
 

 

  



 

 

 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

                                                                                                  
 
 

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, diễn ra 
Hội thảo về  Giáo dục Việt Nam 2011-2020 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức 
theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 1000 đại biểu là lãnh đạo, các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà lập kế hoạch, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ 
quản lý, giảng viên, giáo viên, đại diện các bên liên quan… đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
các Sở Giáo dục và Đào tạo; các viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước, 
quốc tế; các tổ chức quốc tế; các tổ chức phi chính phủ (NGO).  

Hội thảo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với UNESCO Hà Nội và 
Chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia về Khoa học giáo dục tổ chức. Hội thảo sẽ 
trình bày các vấn đề về giáo dục Việt Nam 2011-2020: tổng quan về giáo dục Việt Nam 
2011-2020; tiếp cận và công bằng giáo dục; chất lượng giáo dục; giáo dục đại học; học tập 
suốt đời; quản lý nguồn nhân lực. Đồng thời Hội thảo sẽ trao đổi, chia sẻ xu hướng phát 
triển giáo dục thế giới và định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn 2021-
2030. 

Hội thảo sẽ diễn ra 06 phiên họp toàn thể với sự tham gia của các diễn giả đến từ 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thái 
Nguyên, Trường Đại học Giáo dục- Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện Quản lý giáo dục, 
Trường Đại học FPT, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, Trường Đại học Mở Hà Nội, Đại học 
McKnight - Đại học Minnesota, Đại học Albany-SUNY, Đại học Southern Cross-Úc, Đại học 
Khoa học Xã hội Singapore, Đại học Mahidol, Thailand, SEAMEO. Hội thảo có tính tương 
tác cao giữa các diễn giả trong nước, quốc tế và các đại biểu nhằm chia sẻ thông tin, kinh 
nghiệm thực tiễn, tăng cường mối quan hệ và mở rộng các cơ hội kết nối giữa các tổ chức, 
các đơn vị, các đối tác về phát triển giáo dục.  
Thông tin liên hệ thêm về hội thảo: 
TS. Trịnh Thị Anh Hoa, Tel 0912319195, email: hoatta@vnies.edu.vn 
ThS. Đỗ Đức Lân, Tel 0982453783, email: landd@vnies.edu.vn 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

mailto:landd@vnies.edu.vn


 

 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC  
Ông Lê Anh Vinh 
Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 
 

Kính thưa: - Ông Micheal Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, 

- Đại diện các đơn vị, tổ chức đoàn thể và cơ quan quản lý giáo 

dục các địa phương, 

- Các thầy, các cô, các nhà khoa học, các chuyên gia và tất cả quý 

vị đại biểu. 

Hôm nay, đại diện cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, tôi vô cùng vinh dự được 

chào đón rất nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các vị khách quý tham dự 

hội thảo Giáo dục Việt Nam 2011 – 2020. Một sự kiện hội tụ các chuyên gia hàng đầu về 

giáo dục trong và ngoài nước, cùng đối thoại về nhiều vấn đề rộng khắp bao phủ toàn 

ngành là kết quả của tâm huyết và nỗ lực của tập thể cán bộ Viện trong bối cảnh phức tạp 

do đại dịch Covid 19.  

Trong dịp quan trọng này, tôi xin được cảm ơn Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

đã luôn tin tưởng và giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam những nhiệm vụ lớn, liên 

quan đến xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nước nhà trong các thời kì. 

Và đặc biệt, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới UNESCO và IIEP, đơn vị đồng hành 

cùng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong suốt quá trình xây dựng Báo cáo phân tích 

ngành Giáo dục giai đoạn 2011- 2020.  

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, 

Xây dựng báo cáo phân tích ngành giáo dục vốn không phải là nhiệm vụ mới, mà 

thực chất là công việc định kì chúng ta vẫn làm sau mỗi 10 năm nỗ lực cải thiện chất lượng 

ngành giáo dục. Thực tế cho thấy trong suốt những thập kỉ vừa qua, chúng ta vẫn luôn 

chứng kiến ngành giáo dục có những bước tiến vượt bậc qua từng giai đoạn. Những kết 

quả trong 10 năm gần đây mà các báo cáo viên sẽ trình bày trong ít phút nữa sẽ cho thấy 

Việt Nam đã làm tốt như thế nào trong thúc đẩy phổ cập giáo dục, cải thiện các vấn đề về 

bất bình đẳng trong tiếp cận, cũng như duy trì mặt bằng chất lượng giáo dục ở top cao 

trên thế giới so với mức thu nhập bình quân đầu người. Chúng ta cũng không phủ nhận 

những tồn tại còn hiện hữu, có thể là về góc độ hệ thống, về chương trình, về nguồn nhân 

lực, hay về cơ sở hạ tầng.  

Tuy nhiên, ngày hôm nay, ngay tại đây, trong những khó khăn của dịch bệnh 

COVID-19, việc chúng ta tổ chức một hội thảo với hơn 1000 người tham dự theo cách 



 

 

thức mới, vì những điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đã cho thấy rằng bất kì điều gì 

chúng ta đang nghĩ, đang làm và đang tin tưởng từ trước đến nay đều có thể sẽ không 

tránh khỏi phải thay đổi.  

Chúng ta vui mừng vì mức độ phổ cập giáo dục cao, dựa trên những thống kê về tỉ 

lệ học sinh nhập học đầu cấp, nhưng cũng đồng thời không thể bỏ qua tỉ lệ bỏ học ở các 

lớp trên, lớp cuối cấp. Chúng ta trăn trở vì vấn đề thiếu hụt giáo viên, đặc biệt ở một số 

môn học và một số địa phương, nhưng cũng phải chuẩn bị đối phó với tình trạng dư thừa 

nhân lực giảng dạy và thiếu học sinh ở các cấp học dưới có thể sẽ diễn ra với tốc độ già 

hóa nhanh chóng của dân số Việt Nam. Chúng ta có những minh chứng cụ thể về các 

thành tựu chuyển đổi số trong giáo dục nhưng đồng thời cũng đứng trước nguy cơ gia 

tăng bất bình đẳng do phát triển khoa học công nghệ mang lại.  

Với chức năng là một cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ phát triển 

chính sách, trong quá trình xây dựng báo cáo phân tích ngành lần này, Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực để có được những số liệu và minh chứng đầy 

đủ, xuyên suốt, toàn diện và xác thực nhất làm cơ sở cho những nhận định và phân tích 

đảm bảo tính khoa học. Tuy nhiên, bối cảnh mang tính lịch sử hiện nay đòi hỏi cần có 

một lăng kính đa chiều, toàn diện và dài hạn khi soi chiếu lên bất cứ mảnh ghép nào của 

nền giáo dục. 

Không một cá nhân hay đơn vị, tổ chức nào có thể đơn độc dựng lên lăng kính như 

vậy. Lí do hôm nay chúng ta có mặt tại đây là để cùng đóng góp vào góc nhìn toàn cảnh 

đó. Tôi vô cùng chờ mong được lắng nghe những bình luận, góp ý của các chuyên gia giáo 

dục đại học về những chủ đề của giáo dục phổ thông, hay những nhận định của các nhà 

nghiên cứu chuyên sâu về kiểm định chất lượng đối với các vấn đề về tiếp cận và công 

bằng trong giáo dục. Chúng ta tiếp thu phân tích từ phía các nhà quản lý, cán bộ xây dựng 

chính sách, nhưng cũng đồng thời hoan nghênh những trao đổi từ phía đội ngũ giáo viên, 

giảng viên và cả học sinh, sinh viên tham dự buổi hội thảo, một cơ hội mà có lẽ rất hiếm 

khi có được để chung tay đóng góp cho giáo dục Việt Nam. 

Bối cảnh thực tiễn đầy biến động khiến cho việc đơn thuần lặp lại những gì đã 

thành công trong quá khứ hay tham khảo kinh nghiệm từ các nước tiên tiến trên thế giới 

không còn là lựa chọn tối ưu. Tất cả mọi quốc gia, dù phát triển hay đang phát triển, cũng 

đều đang đối mặt với những tình huống, những vấn đề chưa từng gặp, và đều phải vận 

động để tìm ra giải pháp bền vững, mang tính thích ứng cao và phù hợp với hoàn cảnh 

của mình.  

Đối với ngành giáo dục, điểm tên những tồn tại, khúc mắc thì rất dễ, nhưng phản 

biện để có thể nhìn ra hướng đi mang lại hiệu quả thì cần sự am tường về khoa học dữ 

liệu và nền tảng kĩ thuật trong nghiên cứu, kết hợp với tầm nhìn ngắn, trung và dài hạn, 

đặc biệt là tâm thế mở để sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đối thoại.  



 

 

Có lẽ đối với tất cả chúng ta, việc công tác trong ngành giáo dục không đơn thuần 

là một lựa chọn nghề nghiệp mà là trách nhiệm, là cam kết và hơn cả, là tiếng gọi từ con 

tim. Nhiệm vụ này dĩ nhiên không dễ dàng nhưng chúng ta đều biết nỗ lực của ngày hôm 

nay sẽ góp phần tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong tương lai không xa.  

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các ban ngành, đơn vị đã tạo điều kiện và 

phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để sự kiện đặc biệt này có thể diễn ra, cảm 

ơn các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và đông đảo khách quý đã dành thời gian 

tham dự và chia sẻ ý kiến.  

Tôi xin chính thức tuyên bố khai mạc hội thảo Giáo dục Việt Nam 2011 – 2020. Hy 

vọng chúng ta sẽ có những phiên trao đổi, thảo luận chất lượng, hiệu quả và ý nghĩa, góp 

phần vào công cuộc phát triển giáo dục nước nhà trong giai đoạn tới. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG 
Ông Michael Croft 
Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam  
 
 

                    Kính thưa: 
 

-  GS. Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách, Viện 
Khoa học Giáo dục Việt Nam; 
-  Đại diện các bộ, ngành; tổ chức đoàn thể và cơ quan 
quản lý giáo dục các địa phương; 
-  Các thành viên của Nhóm công tác giáo dục (ESG); 
-  Các vị khách quý, cùng toàn thể quý vị đại biểu tham 
gia sự kiện. 

 
Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Viện 

KHGDVN) đã cho phép UNESCO chúng tôi cùng tham gia nỗ lực của quý vị trong việc tổ 
chức hội nghị quan trọng này và tôi rất vui mừng có bài phát biểu về chặng đường mà 
chúng ta đã đi cùng nhau cho đến ngày hôm nay. 

Tôi xin chúc mừng ngành giáo dục đã đạt được những thành tựu to lớn trong mười 
năm qua. Trong giai đoạn này, đặc biệt kể từ năm 2015 khi Chương trình Nghị sự 2030 về 
Phát triển Bền vững được LHQ công bố và được cộng đồng quốc tế thông qua, Việt Nam 
đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Để đạt được mục tiêu này, 
hệ thống giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kết hợp sức mạnh tổng hợp 
của toàn xã hội đã chú trọng hơn đến các nhóm trẻ em yếu thế, chẳng hạn như trẻ em 
vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi; trẻ khuyết tật, trẻ em con nhà nghèo, trẻ em của các 
gia đình di cư… 

Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã có bước chuyển mình đáng kể, chẳng hạn như việc 
giới thiệu chương trình GDPT mới năm 2018 theo nguyên tắc dựa trên năng lực và Luật 
Giáo dục sửa đổi 2019 với nhiều điểm mới nhằm nâng cao chất lượng, công bằng và hòa 
nhập trong giáo dục và đảm bảo học tập suốt đời cho tất cả mọi người. 

Trong suốt thập kỷ này, UNESCO đã sát cánh cùng Bộ GD&ĐT và Viện KHGDVN nói 
riêng để tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài cho hệ thống giáo dục. Trong số những 
nỗ lực có thể kể đến việc rà soát Luật Giáo dục, Phân tích ngành giáo dục (ESA), nâng cao 
năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng XHHT trong bối cảnh HTSĐ, 
thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái, Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD), 
Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED), Giáo dục kỹ năng số, Thúc đẩy Giáo dục Tình dục 
Toàn diện (CSE) và Giải quyết Bạo lực trên cơ sở giới liên quan đến trường học (SRGBV). 



 

 

Tới nay, Chiến lược PTGD giai đoạn 2011-2020 đã kết thúc và Bộ GD&ĐT cần chuẩn 
bị chiến lược mới cho 10 năm mới. Theo đó, năm 2019, Bộ GD&ĐT bắt đầu huy động 
nguồn lực để xây dựng một dự án quốc gia về chuẩn bị Chiến lược PTGD giai đoạn 2021-
2030 với tầm nhìn hướng tới một chiến lược tổng thể, dựa trên minh chứng và khả thi. 
Bộ GD&ĐT cũng bày tỏ mong muốn Nhóm Công tác ngành Giáo dục (ESG) của Việt Nam 
sẽ hỗ trợ cho quá trình chuẩn bị Chiến lược PTGD giai đoạn 2021-2030. 

Cùng nhau, chúng ta đã đạt được những thành công trong việc huy động khoản 
kinh phí xây dựng Chiến lược PTGD từ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE) với mục tiêu 
kép, là thực hiện hoạt động Phân tích Ngành Giáo dục (ESA) để có được đánh giá tổng 
quan toàn diện về ngành giáo dục ở Việt Nam, và từ đó xây dựng Chiến lược PTGD giai 
đoạn 2021-2030 dựa trên các phát hiện từ ESA. 

Với tư cách là Cơ quan Quản lý Ngân sách của GPE, UNESCO cam kết phối hợp với 
quý vị trong toàn bộ quá trình này, cùng với sự chung tay của Nhóm Công tác Ngành Giáo 
dục (ESG), do UNICEF điều phối. 

Tôi tin rằng hội nghị quan trọng này hôm nay được hưởng lợi từ những chất liệu 
và phát hiện trong Báo cáo Phân tích Ngành Giáo dục mà Nhóm Công tác Kỹ thuật Quốc 
gia, bao gồm các lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt của Viện KHGDVN và Bộ GD&ĐT, cùng 
phối hợp xây dựng. 

Hội nghị này là một sự kiện quan trọng bởi vì đây chính là diễn đàn để tất cả các 
bên liên quan trong giáo dục, nhất là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý 
giáo dục và giáo viên cũng như đại diện của Nhóm Công tác Ngành Giáo dục không chỉ 
đúc kết những thành tựu chính đạt được trong 10 năm qua của giáo dục mà còn thảo luận 
những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Quan trọng không kém là để chúng 
ta nêu bật các lĩnh vực ưu tiên chính mà ngành giáo dục nói chung và các cấp học, trình 
độ đào tạo cần cần giải quyết trong thập kỷ tới cũng như các giải pháp mà quý vị cho là 
phù hợp nhất và mang tính khả thi cao. Đây sẽ là những chất liệu đầu vào quan trọng cho 
Chiến lược PTGD giai đoạn 2021-2030 đã và đang được dự thảo theo cách tiếp cận dựa 
trên bằng chứng và theo định hướng kết quả. 

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin cảm ơn Viện KHGDVN đã cho phép UNESCO tham 
gia hội nghị quan trọng này và cho chúng tôi cơ hội chia sẻ đôi điều về chặng đường giáo 
dục trong mười năm qua, hướng tới việc hoạch định Chiến lược cho thập kỷ tới, cũng như 
củng cố cam kết của chúng tôi cùng với tất cả quý vị vì tương lai nền giáo dục Việt Nam. 

Kính chúc toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, an toàn và đạt được nhiều kết quả 
thảo luận hiệu quả, ý nghĩa trong hội nghị này làm minh chứng cho việc xây dựng và thực 
hiện thành công Chiến lược PTGD mới cho thập kỷ tới. 
 
Trân trọng cảm ơn! 
 
 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2011-2020 
 
Thời gian Nội dung/ hoạt động Phụ trách 

8h00 - 8h30 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

8h30 - 8h40 Giới thiệu đại biểu và mục tiêu, Chương trình  Ban tổ chức 

8h40 - 8h55 Phát biểu khai mạc GS. Lê Anh Vinh 

8h55- 9h15 
Phát biểu của Trưởng đại diện Văn phòng 
UNESCO Hà Nội 

Ông Michael Croft, UNESCO Hà 
Nội 

Phiên 1: Tổng quan Giáo dục Việt Nam 2011 -2020 
Điều hành: GS. Nguyễn Hữu Châu 

9h15 – 10h15 

Trình bày báo cáo GS. Lê Anh Vinh 

 
Trao đổi  và thảo luận 

GS. Aaron Benavot 

GS. Nguyễn Lộc  

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến 

Phiên 2: Tiếp cận và công bằng trong giáo dục 
Điều hành: PGS. Trần Huy Hoàng 

10h15 – 11h15 

Trình bày báo cáo PGS. Phạm Đức Quang 
PGS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh 

 
Trao đổi  và thảo luận 

TS. Ethel Agnes Pascua-
Valenzuela 

GS. Huỳnh Văn Sơn 

GS. Nguyễn Mỹ Lộc 

Phiên 3: Chất lượng giáo dục 
Điều hành: PGS. Trần Kiều 

11h15 – 12h15 

Trình bày báo cáo PGS. Nguyễn T.Lan Phương 

 
Trao đổi  và thảo luận GS. Paul Glewwe 

GS. Phạm Hồng Quang 

GS. Nguyễn Quý Thanh 

12h15 - 13h30                                          Nghỉ trưa 

Phiên 4: Giáo dục Đại học 
Điều hành: GS. Lê Anh Vinh 

13h30 - 14h30 

Trình bày báo cáo TS. Lê Đông Phương 

Trao đổi  và thảo luận GS. Martin Hayden  

GS. Nguyễn Hữu Đức                               



 

 

Thời gian Nội dung/ hoạt động Phụ trách 

TS. Lê Trường Tùng 

Phiên 5. Học tập suốt đời 
Điều hành: PGS. Nguyễn Đức Minh 

14h30 - 15h30 

Người trình bày báo cáo ThS. Bùi Thanh Xuân 

 
Trao đổi và thảo luận GS. Wing On Lee 

TS. Trương Tiến Tùng 

PGS. Trần Xuân Nhĩ 

Phiên 6. Quản lý nguồn nhân lực 
Điều hành: GS. Trần Công Phong 

15h30-16h30 

Người trình bày TS. Trịnh Thị Anh Hoa 

 
Trao đổi và thảo luận 

GS. Philip Hallinger 

GS. Nguyễn Văn Minh 

GS. Phạm Quang Trung 

16h30-16h45 Tổng kết, bế mạc Hội thảo  GS. Lê Anh Vinh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

THÔNG TIN DIỄN GIẢ CÁC PHIÊN 
 

PHIÊN 1: TỔNG QUAN GIÁO DỤC VIỆT NAM 2011 – 2020 
 

Điều hành: 
GS. Nguyễn Hữu Châu 

Hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Giáo dục, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. GS Nguyễn Hữu Châu đã tốt nghiệp cử 

nhân ngành Toán tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau 

đó ông làm Tiến sĩ ngành Giáo dục Toán học tại Đại học 

Comenius, Slovakia. Trước khi làm giảng viên tại trường Đại 

học Giáo dục, ông là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam. Ông đã có nhiều năm làm việc tại Trung tâm Giáo 

dục Toán học và Khoa học thuộc tổ chức Bộ trưởng Giáo 

dục các nước Đông Nam Á. Ông giảng dạy, nghiên cứu và đã có nhiều công trình công bố 

trong các lĩnh vực về Hệ thống Giáo dục; Phát triển chương trình giáo dục; Lí luận dạy học; 

Giáo dục Toán học… Ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng Chương 

trình giáo dục phổ thông 2006 và cũng là người chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển 

giáo dục và đào tạo của Việt nam giai đoạn 2010-2019. Giáo sư Châu đã có nhiều năm là 

thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Education Research for Policies and Practice, được 

xuất bản bởi Springer. 

 
Báo cáo viên:  

GS. Lê Anh Vinh 
Hiện là Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam (VNIES), cơ quan tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào 
tạo trong các vấn đề về chiến lược, chính sách và phát triển 
chương trình giáo dục. GS Vinh đã tốt nghiệp Cử nhân khoa 
học chuyên ngành Toán học và khoa học máy tính tại trường 
Đại học New South Wales, Australia vào năm 2005. Sau đó, 
ông tiếp tục theo học Tiến sĩ Toán học và Thạc sĩ Giáo dục tại 
Đại học Harvard. Trước khi làm việc tại VNIES, ông đã giữ một 
số vị trí tại trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, 

bao gồm: Trưởng khoa Sư phạm, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Khoa học giáo 
dục, và Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục. Ông đã xuất bản trên 70 
bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.  Hiện tại, ông đang là trưởng nhóm nghiên 
cứu về phát triển Khung Chiến lược Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030. 



 

 

 
Các diễn giả: 

GS.  Aaron Benavot 
Hiện đang giảng dạy tại Khoa Lãnh đạo và Chính sách Giáo dục, 
Đại học Albany – SUNY và là Nghiên cứu viên Cao cấp tại Viện 
Nghiên cứu Chính sách Giáo dục Toàn Cầu (IGEPS), ĐH Albany, 
SUNY. GS. Aaron Benavot tốt nghiệp sau đại học và nghiên cứu 
sinh tại Đại học Stanford. Ông từng là trợ lí giáo sư tại ĐH Georgia, 
sau đó là PGS (ĐH Hebrew, Jerusalem) năm 1990. Ông từng là 
Giám đốc của Báo cáo Giám sát Giáo dục Toàn cầu của UNESCO 
2014 – 2017, cán bộ phân tích chính sách cao cấp về Báo cáo Giám 
sát Giáo dục cho mọi người của UNESCO 2005 – 2009, cán bộ 

đánh giá Báo cáo Toàn cầu về Giáo dục và Học tập cho người lớn, quyển 2 (UNESCO), 
thành viên của nhóm các chuyên gia về Báo cáo Toàn cầu về Giáo dục và học tập cho 
người lớn lần thứ ba… Ngoài ra ông còn tham gia vào nhiều hoạt động phổ biến và hợp 
tác trong lĩnh vực Giáo dục của UNESCO; và trong các cơ quan và tổ chức phi chính phủ 
quốc tế khác.Ông đã thực hiện nhiều nghiên cứu so sánh, nghiên cứu về lịch sử và xuyên 
quốc gia về các hệ thống giáo dục. 
 
 

 
GS. Nguyễn Lộc 
Trước khi giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa-Vũng 
Tàu, GS Nguyễn Lộc là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam. Ông đã từng giữ vai trò Thư kí Tổ chức Bộ trưởng Giáo 
dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và sau đó trở thành người 
sáng lập và giám đốc đầu tiên của Trung tâm đào tạo SEAMEO tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu 
về phát triển nguồn nhân lực, quản lý giáo dục, phát triển chương 

trình... Hiện nay, ông tập trung nghiên cứu vào các vấn đề của giáo dục đại học như giáo 
dục tư thục, quyền tự chủ và quản trị trong giáo dục đại học, giáo dục trong cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, giáo dục mở,... Năm 2012, ông vinh dự được là giáo sư thỉnh giảng 
của Đại học London, Vương quốc Anh và Đại học Aarhus, Đan Mạch. GS Nguyễn Lộc lấy 
bằng Tiến sĩ về Lý luận và lịch sử khoa học giáo dục tại Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục 
Nga năm 1989. 
 
 



 

 

 
TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến 
TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến hiện đang hoạt động trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học giáo dục. Trong nhiều năm, ông là Trợ lý 
Bộ trưởng, tham gia trực tiếp vào việc xây dựng Luật Giáo dục, 
Chiến lược phát triển giáo dục, và các văn bản pháp quy  có liên 
quan. Ông cũng đã có thời gian 5 năm là đồng Giám đốc quốc 
gia Dự án “Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo” do EC tài trợ. Ông 
nhận bằng tiến sĩ Vật lý tại Trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại 

học Quốc gia Hà Nội) và tiến sĩ khoa học về Triết học khoa học tại Viện triết thuộc Viện 
Hàn lâm khoa học Nga. Trước khi tham gia công tác quản lý giáo dục, ông là giảng viên 
vật lý, trong đó có nhiều năm là chuyên gia giáo dục ở Algerie. Quan tâm chính trong 
công tác nghiên cứu hiện nay của ông là những vấn đề vĩ mô về phát triển giáo dục Việt 
Nam, như đổi mới quản lý giáo dục, cải cách giáo dục, hội nhập quốc tế về giáo dục, đổi 
mới đào tạo giáo viên... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHIÊN 2: TIẾP CẬN VÀ CÔNG BẰNG TRONG GIÁO DỤC 
 
Điều hành:  

 PGS. Trần Huy Hoàng 
Hiện ông đang là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam (VNIES). PGS Hoàng tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Vật lý 

tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, và đạt học vị Tiến sỹ tại 

trường Đại học Sư phạm Vinh. Trước khi đảm nhiệm vai trò Phó 

Viện trưởng tại VNIES, PGS Trần Huy Hoàng đã công tác tại trường 

Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế và trải qua các vị trí như Tổ 

trưởng bộ môn PPDH Khoa Vật lý, Trưởng khoa Khoa Vật Lý. Ông 

có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy đại học và đào tạo giáo 

viên. Ông là tác giả của nhiều sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học về lĩnh vực 

Vật lý, phương pháp dạy học, học tập kết hợp (blended learning) trên các tạp chí khoa 

học uy tín trong nước và quốc tế. Ông cũng chủ trì và tham gia 13 đề tài, nhiệm vụ khoa 

học công nghệ các cấp, 04 đề án, dự án về khoa học giáo dục. 

 
 
 
 
Báo cáo viên:  

PGS. Phạm Đức Quang 
PGS. Phạm Đức Quang hiện đang là Phó giám đốc Trung tâm Phát 
triển bền vững Chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia, Viện Khoa 
học Giáo dục Việt Nam. Ông gắn bó với ngành sư phạm Toán học 
từ bậc đại học đến bậc Tiến sĩ. Ông là một nhà khoa học chuyên 
nghiên cứu về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Ông 
còn là tác giả Chương trình môn Toán giáo dục phổ thông, sách 
giáo khoa, sách biên tập môn Toán THCS ban hành 2006. Những 

xuất bản của ông như sách chuyên khảo, giáo trình là những tài liệu rất có giá trị về Toán 
học trong nhà trường bên cạnh đó ông là chủ nhiệm, thành viên của nhiều đề tài, dự án 
khoa học công nghệ các cấp. 
 



 

 

PGS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh 
PGS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh hiện là Giám đốc Trung tâm Giáo dục 

mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Bà tốt nghiệp cử 

nhân chuyên ngành Tâm lý học- Giáo dục học trẻ em trước tuổi 

học tại Đại học Sư phạm Arion, Cộng hòa Liên Bang Nga, Liên xô 

(cũ) và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cũng trong lĩnh vực này 

tại Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam. PGS Mỹ Trinh có nhiều 

năm công tác tại các vị trí như giảng viên, tổ trưởng tổ Giáo dục 

mầm non, phó trưởng khoa giáo dục tiểu học, phó trưởng khoa Giáo dục tại Đại học Vinh. 

Bà là chuyên gia hàng đầu về giáo dục mầm non của Việt Nam với nhiều nghiên cứu khoa 

học các cấp về trẻ mầm non và đào tạo giáo viên bậc học này được đánh giá cao. Bà còn 

có nhiều bài báo khoa học xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước, cũng như 

các sách chuyên khảo về lĩnh vực giáo dục mầm non. 

 
 
 
Các diễn giả: 

 
TS. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela 
Tiến sĩ Ethel Agnes Pascua Valenzuela là Giám đốc thứ 18 của Ban 

Thư ký SEAMEO và là nữ giám đốc đầu tiên kể từ khi thành lập 

vào năm 1965. Trước khi gia nhập SEAMEO, Tiến sĩ Valenzuela 

cũng đã từng công tác tại Philippines với tư cách là Ủy viên Ủy ban 

Quốc gia UNESCO (2003-2010). Kể từ khi Tiến sĩ Ethel Valenzuela 

tham gia Ban Thư ký SEAMEO, bà đã giám sát việc thực hiện các 

dự án của Trường Cao đẳng SEAMEO, SEA PLM - đánh giá khu vực đầu tiên đối với học 

sinh lớp 5 về đọc, viết, toán học cũng như quyền công dân toàn cầu và các hoạt động hợp 

tác giữa các trung tâm SEAMEO. Bà cũng  đại diện cho SEAMEO trong Ủy ban Chỉ đạo SDG 

của UNESCO và Đội ngũ Giáo viên Quốc tế. Bà là thành viên Hội đồng của UNESCO GEM 

và Hội đồng TVET ASEAN. Hiện tại, bà đang lãnh đạo việc xây dựng Kế hoạch Chiến lược 

SEAMEO 2021-2030. 

 



 

 

 
GS. Huỳnh Văn Sơn 
GS Huỳnh Văn Sơn hiện là Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

tâm lý - giáo dục tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, sau đó là cử 

nhân sư phạm Tiếng Anh của Trường. Ông học cao học tại 

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chuyên ngành Tâm lý học và bảo vệ 

luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trước đó, 

ông từng giữ các chức vụ: Trưởng bộ môn Tâm lý học, Phó 

trưởng khoa Tâm lý giáo dục, Trưởng khoa Tâm lý học và Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư 

phạm TP.HCM. GS Sơn là chủ biên, tác giả, đồng tác giả và Tổng chủ biên của gần 100 đầu 

sách, giáo trình, tham khảo liên quan đến nhiều lĩnh vực như văn hóa học đường, giáo 

dục kỹ năng sống và kỹ năng mềm, tâm lý học đường, tâm lý học hướng nghiệp, tâm lý sư 

phạm, giáo dục mầm non… Ông là tác giả và đồng tác giả của 20 bài báo được đăng trên 

các tạp chí, hội nghị quốc tế uy tín. Số bài báo trong nước đăng tải trên các tạp chí được 

tính điểm khoảng gần 100 bài. 

 
 
GS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 
Hiện là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học 

Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2022, và Ủy 

viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 – 

2023. Bà tốt nghiệp cử nhân Đại học Sư phạm Gerxen, Leningrat 

(Liên Xô cũ), và nhận bằng Tiến sỹ tại Lý luận và Lịch sử giáo dục 

- Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo dục (Liên Xô cũ). GS Mỹ Lộc là 

một nhà giáo, nhà khoa học rất có uy tín trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. 

Lĩnh vực nghiên cứu của bà tập trung vào quản lý giáo dục, giáo dục học, tâm lý giáo dục, học 

tập điện tử (e-learning). Bà là tác giả, đồng tác giả của nhiều sách chuyên khảo, giáo trình về 

giáo dục học, quản lý giáo dục. Bà cũng đã xuất bản nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí 

khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế uy tín về lĩnh vực khoa học giáo dục. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHIÊN 3: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
 

 
Điều hành:  

 
PGS. Trần Kiều 
Ông nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hiện 

đang là Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam. Ông tốt 

nghiệp Cử nhân Toán tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 1960 và 

nhận bằng tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam vào năm 

1989. PGS Trần Kiều từng giữ các chức vụ tại Bộ Giáo dục và Đào 

tạo như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Thanh tra, 

Trợ lý Bộ trưởng. Ông là chuyên gia hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực khoa học giáo dục. 

Ông là chủ nhiệm của nhiều đề tài, dự án nghiên cứu các cấp, cố vấn khoa học cho nhiều 

chương trình trọng điểm quốc gia về giáo dục. Ông cũng là tác giả của nhiều sách chuyên 

khảo, hơn 30 bài báo đăng tại các tạp chí chuyên ngành giáo dục uy tín. 

 
 
 
Báo cáo viên:  

PGS. Nguyễn Thị Lan Phương 
PGS Nguyễn Thị Lan Phương nguyên là Phó Trưởng ban phụ trách 

Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt 

Nam. Bà là cử nhân Sư phạm Toán tại trường Đại học Sư phạm 2 

và Tin học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà bảo vệ luận án 

tiến sĩ về Lý luận và phương pháp giảng dạy Toán tại Viện Khoa 

học Giáo dục Việt Nam vào năm 2000. PGS Lan Phương là một 

trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá chất lượng giáo dục ở Việt Nam. 

Bà đã thực hiện thành công hơn 20 đề tài nghiên cứu về đánh giá chất lượng giáo dục ở 

Việt Nam. Cùng với đó, nhiều bài báo khoa học của bà đã được xuất bản trên các tạp chí 

khoa học uy tín trong nước và quốc tế. 

 

 

 

 



 

 

Các diễn giả: 
GS. Paul Glewwe 
Paul Glewwe là Giáo sư tại Đại học Minnesota. Các mối quan tâm 

nghiên cứu của ông bao gồm phát triển và tăng trưởng kinh tế, 

kinh tế của khu vực công, đói nghèo và phúc lợi. Trước khi đến 

Đại học Minnesota năm 1999, ông là nhà kinh tế nghiên cứu cấp 

cao tại Ngân hàng Thế giới. Ông nhận bằng tiến sĩ Kinh tế tại Đại 

học Stanford năm 1985, và bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học 

Chicago năm 1979. Kể từ khi nhận bằng tiến sĩ về Kinh tế tại Đại học Stanford, ông đã làm 

việc tại các quốc gia: Campuchia, Trung Quốc, Cote d'Ivoire, Ghana, Honduras, Ấn Độ, Việt 

Nam, Jordan,... Các ấn phẩm của ông đã xuất hiện trong Sổ tay Kinh tế Giáo dục, phát 

triển kinh tế và thay đổi văn hóa, tạp chí Kinh tế phát triển, tạp chí Văn học kinh tế, Tạp 

chí Nguồn nhân lực, tạp chí Kinh tế chính trị và tạp chí Kinh tế ngân hàng thế giới. Trước 

đó, ông là Giám đốc Trung tâm Chính sách Nông nghiệp và Lương thực quốc tế và từng là 

đồng chủ tịch chương trình giáo dục của Phòng thí nghiệm Hành động Giảm nghèo Abdul 

Latif Jameel (J-PAL). 

 

 

 

 
GS.TS. Phạm Hồng Quang 
GS.TS. Phạm Hồng Quang hiện đang là Giám đốc Đại học Thái 
Nguyên. Từ năm 2010-2018, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng trường 
Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. GS Quang có bề dày kinh 
nghiệm trong công tác giảng dạy, đào tạo giáo viên và quản lý nhà 
trường. Trong hơn 30 năm qua, GS. Quang đã dành nhiều thời 
gian cho việc nghiên cứu các vấn đề khác nhau trong khoa học 
giáo dục, đặc biệt trong đào tạo giáo viên. Ông đã chủ trì thực hiện 

nhiều đề tài, nhiệm vụ, chương trình, dự án về khoa học giáo dục các cấp. Các mối quan 
tâm khoa học của ông bao gồm phát triển chương trình đào tạo giáo viên, tâm lý học, giáo 
dục học, quản trị nhà trường, giáo dục dân tộc. 
 
 
 



 

 

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh 
GS. Nguyễn Quý Thanh hiện đang là Hiệu trưởng trường Đại học 

Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông còn là thành viên Hội 

đồng Giáo sư liên ngành Triết học – Chính trị học – Xã hội học, 

năm 2019, 2020. Ông nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp 

Kazan, Liên bang Nga. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là khoa 

học xã hội, Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí, 

xếp hạng đại học, đánh giá năng lực người học. Ông đã có hơn 70 bài báo khoa học, 

chương sách được xuất bản trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản uy tín trong nước và 

thế giới. Bên cạnh đó, ông còn là chủ biên 05 sách chuyên khảo và 06 giáo trình. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHIÊN 4: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Điều hành:  

 
GS.TS. Lê Anh Vinh 
Hiện là Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt 
Nam (VNIES), cơ quan tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 
các vấn đề về chiến lược, chính sách và phát triển chương trình 
giáo dục. GS Vinh đã tốt nghiệp Cử nhân khoa học chuyên ngành 
Toán học và khoa học máy tính tại trường Đại học New South 
Wales, Australia vào năm 2005. Sau đó, ông tiếp tục theo học Tiến 
sĩ Toán học và Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Harvard. Trước khi làm 
việc tại VNIES, ông đã trải qua một số vị trí tại trường Đại học Giáo 

dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: Trưởng khoa Sư phạm, Hiệu trưởng trường Trung 
học phổ thông Khoa học giáo dục, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giáo dục. 
Ông đã công bố trên 70 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.  Hiện tại, ông 
đang chủ trì nhóm nghiên cứu về phát triển Khung Chiến lược Giáo dục Việt Nam giai 
đoạn 2021-2030. 
 
 
 
 
Báo cáo viên:  

TS. Lê Đông Phương 
Tiến sĩ Lê Đông Phương đã có hơn 30 năm công tác trong ngành 

giáo dục. Trọng tâm nghiên cứu chính của ông là phân tích và tư 

vấn chính sách, đặc biệt là đối với lĩnh vực giáo dục đại học. Ông 

đã tham gia nhiều dự án cải cách giáo dục như Kế hoạch chiến lược 

giáo dục 2011-2020, Thiết kế lại cơ cấu hệ thống giáo dục và khung 

trình độ Việt Nam. Bên cạnh các vấn đề chính sách, ông còn thực 

hiện nhiều nghiên cứu khác nhau liên quan đến việc phát triển và cải cách hệ thống, kết 

nối giữa các cấp học và lộ trình học tập cho học sinh ở các cấp học. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Các diễn giả: 

GS. Martin Hayden 
Martin Hayden hiện là Giáo sư Giáo dục Đại học, Trưởng khoa 

Giáo dục, Đại học Southern Cross, Úc. Ông có nhiều kinh nghiệm 

với tư cách là một học giả trong lĩnh vực giáo dục đại học. Giáo sư 

Hayden đã hoàn thành các công việc được ủy thác và tư vấn cho 

nhiều cơ quan quốc tế, bao gồm UNESCO, Ngân hàng Thế giới, 

Ngân hàng Phát triển Châu Á và ASEAN. Tại Úc, ông đã thực hiện 

các dự án cho nhiều cơ quan của Chính phủ Khối thịnh vượng chung. Trong năm 2011-12, 

ông đã lãnh đạo một dự án lớn do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ nhằm phát triển một kế 

hoạch tổng thể cho hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. Ông đã xuất bản nhiều về các 

chủ đề liên quan đến chính sách giáo dục đại học ở Úc và Đông Nam Á. Các mối quan tâm 

nghiên cứu của ông bao gồm điều hành và quản lý giáo dục đại học ở khu vực Đông Nam 

Á và các hoạt động giám sát ở cấp độ cao hơn. 

 
 

 
GS. Nguyễn Hữu Đức 
GS Nguyễn Hữu Đức nguyên là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà 

Nội 1980 và bảo vệ luận án Tiến sỹ Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà 

Nội, 1988. Ông còn nhận Diplome d'Habilitation, Đại học Tổng hợp 

Grenobe (CH Pháp), 1997. Ông hiện đang là thành viên Tổ tư vấn 

của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-

2021. Ông là nhà quản lý giáo dục nhiều kinh nghiệm và nhà khoa học hàng đầu của Việt 

Nam trong lĩnh vực khoa học vật liệu và Nano. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng và 

bằng khen như: Huân chương cành cọ Hàn Lâm CH Pháp năm 2014; Giải thưởng Khoa học 

– Công nghệ năm 2007 của Trường Đại học Công nghệ; Giải thưởng Dương Chấn Ninh của 

Hội Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương năm 2004; Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu 

năm 2004; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2017 (công trình tập thể). 

 
 



 

 

TS. Lê Trường Tùng 
Tốt nghiệp ngành Toán Đại học Lomonosov (Moscow, Nga) năm 

1980, tiến sĩ tại Viện Kỹ thuật Quân sự năm 1987. Có kinh nghiệm 

hơn 20 năm làm Công nghệ thông tin trong quân đội và hơn 20 

năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đã từng giữ chức Chủ tịch 

hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch hội Tin học Việt 

nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Ngoài công lập Việt 

Nam. Tham gia sáng lập trường Đại học FPT. Hiện nay, ông là Chủ tịch Hội đồng trường 

Đại học FPT, Giám đốc Tổ chức giáo dục FPT. Ông cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường 

Đại học Cao đẳng Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ khối các trường đại học cao đẳng ngoài 

công lập, và là Ủy viên Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển nhân lực. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHIÊN 5: HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 
 
Điều hành:  

PGS. Nguyễn Đức Minh 
PGS. Nguyễn Đức Minh hiện là Phó Viện trưởng Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam. PGS. Nguyễn Đức Minh đã có hơn 20 năm 

công tác tại Viện KHGDVN và trải qua các vị trí như: Phó giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu Đánh giá kết quả giáo dục. Ông tốt nghiệp Đại học 

Sư phạm Leningrad, Liên Xô (cũ) về chuyên ngành giáo dục đặc 

biệt, bảo vệ luận án tiến sĩ về giáo dục học tại Đại học Tổng hợp 

Sư phạm Nga, Sant – Peterburg, Liên Bang Nga. Ông đã có nhiều 

công trình nghiên cứu khoa học, chủ trì nhiều đề tài các cấp và các chương trình, dự án hợp 

tác với các tổ chức quốc tế như UNESCO, Ngân hàng Thế giới (WB), Hội đồng Giáo dục Quốc 

tế về người khiếm thị (ICEVI)... Năm 2007, ông vinh dự được nhận giải thưởng sáng tạo của 

UNESCO về can thiệp sớm trẻ khuyết tật tại Bắc Quang, Hà Giang. Nhiều năm qua, Ông là đại 

diện của Việt Nam tại ICEVI và hiện đang là đại diện của Việt Nam tại Mạng lưới Giám sát Chất 

lượng Giáo dục Châu Á – Thái Bình Dương (NEQMAP) và Mạng lưới các Viện Nghiên cứu giáo 

dục (ERI-NET). Bên cạnh đó, ông còn là Ủy viên thư ký của Tiểu ban giáo dục thường xuyên 

và học tập suốt đời thuộc Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. 

 
 
Báo cáo viên:  

 
ThS. Bùi Thanh Xuân 
Bà Bùi Thanh Xuân là Thạc sĩ Giáo dục học tại Đại học Monash, Úc; 

Thành viên Chương trình học bổng giao lưu về Giáo dục người lớn 

của Viện Học tập suốt đời UNESCO năm 2011 (UIL’s CONFINTEA 

VI Fellowship), Phó Trưởng Ban nghiên cứu Giáo dục thường 

xuyên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tham gia Nhóm công 

tác đầu mối về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời 

của Bộ GD-ĐT giai đoạn 2009-2014; Tham gia và chủ trì một số đề tài, nhiệm vụ nghiên 

cứu các cấp về thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, giáo dục người lớn và 

giáo dục thường xuyên. Chủ trì và đồng tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo giáo viên giáo 

dục thường xuyên, giáo viên phổ thông và học sinh về các lĩnh vực có liên quan đến sách 

giáo khoa, chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy và học tập… 



 

 

 
Các diễn giả:  

 
GS. Wing On Lee 
GS. Wing On Lee là Giám đốc điều hành Viện Giáo dục người lớn 

Singapore, và đồng thời làm Giáo sư tại Đại học Khoa học Xã hội 

Singapore. Trước đó, ông là Giáo sư và Giám đốc của Trung tâm 

nghiên cứu giáo dục công dân quốc tế và so sánh, và Trung tâm 

nghiên cứu phát triển giáo dục tại Đại học Trịnh Châu. Giáo sư Lee 

cũng từng là Phó chủ tịch của Khoa Giáo dục so sánh tại Đại học Mở 

Hồng Kông và Trưởng khoa Nghiên cứu Giáo dục tại Viện Giáo dục Quốc gia Singapore. 

Ông còn giữ các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức giáo dục đại học nổi tiếng quốc tế 

trong hơn 20 năm qua: Chủ tịch Hội đồng Thế giới về các Hiệp hội Giáo dục So sánh 2010-

2013. Giáo sư Lee nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực giáo dục so sánh và giáo dục công 

dân. Đến nay, ông đã xuất bản 34 cuốn sách, 188 bài báo và chương sách và là biên tập 

viên của ba bộ sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Routledge và Springer, cụ thể là 

Routledge Citizenship, Character and Values Education, Routledge Critical Studies in Asian 

Education Series và Springer Education. 

 
 
TS. Trương Tiến Tùng 
Ông hiện đang công tác tại Trường Đại học Mở Hà Nội với vai trò 

Tổng biên tập tạp chí khoa học trường Đại học Mở Hà Nội. TS Tùng 

cũng đang là Ủy viên tiểu ban giáo dục thường xuyên và học tập 

suốt đời - Hội đồng giáo dục quốc gia và phát triển nguồn nhân 

lực nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông nguyên là Hiệu trưởng trường Đại 

học Mở Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021. TS Tùng là tiến sĩ chuyên 

ngành Công nghệ thông tin. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam về 

giáo dục mở và từ xa, giáo dục điện từ (e-learning). Ông cũng có kinh nghiệm lâu năm 

trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên và giáo dục suốt đời. 



 

 

 
PGS. Trần Xuân Nhĩ 
PGS. Trần Xuân Nhĩ tốt nghiệp tiến sỹ ngành sinh học tại trường 
Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ).  Ông nguyên là Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ năm 1981 đến năm 
1997).  Hiện ông đang giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp Hội Vì Giáo Dục 
Cho Mọi Người Việt Nam và Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại 
học, Đao đẳng Việt Nam. Ông từng là giảng viên có kinh nghiệm 

giảng dạy đại học trong 30 năm và có trên 20 năm làm công tác quản lý tại các trường sư 
phạm và tại Bộ GD và ĐT. Ông từng là Chủ nhiệm của nhiều chương trình mục tiêu, có thể 
kể đến như: Xây dựng các trường Sư phạm; Xây dựng hệ thống trường phổ thông dân tộc 
nội trú; Xóa mù chữ và Phổ cập Giáo dục; Xây dựng hệ thống các Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên… Ông là người có nhiều đóng góp trong việc phát triển hệ thống trường phổ 

thông dân tộc nội trú, các trường Sư phạm và hệ thống các cơ sở giáo dục thường xuyên; 

một nhà giáo dục rất tâm huyết với chủ đề học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHIÊN 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 
 
 

Điều hành:  
GS. Trần Công Phong 
GS. Trần Công Phong nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học 

Giáo dục Việt Nam. Ông tốt nghiệp đại học và hoàn thành 

chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Sư phạm Vật 

lý tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, bảo vệ luận án tiến sĩ 

chuyên ngành vật lý lý thuyết – vật lý toán tại Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

GS. Trần Công Phong đã chủ trì và tham gia nhiều chương 

trình nghiên cứu quan trọng như: báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Chiến lược phát 

triển giáo dục 2011-2020; Chương trình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông; 

nghiên cứu cơ sở khoa học để ban hành Luật nhà giáo, …Ông đã công bố trên 40 bài báo 

khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín của quốc tế. 

 

 

Báo cáo viên:  
 

TS. Trịnh Thị Anh Hoa 
TS. Trịnh Thị Anh Hoa hiện đang là Trưởng ban Ban Nghiên cứu 

Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục, Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam. Bà tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Sinh học tại trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội và nhận bằng Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại 

trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, TS. 

Anh Hoa là một nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 

khoa học giáo dục. Hướng nghiên cứu khoa học chính của bà bao gồm quản lý giáo dục, 

phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các cơ sở giáo dục, vấn đề 

phổ cập giáo dục, dịch vụ giáo dục và xã hội hóa giáo dục. Bà là chủ nhiệm và tham gia với 

vai trò thành viên của nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp trong lĩnh vực khoa 

học giáo dục. Cùng với đó, bà cũng có nhiều bài báo xuất bản trên những hội thảo, tạp chí 

khoa học uy tín trong nước và quốc tế. 

 

 



 

 

 
Các diễn giả: 
 

GS. Philip Hallinger 
GS Philip Hallinger là một học giả hàng đầu trong lĩnh vực lãnh đạo 

và thay đổi giáo dục. Ông là nhà lãnh đạo đổi mới trong các lĩnh 

vực lãnh đạo giảng dạy, thay đổi giáo dục, phát triển năng lực lãnh 

đạo và cải tiến trường học. Ông là tác giả của Thang đánh giá năng 

lực lãnh đạo giảng dạy của Hiệu trưởng (PIMRS), một công cụ khảo 

sát được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để đo lường khả năng 

lãnh đạo trong giảng dạy. Ông là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư về Lãnh 

đạo và Phát triển Bền vững tại Trường Cao đẳng Quản lý, Đại học Mahidol (Thái Lan) đồng 

thời là Giáo sư thỉnh giảng xuất sắc về Lãnh đạo Giáo dục tại UJ. Ông từng là Tổng biên 

tập Tạp chí Quản trị Giáo dục và làm việc trong ban biên tập của 08 tạp chí. Trong tám 

năm qua, ông đã xuất bản 89 bài báo, một cuốn sách, 10 chương và biên tập 08 số đặc 

biệt của các tạp chí SCOPUS. Năm 2014, ông nhận được Giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc 

về Lãnh đạo Giáo dục của Hiệp hội Nghiên cứu Giáo dục Hoa Kỳ cũng như Giải thưởng 

Roald F. Campbell cho Thành tựu Trọn đời Xuất sắc. 

 
 
GS. Nguyễn Văn Minh 
GS. Nguyễn Văn Minh hiện là Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội. Trước khi giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường, ông 

nguyên là Trưởng Khoa Vật lý. Giáo sư Nguyễn Văn Minh là một 

nhà khoa học trong lĩnh vực vật lý chất rắn.  

Ông có hơn 100 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong 

nước và quốc tế. Cùng với đó, ông còn có nhiều kinh nghiệm trong   

quản trị trường đại học và đào tạo giáo viên. 

 

 



 

 

GS. Phạm Quang Trung 
GS. Phạm Quang Trung hiện là Giám đốc Học viện Quản lý giáo 

dục. Ông nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế quốc dân. 

Trước đó, ông nguyên là Hiệu phó Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân. Hiện ông còn là Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế 

nhiệm kỳ 2018-2023. GS Phạm Quang Trung là nhà khoa học đầu 

ngành của Việt Nam trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Ông đã 

có nhiều bài viết được xuất bản trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế về 

lĩnh vực này cũng như quản trị đại học và nguồn nhân lực. Cùng với đó, ông còn là chủ 

nhiệm, thành viên của nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp thuộc 

cả lĩnh vực kinh tế và giáo dục. 

  
  



 

 

 


