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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 

và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 
 

Năm 2016, hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam diễn ra trong bối 

cảnh với nhiều dấu mốc quan trọng. Đây là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo thực 

hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 

09/06/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo; là năm bắt đầu giai đoạn 

hai thực hiện Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và cũng là năm đầu 

tiên chính thức triển khai Chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục. 

Năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị 

quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Chương 

trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đồng thời, năm 2016 đánh dấu 55 

hình thành và phát triển Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

Với ý nghĩa quan trọng của năm chuyển giao và bắt đầu nhiều chương trình, kế 

hoạch mới, ngày 01/02/2016, Hội nghị toàn thể CBCCVC Viện KHGDVN đã thông 

qua Nghị quyết1, trong đó có phương hướng với 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 

2016. Sau một năm thực hiện, Hội nghị đại biểu công chức viên chức Viện KHGDVN 

được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đã đạt được; thảo luận các nguyên nhân, tác động 

khách quan, chủ quan; xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện và các 

đơn vị thuộc Viện. 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016 

 

Đặc điểm tình hình Viện KHGDVN 

Tính đến thời điểm tháng 12/2016, Viện KHGDVN hiện có 24 đơn vị đầu mối, 

chia thành 04 nhóm, gồm: 05 phòng chức năng, 12 trung tâm nghiên cứu, 03 đơn vị 

đào tạo và thông tin, 04 cơ sở thực nghiệm trong đó có Trường Quốc tế Hà Nội. 

Tổng số cán bộ công chức, viên chức và lao động là 424 người, trong đó biên chế 

và hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP là 391 người, hợp đồng vụ việc có 33 người. 

                                                           
1 Nghị quyết số 76/NQ-VKHGDVN ngày 18 tháng 02 năm 2016  HNCBCCVC Viện KHGDVN  

DỰ THẢO 
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Trong số 391 CCVC, CCVC và người lao động các trường thực nghiệm chiếm tỉ lệ 

29,1%, cán bộ nghiên cứu và hành chính chiếm 70,9%, trong đó cán bộ trực tiếp làm 

công tác nghiên cứu có khoảng 200 người. Cán bộ nghiên cứu có trình độ từ thạc sỹ 

trở lên là 80%; trong đó gần 30% là GS, PGS, TS; cán bộ phục vụ nghiên cứu có trình 

độ thạc sĩ chiếm 26,6%; 100% giáo viên các trường thực nghiệm đều đạt chuẩn, trong 

đó trên 80% đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo. 

Sau đây là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 

I. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức - cán bộ 

1.1. Công tác chính trị tư tưởng 

Trong năm 2016, Viện đã tổ chức để CBCCVC tham gia các đợt học tập chính 

trị, nghị quyết, nghe thời sự, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; thường 

xuyên cập nhật các thông tin giáo dục - đào tạo, KH-CN, kinh tế-xã hội, chính sách 

phát triển giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng góp phần nghiên cứu gắn 

với thực tiễn. Tuy vậy, khả năng tiếp cận với một số chủ trương công tác lớn của 

ngành giáo dục của một số cán bộ nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn. 

Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng vững vàng, ý 

thức tổ chức tốt; có tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn đấu vươn lên, tự học tập và bồi 

dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, sẵn sàng nhận và quyết tâm thực hiện 

tốt các nhiệm vụ mà ngành yêu cầu.  

Hầu hết CBCCVC có đạo đức tác phong tốt, lối sống lành mạnh; chủ động, 

sáng tạo trong công tác; quan hệ tốt với đồng nghiệp, liên hệ chặt chẽ với các đơn vị 

chức năng thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và đào tạo, với địa phương và đơn vị cơ sở. Đa 

số CBCCVC thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước. Các đơn vị đã làm tốt công tác tư tưởng cho CBCCVC trong quá trình xây 

dựng Đề án Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện.  

1.2. Về công tác tổ chức  

Viện đã xây dựng và hoàn thiện Đề cương chi tiết Đề án kiện toàn tổ chức và đổi 

mới hoạt động của Viện KHGDVN theo hướng giảm bớt số đầu mối đơn vị thuộc 

Viện, làm rõ chức năng nhiệm vụ của Viện và từng đơn vị, xác định vị trí việc làm và 

số lượng viên chức của từng đơn vị. Hiện nay, Viện đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ 

trưởng về đề cương chi tiết của Đề án.  

Viện đã chủ động nghiên cứu, xây dựng báo cáo tổng kết và đề xuất phương án 

gia hạn thời gian hoạt động Trường Quốc tế Hà Nội giai đoạn sau 2016. Phương án gia 

hạn đã được Bộ GD&ĐT đồng ý, phê duyệt. Theo đó, thời gian gia hạn hoạt động của 

trường Quốc tế Hà Nội là 10 năm tính từ ngày được phê duyệt gia hạn. 

1.3. Về biên chế và đội ngũ cán bộ  

Đã thực hiện quy trình: (1) Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KHGDVN nhiệm kì 

2016-2021; (2) Quy hoạch lãnh đạo Viện giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026; (3) Quy 

hoạch lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026. 



3 
 

 Tiến hành các thủ tục xét kí kết hợp đồng lao động (2 lần/năm); chuyển loại 

hợp đồng, xét hết tập sự; hồ sơ xét tiếp nhận và thuyên chuyển cán bộ, viên chức. 

Trong năm 2016, Viện đã tiến hành rà soát hợp đồng nhân viên làm công tác bảo vệ và 

phục vụ, tổ chức lại công tác bảo vệ và thực hiện ký kết lại hợp đồng với các bảo vệ 

theo đúng qui định của pháp luật.  

 Viện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng2, triển khai kì thi tuyển viên chức năm 

2016. Hội đồng thi tuyển viên chức đã đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển kì thi 

tuyển viên chức Viện KHGDVN năm 2016 đối với 14 ứng viên (trong tổng số 17 chỉ 

tiêu được Bộ cho phép). Theo đánh giá của Hội đồng, kì thi đã được tổ chức nghiêm 

túc, khách quan, đảm bảo tính công bằng và theo đúng các quy định. 

Năm 2016, Viện đã cử 16 cán bộ đi học sau đại học (trong đó có 11 cán bộ học 

trình độ tiến sĩ và 5 cán bộ đi học trình độ thạc sĩ); nâng tổng số cán bộ của Viện đang 

đào tạo lên 47 người (đang theo học tiến sĩ là 34 người, đang theo học thạc sĩ là 13 

người), chiếm khoảng 24% nghiên cứu viên. Trong năm 2016, Viện có 09 cán bộ bảo 

vệ thành công luận văn thạc sĩ và 12 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. 

Viện cũng đã tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch 

chiến lược và quy hoạch phát triển giáo dục cho 52 viên chức của Viện. Các kết quả 

thực hành của toàn bộ khóa học đã được các chuyên gia sử dụng làm tài liệu tham 

khảo cho việc xây dựng Chiến lược phát triển Viện. 

Đã tiến hành một số giải pháp về quản lý, sử dụng và đánh giá CBCCVC theo 

tinh thần đổi mới của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đánh giá gắn với hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị, tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cấp bách do thực tiễn của ngành 

đặt ra, gắn với yêu cầu của vị trí việc làm và phù hợp với năng lực cán bộ. Tuy nhiên, 

do năm đầu tiên thực hiện nên vẫn còn khá nhiều bất cập. 

1.4. Xây dựng văn bản quản lý về công tác tổ chức, cán bộ 

Năm 2016, Viện đã hoàn thiện và ban hành các văn bản:  

(1) Quy định tạm thời về Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 

chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của Viện KHGDVN;  

(2) Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các Trường Thực nghiệm thuộc Viện 

KHGDVN giữa Viện KHGDVN với UBND quận Ba Đình;  

(3) Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Viện KHGDVN. 

II. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế  

 2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 

Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 của Viện đã được tổ chức 

triển khai đúng quy trình, nghiêm túc và khoa học3. Các đơn vị nghiên cứu đã xác định 

và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của một cơ quan nghiên cứu. Hệ thống 

                                                           
      2 Văn bản số 537/BGDĐT-TCCB về việc tuyển dụng viên chức 

3 QĐ số 310/QĐ-VKHGDVN 22/08/2016 thành lập HĐ khảo sát giữa kỳ NVTX TCN; QĐ số 496/QĐ-

VKHGDVN ngày 12/09/2016 ban hành Danh sách nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã điều chỉnh sau 

khảo sát giữa kỳ. QĐ số 532/QĐ-VKHGDVN Ngày 08/12/2016 thành lập HĐ nghiệm thu NVTX TCN với 06 

HĐ nghiệm thu 12 nhiệm vụ.  
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các sản phẩm được xác định khá rõ theo kết quả đầu ra. Nhiều nhiệm vụ có địa chỉ ứng 

dụng cụ thể, có những đóng góp kịp thời cho các nhiệm vụ cấp bách của Bộ và của 

Viện trong năm 2016. Trong tháng 12/2016, Viện đã thành lập Hội đồng nghiệm thu 

nhiệm vụ. Kết quả có 03/12 nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức xuất sắc, 09/12 

nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức đạt4. (Chi tiết xem trong Phụ lục 1). Các sản 

phẩm nhiệm vụ đang được hoàn thiện gửi báo cáo Bộ GD&ĐT.  

Ngay trong tháng 12/2016, Viện tiếp tục triển khai hoàn thiện danh mục nhiệm 

vụ thường xuyên năm 2017 của các đơn vị nghiên cứu theo hướng bao quát chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị và xác định những vấn đề trọng tâm của năm (nghiên cứu cơ bản, 

chiến lược, nghiên cứu chính sách, nghiên cứu ứng dụng,…), chuẩn bị để thông qua 

hội đồng KH&ĐT Viện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. Kết quả thực hiện các đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Bộ/cấp Viện 

Năm 2016, Viện quản lý hệ thống đề tài/nhiệm vụ KHCN theo các cấp/bậc học: 

mầm non, phổ thông và sau THPT; theo phương thức giáo dục chính quy, giáo dục 

không chính quy, với các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai, trong đó có 26 

đề tài/nhiệm vụ cấp Bộ và 20 đề tài/nhiệm vụ cấp Viện5. 

Tính đến 31/12/2016, Viện đã tổ chức nghiệm thu chính thức 05 Đề tài/Nhiệm vụ 

cấp Bộ, trong đó 04 đề tài được xếp loại Tốt, 01 đề tài được xếp loại Đạt6; nghiệm thu 

cơ sở 03 nhiệm vụ. Các đề tài/nhiệm vụ bảo vệ cơ sở đều được hội đồng đánh giá mức 

Đạt. Các chủ nhiệm đề tài đã chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của hội đồng và đang hoàn 

thiện hồ sơ gửi về Vụ KHCN&MT, chờ nghiệm thu chính thức. Đồng thời, Viện cũng 

đã tổ chức nghiệm thu và đánh giá 03 nhiệm vụ cấp Viện đạt loại Tốt. 

Các đề tài/nhiệm vụ khác đang triển khai theo đúng tiến độ trong thuyết minh. 

Tuy nhiên, do kinh phí cung cấp cho các đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ còn hạn chế (khoảng 

20% tổng kinh phí đề tài được cấp cho năm thứ nhất) nên khó khăn trong quá trình 

triển khai; một số đề tài phải xin kéo dài thời gian nghiên cứu (05 đề tài/nhiệm vụ); 

một số đề tài đã đến thời hạn cần nghiệm thu (02 đề tài). Viện cũng đã tổ chức tuyển 

chọn và trình Bộ GD&ĐT phê duyệt 05 đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2017.  

Các nghiên cứu lý luận cơ bản về giáo dục học đã góp phần phát triển hệ thống 

tri thức giáo dục học Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng - triển khai tập trung 

vào những vấn đề như: Thiết kế, điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo cho các 

loại hình trường và các đối tượng giáo dục thuộc các cấp học, ngành học khác nhau7; 

đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục và phương tiện dạy học v.v...  

 

                                                           
4 Có 03/12 nhiệm vụ được đánh giá ở mức xuất sắc: (1) Xây dựng tài liệu hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ 

dưới 36 tháng tuổi trong các nhóm trẻ độc lập tư thục do TTNC GDMN tổ chức thực hiện. (2) Xây dựng Ngân 

hàng câu hỏi đánh giá năng lực HS TH và THCS do TTNC ĐGKQGD tổ chức thực hiện. (3) Năng lực quản lý 

cho hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục do TTNC QLGD tổ chức thực hiện. 
5 17 đề tài cấp Bộ chuyển tiết (07 đề tài năm 2014 và 10 đề tài năm 2015); 09 đề tài bắt đầu triển khai năm 2016; 

13 NV cấp Viện (04 NV năm 2015 và 09 NV năm 2016). 
6 Đánh giá xếp loại theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT gồm 3 loại: Xuất sắc, Đạt và không đạt. 
7 GDMN, GDPT, GDTX, GDDT, CNGD, GD trẻ khuyết tật, GD NN&ĐH,... 
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2.3. Kết quả thực hiện các chương trình/dự án/đề án  

a) Triển khai Chương trình nghiên cứu quốc gia về KHGD: “Nghiên cứu 

phát triển KHGD đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD Việt Nam”. 

Năm 2016, Viện đã xác định danh mục các đề tài thuộc Chương trình để triển 

khai thực hiện từ năm 2016 và những năm tiếp theo. Bộ Khoa học và công nghệ đã 

phê duyệt danh mục 04 đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình. Viện đang chuẩn bị 

tiềm lực để tham gia tuyển chọn các đề tài theo chức năng, nhiệm vụ của Viện. 

Viện cũng đã dự thảo Quyết định thành lập Văn phòng Chương trình để đề xuất 

với Bộ chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất cho hoạt động của Văn phòng. 

b) Chủ trì Đề án hoàn thiện khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam8 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ, Viện đã tập trung hoàn thiện phương 

án đề xuất trình Chính phủ trong phiên họp ngày 27/11/2015. Các nguyên tắc xây 

dựng phương án đã nhận được sự đồng thuận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp. 

Hồ sơ Đề án được Viện hoàn thiện và chính thức được Bộ GD&ĐT thông qua, trình 

Chính phủ ngày 06/01/2016. Văn bản Đề án được công bố trên website của Bộ, Văn 

phòng Chính phủ và đưa ra xin ý kiến rộng rãi các ban/ngành, các tổ chức, cá nhân và 

chuyên gia9. 

Sau gần một năm tiếp thu, hoàn thiện, Viện đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, 

các cơ quan hữu quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Liên hiệp 

các Hội KH&KT Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương ..., giúp Bộ trưởng hoàn 

thiện phương án  và hồ sơ trình. Trên cơ sở đó, ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1981/QĐ-Ttg Phê duyệt khung cơ cấu hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

c) Chủ trì nhiệm vụ Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 (2011-2015) 

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 

Viện đã chủ động tổ chức nghiên cứu đánh giá thực hiện Chiến lược tại một số 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng miền; tập hợp báo cáo 

đánh giá của các đơn vị, địa phương, các Cục, Vụ có liên quan; dự thảo báo cáo sơ kết 

đánh giá giai đoạn 1 (2011-2015) Chiến lược phát triển giáo dục (2011-2020).  

Viện đã hoàn thành Dự thảo báo cáo tổng kết, gửi xin ý kiến các Cục, Vụ thuộc 

Bộ GD&ĐT và các chuyên gia. Kết quả đánh giá dự kiến được báo cáo trong Diễn đàn 

giáo dục do Bộ GD& ĐT và UNESCO phối hợp tổ chức trong quí I, năm 2017. 

Kết quả đánh giá cho phép kết luận mức độ đạt được các mục tiêu chiến lược và tình 

hình thực hiện các giải pháp phát triển giáo dục trong giai đoạn 1, làm cơ sở để Bộ 

GD&ĐT đề xuất những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung giải pháp của chiến 

                                                           
8 Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Triển khai NQ Số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị 

lần thứ VIII Ban Chấp hành TW khóa XI và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015. 
9 Trong quá trình xây dụng và triển khai Đề án, Viện đã tiến hành 07 seminar với các Vụ/Cục chức năng liên 

quan thuộc Bộ; BC và xin ý kiến lãnh đạo Bộ 08 lần về các dự thảo của Đề án; BC HĐQGGD 02 lần. Viện cũng 

đã làm việc với Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB-XH và các Hiệp hội về đề xuất khung cơ cấu hệ thống giáo dục mới để xin ý 

kiến góp ý, điều chỉnh.  
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lược phù hợp với tình hình mới, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các mục tiêu phát triển 

giáo dục trong giai đoạn 2 (2016-2020). 

d) Chủ trì các tiểu Đề án thuộc Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hợp tác Việt-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai 

đoạn 2011-2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị về tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào 

về giáo dục - đào tạo10, Viện được Bộ giao xây dựng và triển khai 2 tiểu đề án:  

(1) Đề án Biên soạn chương trình dạy tiếng Việt và bộ SGK tiếng Việt (thực 

nghiệm) cho học sinh Lào tại Lào;  

(2) Đề án Thí điểm dạy học song ngữ Việt - Lào trong trường Nguyễn Du, Viêng 

Chăn, Lào giai đoạn 2014-2020). 

Đến tháng 12/2016, hầu hết các nhiệm vụ của Đề án đã hoàn thành đúng tiến độ. 

Các sản phẩm của Đề án đã và đang được các hội đồng cấp Bộ thẩm định theo quy 

định11. Các hoạt động triển khai thí điểm tại Lào (02/2016) có tác động tích cực, hỗ trợ 

cho quá trình biên soạn chương trình, sách giáo khoa và tổ chức các hoạt động liên 

quan . Theo kế hoạch, đến 8/2017, Viện sẽ hoàn thành và chuyển giao cho phía Lào bộ 

Chương trình dạy tiếng Việt và bộ sách tiếng Việt (thực nghiệm) từ lớp 1 đến lớp 12 

cho học sinh Lào tại Lào (đã được thẩm định). Tháng 7/2016, Viện đã tổng kết giai 

đoạn 1 thí điểm dạy học song ngữ Việt-Lào trong trường Nguyễn Du, Viêng Chăn, 

Lào giai đoạn 2014-2020.  

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả nghiên cứu, thí điểm, tháng 12/2016, Viện đã đề 

xuất và được Bộ phê duyệt, cho phép thí điểm trên diện rộng bộ sách tiếng Việt (thực 

nghiệm) cho học sinh Lào tại Lào để hoàn thiện bộ sách tiếng Việt (thực nghiệm)12.  

Cùng với 02 tiểu Đề án nói trên, Viện đã chủ động xây dựng Dự thảo Đề án Đưa 

nội dung các công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các 

trường học của hai nước Việt Nam và Lào13. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Viện 

đã gửi Dự thảo xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ. Các góp ý bổ sung đã được tiếp thu 

trong quá trình hoàn thiện Đề án. Viện đã và đang phối hợp với Vụ HTQT của Bộ 

hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ đề xuất kinh phí thực hiện trong năm 2017. 

e) Đề án Đổi mới Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

Viện đã chủ động triển khai các nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện 

chương trình GDPT hiện hành; điều chỉnh SGK, sách bài tập, sách giáo viên tiếng Anh 

lớp 5; nghiên cứu các chương trình GDPT tổng thể và chương trình môn học của một 

                                                           
10 Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ 

nhân dân Lào về Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển 

nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 và Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại cuộc họp 

triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào ngày 06/3/2014. 
11 Cuối tháng 12/2016, Bộ GD&ĐT sẽ thẩm định 18 cuốn sách tiếng Việt cho học sinh Lào tại Lào (gồm 

SGK, SGV, SBT các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10). 
12 Quyết định số 6093/QĐ-BGDĐT, ngày 27/12/2016, Ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ GD&ĐT phê duyệt việc xây dựng, ban hành Quyết định 

về việc thí điểm trên diện rộng bộ sách tiếng Việt (thực nghiệm) cho học sinh Lào tại Lào.  
13 Nhiệm vụ giao bổ sung cho Bộ GD&ĐT của Chỉnh phủ về hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào. 
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số nước tiên tiến14 và các mô hình giáo dục quốc tế để đề xuất phương án vận dụng 

xây dựng chương trình môn học của Việt Nam trong giai đoạn tới. Viện đã tổ chức rà 

soát, góp ý các phiên bản chương trình GDPT tổng thể của Việt Nam, nghiên cứu 

những vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển chương trình như: xác định hệ 

thống năng lực, phương án tích hợp và phân hóa, phương án đánh giá và thi cử,...Viện 

đã tham gia tích cực vào việc triển khai Dự án hỗ trợ đổi mới chương trình giáo dục 

phổ thông, một số chuyên gia của Viện đã tham gia vào Ban xây dựng Chương trình 

GDPT tổng thể và Chương trình môn học và Hội đồng thẩm định CTGDPT. 

Trong dịp kỉ niệm 55 ngày thành lập, Viện đã xuất bản các ấn phẩm công bố các 

kết quả nghiên cứu về phát triển chương trình giáo dục phổ thông của Viện giai đoạn 

vừa qua.15 

g) Tham gia các Chương trình, Đề án, Dự án, Nhiệm vụ khác của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

- Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công 

giai đoạn 2016 - 2020”: Viện đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, nghiệm thu bộ công cụ 

và tài liệu tập huấn; tổ chức 02 đợt tập huấn phương pháp đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ GD công cho cán bộ quản lý cấp sở của 63 tỉnh/thành trong 

cả nước và các trường ĐH công lập trong tháng 12/2016.  

- Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non: Đã tiến hành 

xác minh độc lập số liệu GDMN năm học 2015-2016 tại 10 tỉnh: Thừa Thiên Huế, 

Thái Bình, Bạc Liêu, Kiên Giang, Lào Cai, Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng, 

Quảng Ninh, Hà Giang. 

- Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020: Chủ trì biên soạn bộ câu hỏi đánh giá 

chương trình bồi dưỡng tiếng Anh; điều chỉnh SGK tiếng Anh lớp 5; tham gia các hội 

đồng thẩm định. 

- Nhiệm vụ Phân tích ngành Giáo dục giai đoạn 2010-2015: Hợp tác với 

UNESCO tổ chức Hội thảo tham vấn 2; tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và hoàn 

thiện báo cáo nghiên cứu. 

- Dự án “Giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường”: Đã hoàn thành kế hoạch của 

toàn bộ dự án, đang thực hiện kế hoạch của giai đoạn kéo dài. 

- Tham gia Hoạt động Điều chỉnh Chương trình GDMN, Ban soạn thảo điều 

chỉnh Chương trình giáo dục Mầm non và xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện 

Chương trình (do Vụ GDMN chủ trì). 

- Tham gia triển khai mô hình trường học mới VNEN: Hoàn thiện và biên soạn 

mới các tài liệu hướng dẫn học và hướng dẫn giáo viên (lớp 4, 5, 6, 7, 8).  

- Tham gia biên soạn bộ tài liệu Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, 

chống thiên tai trong giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

                                                           
14 Chương trình giáo dục phổ thông của Hàn Quốc, CHLB Đức, Australia,... 
15 Xu thế phát triển chương trình GDPT trên thế giới; Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực 

người học; Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục - Lý luận và thực tiễn (NXB Giáo dục Việt Nam, 

2016). 
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- Tham gia Ban soạn thảo xây dựng Dự án đảm bảo dinh dưỡng và tăng cường 

các hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để phòng, chống các bệnh không 

lây nhiễm giai đoạn 2016-2020. 

- Hợp tác với Bộ Công an Biên soạn tài liệu xóa mù và tài liệu GDCD cho HS 

trường Giáo dưỡng.  

- Hợp tác với Văn phòng UNESCO biên soạn tài liệu khuyến nghị dành cho Giáo 

viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu các trường phổ thông về bạo lực học đường trên cơ sở 

giới và nạn bắt nạt thuộc Dự án Bình đẳng giới. 

h) Các Dự án hợp tác với các tổ chức trong nước và Quốc tế 

  - Dự án Giáo dục cho trẻ em (UNICEF)  

 + Nhánh Nghiên cứu về Giáo dục Mầm non: Viện chủ trì triển khai 02 hoạt 

động theo kế hoạch và tiến hành tổng kết dự án16.  

+ Nhánh Nghiên cứu về Giáo dục phổ thông: Viện chủ trì và đã hoàn thành 

theo kế hoạch 02 nhiệm vụ: (1) Nghiên cứu tích hợp, phát triển một số năng lực chung 

cho người học trong chương trình các môn học phổ thông17; (2) Nghiên cứu mô hình 

sách giáo khoa biên soạn theo chương trình xây dựng theo định hướng tiếp cận năng 

lực của Việt Nam. 

+ Nhánh Nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ18 

Viện chủ trì các nội dung nghiên cứu, phối hợp với UNICEF và các đơn vị thuộc Bộ 

triển khai Đề án. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Viện đã chủ trì, phối hợp với 

UNICEF tổ chức Hội nghị tổng kết giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ 

(11/2016); tổ chức biên soạn và xuất bản 05 tài liệu19; tổ chức biên soạn 02 tài liệu20; 

Tổ chức Nghiên cứu theo dõi kết quả học tập của học sinh giáo dục song ngữ ở cấp 

THCS và cao hơn. Thành công của mô hình giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ 

đã được ghi nhận tại một số kì Hội nghị của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Hội đồng dân 

tộc của Quốc hội. Kết quả nghiên cứu của Đề án đã thể hiện những đóng góp rất lớn 

của Viện, góp phần mở ra một cơ hội tiếp cận giáo dục mới cho học sinh dân tộc thiểu 

số Việt Nam. 

                                                           
16 (1) Nhiệm vụ Nghiên cứu và xây dựng cơ chế quản lý nhóm lớp, trẻ độc lập tư thục theo hướng lồng ghép - 

chi phí thấp nhằm nâng cao chất lượng GDMN cho trẻ em dưới 3 tuổi ở các khu đông dân cư, khu công nghiệp 

và các khu vực dân tộc thiểu số. (2) Xây dựng thư viện dựa vào cộng đồng trong trường mầm non tại xã Tàm Xá 

và Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.  

 17 Đã đề xuất quy trình chung tích hợp, phát triển năng lực chung trong chương trình môn học; và vận dụng 

vào một số môn; Xác định một số biện pháp cụ thể tích hợp một số NLC vào chương trình môn học. Lựa chọn 

thực hiện minh họa một số nội dung. 
18 Ngày 15/8/2007, Bộ GD&ĐT và Quĩ nhi đồng LHQ (UNICEF), kí Biên bản ghi nhớ (MOU) thỏa thuận 

thống nhất một mục tiêu chung là thực hiện thành công “Nghiên cứu thực hành giáo dục song ngữ trên cơ sở 

tiếng mẹ đẻ” ở Việt Nam. Nghiên cứu thực hành Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ là mô hình Giáo dục 

song ngữ được lựa chọn để thử nghiệm tại Việt Nam (giai đoạn 2008-2015), với 3 ngôn ngữ là: Mông - Việt; Jrai - 

Việt và Khmer - Việt ở 3 tỉnh Lào Cai, Gia Lai và Trà Vinh. 
19 (1) Mô hình Giáo dục song ngữ - Những vấn đề về lí luận và thực tiễn ở Việt Nam”, Nxb Giáo dục Việt 

Nam, 2016; (2) Hướng dẫn vận dụng Phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học tích hợp ở Tiểu học, Nxb  

Giáo dục Việt Nam, 2016; (3) Sổ tay từ ngữ Việt - Jrai, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016; (4) Sổ tay từ ngữ Việt - 

Mông,  Nxb GDVN, 2016; (5) Sổ tay từ ngữ Việt - Khmer, Nxb GDVN, 2016. 
20 (1) Quy trình và kĩ thuật xây dựng SGK song ngữ Tiếng Việt - Tiếng dân tộc thiểu số cấp tiểu học; (2) Đổi 

mới giáo dục dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Những vấn đề lí luận và thực tiễn. 
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+ Nhánh nghiên cứu về Giáo dục Đặc biệt: Năm 2016, Viện đã tiến hành 04 

nghiên cứu21 về lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Hiện nay, các nghiên cứu này đã hoàn 

thành, đã nghiệm thu và được đánh giá cao. 

- Dự án “Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc tế về mô hình phát hiện, 

can thiệp và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật có sự tham gia của Hội người khuyết 

tật” (hợp tác với tổ chức Caritas): Được thực hiện đúng tiến độ, đã và đang tạo được 

uy tín của Viện với các đối tác. 

- Dự án “Xây dựng năng lực qua việc phát triển chuyên môn và hợp tác 

nghiên cứu để thực hiện đổi mới giáo dục tại Việt Nam” (hợp tác nghiên cứu với 

Trường Đại học Glasgow, trường Đại học Giáo dục với sự hỗ trợ từ Hội đồng Anh): 

Dự án được thực hiện đúng kế hoạch và được phía đối tác đánh giá cao, tạo được uy 

tín của Viện với đối tác. 

- Dự án: Sáng kiến Bình đẳng Giới và Giáo dục cho trẻ em gái tại Việt Nam: 

Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ vì một xã hội công bằng hơn (dự án hợp tác 

giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và UNESCO, trong đó Viện tham gia thực hiện các hoạt 

động ở Hợp phần I, II và III. Các hoạt động đã và đang được triển khai đúng tiến độ, 

đảm bảo mục tiêu, phối hợp hiệu quả với các bên tham gia dự án. 

- Dự án phối hợp với tập đoàn TH School  

Trong năm 2016, Viện đã phối hợp với Tập đoàn TH xây dựng Đề án thực 

nghiệm chương trình giáo dục TH School, nhằm triển khai thực nghiệm mô hình giáo 

dục quốc tế với mục tiêu cung cấp cho học sinh một số chương trình học theo chuẩn 

quốc tế, đồng thời bổ sung, tích hợp các chương trình môn học của Việt Nam ở các 

cấp bậc học mầm non, phổ thông, đảm bảo chuẩn đầu ra của các chương trình. Đề án 

thực nghiệm đã được bộ GD&ĐT cho phép triển khai tại hệ thống trường TH School 

từ năm học 2016-2017. 

Ngày 06-10-2016 Viện KHGDVN và Tập đoàn TH đã kí Thỏa thuận hợp tác về 

triển khai chương trình giáo dục TH School và hợp tác triển khai chương trình "Sữa 

học đường - vì tầm vóc Việt" tại các trường TH và THCS Thực nghiệm của Viện. 

Dự án phối hợp với Tập đoàn TH đã mở ra một hướng đi mới trong hoạt động 

nghiên cứu khoa học của Viện theo phương thức hợp tác công - tư, nhằm góp phần 

triển khai một nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho ngành giáo dục trong năm học 2016-2017 

là nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, xây dựng các mô hình giáo dục quốc tế trong 

quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam. 

2.4. Kết quả tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học 

Năm 2016, Viện chủ trì chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công nhiều hội thảo 

khoa học, tập huấn chuyên môn quan trọng. Kết quả Hội thảo đã đề xuất giải pháp 

                                                           
21 (1) Nghiên cứu cơ sở lý luận, biên soạn bộ công cụ, tiến hành thử nghiệm và xin ý kiến các chuyên gia về 

bộ công cụ đánh giá sự tiến bộ của học sinh khuyết tật trí tuệ/ khuyết tật học tập, tâp trung vào kĩ năng biểu đạt, 

đọc, viết và tính toán; (2) Nghiên cứu cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng và đề xuất mô hình quản lý chuyên môn 

và hành chính dịch vụ can thiệp sớm ở Hà Nội và Thành phố Hồ chí Minh; (3) Nghiên cứu cơ sở lý luận, khảo 

sát thực trạng vận hành của phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập ở trường phổ thông; (4) Nghiên cứu và tổng quan 

các nghiên cứu hiện có về trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ khuyết tật học tập. 
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nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu KHGD, đưa ra quan điểm, 

phương thức phát triển chương trình môn học và đánh giá kết quả giáo dục của học 

sinh phổ thông, gây tiếng vang trong giới khoa học và trên phương tiện thông tin đại 

chúng (Chi tiết xem trong Phụ lục 3). 

 2.5. Kết quả thực nghiệm khoa học giáo dục năm học 2015-2016 tại các 

trường Thực nghiệm 

Năm học 2015-2016, Viện tiếp tục triển khai thực hiện Thí điểm phát triển 

chương trình giáo dục nhà trường phổ thông (theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT 

ngày 25 tháng 06 năm 2013) của Bộ GD&ĐT.  

Thực hiện chủ trương tăng cường gắn kết nghiên cứu với thực nghiệm, năm 

2016, Viện đã yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, xây dựng các hoạt động thực nghiệm 

gắn với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tiến hành tổng hợp và bước đầu đưa vào 

triển khai 01 danh mục Kế hoạch thực nghiệm năm học 2016-2017 với 05 nội 

dung/hoạt động thực nghiệm22; các đơn vị nghiên cứu phối hợp với 03 Trường Thực 

nghiệm tiếp tục triển khai và hoàn thiện báo cáo kết quả của 07 nội dung/hoạt động 

thực nghiệm năm học 2015-201623; tiếp tục chuyển giao mô hình Trung tâm phát triển 

và hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật một số địa phương; nghiên cứu và hoàn 

thiện mô hình thực nghiệm quản lý chuyên môn và dịch vụ can thiệp sớm trẻ khuyết 

tật. Viện đã có những đổi mới trong việc chỉ đạo công tác thực nghiệm, nội dung thực 

nghiệm gắn với những nghiên cứu lý luận và thiết kế quy trình, vừa cung cấp cơ sở 

khoa học cho các nghiên cứu của Viện, vừa tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, 

giáo viên các trường thực nghiệm.  

Viện đã triển khai nhiệm vụ nghiên cứu về mô hình trường thực nghiệm của Viện 

từ 2008 đến nay, nhằm phân tích thực trạng, xác định vai trò, sứ mạng, cơ chế tổ chức, 

hoạt động của các trường thực nghiệm và định hướng phát triển của mô hình trường 

thực nghiệm của Viện giai đoạn tới. 

Viện đã tích cực chỉ đạo triển khai các nghiên cứu về mô hình giáo dục của 

trường Quốc tế Hà Nội (quản lý, chương trình, tổ chức dạy học, các hoạt động giáo 

dục, kiểm tra đánh giá,…); tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ các kết quả nghiên cứu của 

Viện về trường Quốc tế Hà Nội; xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm hoạt động liên 

doanh trường Quốc tế Hà Nội.  

                                                           
22 (1) Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông; (2) Một số biện pháp phát triển 

chương trình nhà trường theo định hướng phát triển năng lực HS; (3) Thực nghiệm quy trình xây dựng và 

tổ chức dạy học tích hợp ở trường THCS; (4) Sử dụng công cụ TSD-Z để phân loại học sinh lớp 5 về 

năng lực tư duy sáng tạo; (5) Triển khai thực nghiệm môn Tiếng việt lớp 2, 3; môn Toán lớp 1, 2, 3  năm 

học 2016 - 2017. 
23 (1) Thực nghiệm Tài liệu: Bài tập thực hành Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 tại Trường Tiểu 

học Thực nghiệm; (2) Tổ chức một số chủ đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS khối 4 trường tiểu học 

thực nghiệm; (3) Thử nghiệm dạy học một số chủ đề môn khoa học (cấp THCS); (4) Phòng ngừa cho học sinh 

THCS Thực nghiệm có nguy cơ rối nhiễu hành vi; (5) Nghiên cứu áp dụng bài thể dục dân vũ vào hoạt động thể 

dục giữa giờ trong trường THCS thực nghiệm; (6) Thực nghiệm một số tiết dạy học theo định hướng hình thành 

và phát triển năng lực cho HS Phổ thông và thử nghiệm Bộ công cụ đánh giá theo năng lực; (7) Thực nghiệm hệ 

thống bài tập Đọc hiểu môn Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực tại trường THPT thực nghiệm. 
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Năm học 2016-2017, Viện đã tiến hành tuyển sinh các lớp đầu cấp; tổ chức khai 

giảng năm học; ổn định tổ chức trường, lớp; phân công đội ngũ giáo viên, giao nhiệm 

vụ và triển khai nhiệm vụ năm học đến toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường; xây 

dựng và hoàn thiện Kế hoạch năm học 2016 - 2017.  

Viện đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra cho từng tháng, 

từng học kì; chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá 

theo hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức nhiều 

giờ học đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giờ học.  

Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch giáo dục trải nghiệm sáng tạo ở cả trong và 

ngoài nhà trường dưới nhiều hình thức phong phú, linh hoạt để tạo cơ hội cho học sinh 

phát huy tính tích cực, chủ động (hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chuyên đề, 

sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động cho học sinh tại các địa phương, các làng 

nghề truyền thống, các bảo tàng hay các cơ sở nghiên cứu, các di tích lịch sử; tổ chức 

nhiều hoạt động thiện nguyện; liên kết với một số đơn vị khác trong việc tổ chức học 

thực địa, trải nghiệm sáng tạo, bổ trợ kĩ năng giao tiếp tiếng Anh; tăng cường hội nhập 

quốc tế bằng việc mở rộng giao lưu đọc sách quốc tế tại trường). 

Trong năm 2015-2016, nhiều HS của các trường thực nghiệm đã đoạt giải kì thi 

HS giỏi cấp thành phố, cấp quận; một số HS tham gia các cuộc thi quốc tế đoạt giải 

cao. Tập thể giáo viên của các nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, phần lớn đạt 

lao động tiên tiến24. Trường THPT Thực nghiệm đã được Bộ GD&ĐT công nhận là 

Tập thể lao động xuất sắc; được trao tặng Bằng khen; được nhận Cờ thi đua của Bộ; 

                                                           
24 Khối Tiểu học: Toàn trường có 723 HS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (49,0%); 706 HS hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (47,8%); 45 HS hoàn thành nhiệm vụ (3%). 

Có 18 giải HS giỏi cấp Quận (01 giải nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 13 giải khuyến khích) và đạt giải nhất tập 

thể; 02 giải cấp Thành phố (01 giải Nhất, 01 giải Ba); 02 giải Khuyến khích cấp Quốc Gia; 16 giải Đặc biệt trong 

cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh tổ chức tại Thư viện Quốc gia; 05 giải thưởng thi vẽ của Nhật Bản với chủ đề 

rửa tay sạch (02 giải Nhất, 03 giải Nhì); 01 huy chương vàng môn Taekwondo; 01 huy chương vàng môn 

Wushu; nhiều HS giành được học bổng có gia trị trong môn thi đấu cờ vua; 02 học sinh được khen cán bộ đội 

xuất sắc Quận Ba Đình. 

Có 48/53 GV đạt Lao động tiên tiến, 01 đạt CSTĐ cấp cơ sở  

Khối THCS: Toàn trường có 355 HS giỏi (49,2%); 322 Học sinh khá (44,7%); 44 Học sinh TB (6,1%); 

100% học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp. Kết quả thi nghề có 84,18% giỏi, 18,69% Khá, 1,13% TB 

Có 9 học sinh đạt các giải thi HS giỏi cấp Quận (lớp 6: 1 giải; lớp 8: 1 giải; lớp 9: 7 giải); có 10 HS đạt các 

giải thi cấp thành phố (2 giải môn Tiếng Anh trên internet và Olimpic tiếng Anh); 08 giải thi Olimpic tiếng Nhật 

(2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải KK; 01 Huy chương vàng Olimpic tiếng anh Quốc gia; 01 Huy chương 

vàng và 01 Huy chương đồng cuộc thi Ngày lịch sử thiên nhiên trái đất tổ chức tại Thượng Hải; 02 Huy chương 

vàng cuộc thi hùng biện tìm kiếm các nhà lãnh đạo trẻ khu vực Đông Nam Á. 

Có 33/45GV đạt Lao động tiên tiến, 5/45 đạt CSTĐ cấp cơ sở; 04 giải GV dạy giỏi cấp Quận (01 giải Nhì, 03 

giải Ba); 01 GV đạt giải B Sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận. 

Khối THPT: Toàn trường có có 359 học sinh học lực Khá, Giỏi (79,6%), trong đó có 72 HS xếp loại giỏi, 

chiếm 16%. Có 99,1% HS có hạnh kiểm khá và tốt, trong đó 90% xếp loại tốt.  

Có 01 Giải Nhì HS giỏi thành phố, 02 giải Khuyến khích Tiếng Anh cấp thành phố; 01 giải Khuyến khích 

trong kì thi Toán bằng Tiếng Anh Hà Nội mở rộng; có 25 giải HS giỏi cấp Cụm Ba Đình-Tây Hồ, (01 giải Nhất, 

05 giải Nhì, 13 giải Ba, 06 giải KK (năm trước có 16 giải với 3 Giải Nhì, 7 giải Ba, 10 giải KK). 01 HS là Kiện 

tướng Dansport, tham dự và đạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế (Huy chương bạc U21 châu Á năm 2015; 

4HCV-1HCB giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao Toàn quốc năm 2015; Top 6 vô địch châu Á hạng thanh niên, Vô 

địch Đông Nam Á về Dansport); 02 HS đại diện cho HS Việt Nam đã đạt Huy chương vàng trong cuộc thi khoa 

học hưởng ứng ngày Lịch sử thiên nhiên trái đất (tổ chức ở Thượng Hải). Nhóm HS của trường đạt giải Ba trong 

cuộc thi thiết kế trường học trong mơ bằng Micraft (có HS của 19 nước tham gia). 
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được công nhận là trường học sáng tạo của Microsoft và là 1 trong 11 trường thuộc 

Hiệp hội các trường học điển hình của Microsoft ở Việt Nam. 

2.6. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp bách do Bộ giao (ngoài CTCT năm) 

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình công tác của 

Viện, năm 2016 Viện đã được Lãnh đạo Bộ giao thực hiện nhiều nhiệm vụ, đáp ứng 

những đòi hỏi cấp thiết nảy sinh trong thực tiễn giáo dục của đất nước và những nhiệm 

vụ đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Quốc hội và các Ban ngành trung ương như: 

giáo dục công dân toàn cầu; giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; chi phí trong giáo dục 

mầm non, phổ thông; lãnh đạo và quản lý giáo dục, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật 

Giáo dục và xây dựng Luật Nhà giáo; đánh giá Thông tư 30, mô hình trường học mới; 

bạo lực học đường,... Các nhiệm vụ nghiên cứu bao quát nhiều vấn đề trong giáo dục, 

liên quan đến nhiều đơn vị nghiên cứu, thời gian thực hiện ngắn hạn, kết quả nghiên 

cứu cần chuyển giao và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn.  

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên, Viện đã tổ chức và huy động lực lượng 

nghiên cứu gồm các chuyên gia khoa học và cán bộ thuộc nhiều đơn vị nghiên cứu. 

Việc triển khai các nhiệm vụ đã thể hiện sự phối hợp tốt giữa các đơn vị, nội dung 

nghiên cứu đáp ứng kịp thời các yêu cầu (Chi tiết xem trong Phụ lục 4 và Phụ lục 5)25. 

Kết quả của nhiều nhiệm vụ đã được thể hiện qua các báo cáo Chính phủ, Quốc hội, 

các Bộ ban ngành. Lãnh đạo Bộ đã ghi nhận những kết quả nghiên cứu của Viện trong 

năm qua và tiếp tục giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho Viện trong năm 2017. 

2.7. Kết quả hợp tác quốc tế  

Trong năm 2016, Viện đã phát triển và đẩy mạnh các hoạt động Hợp tác quốc tế 

về KHCN:  

(1) Tổ chức 04 buổi seminar chuyên đề do các chuyên gia trong nước và quốc tế 

trình bày cho các cán bộ trong Viện;  

(2) Ký kết 03 Biên bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài và tiến 

hành triển khai hoạt động hợp tác với các đối tác đã ký kết26;  

(3) Phát triển các hoạt động hợp tác với tổ chức OECD, đặc biệt trong việc phát 

triển chương trình giáo dục 2030 và xây dựng khung thỏa thuận hợp tác trong những 

năm tiếp theo;  

(4) Xây dựng đề xuất xin chuyên gia Fulbright năm 2017; tổ chức 03 Hội thảo 

quốc tế27;  

                                                           
25 Các nhiệm vụ Bộ giao theo Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Viện: Trong tổng số 23 

nhiệm vụ được giao, Viện đã hoàn thành 9/23 nhiệm vụ, đang triển khai đúng tiến độ 14/23 nhiệm vụ (Phụ lục 4) 

Các nhiệm vụ Bộ giao tại Thông báo kết luận giao ban và các buổi làm việc với đơn vị thuộc Bộ: Trong tổng 

số 32 nhiệm vụ được giao, Viện đã hoàn thành 20/32 nhiệm vụ, đang triển khai đúng tiến độ 12/32 nhiệm vụ 

(Phụ lục 5). 
26 Biên bản thỏa thuận giữa Viện KHGDVN với Viện KHGD Lào, Trường ĐH London (Vương quốc Anh) 

và Trường ĐH Waikato (Newzealand).  
27 (1) Hội thảo quốc tế “Đổi mới giáo dục tại Việt Nam và khu vực châu Á” đã tổ chức thành công vào 

29/06/2016 tại Hà Nội (phối hợp với trường ĐH Glasgow và trường ĐH Giáo dục); (2) Hội thảo quốc tế công bố 

kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ dự án “Chiến lược phát triển trong việc phân công giáo viên một cách hiệu 

quả ở các nước ASEAN” đã tổ chức thành công ngày 29/11/2016 tại Hà Nội (phối hợp với UNESCO Bangkok 
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(5) Điều phối triển khai các Dự án hợp tác Quốc tế28; Tích cực khai thác, thúc 

đẩy các mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế đã ký thỏa thuận hợp tác và các 

đối tác tiềm năng29.  

Cũng trong năm 2016, Viện đã tổ chức đón tiếp 22 đoàn khách quốc tế đến thăm 

và làm việc; quản lý các đoàn ra của các cán bộ trong Viện; thực hiện các báo cáo định 

kì và đột xuất về hoạt động hợp tác quốc tế theo yêu cầu của Bộ và các cơ quan chức 

năng có liên quan. 

 III. Công tác đào tạo sau đại học 

3.1. Về đào tạo tiến sĩ  

Năm 2016, công tác đào tạo tiến sĩ được triển khai theo đúng kế hoạch, cụ thể: 

Đã tổ chức bảo vệ đề cương, tổng quan, thi chuyên đề tiến sĩ, seminar khoa học, bảo 

vệ cấp bộ môn, cấp Viện và kiểm tra tiến độ đào tạo cho NCS các khóa từ 2010-2015.  

Về công tác tuyển sinh: Đã tiếp nhận, xử lý 53 hồ sơ của NCS tham gia xét tuyển 

và tuyển mới được 47 NCS khóa 2016 của 5 chuyên ngành theo 50 chỉ tiêu đã được 

Bộ GD&ĐT xác định; tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác đào tạo NCS 

tháng 12/2016; tổ chức trao bằng cho 43 tân Tiến sĩ; tổ chức biên soạn và hoàn thành 

chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của 05 chuyên ngành và đưa vào giảng dạy cho 

NCS các khóa 2014, 2015.  

Ban hành Qui chế đào tạo trình độ Tiến sĩ30. Hoàn thành xây dựng mạng lưới 

cộng tác viên trong công tác đào tạo sau đại học. 

3.2. Về đào tạo thạc sĩ  

Ký Biên bản thỏa thuận phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ giữa Viện KHGDVN và 

Trường ĐHSP HN (tháng 4/2016)31; ban hành Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ kèm 

theo QĐ số 293/QĐ-VKHGDVN ngày 05/8/2016 của Viện trưởng VKHGDVN; đang 

triển khai xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của 03 chuyên ngành GDH, 

                                                                                                                                                                                      
và trường ĐH Kobe Nhật bản); (3) Diễn đàn Giáo dục, dự kiến sẽ được tổ chức cuối tháng 2 đầu tháng 3/2017 

(phối hợp với UNESCO Hà Nội và các tổ chức có liên quan). 
28 “Xây dựng năng lực qua việc phát triển chuyên môn và hợp tác nghiên cứu để thực hiện đổi mới giáo dục 

tại Việt Nam” (hợp tác với trường ĐH Glasgow và trường ĐH Giáo dục) và Dự án “Bình đẳng giới và giáo dục 

cho trẻ em gái tại Việt Nam: Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ để có một xã hội công bằng hơn”  và “Nghiên 

cứu đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới” (hợp tác với 

UNESCO Hà Nội). 
29 Đại học Waikato (Newzealand); Đại học Memphis, Hoa kỳ, BOSTES… UNESCO, UNICEF, OECD, Đại 

học London, Glasgow (Anh). 
30 Kèm theo QĐ số 269/QĐ-VKHGDVN ngày 19/7/2016 và Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ kèm theo QĐ 

số 293/QĐ-VKHGDVN ngày 05/8/2016 của Viện trưởng VKHGDVN. 
31 (1) Tiếp nhận kết quả học tập của HVCH khóa 2014; tổ chức giảng dạy các môn học cơ sở và chuyên 

ngành đối với lớp QLGD; tổ chức duyệt và giao đề tài LVTN cho 10 HV; Tổ chức xemine khoa học cho 08 HV 

chuyên ngành QLGD và tổ chức 10 hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ; hoàn thành hồ sơ gửi Trường ĐHSP HN 

đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sỹ cho các học viên đủ điều kiện tốt nghiệp: (2) Tổ chức giảng 

dạy các môn học chung, các môn học cơ sở và chuyên ngành và tiếp nhận kết quả học tập của học viên; tổ chức 

hội đồng duyệt đề cương luận văn và phân công người hướng dẫn LVTN cho 02 học viên; (3) Tổ chức tuyển 

sinh theo chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT xác định; tổ chức giảng dạy các môn chung, các môn học cơ sở và chuyên 

ngành cho học viên cao học được công nhận trúng tuyển. 
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TLH, LL&PPDHBM Toán theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT32; tổ chức trao bằng cho 24 

tân Thạc sĩ. 

3.3. Các công tác khác 

Thực hiện báo cáo định kỳ 02 tháng, báo cáo thẩm định và các báo cáo đột xuất 

do Bộ yêu cầu; tổ chức 25 cuộc họp của Hội đồng, thường trực Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo và các Tiểu ban để lấy ý kiến tư vấn về công tác đào tạo; Hoàn thành xây 

dựng mạng lưới cộng tác viên trong công tác đào tạo sau đại học; xây dựng kế hoạch 

mở các khóa bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục và địa phương. 

IV. Công tác tài chính và cơ sở vật chất  

4.1. Công tác tài chính  

4.1.1. Đối với nhiệm vụ chi sự nghiệp đào tạo 

Năm 2016, NSNN cấp chi sự nghiệp giáo dục đào tạo của Viện là: 15.690 triệu 

đồng, bao gồm: 

Nội dung chi Số tiền (triệu đồng) 

Chi đào tạo sau đại học 930 

Chi đào tạo lại cán bộ công chức 90 

Chi đào tạo học sinh Tiểu học 4.350  

Chi đào tạo học sinh Trung học cơ sở 3.200  

Chi đào tạo học sinh Trung học phổ thông  3.700  

Chi thực hiện các nhiệm vụ cấp bách Bộ trưởng giao 3.420 

 

- Về đào tạo sau đại học: Ngân sách cấp cho đào tạo hiện nay chỉ có thể đáp ứng 

nhu cầu tối thiểu cho các hoạt động đào tạo sau đại học của Viện. Thực tế ngân sách 

nhà nước cấp cho sự nghiệp đào tạo chỉ dùng chi trả thù lao cho giảng dạy, giáo viên 

hướng dẫn và hội đồng chấm luận văn, luận án. Còn các khoản chi thường xuyên như 

tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản chi hành chính của hoạt động 

đào tạo thì Viện phải trang trải từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho sự nghiệp khoa 

học khoa học công nghệ. 

- Về hoạt động giáo dục tại các trường Thực nghiệm (TH, THCS, THPT): Ngân 

sách cấp cho nhà trường hiện nay chỉ đủ để chi trả tiền lương và các khoản đóng góp 

theo lương. Vì vậy đối với các khoản chi ở nhóm mục khác33 của nhà trường còn eo 

hẹp, khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.   

4.1.2. Đối với nhiệm vụ chi sự nghiệp khoa học công nghệ 

a. Chi thường xuyên:  

Năm 2016, NSNN cấp chi thường xuyên cho Viện là: 27.000 triệu đồng. Tính 

đến 31/12/2016 số kinh phí đã quyết toán là: 27. 639 triệu đồng, bao gồm: 

                                                           
32 Thông tư số 15/2014-TT BGDĐT ngày 15/5/2014 và Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015.  

33 Gồm: chi dịch vụ công cộng, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm sửa chữa tài sản, chi đầu tư phát triển nhà 

trường thực hiện từ nguồn thu học phí, trong khi nguồn thu học phí.  
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Nội dung chi 
Số tiền  

(triệu đồng) 
% /  Tổng chi 

Chi tiền lương, tiền công và các khoản theo lương 

(lương, phụ cấp lương, BHXH, BHYT, BH thất 

nghiệp, KP CĐ) 

20.550  76,11 %  

Chi các dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, nhiên 

liệu, vật tư, VPP, thông tin tuyên truyền, thông tin 

liên lạc, hội nghị sơ kết, tổng kết, công tác phí) 

4.050  15 %  

Chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định 341 1,26 %  

Chi thực hiện các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn34 1.889  7 %  

Chi khác 619  2,29 %  

 

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bên cạnh việc chủ trì thực hiện 

hệ thống đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và các nhiệm vụ nghiên cứu 

cấp Bộ được cấp kinh phí từ ngân sách của Nhà nước, Viện đã chủ động sử dụng 

nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp hằng năm để triển khai nhiều hoạt động 

KH-CN do Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trực tiếp yêu cầu nhằm giải quyết những vấn đề quan 

trọng, cấp bách đặt ra cho GD-ĐT, đồng thời triển khai các vấn đề nghiên cứu theo 

định hướng, nhu cầu và kế hoạch nghiên cứu của Viện.  

Trong năm 2016, cơ bản các hoạt động của Viện đều được đáp ứng đầy đủ, kịp 

thời. Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ ngân sách, quyết toán ngân sách 

chưa được đổi mới: Việc chi trả thu nhập cho cán bộ vẫn chưa hợp lý, chưa tạo động 

lực cho cán bộ; Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng mặc 

dù đã thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa tính toán được kinh phí của từng đơn vị.  

b. Chi thực hiện nhiệm vụ KHCN 

Năm 2016, NSNN cấp chi thực hiện nhiệm vụ KHCN là 2.145 triệu đồng. Tính 

đến 31/12/2016, Viện đã phân bổ và cấp kinh phí cho các đề tài nhiệm vụ các cấp. 

Nhìn chung các đề tài đều được cấp kinh phí đầy đủ theo tiến độ. Các đề tài đã 

thực hiện nghiêm túc các quy định về chi tiêu, có chế độ báo cáo tài chính định kì. Tuy 

nhiên, vẫn còn một vài đề tài quyết toán chậm. 

4.1.3. Đánh giá  

Về các khoản chi phúc lợi: Các khoản chi phúc lợi cho cán bộ được bảo đảm 

đúng quy chế chi tiêu nội bộ. Ngoài phần kinh phí từ quĩ cơ quan, Viện tiếp tục chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, điện 

thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu... tính toán lại dự toán kinh phí chi thường xuyên để 

không ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của Viện. Thu nhập và các khoản phúc lợi của 

                                                           
34 Bao gồm: các hoạt động quản lý (xây dựng hệ thống các quy chế, quy định hoạt động của Viện, các hoạt động 

quản lý khoa học như: xây dựng kế hoạch, khảo sát, nghiệm thu đề tài, hoạt động của các hội đồng tư vấn xác 

định danh mục, tuyển chọn đề tài, hội đồng khoa học của Viện và các trung tâm nghiên cứu, hội đồng chức danh 

giáo sư cấp cơ sở; tổ chức các hội thảo, seminar khoa học, thông tin khoa học giáo dục, in ấn tài liệu khoa học).  
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cán bộ cơ bản được đảm bảo.  

Về đầu tư bổ sung từ Bộ: Trong năm 2016, với sự quan tâm của Bộ GD&ĐT, 

Viện KHGDVN cũng đã nhận được những khoản đầu tư ngày càng lớn. Nhờ đó, các 

thành tựu về KH&CN cũng như quy mô, phạm vi ứng dụng ngày càng gia tăng. Mặc 

dù vậy, so với yêu cầu đặt ra còn ở mức thấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu mà xã 

hội cũng như Bộ GD&ĐT mong muốn. Một trong những nguyên nhân chính là do 

Viện chưa có được một cơ chế tài chính hoàn chỉnh, đồng bộ cho các hoạt động 

KH&CN, do đó chưa thu hút được đủ những nguồn lực tài chính cần thiết. Đồng thời, 

các nguồn lực tài chính hiện có cũng chưa được phân bổ và sử dụng hiệu quả như 

mong muốn. 

Về huy động các nguồn lực tài chính cho KH&CN:  

+ Từ nguồn kinh phí KHCN: Hiện nay kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ cấp 

cho Viện KHGDVN hàng năm khoảng 30 tỷ, trong đó chi thường xuyên chiếm 87% 

tổng kinh phí, chi cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ chỉ chiếm 13% (khoảng 2,5 tỷ). 

Như vậy trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội cũng như của ngành thì kinh phí  sự 

nghiệp khoa học công nghệ hàng năm không đủ bố trí cho các nhiệm vụ nghiên cứu. 

+ Từ nguồn đào tạo bồi dưỡng: Hiện nay ngân sách hàng năm cho các hoạt động 

đào tạo sau đại học là 3.025 tỷ, trong đó cấp ngân sách cấp là 930 triệu, thu học phí 

2,095 tỷ. Hiện nay toàn bộ số kinh phí này chỉ phục vụ cho các hoạt động đào tạo sau 

đại học, chưa có cơ chế tài chính để phân bổ kinh phí cho các hoạt động KHCN. 

+ Từ các hoạt động dịch vụ KHCN: Mặc dù hiện nay, Viện đã có cơ chế tài chính 

cho các hoạt động dịch vụ được quy định trong Quy chế quản lý tài chính và quy chế chi 

tiêu nội bộ, tuy nhiên hiệu quả thực hiện chưa cao, tỷ lệ thu từ hoạt động này rất thấp. 

+ Từ các đề án dự án quốc tế: Trong thời gian vừa qua, Viện đã thiết lập quan hệ 

khá rộng rãi với các tổ chức trong và ngoài nước, qua đó đã thu hút được một số đề án, 

dự án. Tuy nhiên, cơ chế quản lý đối với các hoạt động này chưa thật tốt dẫn đến hiệu 

quả về mặt tài chính chưa cao.       

4.2. Công tác quản trị cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản  

4.2.1. Về quản trị cơ sở vật chất 

Viện đã rà soát tổng thể qui hoạch các trụ sở và hoàn thành đề xuất gửi lãnh đạo Bộ. 

Chủ trương về lâu dài là huy động mọi nguồn lực, đề xuất với các cấp có thẩm quyền tạo 

cơ chế để CBCCVC của Viện có nơi làm việc và nghiên cứu đảm bảo yêu cầu. Để chuẩn 

bị quĩ đất cho dự án, viện đã bố trí, sắp xếp lại, điều chuyển vị trí làm việc của một số đơn 

vị (TTNCGD Đặc biệt từ trụ sở 101 Trần Hưng Đạo về 52 Liễu Giai).  

Bảo trì, bảo dưỡng máy tính, máy in, hệ thống mạng thường xuyên, đúng hạn, 

đảm bảo hoạt động ổn định, khắc phục sự cố kịp thời; thực hiện việc sửa chữa, thay 

thế kịp thời các thiết bị máy móc, đảm bảo hoạt động thường xuyên và ổn định. Đảm 

bảo tốc độ truyền dẫn dữ liệu, kết hợp cùng nhà cung cấp đường truyền Internet cải 

thiện, thay thế thiết bị chuyển đổi tín hiệu tại các trụ sở và nâng cấp 2 đường truyền tại 

101 Trần Hưng Đạo và 106 Trần Hưng Đạo. 
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Thực hiện sửa chữa nhỏ các trang thiết bị (điện, điện thoại, nước, âm thanh, thiết 

bị vệ sinh, trang thiết bị khác), đảm bảo các trang thiết bị hoạt động bình thường, 

không để ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của Viện. Trong năm 2016, Viện đã thực 

hiện 06 gói mua sắm nhỏ và vừa, trang cấp một số thiết bị làm việc theo nhu cầu cấp bách 

của các cá nhân, đơn vị trong Viện với tổng kinh phí 465.058.567 đồng. Do việc phê 

duyệt kế hoạch mua sắm từ cơ quan chủ quản chưa hoàn thiện nên trong năm 2016, 

phần lớn nhu cầu được trang cấp tài sản, thiết bị làm việc của các cá nhân, đơn vị 

thuộc Viện vẫn chưa được thực hiện. 

Đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu đưa đón CBCCVC thực hiện nhiệm vụ. Xe ô 

tô thường xuyên được bảo dưỡng, sửa chữa đạt yêu cầu vận hành. Thực hiện đầy đủ 

yêu cầu về quản lý xe theo quy định. Tháng 10/2016, Viện đã rà soát và có Công văn 

gửi Bộ về phương án sử dụng, điều chuyển xe công cho phù hợp với các quy định hiện 

hành. Trong thời gian chờ phê duyệt của Bộ, Viện chỉ cho lưu hành số lượng xe theo 

qui định. 

Bố trí phòng họp, thực hiện các dịch vụ liên quan phòng họp, phòng hội nghị, hội 

thảo phục vụ hơn 870 cuộc họp theo lịch công tác cũng như họp đột xuất của Viện, của 

các đơn vị thuộc Viện.  

Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các trụ sở làm việc. Năm 2016 có sự thay đổi 

về mô hình quản lý nên công tác bảo vệ của Viện có sự điều chỉnh cho phù hợp với 

tình hình mới. 

Thành lập Ban chỉ đạo và Đội PCCC của Viện; Viện đã phối hợp với Phòng 

Cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Đội PCCC; tổ chức 

thống kê, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại các trụ sở; đang tổ chức triển khai mua 

sắm thêm trang thiết bị PCCC. 

Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng cơ sở vật chất nhằm bổ sung kinh phí hoạt 

động quĩ tự có của viện trong 9 tháng đầu năm 2016 chưa thật hợp lý, chưa được hiệu 

quả. Từ tháng 10/2016, Viện thành lập tổ quản lý khai thác CSVC nên hiệu quả đã 

được nâng cao rõ rệt. 

4.2.2. Công tác quản lý dự án xây dựng, cải tạo trường Thực nghiệm Khoa 

học Giáo dục 

Năm 2016, Viện đã kiện toàn Ban quản lý Dự án theo hướng tinh giản; có cơ chế 

phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý Dự án với Phòng TH-HC-QT, Phòng KT-TV và 

các bên liên quan trong quản lý, điều hành, thiết kế, thi công, giám sát,… đảm bảo 

công việc tiến hành kịp thời, hiệu quả. 

Đã xây dựng xong Nhà học B (Khối THCS), Hạ tầng xung quanh nhà học B, Nhà 

tiểu học và Nhà hiệu bộ; đã bàn giao đưa vào sử dụng trạm biến áp 630KVA, máy phát 

điện 625KVA, máy điều hòa không khí cho nhà học B; đã lắp đặt đường cấp điện cho 

nhà Hiệu bộ, đường cấp điện cho nhà học B, hệ thống PCCC cho nhà học B; đã bóc 

vữa, xây trát lại tường hàng rào của dự án. Hiện đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cây 

xanh thảm cỏ tổng thể; thi công bể nước ngầm; lắp đặt bàn ghế học sinh nhà học B, hệ 

thống máy tính, máy chiếu nhà học B và xin điều chỉnh lại Quy hoạch tổng mặt bằng. 
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5. Công tác Tổng hợp - Hành chính  

5.1. Công tác kế hoạch, tổng hợp  

Năm 2016, Viện đã xây dựng các báo cáo theo định định kỳ, báo cáo HNCCVC 

năm 2016 của Viện và các báo cáo lớn, đột xuất, đáp ứng yêu cầu của Bộ; tham mưu 

cho Bộ trưởng thông qua công tác tổng hợp từ các nghiên cứu; tổng hợp, xây dựng các 

báo cáo trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri; tổ chức góp ý các 

văn bản do các Cục/Vụ chức năng thuộc Bộ chủ trì soạn thảo35; góp ý các dự thảo báo 

cáo giao ban tháng của Bộ và hầu hết các dự thảo về chương trình công tác, kế hoạch 

hành động của Bộ và các cơ quan liên quan. (Trong năm 2016, Viện đã thực hiện trên 

140 văn bản, báo cáo có tính chất tổng hợp).  

Xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm của Viện trên cơ sở Nghị 

quyết Hội nghị đại biểu cán bộ công chức viên chức; phê duyệt kế hoạch triển khai 

Chương trình công tác năm của các đơn vị thuộc Viện trong tháng 4/201636. Rà soát, 

đôn đốc thực hiện Chương trình/kế hoạch công tác trong năm thông qua giao ban 

Viện/giao ban quý/sơ kết 6 tháng.  

Kịp thời ban hành các Thông báo kết luận tại các buổi họp giao ban Viện; phối 

hợp với Văn phòng Bộ ra Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với 

Viện. Chỉ đạo tập trung thực hiện báo cáo đoàn kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Viện và tại các buổi giao 

ban cơ quan Bộ. 

Do áp lực về khối lượng công việc chung, số lượng các tờ trình/lượt trình; số 

lượng các báo cáo tiến độ; số lượng các báo cáo tổng hợp tham gia góp ý kiến cũng vì 

thế tăng lên, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần hợp tác giữa các bên liên quan. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, vị thế, vai trò của Viện ngày càng được khẳng 

định, cho thấy khả năng đáp ứng nhanh, khả năng kết nối của Viện với các đơn vị 

thuộc Bộ và lãnh đạo Bộ. 

5.2. Công tác Hành chính - Văn thư 

Đảm bảo tốt công tác lễ tân, đón tiếp và hướng dẫn khách/CBVC đến làm việc  

và liên hệ công việc tại Viện; trực điện thoại/ fax, v.v....Thực hiện công tác tiếp nhận, 

chuyển giao văn bản đúng quy trình37. Triển khai hệ thống phần mềm e-office theo chỉ 

đạo của Bộ, thực hiện upload các văn bản trên hệ thống thông tin lãnh đạo của Viện. 

Bảo quản, sử dụng con dấu pháp qui của Viện và các con dấu khác theo qui định của 

Nhà nước và của Viện; thực hiện công tác lưu trữ: tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ khai 

thác tài liệu tại kho lưu trữ của Viện. 

Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CCVC theo qui định; định kỳ thực 

hiện các công việc bảo đảm vệ sinh môi trường làm việc. 

                                                           
35 Trả lời các văn bản góp ý về lĩnh vực GDPT; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (CV số 19/TTKQH-TV 

ngày 25/7/2016 của Tổng thư ký Quốc hội); giải trình các vấn đề của CLB cựu đại biểu Quốc hội (9/2016); 

Chuẩn bị một số nội dung phục vụ trả lời chất vấn của Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV (10/11/2016); 

Trả lời chất vấn của ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV (25/11/2016). 
36 Quyết định 177/QĐ-VKHGDVN ngày 26 tháng 4 năm 2016. 
37 Năm 2016, đã tiếp nhận và xử lý: 715 công văn đến; 747 công văn đi; 613 quyết định. 
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5.3. Công tác truyền thông 

 Hoạt động điểm tin giáo dục được triển khai từ giữa tháng 8/2016 với hoạt động 

chính là điểm các thông tin hàng ngày, hàng tuần liên quan đến các vấn đề giáo dục 

đào tạo mà dư luận xã hội quan tâm38. Tháng 7/2016, Viện đã thành lập các nhóm 

nghiên cứu để tham vấn, giúp Bộ trưởng ứng phó với các vấn đề “nóng”, trong xã hội 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện mà xã hội quan tâm. Tính đến thời điểm cuối 

tháng 12/2016, Viện đã tổng hợp được 11 vấn đề báo cáo Bộ39. 

Để chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện KHGDVN (đầu tháng 

12/2016), Viện đã tổ chức Hội thảo khoa học, cho in ấn và phát hành Kỷ yếu hội thảo, 

cuốn giới thiệu Viện; đã xuất bản 04 ấn phẩm công bố các kết quả nghiên cứu nổi bật 

của Viện và giới thiệu Viện40. Đồng thời, gửi đăng bài giới thiệu về Viện trên báo 

Nhân dân và Giáo dục & Thời đại. 

6. Công tác thông tin - xuất bản  

6.1. Công tác thông tin 

Năm 2016, trang tin điện tử của Viện đã viết, thu thập, biên tập, đăng tải và quản 

lý khoảng 280 thông tin về khoa học giáo dục trong nội bộ Viện, trong nước và quốc 

tế41; cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng về Viện (do 

thay đổi cơ cấu tổ chức, nhân sự,…); theo dõi, thống kê, quản lý các cơ sở dữ liệu và 

các tài liệu khác42; xây dựng các trang tin điện tử theo chuyên đề; hoàn thiện nội dung 

trên trang tin điện tử; cải cách hành chính Viện thông qua việc đưa các văn bản, biểu 

mẫu lên chuyên mục thông tin nội bộ.  

Xây dựng cơ sở dữ liệu các đề tài NCKH đã nghiệm thu năm 2015 (25 đề tài) để 

đăng tải trên website Viện phục vụ tra cứu online; thu thập thông tin trên các báo, tạp 

chí online để xây dựng 03 bản tin giáo dục43. 

                                                           
38 Điểm tin: Mô hình trường học mới (VNEN); tuyển sinh ĐH- CĐ; dạy thêm - học thêm; học phí và các 

khoản thu đầu năm học; bạo lực học đường; thông tin về thông tư 30; gương tốt trong học tập; giáo dục dân tộc; 

những tin tức thời sự giáo dục “nóng” trong nước và quốc tế. 
39(1) Dạy thêm - học thêm; (2) Bạo lực học đường; (3) An toàn thực phẩm học đường; (4) Vấn đề tổ chức dạy 

học bơi và những kĩ năng chống đuối nước cho trẻ tại các cơ sở GD ; (5) Vấn đề đăng kí, xét tuyển nguyện vọng 

vào ĐH, CĐ cả nước; (6) Tiêu chuẩn lựa chọn bộ SGK, sách tham khảo; (7) Định hướng nghề nghiệp cho HS tốt 

nghiệp THPT; (8) Vấn đề dạy thêm, học thêm hè và nhập học trước khai giảng tại các cơ sở GD; (9) Thị trường 

SGK, sách tham khảo năm học 2016 - 2017; (10) Những vấn đề liên quan đến dịp Khai giảng năm học 2016 - 

2017; (11) Hướng dẫn thực hiện TT 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định đánh giá HS tiểu học ban hành kèm TT số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 

của Bộ GD&ĐT. 
4004 ấn phẩm: Xu thế phát triển chương trình GDPT trên thế giới; Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá 

năng lực người học; Phân luồng và liên thông trong hệ thống GDQD; Viện KHGDVN trên đường hội nhập và 

phát triển.. 
41Bao gồm: 35 tin tức sự kiện; 80 thông tin luận án, lịch bảo vệ và các thông báo; 26 tin nghiệm thu đề tài, 

thông báo hội nghị, hội thảo khoa học; 95 lịch tuần, văn bản, biểu mẫu, thông báo; 10 tin bài liên quan đến hợp 

tác quốc tế; 25 dạng tin tức khác; đã giới thiệu, cung cấp 01 dịch vụ của Viện; lựa chọn 08 thông tin có nội dung 

mang tính chất phổ biến quốc tế để biên dịch sang tiếng Anh.  
42CSDL điện tử của OECD, CSDL Thư viện. 
43Chuyên đề: (1) Đổi mới đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 30/2014/BGDĐT;  (2) Đề án chương trình đào 

tạo đại học chất lượng cao; (3) Một số vấn đề về chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. 
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Tuy nhiên, thông tin chưa được bổ sung, cập nhật thường xuyên; phần tin tiếng 

Anh chưa tốt; việc nâng cấp, thay đổi giao diện website chưa triển khai tốt do đội ngũ 

cán bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Mặt khác, 

không có kinh phí thuê chuyên gia hỗ trợ. Việc cung cấp thông tin cho website của các 

đơn vị trong viện hầu như không có. 

6.2. Công tác thư viện  

- Năm 2016, Thư viện của Viện đã phục vụ 1.100 lượt bạn đọc; bổ sung 94 cuốn 

sách tiếng Việt; nhận lưu chiểu 41 luận án, 44 đề tài nghiên cứu khoa học; nhận 92 

cuốn sách tiếng Anh do Quỹ Châu Á tài trợ; làm 05 thư mục giới thiệu tài liệu mới; 

cập nhật 2.000 biểu ghi cơ sở dữ liệu. 

6.3. Công tác xuất bản và phát hành tạp chí KHGD 

Về công tác xuất bản Tạp chí: Năm 2016, Tạp chí đã xuất bản thành công 12 số 

báo thường kì với tổng số 312 bài viết được đăng tải, trong đó có: 199 bài về Nghiên 

cứu lí luận giáo dục; 67 bài Nghiên cứu thực tiễn giáo dục; 21 bài Nghiên cứu giáo dục 

dân tộc; 25 bài Nghiên cứu giáo dục nước ngoài. Ngoài ra, Tạp chí còn xuất bản 01 số 

đặc biệt (tháng 12/2016) với chủ đề Giáo dục Đặc biệt. Nội dung các bài viết đăng tải 

trên Tạp chí KHGD được đánh giá cao, có chất lượng về mặt khoa học giáo dục. 

Từ tháng 6 năm 2016, Tạp chí đã thực hiện tăng từ 64 trang lên 120 trang, đáp 

ứng kịp thời việc đăng tải bài viết của tác giả.  

Công tác phản biện được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan và theo 

đúng quy trình, quy định của Tạp chí. Năm 2016, 100% bài viết đăng tải trên các số 

tạp chí đều qua quy trình phản biện, được chuyên gia phản biện góp ý kiến, chỉnh sửa 

và đồng ý đăng. 

Về công tác phát hành: Năm 2016, Tạp chí KHGD đã phát hành 1.500 

cuốn/tháng. Công tác phát hành tới 64 tỉnh, thành trong cả nước. Đối tượng phát hành 

của Tạp chí bao gồm các sở GD&ĐT, công ty sách và thiết bị trường học, phòng 

GD&ĐT các quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các 

trường phổ thông… và các cá nhân có nhu cầu đặt mua. Phương thức phát hành bao 

gồm: Phát hành trực tiếp đến tay bạn đọc; Phát hành qua bưu điện; Công ty Phát hành 

báo chí Trung ương… 

 7. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể 

 7.1. Hoạt động của Công đoàn Viện  

 - Tháng 01/2016, Công đoàn Viện tổ chức tổng kết, đánh giá công tác công đoàn 

Viện năm 2016 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2017; triển khai các hoạt 

động theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Năm 2016, tổ chức mạng lưới công đoàn Viện có bước kiện toàn quan trọng. 

Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã ban hành Quyết định thành lập 03 Công đoàn cơ 

sở thành viên cho các trường thực nghiệm44; chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành viên 

                                                           
44 Công đoàn các trường Thực nghiệm.  
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trường TH Thực nghiệm và THCS Thực nghiệm tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 

2017-2022 và ra quyết định công nhận BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. 

- Ban Chấp hành Công đoàn Viện, các công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn 

cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa: 

+ Tổ chức Giải thể thao mùa Xuân 2016; phát quà 01/6 cho 279 con em cán bộ 

trong Viện; phát thưởng cho hơn 232 cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-

2016; kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều nội dung thiết thực, phong phú. 

+ Tham gia “Tiếng hát người Giáo viên nhân dân” do Công đoàn GDVN tổ chức 

và đạt Giải Đồng, được Công đoàn GDVN tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá 

nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hóa - Thể thao” nhân dịp kỷ 

niệm 55 năm ngày thành lập Viện. 

+ Ủng hộ 11.344.000 đồng cho cuộc vận động hỗ trợ CNVCLĐ vùng bị thiệt hại 

do thiên tai do CĐ ngành phát động; tổ chức triển khai lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT “Ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt” tới từng CĐ viên và thu được 

77.791.000 đồng45. Ngoài ra, các công đoàn trực thuộc cũng chủ động trong các hoạt 

động ủng hộ bằng nhiều hình thức46.  

+ Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo sự 

lãnh đạo của Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn, đồng thời phát huy tính chủ 

động, độc lập trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Thanh tra Nhân dân đã xây dựng, triển 

khai và thực hiện hầu hết các công việc theo kế hoạch (Có báo cáo riêng trình bày tại 

Hội nghị).  

 7.2. Hoạt động của Đoàn TNCSHCM 

Trong năm 2016 Đoàn TNCS HCM Viện KHGDVN đã thực hiện nghiêm túc các 

nhiệm vụ về giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động do Đảng ủy Viện, 

BCH Đoàn Bộ và Đoàn Viện tổ chức phát động; tổ chức và tham gia nhiều hoạt động 

có ý nghĩa bám sát kế hoạch và chương trình công tác năm và hoạt động tháng thanh 

niên năm 2016; tổ chức các buổi sinh hoạt định kì, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt 

câu lạc bộ Tiếng Anh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao47; tổ chức 

quyên góp và tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng; tham gia các hoạt động 

nhân đạo, thiện nguyện hưởng ứng các cuộc vận động của Ngành, Trung ương và địa 

phương48. Năm 2016, Đoàn Viện đã nhận được 01 bằng khen đối với tập thể và 02 

bằng khen đối với cá nhân của Trung ương Đoàn.  

                                                           
45 Trong đó: 10.000.000 đồng nộp tại lễ phát động của Bộ, 67.791.000 đồng nộp cho CĐ GDVN.  

 46 TTNCGD Đặc biệt tặng áo ấm cho các cháu ở Hà Giang, Bắc Giang; Kêu gọi ủng hộ 28 máy tính cho Hội 

người mù tỉnh Hải Dương; TTNCGD Mầm non kêu gọi ủng hộ sách cho thư viện nhà trường, quần áo ấm cho 

các cháu ở tỉnh Bắc Giang; Trường Tiểu học TN đã tổ chức quyên góp được hơn 40 triệu đồng và tổ chức đi 

thăm và giao lưu với các em học sinh vùng lũ tỉnh Quảng Bình;Trường THPT hàng quý vẫn phát cháo từ thiện 

cho bệnh nhân lưu trú tại Bệnh viện E và Bệnh viện Châm cứu Trung ương. 

 47 Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, mittinh kỉ niệm ngày Môi trường thế giới và tuần 

lễ Biển và Hải đảo; phối hợp tổ chức Hoạt động thể thao Truyền thống do CĐV phát động; văn nghệ chào mừng 

các ngày lễ lớn trong năm; phối hợp với CĐV tổ chức Chương trình Vui tết Trung thu năm 2016 cho con em cán 

bộ Viện với nhiều tiết mục và hoạt động có ý nghĩa.  

 48 Tham gia phát cháo từ thiện cho bệnh nhân lưu trú tại Bệnh viện E (11/3/2016, 6/4/2016); tham gia ngày 

hội hiến máu tình nguyện do Công đoàn và ĐTN Bộ phát động. 
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7.3. Công tác tự vệ của Viện 

Ban CHQS Viện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về công tác 

quân sự quốc phòng; luôn quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác quốc phòng - dân 

quân tự vệ - giáo dục quốc phòng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư 

tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nói 

chung và lực lượng tự vệ cơ quan nói riêng; tổ chức huấn luyện tự vệ trong tháng 8 

năm 2016 và tham gia nghiêm túc các nội dung Hội thao Quốc phòng lực lượng dân 

quân tự vệ quận Hoàn Kiếm năm 2016; thực hiện 06 đợt trực thường niên và 08 đợt 

trực đột xuất theo chỉ đạo của Ban CHQS quận Hoàn Kiếm; tham gia đầy đủ các hoạt 

động thể thao văn nghệ khác do Ban CHQS quận Hoàn Kiếm tổ chức. 

Thực hiện tốt công tác hậu cần, chăm lo vật chất, tinh thần, đảm bảo đầy đủ chế 

độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan.  

7.4. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KHGDVN 

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm của Ban nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ 

Viện; Phối hợp với Ban nữ công của Công đoàn Viện trong việc tuyên truyền và triển 

khai các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động của phụ nữ Viện.   

ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Mặt mạnh, thành tích 

Năm 2016, Viện đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, toàn diện ở tất cả 

các lĩnh vực, bao gồm cả quản lý điều hành, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hỗ trợ 

nghiên cứu.  

Các công trình nghiên cứu cơ bản của Viện đã chú trọng đến những vấn đề lý 

luận, phương pháp luận then chốt của KHGD. Các chuyên ngành KHGD đã tiếp cận 

được với tri thức KHGD của thế giới, có đóng góp mới cho việc phát triển KHGD Việt 

Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, phục vụ CNH-HĐH 

đất nước. Viện cũng đã tập trung lực lượng đáp ứng kịp thời yêu cầu nghiên cứu hỗ trợ 

công tác quản lý điều hành của Bộ và phát triển ngành. Hoạt động hợp tác quốc tế đã 

được tổ chức một cách khoa học, hiệu quả, từng bước chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu 

cầu hội nhập và tạo được uy tín cao với các đối tác quốc tế.  

Đào tạo sau đại học được kiểm soát chặt chẽ; giảm tải một số thủ tục hành chính; 

đảm bảo chất lượng đào tạo từ đầu vào theo quá trình và kết quả đầu ra các khoá đào tạo.  

Thông tin khoa học giáo dục được triển khai đúng kế hoạch; công tác truyền 

thông được quan tâm, có những hoạt động ban đầu và có chiều hướng phát triển tốt. 

Văn bản quản lý, quy định về công tác quản lý hoạt động của Viện tiếp tục được 

rà soát, hoàn thiện và ban hành. Năm 2016, về cơ bản Viện đã hoàn thành tốt các công 

việc theo kế hoạch công tác năm và theo chỉ đạo của Bộ.  

Về cơ bản công tác quản lý tài chính của Viện được thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật, các hoạt động thu chi của Viện đều được quản lý và phản ánh vào hệ 

thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.  



23 
 

Điểm mới trong năm 2016 là, nhiều định mức trong Quy chế chi tiêu nội bộ đã 

thay đổi phù hợp hơn với thực tiễn. Định mức chi cho cán bộ trong các dịp lễ, tết có 

cải thiện hơn so với những năm trước đây. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành 

nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được hỗ trợ học phí. Viện cũng có chính sách tài chính 

khuyến khích các nhà nghiên cứu, chuyên gia có nghiên cứu được công bố trên các tạp 

chí, ấn phẩm quốc tế.  

2. Mặt hạn chế, bất cập 

Mặc dù đạt được một số thành tựu quan trọng, song vẫn còn một số hạn chế cần 

khắc phục: 

- Việc phê duyệt kế hoạch công tác của các đơn vị còn chậm. Việc phân bổ ngân 

sách tài chính cho các đề tài, đề án, nhiệm vụ và các công việc thường xuyên theo chức 

năng chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ công việc; công tác kế toán còn một số mặt hạn 

chế; chỉ đạo công tác tài chính kế toán các trường Thực Nghiệm chưa sát, xây dựng 

quy chế chi tiêu nội bộ còn chậm. 

 - Việc tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu về Viện gặp 

khó khăn. 

- Việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng còn gặp khó khăn. 

Vẫn còn một vài đề tài chậm, muộn, quá hạn phải thanh lý. 

- Một số văn bản quy định nội bộ chậm ban hành; cơ cấu tổ chức Viện vẫn chưa 

được Bộ phê duyệt, chưa ổn định; Viện chưa được giao cơ chế tự chủ theo qui định. 

- Cơ sở vật chất và việc trang cấp thiết bị chưa đáp ứng được điều kiện làm việc 

của cán bộ trong Viện. Năm 2016, Viện chủ yếu phê duyệt các mua sắm và sửa chữa 

nhỏ lẻ mang tính đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc. 

3. Nguyên nhân của những mặt mạnh và hạn chế, bất cập 

3.1. Nguyên nhân của những mặt mạnh 

- Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện, sự chỉ đạo tập trung và toàn 

diện của Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện, sự đoàn kết thống nhất và nỗ 

lực của Hội đồng khoa học và đào tạo Viện, Hội đồng khoa học và đào tạo các Trung 

tâm, các tổ chức chuyên môn, tổ chức chính trị, đoàn thể, các cán bộ, chuyên gia,... 

Viện đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, toàn diện ở tất cả các mảng công tác 

và các lĩnh vực nghiên cứu. 

- Viện được Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao cho nhiều trọng trách lớn của Bộ, của 

ngành nên có nhiều cơ hội để khẳng định vai trò, tầm vóc của một cơ quan nghiên cứu 

Quốc gia về khoa học giáo dục. 

- Do có sự cải tiến trong tổ chức, quản lý nghiên cứu nên chất lượng đề tài/nhiệm 

vụ KH&CN ngày càng được nâng cao và cải thiện rõ rệt. Mặt khác, Viện đã huy động 

được đội ngũ chuyên gia trong và ngoài Viện tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát 

huy được năng lực của đội ngũ cán bộ trong Viện. 
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3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập 

3.2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Do yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, năm 2016, Viện KHGDVN 

đứng trước khối lượng và áp lực công việc lớn và khó; khối lượng công việc do Bộ 

giao nghiên cứu có tính cấp bách tương đối nhiều (khoảng 60 đầu việc/6 tháng cuối 

năm) trong khi Viện chưa thật sự đổi mới cơ chế hoạt động. 

- Các nghiên cứu mang tính đáp ứng yêu cầu của Bộ nhiều, trong khi lực lượng 

cán bộ nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao trong Viện lại ít so với đòi hỏi của thực 

tiễn; mặt khác, dù lực lượng cán bộ khá đông nhưng phần lớn tuổi đời và tuổi nghề 

còn trẻ, năng lực một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nên công tác 

quản lý điều hành NCKH theo đó gặp khó khăn.  

- Chính sách của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có nhiều thay 

đổi, nhiều tổ chức phi chính phủ rút khỏi Việt Nam; các tổ chức quốc tế lớn giảm 

nguồn lực đầu tư cho Việt Nam, do vậy, việc thu hút các nguồn lực đầu tư của các đối 

tác quốc tế phục vụ cho các hoạt động HTQT của Viện bị hạn chế.  

3.2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Viện chưa xây dựng được một chiến lược phát triển Viện KHGDVN toàn diện.  

- Đội ngũ Lãnh đạo Viện còn ít, chưa được kiện toàn, bổ sung kịp thời. Lực lượng 

Lãnh đạo một số đơn vị còn trẻ và chưa được kiện toàn.  

- Quản lý điều phối các hoạt động của Viện dù đã rất nỗ lực song vẫn không tránh 

khỏi những hạn chế, thiếu sót trong điều tiết công việc giữa các bộ phận.  

- Chưa có thay đổi phù hợp khi xây dựng cơ chế tài chính của Viện. Công tác mua 

sắm trang thiết bị không thực hiện được theo kế hoạch do chưa được Bộ phê duyệt. 

Điều này phần nào ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu và các hoạt động hỗ trợ nghiên 

cứu của Viện.  

- Chiến lược hợp tác quốc tế của Viện cũng đang thay đổi: từ  hợp tác nghiên cứu 

các vấn đề mà các tổ chức quốc tế đưa ra sang chủ động nghiên cứu những vấn đề mà 

hệ thống giáo dục Việt Nam quan tâm, đòi hỏi. Khó khăn lớn nhất là những nghiên 

cứu này không hoặc khó tìm được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế mà do Viện phải 

tự chi trả với nguồn lực từ ngân sách còn rất khiêm tốn, nên những nghiên cứu hợp tác 

này chủ yếu mới chỉ ở qui mô hạn chế. 

 - Viện chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn 

cao ở tất cả các lĩnh vực về Viện; hiện nay chưa có một văn bản hướng dẫn cụ thể đối 

với các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017 

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 

Kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện; Đổi mới công tác quản lý, chỉ 

đạo, điều hành; Thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh (lực lượng nòng cốt là các nhà 

nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài Viện) để thực hiện 

các nhiệm vụ nghiên cứu lớn, trọng tâm, trọng điểm và cấp bách của Ngành nhằm thực 

hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

Nghị quyết 88-NQ/TW về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; 

Nghị quyết 44/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW. 

Tập trung nghiên cứu cơ bản tạo nền tảng cho các nghiên cứu lâu dài và nghiên 

cứu ứng dụng triển khai; tăng cường nghiên cứu, đánh giá tác động của các chính sách, 

chương trình, dự án giáo dục; xây dựng luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc đề xuất, 

điều chỉnh chính sách giáo dục của ngành; đồng thời, đẩy mạnh các nghiên cứu đáp ứng 

nhu cầu của thực tiễn giáo dục, của công tác quản lý chỉ đạo ngành;  

Gắn kết công tác nghiên cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hoạt 

động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và thông tin, xuất 

bản; Áp dụng hình thức giao khoán sản phẩm phù hợp với đặc điểm của từng loại hình 

hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu KHGD 

thành cung cấp các dịch vụ tư vấn theo nhu cầu của các đơn vị, địa phương và các cơ 

sở giáo dục.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO 

2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ 

- Chú trọng hơn nữa công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBCCVC; xây dựng 

đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, với bước đi vững chắc, theo từng giai đoạn 

từ nay đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.  

- Khởi động xây dựng Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức cơ 

quan Viện KHGDVN; đổi mới cơ chế tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng đội 

ngũ, chú ý đến chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ nghiên cứu, chuyên viên trình độ 

cao, có học hàm, học vị, kinh nghiệm công tác. 

- Rà soát năng lực, trình độ đội ngũ; xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ CCVC cơ quan Viện; trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được Bộ phê duyệt, 

sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tiếp tục kiến nghị 

Bộ cho phép bổ sung 02 lãnh đạo Viện; kiện toàn lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. 

- Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận và thực tiễn về nghiên cứu khoa 

học,về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam, về đổi mới CT, SGK GDPT… 

cho nghiên cứu viên, giáo viên, chuyên viên của Viện.  
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- Đẩy mạnh công tác xây dựng các văn bản qui định liên quan đến công tác tổ 

chức, quản lý CBCCVC và qui chế của đơn vị. 

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học giáo dục  

- Xây dựng các chương trình nghiên cứu để tập trung triển khai các lĩnh vực, nội 

dung nghiên cứu quan trọng, cấp thiết vừa góp phần tạo nền tảng phát triển khoa học 

giáo dục, vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo. 

 - Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm 2017, trong đó xác định hệ thống 

đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp, các hội thảo khoa học, các nhiệm vụ phối hợp,... 

nhằm chủ động triển khai công tác nghiên cứu khoa học đồng bộ, theo quy trình chặt 

chẽ, coi trọng chất lượng và sản phẩm nghiên cứu. 

 - Tập trung lực lượng để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến một 

số nội dung trọng tâm: Chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục; đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đánh giá giáo dục; quản lí giáo 

dục, phát triển nguồn nhân lực,...  

 - Xác định các nội dung nghiên cứu gắn với đào tạo và thực nghiệm khoa học 

giáo dục; xác định mô hình, định hướng phát triển và tổ chức các hoạt động tại các cơ 

sở giáo dục thực nghiệm của Viện.   

 - Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn và quản lý triển khai các đề tài, 

nhiệm vụ nghiên cứu; đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu; sử dụng có 

hiệu quả phần mềm quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công 

nghệ của Viện. 

2.3. Công tác hợp tác quốc tế  

- Tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trọng điểm 

mà Viện đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. 

- Tăng cường phối hợp với tổ chức quốc tế, các cơ sở giáo dục trong và ngoài 

nước để thực hiện việc trao đổi học giả/nghiên cứu viên; tổ chức các hội nghi, hội 

thảo; các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Viện.  

- Tăng cường quan hệ song phương và đa phương với các tổ chức chính phủ, phi 

chính phủ, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là thông qua các mạng lưới các Viện nghiên 

cứu khoa học giáo dục trong khu vực và quốc tế. Tranh thủ sự hợp tác với các cá nhân, 

các cơ quan nước ngoài có đại diện tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực về KHGD. 

- Nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức Diễn đàn Giáo dục Quốc gia (phối hợp với Văn 

phòng UNESCO Hà Nội và các đơn vị có liên quan) vào tháng 3/2017; tổ chức Hội 

thảo chuyên môn (phối hợp với Trường Đại học Waikato, New Zealand và các đơn vị 

có liên quan trong tháng 10/2017; phát triển các hoạt động hợp tác với tổ chức OECD, 

đặc biệt trong việc phát triển chương trình giáo dục 2030; tổ chức các nhiệm vụ 

chuyên môn về hợp tác quốc tế; điều phối việc xây dựng đề xuất xin chuyên gia 

Fulbright năm 2017 (theo chuyên đề do Trung tâm Tâm lý học-Giáo dục học) và tổ 

chức khóa học cho đội ngũ viên chức, nghiên cứu viên. 
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- Quản lý các chuyến công tác, tham quan, học tập kinh nghiệm làm việc của cán bộ. 

2.4. Về đào tạo sau đại học 

- Tiếp tục phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ sau đại học 

đạt chuẩn khu vực, đảm bảo gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo, đồng thời đáp 

ứng được nhu cầu của thực tiễn giáo dục, thông qua: Đảm bảo chất lượng đào tạo từ đầu 

vào, theo quá trình và kết quả đầu ra;  

- Chuẩn hóa và cấp chứng nhận cho cán bộ khoa học tham gia đào tạo sau đại học 

tại Viện;  

- Định kỳ tổ chức seminar, sinh hoạt khoa học trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người 

học (khi đã có phòng họp trực tuyến);  

- Tổ chức Hội thảo về khoa học giáo dục tạo cơ hội tham gia cho người học;  

- Mở rộng hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước trong đào 

tạo sau đại học... 

2.5. Công tác kế hoạch - tài chính và cơ sở vật chất  

- Thực hiện tốt công tác tài chính - kế toán theo đúng quy đinh của pháp luật; tiếp 

thu ý kiến góp ý, sửa đổi bổ sung và ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ Viện năm 2017, 

đảm bảo đủ và đáp ứng kịp thời kinh phí cho việc thực hiện chính sách tiền lương, thu 

nhập tăng thêm và các nhiệm vụ chính trị của Viện. 

- Hoàn thiện đề án khai thác, sử dụng, tận dụng cơ sở vật chất tạo nguồn kinh phí 

cho phát triển hoạt động sự nghiệp, phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và các dịch 

vụ liên quan, đồng thời tái đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hoạt động 

của Viện và các đơn vị. 

- Phối hợp với các Cục/Vụ chức năng liên quan thuộc Bộ hoàn thiện Đề án Quy 

hoạch tổng thể trụ sở làm việc của Viện trình Bộ phê duyệt. Theo đó, thực hiện bố trí 

lại các trụ sở làm việc của Viện; sắp xếp, dành diện tích, không gian làm việc cho một 

số Dự án, Trung tâm của Bộ; 

- Tổ chức, sắp xếp lại phòng làm việc, phòng họp; bổ sung cơ sở vật chất, trang 

thiết bị làm việc cho cán bộ công chức, viên chức của Viện trên cơ sở bảo đảm yêu cầu 

về tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng vị trí việc làm và chức danh cán bộ. 

- Trang bị phòng họp trực tuyến; nâng cấp, trang cấp thiết bị và các điều kiện 

đảm bảo về tiêu chuẩn của một Hội trường lớn, đáp ứng nhu cầu tổ chức Hội nghị, hội 

thảo lớn của Viện. 

2.6. Công tác thông tin - truyền thông - xuất bản 

- Hoàn thiện Đề án tổ chức lại Tạp chí Khoa học Giáo dục theo hướng mới đáp 

ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội 

bộ của Tạp chí dựa trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện. 

- Thực hiện kế hoạch xuất bản định kì (12 số/năm, với 120 trang ruột/1 số), ra 

mắt bạn đọc vào tuần cuối hàng tháng và xuất bản từ 03 - 05 số chuyên đề phục vụ 

công tác nghiên cứu KHGD của các đơn vị trong và ngoài Viện. 



28 
 

- Tiếp tục củng cố, mở rộng đội ngũ chuyên gia viết bài nhằm nâng cao chất 

lượng bài viết; chủ động trong các định hướng nghiên cứu của Viện, của ngành về 

GD&ĐT; cải tiến, nâng cao chất lượng công tác biên tập; duy trì công tác phản biện 

đối với tất cả các bài báo gửi đăng. 

- Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, phát hành “Thông tin giáo dục Việt Nam” 

thường niên. 

- Đẩy mạnh hoạt động điểm tin liên quan đến các vấn đề giáo dục đào tạo mà dư 

luận xã hội quan tâm hàng ngày, hàng tuần; nghiên cứu, tư vấn, viết báo, thông tin, 

tuyên truyền rộng rãi về những vấn đề nổi bật của Viện trong năm. Từ đó, chủ động 

hơn nữa hoạt động tham vấn, giúp Bộ trưởng ứng phó với các vấn đề “nóng” mà xã 

hội quan tâm theo chức năng, nhiệm vụ của Viện. 

- Đa dạng hóa tin, bài trên Website Viện thông qua mở rộng mạng lưới cộng tác 

viên; khai thác tốt các phần mềm đã được đầu tư (phần mềm QLKH, Tạp chí KHGD) 

để mở rộng đối tượng tìm tin thông qua web Viện; triển khai các bản tin giáo dục theo 

chuyên đề báo cáo tổng thuật giáo dục quốc tế định kỳ tổng hợp từ các phương tiện 

thông tin trực tuyến; bổ sung sách, tạp chí, tư liệu kịp thời đáp ứng nhu cầu của cán bộ 

nghiên cứu, lãnh đạo Viện và độc giả có quan tâm. 

2.7. Công tác quản lý, điều hành 

- Xây dựng Chiến lược phát triển Viện KHGDVN giai đoạn 2017 - 2021, tầm 

nhìn 2030 nhằm đảm bảo và nâng cao vai trò, vị thế của Viện xứng tầm Viện nghiên 

cứu quốc gia về giáo dục. 

- Tiếp tục hệ thống hóa, rà soát và hoàn thiện các qui chế, văn bản quản lý, điều 

hành của Viện theo hướng quy định, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm 

và quyền hạn của từng đơn vị; tăng cường tính chủ động của mỗi đơn vị và sự hợp tác 

giữa các đơn vị; đồng thời xây dựng các qui chế phối hợp hoạt động theo qui định. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý toàn diện các hoạt động của Viện; triển 

khai thực hiện các nội dung của Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của 

Viện sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; huy động và tập hợp các chuyên 

gia, các cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm và có chuyên môn giỏi để thành lập các 

nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu đáp ứng nhanh các nhiệm vụ quan trọng, 

cấp bách theo phân công của Bộ. 

- Tăng cường sử dụng e-office mức độ 2 và 3; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, hoàn thiện các phần mềm quản lý của Viện, tiến tới hiện đại hóa, tin học hóa 

trong công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Viện. 

 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

 

 


