiếp cận chủ yếu từ góc độ về tài chính, trong khi các khía cạnh khác như 

năng lực tự chủ về học thuật, tổ chức và nhân sự chưa được chú trọng đầy đủ. 

Đặc biệt, nhiều cơ sở đào tạo còn tư duy bao cấp, dựa vào Nhà nước. 

+ Hội nhập quốc tế trong giáo dục chưa sâu, không đồng đều giữa các địa 

phương và cơ sở giáo dục. Nguyên nhân là do nhận thức về hội nhập quốc tế 

trong giáo dục và đào tạo của nhiều địa phương, cơ sở giáo dục còn hạn chế. Các 

nguồn lực đầu tư cho hội nhập quốc tế chưa tương xứng. Năng lực hội nhập chưa 

đáp ứng được yêu cầu mà đối tác đặt ra. 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, lạc hậu. 

Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế của nước ta còn khó khăn. Ở một số địa 

phương nguồn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất trường, lớp còn hạn hẹp, đầu tư 

còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Công tác xã hội hóa trong đầu tư cho giáo dục 

chưa được chú trọng. 

+ Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa 

đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước; tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường 

không tìm được việc làm còn nhiều. Nguyên nhân là do chương trình đào tạo chậm 

được đổi mới, còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên chưa được quan tâm đúng mức. Cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học chưa được đầu tư tương xứng. Công tác dự báo nhu cầu 

thị trường lao động chưa tốt, chưa gắn kết giữa quy mô đào tạo với nhu cầu của thị 

trường. 

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống chưa được quan tâm 

đúng mức, công tác truyền thông giáo dục chưa tốt 

+ Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh 

viên chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn một bộ 

phận học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống. Nguyên nhân là do 

ở một số cơ sở giáo dục, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kỹ 

năng sống, kỹ năng thực hành chưa được giáo viên các bộ môn chú trọng tích hợp, 

lồng ghép vào bài giảng; phương thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp còn 

mang tính hình thức, áp đặt; chưa tạo được sự tham gia của số đông học sinh; việc 

giáo dục kỹ năng sống chưa thực sự đi vào chiều sâu và thiếu các điều kiện cần 

thiết để triển khai; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh đã có kết quả bước đầu 

nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; công tác phối hợp giữa nhà trường với 

gia đình và xã hội trong việc quản lý học sinh, đảm bảo môi trường an ninh cho 

học sinh học tập, rèn luyện chưa được chặt chẽ. 
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+ Công tác truyền thông chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo của toàn ngành
30

. Nguyên nhân là do không ít cán bộ 

lãnh đạo, quản lý giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác truyền thông trong quá trình triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của 

ngành; còn tâm lý né tránh trả lời các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm; 

thiếu sự chủ động, phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc định hướng dư 

luận và cung cấp thông tin cho xã hội. 

1.2.3. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

- Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. 

- Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh 

phổ thông. 

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp 

học và trình độ đào tạo.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo 

dục. 

- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở 

giáo dục đại học. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và 

đào tạo. 

- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được tính đến năm 2015 đối 

với một số nhiệm vụ, công việc nêu trong Chương trình hành động thực hiện 

Chiến lược: 

 

 

 

 

                                           
30 Thực tế đó cho thấy một số chủ trương của Bộ, ngành khi đưa ra còn vấp phải nhiều phản ứng trái chiều của xã hội, trong đó 

có nhiều phản ứng không đáng có khi chưa hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu sâu được cái tốt, cái hay mang lại quyền lợi cho người dân, 

học sinh, sinh viên. 



Stt Tên, nhiệm vụ 

công việc 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

bắt đầu 

hoàn 

thành 

Cơ quan 

trình/ban 

hành 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ/công việc đến năm 2015 

1 Xây dựng Nghị 

định hướng dẫn thi 

hành Luật Giáo dục 

(sửa đổi năm 

2009). Tập trung 

vào các giải pháp 

nâng cao chất 

lượng giáo dục, đào 

tạo và tăng cường 

quyền tự chủ cho 

các đơn vị đào tạo. 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các Bộ, 

ngành liên 

quan 

2011-2012 Chính phủ Đã hoàn thành: Từ năm 2010  đến nay đã ban hành 05 Nghị định 

hướng dẫn Luật Giáo dục: 

- Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. 

- Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 quy định việc dạy 

và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. 

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 

đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 

học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. 

- Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.  

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy 

định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. 

2 -Xây dựng Luật 

Giáo dục đại học;  

-Xây dựng Nghị 

định hướng dẫn thi 

hành Luật Giáo dục 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các Bộ, 

ngành liên 

quan 

2011-2013 Quốc hội 

Chính phủ 

Đã hoàn thành: Luật Giáo dục đại học và 05 Nghị định hướng dẫn 

thi hành. 

- Luật số 08/2012/QH13 Luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 

01/01/2013. 

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 
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đại học (sau khi 

được Quốc hội 

thông qua). 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 

Giáo dục đại học (hướng dẫn Điều 73 Luật GDĐH); 

- Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 

(Hướng dẫn Khoản 3 Điều 63 Luật GDĐH);  

- Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của 

Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích 

hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

(Hướng dẫn Khoản 1 Điều 42 Luật GDĐH);  

- Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài 

tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam (Hướng 

dẫn Khoản 2 Điều 48 Luật GDĐH);  

- Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng 

cơ sở giáo dục đại học (Hướng dẫn Khoản 5 Điều 9 Luật GDĐH);  

3 - Xây dựng Luật 

Giáo viên;  

- Xây dựng Nghị 

định hướng dẫn thi 

hành Luật Giáo 

viên (sau khi được 

Quốc hội thông 

qua). 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các Bộ, 

ngành liên 

quan 

2012-2014 Quốc hội 

Chính phủ 

Đang thực hiện 

- Thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 

của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các 

dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2014 và các dự án 

luật, pháp lệnh đã có hoặc mới được bổ sung vào Chương trình khóa 

XIII của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành nghiên cứu 

sự cần thiết của việc ban hành Dự án Luật Nhà giáo và đã có Văn 

bản đề nghị xin lùi thời gian xây dựng Luật Nhà giáo sang nhiệm kỳ 

Quốc hội khóa XIV.  

- Hiện nay, Bộ đang tiến hành nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng 
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Luật Nhà giáo.   

4 Dự báo nhu cầu 

đào tạo nhân lực 

thời kỳ 2011-2020. 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các Bộ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

, ngành 

liên quan 

2011 và 

cập nhật 

hàng năm 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Đang thực hiện 

5 Chiến lược phát 

triển giáo dục 

2011-2020 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các Bộ, 

ngành và 

tổ chức 

kinh tế - 

xã hội 

2011  

Thủ tướng 

Chính phủ 

Đã hoàn thành.  

Quyết định số 711/QĐ-TTg  ngày 13/6/2012 của Chính phủ phê 

duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”  

 

6 Xây dựng các đề án 

thành lập trường 

đại học xuất sắc 

trình độ quốc tế tại 

Việt Nam (02 đề án 

đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê 

duyệt, tiếp tục xây 

dựng thêm 02 đề 

án). 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các Bộ, 

ngành liên 

quan 

2010-2014  

Thủ tướng 

Chính phủ 

Đang thực hiện 

Thông báo số 292/TB-VPCP ngày 27/8/2015 của Văn phòng Chính 

phủ Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về các trường đại học xuất sắc:  

- Giai đoạn từ nay đến năm 2020 xây dựng Đại học Quốc gia Hà 

Nội và Đại học Quốc gia TP HCM thành các cơ sở giáo dục đại học 

xuất sắc.  

- Tập trung xây dựng các trường hiện có: Trường Đại học Việt - 

Đức, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại 

học Việt -Nhật thành các trường ĐH đẳng cấp quốc tế. Không tiếp 

tục mở rộng thành lập mới thêm các trường đại học xuất sắc theo 

hình thức hợp tác giữa Chính phủ VN với Chính phủ nước ngoài. 

 



2. Đối với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

(Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ) đề 

nghị Quý Bộ đánh giá như sau: 

Đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu/mục tiêu về phát triển nhân lực 

giai đoạn 2011 - 2015 so với các mục tiêu và chỉ tiêu về phát triển nhân lực đã 

được xác định đến năm 2015 trong Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 

của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Quý Bộ 

cụ thể: 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Chỉ tiêu 

năm 2015 

Chỉ tiêu 

năm 2020 

Thực hiện đến 

năm 2015 

Giải thích 

cột (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Tổng số nhân lực đào tạo qua 

hệ thống giáo dục - đào tạo (triệu 

người). Trong đó: 

5,9 7,0 9,4 6,17 

Cộng dồn đến 

năm 2015 

Trung cấp chuyên nghiệp 2,3 1,5 1,1 2,48 
Cộng dồn đến 

năm 2015 

Cao đẳng 0,9 2 3 1,84 
Cộng dồn đến 

năm 2015 

Đại học 2,6 3,3 5 4,03 
Cộng dồn đến 

năm 2015 

Trên Đại học 0,1 0,2 0,3 0,3 
Cộng dồn đến 

năm 2015 

2. Đội ngũ giáo viên, giảng viên 

trung cấp chuyên nghiệp, cao 

đẳng và đại học (nghìn người). 

Trong đó: 

87,4 133,6 168 102,1 

Thống kê năm 

2015 

- Bậc trung cấp chuyên nghiệp 

(nghìn người)  
18 38 48 10,9 

Thống kê năm 

2015 

+ Tỷ lệ có trình độ Thạc sĩ trở lên 

(%) 
20,8 30 38,5 24,5 

Tỉ lệ năm 2015 

- Bậc Cao đẳng (nghìn người) 28,7 33,5 44,2 25,5 
Số thống kê năm 

2015 

- Tỷ lệ có trình độ Tiến sĩ (%) 2,4 6 8 2,3 Tỉ lệ năm 2015 

- Bậc Đại học (nghìn người) 57,4 62,1 75,8 65,7 
Thống kê năm 

2015 

- Tỷ lệ có trình độ Tiến sĩ (%) 14,1 23,0 30,0 10,4 Tỉ lệ năm 2015 

3. Quy mô đào tạo trong các 

trường Đại học, Cao đẳng (triệu 

sinh viên) 

1,96 - 3,4 - 3,9 2,36 

Thống kê năm 

2015 

Tỷ lệ sinh viên/10.000 dân   350 - 400 257,8 
Thống kê năm 

2015 
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Tổng số trường Đại học, Cao 

đẳng (trường) 
376 - 573 436 

Thống kê năm 

2015 

Trong đó: Đại học 149 - 259 219 
Thống kê năm 

2015 

               Cao đẳng 227 - 314 217 
Thống kê năm 

2015 

3. Đánh giá kết quả (tính đến hết năm 2015) thực hiện các nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 

18/CT-TTg ngày 30/5/2012, đề nghị đánh giá theo nội dung sau: 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam 

giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai 

đoạn 2011-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản:  

- Quyết định 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục 

giai đoạn 2011-2020.  

- Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục và 

Đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015.  

- Quyết định 4896/BGDĐT-GDCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Chỉ thị số 

18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào 

tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015. 

- Quyết định số 2962/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy 

hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020. 

3.1. Những mặt được 

3.1.1. Thực hiện Quy hoạch mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân 

Năm 2016, số lượng CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là 45.306 cơ 

sở, tăng 367 cơ sở so với năm 2015 (không tính các trường thuộc khối quốc 

phòng, an ninh có đào tạo sinh viên hệ dân sự), cụ thể như sau: 

Bảng 2. Số lượng các CSGD các cấp học và trình độ đào tạo 

TT Cấp học ĐVT TH 2015 ƯTH 2016 2016/2015 (%) 

 Tổng cộng 

Trong đó: Ngoài công lập 

Trƣờng 

% 

44.939 

6,38 

45.306 

6,4 

0,8 

I GDMN 

Trong đó: Ngoài công lập 

Trường 

% 

14.532 

14,1 

14.800 

14,3 

1,8 

II GDPT  28.951 29.050 0,34 
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1 Tiểu học 

Trong đó: Ngoài công lập 

Trường 

% 

15.254 

0,7 

15.300 

0,75 

0,3 

2 THCS 

Trong đó: - PTDTBT 

                 - PTDTNT 

                 - Ngoài công lập                 

Trường 

Trường 

Trường 

% 

10.909 

877 

309 

0,44 

10.950 

900 

311 

0,5 

0,37 

2,67 

0,64 

3 THPT 

Trong đó: - PTDTNT 

                 - Ngoài công lập 

Trường 

Trường 

% 

2.788 

59 

15,8 

2.800 

59 

16 

0,43 

 

III Giáo dục thƣờng xuyên Trung tâm 703 703  

IV Dự bị đại học Trường 5 5  

V TCCN 

- Trong đó: Ngoài công lập 

Trường 

% 

304 

42,11 

304 

42,2 

 

VI 

1 

 

2 

3 

Đại học, cao đẳng: 

- Cao đẳng 

Trong đó: Ngoài công lập 

- Trường Đại học, Học viện 

Trong đó: Ngoài công lập 

- Viện đào tạo tiến sỹ 

Trường 

Trường 

% 

Trường 

% 

Viện 

444 

220 

13,6 

224 

26,8 

44 

444 

220 

13,6 

224 

26,8 

44 

 

 

 

 

 

 

           [Nguồn: Thống kê giáo dục năm học 2015-2016] 

Mạng lưới cơ sở giáo dục trong năm 2016 tăng nhẹ về số lượng so với năm 

2015 đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân (cụ thể tăng 0,8%), 

trong đó số lượng cơ sở giáo dục tăng tập trung vào GDMN với mức tăng là 1,8% 

do nhiều địa phương tăng cường cơ sở trường lớp học đáp ứng việc phổ cập 5 

tuổi. GDTH, THCS và THPT tiếp tục giữ vững về số lượng và đi vào ổn định. 

Đối với các bậc học khác, năm 2016 không có sự khác biệt về số lượng cơ sở đặc 

biệt là GDĐH và GDNN đây là năm đầu tiên số lượng cơ sở đào tạo được giữ ổn 

định phù hợp với định hướng hạn chế thành lập mới cơ sở đào tạo của Bộ. Mạng 

lưới cơ sở phổ thông dân tộc nội trú có sự tăng nhẹ nhằm nâng cao được trình độ 

đào tạo và phát triển giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số thông qua thành lập 

trường PTDTNT (PTDTNT), PTDT bán trú, trường dự bị ĐH; mạng lưới CSĐT 

từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng 

cao. Tính đến tháng 6/2016, cả nước có 20 trường ĐH được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch phát triển thành trường ĐH trọng điểm Quốc gia. 

Tuy nhiên, mạng lưới CSGD hiện nay đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như 

sau:  

- Mạng lưới CSGD công lập là chủ yếu (chiếm 93,6%). 

- Một số trường ĐH ngoài công lập quy mô nhỏ, khó phát triển; nhiều 

trường CĐ, trung cấp không tuyển sinh được nên quy mô giảm mạnh. 
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- Vẫn con thiếu trường, lớp mầm non ở các tỉnh, thành phố có khu công 

nghiệp, khu chế xuất, các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.  

- Quy mô lớp/trường ở một số vùng nông thôn, miền núi nhỏ ảnh hưởng 

đến công tác quản lý và hiệu quả đầu tư; trường MN, TH khu vực miền núi nhiều 

điểm trường. 

- Tình trạng thiếu đất cho xây dựng, mở rộng trường học tại các đô thị. 

- Công tác lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch mạng lưới CSGD của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn hạn chế do thiếu dự báo dài hạn và 

lúng túng trong thực hiện quy hoạch mạng lưới về GDNN do phân cấp quản lý 

còn chồng chéo. 

Từ thực trạng trên, yêu cầu về rà soát, bổ sung, hoàn thiện mạng lưới 

CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là cấp bách theo phân cấp trên cơ sở các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn của CSGD do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

3.1.2. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

 * Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

Tổng số giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục năm học 2015-2016 

của các cấp học và trình độ đào tạo toàn ngành là 1.294.242 người (trong đó cán 

bộ quản lý khoảng 95.000 người); năm 2016 khoảng 1.321.450 người (tăng 2,0% 

so với năm 2015), cụ thể theo bảng sau: 

Bảng 3. Giáo viên, giảng viên theo cấp học và trình độ đào tạo 

TT Cấp học ĐVT TH2015 ƯTH 2016 2016/2015 (%) 

 Tổng cộng Người 1.294.242 1.320.650 2,0 

I GDMN  294.673 310.000 5,2 

1 Nhà trẻ: 

Trong đó: - GV đạt chuẩn 

                  - GV/nhóm 

Người 

% 

% 

62.742 

94,7 

1,65 

  

2 Mẫu giáo: 

Trong đó: - GV đạt chuẩn 

                  - GV/lớp 

Người 

% 

% 

231.931 

98,60 

1,58 

  

II GDPT  861,269 870.000 1,0 

1 Tiểu học: 

Trong đó: - GV đạt chuẩn 

                  - GV/lớp 

Người 

% 

% 

396.843 

99,77 

1,4 

  

2 THCS: 

Trong đó: - GV đạt chuẩn 

                  - GV/lớp 

Người 

% 

% 

313.526 

99,49 

2,04 
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3 THPT: 

Trong đó: - GV đạt chuẩn 

                  - GV/lớp 

Người 

% 

% 

150.900 

99,49 

2,35 

  

III Giáo dục thƣờng xuyên Người 14.927 15.000  

IV Dự bị đại học Người 650 650  

V TCCN 

Trong đó: GV đạt chuẩn 

Người 

% 

11.797 

100 

11.000 

100 

(6,8) 

 

VI Đại học, cao đẳng  111.576 114.000 2,1 

1 

 

2 

Cao đẳng: 

Trongđó:Trình độ ĐH, SĐH 

Đại học: 

Trong đó: Trình độ SĐH 

Người 

% 

Người 

% 

25.065 

100 

86.511 

79,18 

  

                            [Nguồn: Thống kê giáo dục năm học 2015-2016] 

Về số lượng, nếu tính đủ 2GV/nhóm, lớp đối với GDMN và 1,5 GV/lớp 

học 2 buổi/ngày đối với tiểu học thì cả nước thiếu giáo viên mầm non và tiểu học, 

thừa giáo viên THCS và THPT; vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên mầm non, 

phổ thông chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo. 

Giảng viên các cơ sở GDĐH tăng về số lượng so với năm học trước (tăng 

2,1% so với năm trước) nhưng còn gần 20% giảng viên có trình độ đại học. Các 

trường vùng khó khăn, trường mới nâng cấp thành lập, trường ngoài công lập thì 

đội ngũ vẫn còn rất nhiều hạn chế, một số ngành có tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao 

hơn nhiều so với quy định. 

* Về đào tạo giáo viên sư phạm 

Hiện tại cả nước có 92 cơ sở đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) và giáo 

viên phổ thông (GVPT), bao gồm: 9 trường đại học sư phạm (ĐHSP); 1 trường 

đại học giáo dục (ĐHGD); 30 khoa, ngành sư phạm (SP) trong các trường đại học 

(ĐH) đa ngành; 33 trường cao đẳng sư phạm (CĐSP); 17 khoa, ngành SP trong 

các trường cao đẳng (CĐ) đa ngành và 2 trường trung cấp sư phạm (TCSP). Số 

lượng cơ sở đào tạo giáo viên hiện nay là khá nhiều và gần như toàn bộ các cơ sở 

đào tạo đều tham gia đào tạo GVMN, GVTH và GVTHCS; đối với GVTHPT chỉ 

só 37/92 cơ sở tham gia đào tạo. Phần lớn các trường ĐHSP tham gia đào tạo tất 

cả các loại GV từ GVMN đến GVTHPT. 

Năm học 2015-2016, tổng quy mô SVĐH, CĐ và trung cấp ngành SP (gồm 

tất cả các hệ đào tạo) xấp xỉ 351.000, bao gồm: hệ đào tạo chính quy: 221.000, 

chiếm 62,9% (177.104 ĐH,CĐ + 43.896 TC); hệ vừa làm vừa học: 80.050, chiếm 

22,7% và hệ đào tạo từ xa: 50.150, chiếm 14,2%. Về cơ cấu GV đào tạo trong 

tổng quy mô: GVMN: 15,1%, GVTH: 26,1%, GVTHCS: 21,5% và GVTHPT: 

37,3%.  
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Nhìn chung, về cơ bản đội ngũ NGCBQLGD đã đạt chuẩn trình độ đào tạo, 

trong đó hầu hết đã đạt trình độ trên chuẩn; có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn 

lên, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năng 

lực sư phạm của phần lớn nhà giáo được nâng lên, bước đầu đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận 

không ít NGCBQLGD thiếu động lực, nhận thức không đầy đủ, ngại khó trong 

đổi mới; công tác dự báo và quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng 

NGCBQLGD chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, phương pháp giảng 

dạy chậm đổi mới, chưa đạt được mục tiêu đề ra; tỷ lệ giáo viên có khả năng sử 

dụng thành thạo ngoại ngữ và tin học còn rất thấp. 

3.1.3. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI, Chiến lược phát triển 

giáo dục Việt Nam 2011-2020 về thực hiện phát triển nhanh nguồn nhân lực nhất 

là nguồn nhân lực chất lượng cao (NNL CLC), Bộ GDĐT đã khuyến khích các 

CSĐT triển khai chương trình chất lượng cao (CTCLC) để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Tính đến nay, cả nước có 142 CTCLC và chất lượng của các 

chương trình này được xã hội thừa nhận. Trong đó, 37 Chương trình tiên tiến 

(CTTT) đang triển khai tại 23 trường đại học với tổng số 10.417 SV và có 1.616 

SV đã tốt nghiệp, đa số có việc làm ổn định với mức lương cao hơn mặt bằng 

chung. CTTT đã thu hút được 1.136 SV quốc tế đến Việt Nam học tập, thực tập 

hoặc trao đổi học thuật. Chương trình Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) đang triển 

khai với 16 CTĐT theo mô hình đào tạo kỹ sư Pháp tại 4 trường đại học Việt 

Nam hợp tác với 9 trường đối tác Pháp và đã có 4.348 SV theo học, trong đó đã 

có 1.985 SV tốt nghiệp; 137 SV sang thực tập tại Pháp. Hiện nay, các Chương 

trình này tiếp tục được triển khai nhân rộng. 

Các CTTT, CTCLC đã góp phần tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế 

của GDĐH của nước ta thông qua nhập khẩu các chương trình đào tạo, các giáo 

trình tiên tiến; chuyển giao công nghệ giảng dạy và đánh giá từ các trường ĐH 

đẳng cấp cao của thế giới. 

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ GDĐT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành cử cán bộ, SV đi học tập ở nước ngoài với số lượng lớn.  

3.2. Những tồn tại, hạn chế  

3.2.1. Về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo 

Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc các địa 

phương chưa thống nhất: có địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể của tỉnh, 

trong đó có quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, đồng thời các quận, 

huyện cũng xây dựng quy hoạch tổng thể với nội dung tương tự ở cấp quận 

huyện; có địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể giáo dục đào tạo của toàn 
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tỉnh, trong đó bao gồm trên địa bàn các quận huyện. Nhìn chung, chưa có sự 

thống nhất về hình thức, nội dung trong quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào 

tạo tại các Tỉnh, Thành. 

Công tác quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang và sẽ đặt ra nhiều 

khó khăn, thách thức khi phải rà soát, sắp xếp lại hai hệ thống của hai Bộ. 

Với mạng lưới cơ sở giáo dục đại học tuy tương đối ổn định nhưng cũng đã 

bộc lộ một số bất cập liên quan đến rà soát, sắp xếp lại hệ thống để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của toàn hệ thống.   

Cấp học mầm non, phổ thông, phòng học tạm, nhờ, mượn còn nhiều, nhất 

là cấp học mầm non (5,5%), nên để thực hiện được chỉ tiêu huy động và học 2 

buổi/ngày ở MN là rất khó khăn.  

3.2.2. Về đội ngũ nhà giáo 

Chưa giải quyết được bất cập về tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, 

phổ thông; vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo; chính 

sách đối với nhà giáo còn bất cập. Nội dung và tài liệu bồi dưỡng cho 

GV&CBQLCSGD chưa theo kịp các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục; 

Chưa quan tâm đúng mức tới những vấn đề mới, khó và những năng lực còn yếu, 

còn thiếu của GV&CBQLCSGD. Cơ chế phối hợp giữa các cơ sở đào tạo giáo 

viên với các cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục còn lỏng lẻo 

dẫn đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không cao. 

Số lượng đầu mối các cơ sở đào tạo giáo viên trải rộng trên các tỉnh thành 

phố, quy mô đào tạo của nhiều cơ sở còn nhỏ ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo 

giáo viên. Đồng thời, do số lượng cơ sở tham gia đào tạo nhiều, đội ngũ giảng 

viên có chất lượng không đồng đều dẫn tới việc triển khai đổi mới chương trình 

đào tạo đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục còn nhiều hạn chế. 

3.2.3. Về đào tạo nhân lực chất lượng cao 

Quy mô đào tạo, số lượng nhân lực các ngành đào tạo chất lượng cao còn 

ít, cơ cấu trình độ và cơ cấu ngành nghề chưa cân đối và phù hợp với nhu cầu 

nhân lực cao cấp của thị trường lao động trong và ngoài nước. Việc phân tầng, 

xếp hạng các cơ sở đào tạo để tập trung đầu tư nâng cao chất lượng còn chậm 

triển khai. 

Chưa có cơ chế, chính sách để nhân rộng mô hình đào tạo theo chương 

trình tiên tiến, nhất là với các trường ngoài công lập. 

 Khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động cao cấp còn thấp do yếu về 

ngoại ngữ, năng lực hành nghề và phát triển nghề nghiệp hạn chế; ý thức và thái 

độ nghề nghiệp chưa cao. 

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 
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- Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xây dựng nhiệm vụ công tác thời 

gian qua còn nhiều bất cập, dẫn tới một số nhiệm vụ chưa hiệu quả, còn lãng phí, 

chồng chéo trong quản lý điều hành. 

- Mặc dù đã phân cấp quản lý nhưng một số địa phương chưa thực hiện hết 

trách nhiệm của mình. Còn tình trạng né tránh, đổ lỗi cho các cơ quan quản lý cấp 

trên khi để xảy ra các hạn chế, tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo của 

địa phương. Nguyên nhân là do nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo chưa đầy 

đủ, thiếu cơ chế giám sát trách nhiệm người đứng đầu các địa phương trong công 

tác quản lý các hoạt động giáo dục và đào tạo. Một số cơ quan quản lý giáo dục ở 

địa phương chưa tham mưu kịp thời cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để 

giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành. 

- Nguồn lực tài chính chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu để đảm bảo chất 

lượng các hoạt động giáo dục; suất đầu tư trên mỗi người học chưa tương ứng với 

yêu cầu về chất lượng, chưa phù hợp ngành nghề và trình độ đào tạo. 

- Chưa nhận thức đầy đủ về vai trò quyết định chất lượng giáo dục của đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan 

nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục. Ba nguyên 

lý giáo dục chưa được quán triệt và thực hiện tốt. 

- Mô hình đào tạo và các chuẩn mực đào tạo nguồn chất lượng cao ở các 

cấp, bậc học chưa được xác định rõ ràng và hợp lý. Một số chương trình đào tạo 

chất lượng cao chưa kịp thời cập nhật, phương thức đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao chưa đồng bộ từ khâu tuyển chọn - đào tạo và sử dụng, phát triển nghề 

nghiệp sau đào tạo. 

3.4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

3.4.1. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc 

- Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí quy hoạch để các địa phương thực hiện quy 

hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp 

phù hợp với điều kiện của từng vùng, địa phương; tăng cường công tác dự báo về phát 

triển trường lớp, đội ngũ để nâng cao chất lượng quy hoạch. 

- Tiến hành kiểm định chất lượng để xếp hạng, phân tầng các cơ sở giáo dục đại 

học phục vụ cho việc sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học một cách tổng 

thể, phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao 

trong điều kiện hội nhập quốc tế, trong đó ưu tiên quy hoạch trước mạng lưới cơ sở 

đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng 

GDĐT, học tập suốt đời. Đẩy mạnh xây dựng các phần mềm, tiêu chuẩn, chỉ số ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành các cấp. 
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- Xây dựng mô hình trường trung học thực hành phục vụ mục tiêu phân 

luồng; nghiên cứu chuyển đổi các trường TCCN để nâng cao chất lượng, thu hút 

đối tượng học sinh hoàn thành THCS. 

- Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới CSĐT sư phạm giai đoạn 2016-

2020 và định hướng đến 2030 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc 

sắp xếp các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng 

hợp - hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện. 

3.4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các 

cấp 

- Xây dựng và hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, chuẩn/tiêu 

chuẩn cán bộ quản lý giáo dục các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc 

tế về giáo dục và đào tạo. 

- Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục các cấp theo chuẩn/tiêu chuẩn ban hành, từ đó có kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng hoặc tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các 

cấp theo yêu cầu của chuẩn/tiêu chuẩn ban hành. Quan tâm đẩy mạnh việc nâng 

cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. 

Tạo sự công bằng trong đào tạo, bồi dưỡng giữa nhà giáo trong và ngoài công lập. 

- Tổ chức kiểm định chất lượng, trên cơ sở đó tiến hành phân tầng, quy 

hoạch lại các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước cho phù hợp với nhu cầu và 

nâng cao chất lượng đào tạo. Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo để khắc phục dần việc 

dôi dư nhà giáo. Tăng cường tự chủ cho các cơ sở đào tạo. Tăng cường trao đổi, 

hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý. 

- Rà soát những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán 

bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, tiến tới triển khai nghiên cứu, xây dựng 

Luật Nhà giáo.  

- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục, nhân viên ngành Giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Tăng cường truyền thông những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các điển hình tiên 

tiến xuất sắc nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thức tự hào nghề nghiệp của đội 

ngũ. 

3.4.3. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là 

nguồn nhân lực chất lượng cao 

- Đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt chương trình GDMN mới và 

GDPT; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất 
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người học, tăng cường các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học; phát huy tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tế của người học; đổi 

mới mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và 

đào tạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để 

triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. 

- Đổi mới phương pháp giảng dạy từ cung cấp kiến thức sang hỗ trợ phát 

triển năng lực và phẩm chất của người học; đổi mới cách tiếp cận xây dựng 

chương trình đào tạo đại học dựa trên kinh nghiệm của POHE, CDIO; đổi mới, 

cập nhật nội dung giáo trình, nhất là giáo trình các ngành khoa học kỹ thuật, khoa 

học quản lý. 

- Tăng cường kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn của khu vực và 

quốc tế, trên cơ sở đó tiến hành phân tầng và công khai kết quả kiểm định để xã 

hội, người học đánh giá, xếp hạng, đặc biệt là công khai tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 

có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học; khuyến 

khích các trường thực hiện các chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu của thị trường 

lao động khu vực và quốc tế. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung trình độ quốc gia và các cơ 

chế, chính sách cần thiết để thực hiện Khung trình độ quốc gia. Trên cơ sở đó rà 

soát, điều chỉnh, xây dựng các chuẩn quốc gia cho giáo dục đại học nhằm đảm 

bảo chất lượng; tạo ra sự thống nhất về chuẩn mực chung đối với các ngành, nghề 

đào tạo; làm căn cứ để đánh giá khách quan hoạt động của các cơ sở giáo dục đại 

học; tạo ra sự công nhận và xác định sự tương đương văn bằng của quốc gia và 

quốc tế về giáo dục đại học và sau đại học. 

- Đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm trọng điểm cho các cơ sở giáo 

dục đại học có nhu cầu; đầu tư xây dựng thư viện điện tử với cơ sở dữ liệu dùng 

chung cho các khối ngành mũi nhọn như khoa học kỹ thuật, công nghệ, các ngành 

tự do dịch chuyển lao động trong khu vực và trên thế giới...; tiếp tục đầu tư phát 

triển các chương trình tiên tiến, chương trình Kỹ sư chất lượng cao và các chương 

trình chất lương cao khác đã được thực hiện thành công ở Việt Nam; ưu tiên đầu 

tư cho một số ngành đào tạo tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực 

ASEAN và thế giới. 

- Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để gắn đào 

tạo với nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.  

- Xây dựng chính sách thu hút sinh viên đi du học nước ngoài về nước 

tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học; thực hiện hiệu quả các đề án đào tạo 

giảng viên, cán bộ có trình độ ở các nước phát triển theo các đề án sử dụng kinh 

phí nhà nước (đề án 911, 599). 

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học; thành lập các nhóm 
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giảng dạy - nghiên cứu được đầu tư đồng bộ để kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, 

nhất là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, qua đó 

tăng số lượng và chất lượng các công trình công bố quốc tế. 

- Nâng mức đầu tư đào tạo mỗi sinh viên, học viên sau đại học bằng các 

nguồn khác nhau ở những ngành nghề mà nhà nước đang cần để nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia; chú ý huy động nguồn lực xã hội hóa trên cơ sở kinh 

nghiệm thực hiện Nghị quyết 77 của Chính phủ về thí điểm tự chủ đại học. 

II. Kiểm điểm, đánh giá 5 năm (2011-2015) việc thực hiện Quy hoạch 

phát triển nhân lực của ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020  

1. Kết quả thực hiện (tính đến hết năm 2015) đối với các chỉ tiêu nêu 

trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Giáo dục giai đoạn 2011-

2020 

Chỉ tiêu Năm 2009-2010 
Chỉ tiêu năm 

2020 

Thực hiện đến 

năm 2014-2015 

Ghi 

chú 

(1) (2) (4) (5)  

CBQL, GV, NV mầm non 259.901 240.000 404.472  

Trong đó giáo viên 195.852 265.000 277.684  

CBQL, GV, NV  tiểu học 463.918 522.000 -  

Trong đó giáo viên 347.840 406.000 392.136  

CBQL, GV, NV THCS 385.288 480.000 -  

Trong đó giáo viên 313.911 412.000 312.587  

CBQL, GV, NV THPT 153.588 148.000 -  

Trong đó giáo viên 142.432 116.000 152.007  

CBQL, GV, NV TCCN   38.519 62.000 -  

Trong đó giáo viên 17.525 48.000 10.911  

CBQL, GV, NV cao đẳng 46.803 78.500 -  

Trong đó giảng viên 23.620 45.000 25.519  

CBQL, GV, NV đại học 83.679 127.000 -  

Trong đó giảng viên 45.961 83.000 65.664  

2. Đánh giá tình hình thực hiện (tính đến hết năm 2015) các nhiệm vụ 

giải pháp đề ra trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Giáo dục 

giai đoạn 2011-2020 

3.1. Nhóm giải pháp về quản lý:  

* Ban hành các văn bản chỉ đạo: 
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- Quyết định 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo 

dục giai đoạn 2011-2020.  

- Quyết định 4896/BGDĐT-GDCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Chỉ thị số 

18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào 

tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015. 

- Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục và 

Đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015.  

- Quyết định số 2962/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy 

hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020. 

- Thành lập Ban Điều hành thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành 

Giáo dục giai đoạn 2013-2020 (Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 

25/4/2013). 

- Trong các Chỉ thị nhiệm vụ năm học (hàng năm) và trong Công văn 

hướng dẫn công tác phát triển đội ngũ (hàng năm) có nội dung chỉ đạo các sở giáo 

dục và đào tạo triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục. 

* Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 746/KH-BGDĐT ngày 17/6/2013 về 

việc kiểm tra tình hình xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực 

Ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020: 

+ Tổng hợp báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo về tình hình xây dựng 

và triển khai thực hiện Quy hoạch  (theo Công văn số 4095/BGDĐT-

NGCBQLGD). 

+ Tổ chức đoàn đi kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Bạc Liêu, 

Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Lào Cai (năm 2013). 

* Giải pháp về chế độ, chính sách 

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn 

chức danh, vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công 

lập.  

- Cải tiến, hoàn thiện chế độ lương và phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục; đặc biệt đối vơi đội ngũ đang công tác ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

3.2.  Nhóm giải pháp về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 

ngành giáo dục 
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- Ban hành Quyết định số 6290/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2011 Phê duyệt 

Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011-2020 

trong đo có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

+ Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm; hoàn thiện phương 

thức quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường sư phạm. Gắn đào tạo của các 

trường sư phạm với nhu cầu nhân lực của ngành, đảm bảo đáp ứng đủ về số 

lượng, cơ cấu, chất lượng.  

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các trường sư phạm, tập trung đầu tư 

trọng điểm vào 2 trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh. 

+ Đổi mới nội dung chương trình dạy và học, kiểm tra, đánh giá đáp ứng 

yêu cầu đổi mới Chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015. 

+ Phát triển đội ngũ giảng viên các trường, khoa sư phạm: đào tạo giảng 

viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; tăng 

cường công tác nghiên cứu khoa học giáo dục trong đội ngũ giảng viên. 

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

nhân lực thông qua đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực gắn với đổi 

mới Chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015. Giải quyết thực trạng chất 

lượng đào tạo không tương xứng với bằng cấp. 

+ Kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo của các trường, khoa sư phạm. 

+ Giải quyết vấn đề việc làm cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp. 

-  Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ cho ngành giáo dục từ 

nay đến năm 2020 

- Triển khai Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ 

thông và giáo dục thường xuyên 

Triển khai đại trà Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng 

lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các 

cấp. Hướng dẫn cơ sở tự xác định nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng đội ngũ.  

- Triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. 

3.3.  Nhóm giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ 

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án, chương trình học bổng: 

- Đề án 322 gồm cả các đề án đào tạo phối hợp có sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Đề án Xử lý nợ với Liên bang Nga do Việt Nam quản lý (33 triệu USD); 

- Đề án Xử lý nợ với Liên bang Nga do Nga quản lý (17 triệu USD); 
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- Chương trình học bổng theo Hiệp định với các nước gồm: Ai Cập, Ấn 

Độ, Ba Lan, Bê-la-rút, Bun-ga-ri, Căm-pu-chia, Cu-ba, Hung-ga-ri, Lào, Ma-rốc, 

Mông Cổ, Mô-dăm-bích, LB Nga, Ru-ma-ni, Cộng hòa Séc, Trung Quốc, U-crai-

na, Xlô-va-ki-a, Xri-lan-ca, Vê-nê-zuê-la  (20 nước). 

Các chương trình, đề án thực hiện đều được thông báo, triển khai rộng rãi 

trên hệ thống mạng internet và gửi công văn thông báo trực tiếp đến các cơ sở 

giáo dục để  đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có cơ hội lựa chọn chương 

trình, hình thức và địa chỉ đào tạo. 

3.4. Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư về tài chính để phát triển nhân lực 

ngành 

Tập trung đầu tư kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội 

ngũ từ các nguồn: Ngân sách nhà nước (chi sự nghiệp GD&ĐT, ODA); Các 

nguồn tài trợ; Đóng góp của cộng đồng trong và ngoài nước để đảm bảo hàng 

năm bổ sung được nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên cho 

các cấp học, bậc học, trong đó chi từ ngân sách nhà nước đóng vai trò quyết định. 

Chi ngân sách nhà nước bao gồm cả các chương trình, đề án của ngành 

giáo dục đã được Chính phủ phê duyệt như chính sách đào tạo cử tuyển; Đề án 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; Đề án Đào 

tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, 

trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016; Đề án Đào tạo 

giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-

2020 và các chương trình, dự án ODA có nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

cho từng cấp học, bậc học. 

III. Đề xuất, kiến nghị của Quý Bộ (nếu có) đối với việc điều chỉnh, bổ 

sung, thay thế những vấn đề, nội dung không còn phù hợp trong Chiến lƣợc, 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lƣợc, Quy hoạch phát triển nhân lực 

Việt Nam trong giai đoạn còn lại (2016-2020) 

- Chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực 

của ngành giai đoạn 2011-2020. Lí do: Sau 5 năm triển khai, các dự báo và mục 

tiêu, chỉ tiêu quy hoạch có biến động. 

- Đơn vị chủ trì (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cần tăng cường vai trò chủ trì 

trong việc triển khai các hoạt động: nghiên cứu về công tác quy hoạch nhân lực 

và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm 

công tác quy hoạch nhân lực của các bộ, ngành, địa phương; phối hợp với Bộ Tài 

chính bố trí nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch nhân lực và hướng dẫn thực 

hiện. 
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   - Bộ KH&ĐT; 

   - Bộ trưởng (để b/c); 

   - Lưu VT. 
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