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Lời nói đầu
Thành công của Việt Nam trong  giáo dục phổ thông và kết quả học tập đã để lại ấn tượng với các 
nhà hoạch định chính sách giáo dục trên toàn thế giới. Mặc dù mức độ phát triển của kinh tế đất 
nước còn thấp, học sinh Việt Nam nhìn chung vẫn vượt trội so với học sinh các nước OECD trong 
Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế. Những yếu tố nào đã giúp Việt Nam đạt được thành 
công như vậy? Báo cáo này cho thấy hệ thống giáo dục của Việt Nam có những điểm tương đồng 
với các hệ thống giáo dục thành công khác ở Đông Á. Ngoài một số yếu tố văn hóa xã hội đặc thù 
có thể không dễ dàng lặp lại ở các quốc gia khác, những yếu tố khác liên quan đến hoạch định 
chính sách là điều mà lãnh đạo các quốc gia khác có thể tham khảo. Căn cứ vào quá trình phát 
triển của hệ thống giáo dục tại Việt Nam thời kỳ hậu chiến tranh từ năm 1975 cho đến nay, Báo cáo 
này nêu bật những cải cách quan trọng, thành tựu đạt được, cũng như những trở ngại mà Chính 
phủ phải vượt qua trong suốt thời gian đó. Báo cáo cũng đề cập đến những thách thức mà hệ 
thống giáo dục của Việt Nam hiện đang phải đối mặt để phát huy tối đa tiềm năng của nền kinh tế 
tri thức.
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Vốn Nhân lực Việt Nam: 
Thành tựu Giáo dục và 
Thách thức trong Tương lai 

Tóm tắt báo cáo
Những thành công của Việt Nam trong tiếp cận giáo dục phổ thông1 và nâng cao 
kết quả học tập đã để lại ấn tượng với các nhà hoạch định chính sách giáo dục trên 
toàn thế giới. Dù mức độ phát triển của kinh tế đất nước còn thấp, học sinh Việt 
Nam nhìn chung vẫn vượt trội so với học sinh các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế (OECD) trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA). Bí 
quyết đằng sau thành công này là gì? Sau nhiều thập kỷ thuộc địa và xung đột, Việt 
Nam đã nỗ lực trở thành con rồng đang trỗi dậy ở khu vực châu Á trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế và xã hội, trong đó có giáo dục. Báo cáo này phản ánh quá trình 
phát triển của hệ thống giáo dục Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh và nêu bật một số 
cải cách quan trọng được thực hiện từ năm 1975 cho đến nay. Báo cáo phân tích 
động lực đằng sau những nỗ lực cải cách của Chính phủ, yếu tố thành công chính 
và những thách thức gặp phải trong suốt quá trình.

Báo cáo này cho thấy hệ thống giáo dục của Việt Nam có chung đặc điểm với các 
hệ thống giáo dục thành công khác ở Đông Á, đó là cam kết mạnh mẽ của chính 
phủ đối với công cuộc phát triển giáo dục, các cơ chế hỗ trợ mang tính trách nhiệm 
giải trình cao; chi tiêu công tương đối cao với trọng tâm là đầu tư vào giáo dục phổ 
thông, các yếu tố đầu vào cơ bản và công bằng trong giáo dục, tỷ lệ chi tiêu cao cho 
giáo dục của các hộ gia đình; thu hút và hỗ trợ giáo viên có trình độ; đầu tư mạnh 
vào giáo dục mầm non; cũng như sử dụng kết quả đánh giá một cách chiến lược. 
Cam kết kiên định của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện cơ hội học tập cho 
tất cả mọi người, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao đối với trường học, được 
hỗ trợ bởi hệ thống báo cáo và giám sát nội bộ cũng như bên ngoài hiệu quả, đã 
góp phần mở rộng và không ngừng cải tiến hệ thống giáo dục.
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 ● Việt Nam luôn ưu tiên đầu tư vào phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục 
cơ bản. Chi tiêu công cũng được phân bổ theo hướng công bằng, đây 
là yếu tố quan trọng góp phần làm nên kết quả học tập cao và tương đối 
đồng đều của Việt Nam. Tỷ lệ chi tiêu cao cho giáo dục của các hộ gia 
đình cũng góp phần đầu tư bổ sung vào giáo dục.

 ● Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách thu hút và hỗ trợ giáo viên có 
trình độ thông qua các cơ chế ưu đãi và bồi dưỡng thường xuyên.

 ● Chính sách đầu tư mục tiêu cho giáo dục mầm non đã giúp Chính phủ 
hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Để tăng 
khả năng tiếp cận, chính phủ cũng đồng thời vận động sự tham gia của 
cộng đồng và khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục 
mầm non.

 ● Việt Nam đã thiết lập chuẩn đánh giá học sinh dựa trên các thông lệ tốt 
quốc tế và sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện hệ thống. Chẳng hạn, 
trên cơ sở kết quả PISA 2012, Việt Nam đã thay đổi khuôn khổ pháp lý 
cho các kỳ thi quy mô lớn nhằm đa dạng hóa phương thức kiểm tra, cải 
thiện chất lượng công cụ kiểm tra và tạo tiền đề cho đánh giá dựa trên 
năng lực.

Việt Nam cũng có lợi thế liên quan đến các khía cạnh văn hóa như tinh thần 
coi trọng giáo dục, kỳ vọng cao của các bậc cha mẹ và môi trường kỷ luật cao 
đối với giáo viên và học sinh. Ngoài một số yếu tố văn hóa xã hội đặc thù có 
thể không dễ dàng lặp lại ở các quốc gia khác, những yếu tố khác liên quan 
đến hoạch định chính sách là điều mà lãnh đạo các quốc gia khác có thể tham 
khảo.

Dù đã có những thành tựu nổi bật và kết quả học tập cao hiện nay, hệ thống 
giáo dục của Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong 
việc đưa đất nước trở thành nền kinh tế tri thức. Thứ nhất, tỷ lệ tiếp cận giáo 
dục trung học còn thấp và không công bằng. Thứ hai, mặc dù chính phủ đã 
cam kết cải thiện chất lượng giáo dục thông qua tăng cường phương thức 
giảng dạy dựa trên năng lực, cải cách chương trình và sách giáo khoa nhưng 
vẫn còn thiếu những hướng dẫn rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho phương 
thức giảng dạy dựa trên năng lực này. Thứ ba, cùng với quá trình phát triển 
kinh tế, Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn để nâng cao trình độ học vấn và 
phương châm học tập suốt đời, để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức 
và kỹ năng phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Hệ thống giáo dục 
sau phổ thông còn nhiều bất cập mang tính cơ cấu, bao gồm thiếu kinh phí và 
chiến lược toàn ngành không đủ mạnh. Chính phủ đã nhận thức được những 
điểm yếu này và cam kết khắc phục để tiếp tục củng cố nguồn nhân lực, qua 
đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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Giới thiệu
Dự án Phát triển Nguồn vốn Nhân lực của Ngân hàng Thế giới ghi nhận đầu tư vào sức khỏe 
và kỹ năng nguồn nhân lực là trọng tâm của quá trình phát triển và mang lại lợi ích kinh tế to 
lớn. Báo cáo Sự thịnh vượng đang thay đổi của các quốc gia (Changing Wealth of Nations) của 
Ngân hàng Thế giới cũng chứng minh vốn nhân lực là thành phần quan trọng nhất trong nguồn 
gốc thịnh vượng của các quốc gia trên toàn cầu (Lange, Wodon và Carey 2018). Câu chuyện 
thành công ấn tượng của Việt Nam trong tiếp cận giáo dục phổ thông2 và kết quả học tập là ví 
dụ điển hình về việc đảm bảo an ninh kinh tế và cơ hội gia nhập tầng lớp trung lưu đang phát 
triển nhanh chóng (Ngân hàng Thế giới 2018a). Những thành tựu giáo dục của Việt Nam đã 
khiến các nhà hoạch định chính sách giáo dục trên toàn thế giới bất ngờ.

Trên thực tế, sự tiến bộ trong giáo dục là một trong những yếu tố đóng góp chính làm nên mức 
xếp hạng ấn tượng của Việt Nam trong Chỉ số vốn nhân lực (HCI), 48 trên 157 quốc gia. Một 
trong ba chỉ số thành phần của HCI, Số năm đi học hiệu chỉnh theo chất lượng, đề cập đến số 
năm đi học của một trẻ em tính đến 18 tuổi, kết hợp với thước đo chất lượng học tập ở trường 
dựa trên thành tích tương đối của quốc gia trong các chương trình đánh giá thành tích học sinh 
quốc tế. Một phần nguyên nhân đằng sau kết quả ấn tượng của Việt Nam, so với các quốc gia 
khác có mức thu nhập bình quân tương đương (Bảng 1) là do những nỗ lực nhất quán của 
chính phủ nhằm cải thiện hệ thống giáo dục, qua đó tăng cường tiếp cận toàn dân và thành tích 
học tập thông qua những cải cách và quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng. 

Bảng 1. Chỉ số Vốn nhân lực và các thành phần So sánh nhóm thu nhập, Nam & Nữ, 2018

Chỉ tiêu Việt Nam Thu nhập 
thấp

Thu nhập 
trung bình 

thấp

Thu nhập 
trung bình 

cao

Thu nhập 
cao

Thành phần HCI 1: Khả năng sống sót      

Tỷ lệ sống sót ở trẻ dưới 5 tuổi 0,979 0,929 0,961 0,983 0,995

Thành phần HCI 2: Trình độ giáo dục      

Số năm đi học dự kiến 12,3 7,8 10,4 11,7 13,3

Số năm đi học hiệu chỉnh theo chất 
lượng

10,2 4,5 6,6 8,1 10,8

Điểm kiểm tra tổng hợp 519 363 391 428 506

Thành phần HCI 3: Sức khỏe      

Tỷ lệ sống từ 15-60 tuổi 0,878 0,745 0,807 0,863 0,923

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi không bị thấp 
còi

0,754 0,658 0,730 0,869 0,935

Chỉ số Vốn Nhân lực (HCI) 0,67 0,38 0,48 0,58 0,74

Nguồn: Chỉ số Vốn Nhân lực (HCI), Ngân hàng Thế giới 

2 Giáo dục phổ thông ở Việt Nam bao gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
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Hình 1. Điểm PISA 2012 và 2015

 

Nguồn: Phân tích của tác giả dựa trên cơ sở dữ liệu PISA.
Lưu ý: OECD = Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế; PISA = 
Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế.

Dù mức độ phát triển của kinh tế đất nước còn 
thấp (với GDP bình quân đầu người 2.170 USD 
vào năm 2016), học sinh Việt Nam nhìn chung vẫn 
vượt trội so với học sinh các nước OECD trong 
Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) 
(xem Hình 1 & 2).3 Năm 2012, trong lần tham gia 
đánh giá đầu tiên, học sinh Việt Nam xếp thứ 8 về 
Khoa học, thứ 17 về Toán và thứ 19 về Đọc trong 
số 65 quốc gia. Ba năm sau, theo kết quả PISA 
năm 2015, Việt Nam đứng thứ 8 về Khoa học, thứ 
22 về Toán, thứ 32 về Đọc hiểu trong số 72 quốc 
gia tham gia đánh giá. Điểm trung bình của Việt 
Nam về Khoa học cao hơn 32 điểm so với mức 
trung bình của OECD - tương đương với khoảng 
một năm học (xem Phụ lục A để biết thêm phân 
tích chi tiết về kết quả PISA 2015). Mặc dù tỷ lệ 
học sinh tuổi 15 thấp có thể là một nguyên nhân 
khiến điểm trung bình quốc gia tăng lên nhưng Việt 
Nam vẫn là một ngoại lệ xuất sắc nếu xét về GDP 
bình quân đầu người khi tính đến tỷ lệ nhập học 
thấp (xem Phụ lục B về một số lưu ý khi xem xét 
kết quả PISA).

3 Việt Nam tham gia PISA 2018 nhưng kết quả không được công bố cùng với kết quả của các quốc gia khác. 
OECD lưu ý rằng dữ liệu của Việt Nam vẫn chưa được xác thực đầy đủ. Do thiếu tính nhất quán trong mẫu phản hồi của 
một số dữ liệu về thành tích học tập, OECD chưa thể đảm bảo tính so sánh quốc tế đầy đủ của kết quả (OECD 2019, 
210).
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Hình 2. Điểm đọc hiểu trung bình PISA 2015 và mức chi tiêu công cho mỗi học sinh

Nguồn: Phân tích của tác giả dựa trên cơ sở dữ liệu PISA.
Ghi chú: PISA = Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế; PPP$ = sức mua tương đương bằng đô la

Nội dung còn lại của Báo cáo bao gồm hai phần. Phần đầu tiên tóm tắt một số yếu tố góp phần vào thành 
công của Việt Nam. Phân tích cho thấy hệ thống giáo dục của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với 
các hệ thống giáo dục thành công khác ở Đông Á, như đã nêu trong Báo cáo quan trọng hàng đầu khu 
vực mới được phát hành gần đây có tiêu đề Tăng trưởng thông minh hơn: Học tập và Phát triển công 
bằng ở Đông Á - Thái Bình Dương (Ngân hàng Thế giới, 2018b). Phần thứ hai trình bày bối cảnh lịch sử 
theo tiến trình phát triển của hệ thống giáo dục của Việt Nam và những cải cách chủ chốt trong giai đoạn 
từ năm 1975 cho đến nay. Phần này được trình bày theo ba giai đoạn. Giai đoạn I (1975-1985) phân 
tích những di sản thời thuộc địa và các ưu tiên trước mắt sau chiến tranh của Chính phủ; Giai đoạn II 
(1986-2010) xem xét các cải cách chính trong thời kỳ Đổi mới; và Giai đoạn III (2011 đến nay) đề cập đến 
những thay đổi chính sách gần đây nhằm xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao. Phần thứ ba 
của Báo cáo trình bày những thách thức còn lại mà Việt Nam cần vượt qua để chuẩn bị cho công dân gia 
nhập nền kinh tế tri thức mới.

Hong Kong SAR, China
Korea, Rep.

Mức chi tiêu công cho mỗi học sinh (tính theo ngang giá sức mua không thay đổi năm 2013 bằng USD)
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Phần I: Yếu tố thành công 
Cam kết mạnh mẽ và liên tục của Chính phủ với công cuộc phát triển giáo 
dục
Với triết lý “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”,4 năm 1945, chính phủ của đất nước mới giành độc lập 
ngay lập tức mở các lớp học xóa mù chữ cho mọi người dân. Từ đó đến nay, xóa mù chữ và nâng cao 
trình độ dân trí luôn là ưu tiên quốc gia của Việt Nam. Cam kết của chính phủ trong việc cải thiện cơ 
hội học tập của mọi người, cũng như hoạt động giám sát cải cách và điều chỉnh việc hoạch định, thực 
thi chính sách đã thúc đẩy quá trình mở rộng và cải tiến liên tục của hệ thống giáo dục tại Việt Nam 
(Fredriksen và Tan, 2008).

Tinh thần đề cao giáo dục của xã hội đã được chuyển thành những hành động cụ thể. Để đảm bảo đầu 
vào cơ bản cho các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã xây dựng và triển khai hệ thống 
tiêu chuẩn tối thiểu đối với cơ sở vật chất, tổ chức và quản lý trường học, tài liệu giảng dạy và hỗ trợ giáo 
viên, cũng như hoạt động phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường cho các trường tiểu học thông qua 
chương trình Mức chất lượng tối thiểu. Qua thời gian, chương trình đã được sử dụng để xây dựng chỉ 
số đầu vào, không chỉ phục vụ cho việc theo dõi tiến trình mà còn để đánh giá liệu đầu vào có dẫn đến 
kết quả học tập mong muốn hay không (Ngân hàng Thế giới 2018b).

4 Trích Hồ Chí Minh Toàn tập, tập IV. 1984. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự Thật, được trích dẫn trong nghiên cứu của 
Fredriksen và Tan năm 2008.
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Cơ chế trách nhiệm nghiêm ngặt
Một trong những yếu tố làm nên thành tích học tập cao là tinh thần tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm mạnh mẽ của các trường học tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi hệ 
thống báo cáo và giám sát nội bộ và bên ngoài hiệu quả. Sử dụng dữ liệu bảng từ 
Chương trình Young Lives (“Những cuộc đời trẻ thơ”), một nghiên cứu đoàn hệ 
theo dõi cuộc sống của những trẻ em nghèo ở bốn quốc gia đang phát triển,5 Singh 
(2016) đã phân tích các yếu tố làm nên sự khác biệt về kết quả PISA giữa Việt Nam 
và Peru. Nhìn chung, có rất ít sự khác biệt giữa hai quốc gia về mức đầu tư cho mỗi 
học sinh, tỷ lệ giáo viên/học sinh, tỷ lệ giáo viên có trình độ hoặc tổng số giờ dành 
cho các hoạt động học tập mỗi ngày. Chênh lệch về năng lực giữa học sinh Việt 
Nam và Peru trước khi bước vào tuổi đi học (5 tuổi) cũng gần như không đáng kể. 
Tuy vậy, vào thời điểm những học sinh này lên 8 tuổi (học lớp 2 hoặc 3), một khoảng 
cách lớn, tương đương với khoảng hai năm học (0,75 độ lệch chuẩn), xuất hiện. 
Báo cáo phân tích nguyên nhân của khoảng cách này là do sự khác biệt về hiệu quả 
học tập, một phần xuất phát từ những khác biệt trong cơ chế trách nhiệm.

Tại Peru, trách nhiệm giải trình trên thực tế còn kém; chế độ lương 
thưởng, bổ nhiệm và điều chuyển không dựa trên kết quả công việc; 
giáo viên thường vắng mặt tại các thời điểm kiểm tra đột xuất và dành 
thời gian cho các hoạt động giảng dạy trong lớp ít hơn so với kỳ vọng; 
nhận xét của giáo viên không thường xuyên và đôi khi không chính 
xác; yêu cầu tư duy trong các hoạt động còn thấp. Ngược lại, những 
vấn đề này dường như ít phổ biến hơn ở Việt Nam nơi giáo viên được 
đánh giá toàn diện dựa trên đánh giá của đồng nghiệp qua các tiết dự 
giờ suốt từ cấp xã đến cấp quốc gia. (Singh 2016)

Nghiên cứu của Glewwe và cộng sự (2017) cho thấy chênh lệch điểm trung bình 
PISA giữa Việt Nam và các nước tham gia đánh giá khác không phải do học sinh có 
các phẩm chất quan sát được tốt hơn mà là do các phẩm chất đó được phát huy với 
hiệu suất cao hơn ở Việt Nam so với các quốc gia khác. Hiệu suất cao hơn có nghĩa 
là hệ thống giáo dục Việt Nam đang thực hiện hiệu quả hơn việc chuyển đổi các yếu 
tố quan sát được thành kết quả kiểm tra. Nói cách khác, hầu hết điểm số cao của 
Việt Nam trong các đợt đánh giá PISA 2012 và 2015 đều xuất phát từ phần “không 
thể lý giải được” của phương thức phân tích mà nghiên cứu đã sử dụng,6 có thể bao 
gồm các cơ chế trách nhiệm mà Singh (2016) đã chỉ ra ở trên.

5 Young Lives là một chương trình nghiên cứu quốc tế theo dõi cuộc sống của 12.000 
trẻ em nghèo ở Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam trong hơn 15 năm (http://www.younglives.
org.uk/).Bộ dữ liệu của Young Lives từ các vòng khảo sát hộ gia đình, trẻ em và khảo sát trường 
học được lưu trữ công khai và có thể tải xuống từ Kho Lưu trữ Dữ liệu của Vương quốc Anh 
(https://discover.ukdataservice.ac.uk/ series/?sn=2000060).
6 Nghiên cứu của Glewwe và cộng sự (2017) đã sử dụng phương pháp phân tích 
Blinder-Oaxaca để phân tách sự khác biệt trong thống kê phân phối giữa hai nhóm, hoặc sự 
thay đổi theo thời gian, thành các yếu tố giải thích khác nhau. Phương pháp này đã trở thành 
công cụ tiêu chuẩn trong kinh tế học ứng dụng (Fortin, Lemieux và Firpo 2011).
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Ưu tiên đầu tư công cho giáo dục phổ thông và tiếp cận công bằng
Việt Nam luôn là quốc gia chi tiêu cao cho giáo dục và luôn ưu tiên đầu tư vào giáo dục tiểu học và 
giáo dục cơ bản. Chính sách đầu tư này đã phát huy hiệu quả khi tỷ suất sinh lợi của việc đi học ở 
Việt Nam cao hơn so với hầu hết các nước trong khu vực (Patrinos, Thang và Thanh 2018). Năm 
2002, chính phủ chi 3,9% GDP cho giáo dục và đến năm 2014 đã là 6,3%. Trong năm 2012, 14,3% 
tổng chi tiêu giáo dục được phân bổ cho cấp mầm non và 50,4% cho giáo dục tiểu học và trung học 
cơ sở. Ngay cả khi chính phủ phải đối mặt với thâm hụt ngân sách nghiêm trọng hồi giữa những 
năm 1980 và phải bắt đầu đưa ra chính sách thu học phí thì giáo dục tiểu học vẫn được cung cấp 
hoàn toàn miễn phí. Chính phủ đã ban hành chính sách phổ cập giáo dục ban đầu bắt buộc 5 năm 
vào năm 1991 và sau đó đến năm 2000 đã được thực hiện thành công. Bên cạnh đó, Chính phủ 
cũng bắt đầu tăng thời lượng dành cho giáo dục tiểu học từ học nửa ngày lên học cả ngày trong 
năm 2008. Tính đến năm 2016, 74% các trường tiểu học áp dụng chế độ học cả ngày. Năm 2013, 
chính phủ quyết định mở rộng phạm vi phổ cập giáo dục bắt buộc thành 9 năm (thêm 3 năm trung 
học cơ sở) sau năm 2020.7

Hoạt động đầu tư cũng hướng đến công 
bằng trong giáo dục. Chú trọng công bằng 
trong giáo dục là một yếu tố quan trọng 
góp phần làm nên kết quả học tập cao của 
Việt Nam. Chính phủ ưu tiên mức phân bổ 
nhiều hơn cho mỗi học sinh ở các tỉnh và 
huyện vùng sâu vùng xa (bảng 2) cũng như 
thông qua các chế độ phụ cấp khác nhau 
để nâng mức lương dành cho giáo viên 
công tác tại những vùng khó khăn cao hơn 
so với giáo viên ở thành phố. 

Sử dụng dữ liệu từ Chương trình Young 
Lives, Glewwe, Krutikova và Roleston 
(2017) so sánh sự khác biệt trong kết quả học tập giữa các trường tại Việt Nam và Peru. Phân tích 
cho thấy các trường học ở Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi như nhau giữa học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn và học sinh có điều kiện thuận lợi để đạt được thành tích học tập mong muốn. Kết luận này 
cũng nhất quán với chính sách của Chính phủ Việt Nam là đầu tư hiệu quả vào chất lượng giáo dục, 
chú trọng công bằng để mỗi học sinh đều đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu. Trong khi đó, các trường 
học của Peru có chất lượng trung bình thấp và tình trạng bất bình đẳng cao trong học tập ngay cả 
giữa các học sinh học cùng trường. Các học sinh có điều kiện thuận lợi được học nhiều hơn so học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Peru dù đã có những nỗ lực cân bằng nhiều đặc điểm.

Bảng 2. Phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho 
mỗi học sinh phổ thông theo khu vực địa lý, 2011–15

Khu vực Triệu đồng

Thành thị 1,24

Đồng bằng 1,46

Vùng núi, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số ở đồng bằng và vùng sâu 
vùng xa

1,99

Cao nguyên, hải đảo 2,78

Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam 2017.
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Tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình cao cho giáo dục
Tỷ trọng chi tiêu công lớn của chính phủ dành cho giáo dục không có nghĩa là chi tiêu tư nhân cho 
lĩnh vực này ở Việt Nam thấp. Các gia đình Việt Nam dành tỷ lệ lớn tổng chi tiêu cho giáo dục, 
ngay từ các cấp giáo dục phổ thông, cao hơn mức trung bình của OECD và một số quốc gia tương 
đương không thuộc OECD. Bảng 3 so sánh chi tiêu công cho mỗi học sinh và chi tiêu hộ gia đình 
cho giáo dục theo từng bậc học. Tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình cao nhất là cho trung học phổ thông ở 
mức 34% và thấp nhất cho tiểu học ở mức 17%. Tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình cao cho giáo dục cho thấy 
ưu tiên của các gia đình Việt Nam dành cho giáo dục.

Bảng 3. Tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông so với mức chi tiêu 
công ở Việt Nam, 2012

Bậc học

Mức đầu tư cho mỗi học sinh (nghìn đồng) Tỷ lệ (%)

Chi tiêu công
Chi tiêu hộ 

gia đình Tổng Chi tiêu công
Chi tiêu hộ 

gia đình

Mầm non 7.558 2.192 9.751 77,5 22,5

Tiểu học 7.265 1.475 8.739 83,1 16,9

THCS 8.570 2.361 10.932 78,4 21,6

THPT 7.366 3.863 11.229 65,6 34,4

Nguồn: Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam 2017.
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Thu hút và hỗ trợ giáo viên có trình độ
Tinh thần tôn sư trọng đạo là những giá trị truyền thống đã có từ lâu đời của người Việt Nam. 
Suốt nhiều thế kỷ, tư tưởng “Quân, Sư, Phụ” được khắc sâu trong giới trí thức Việt Nam, có 
nghĩa là người thầy cao hơn cha mẹ và chỉ đứng sau vua. Quan niệm về địa vị của giáo viên 
trong xã hội cao như vậy đã giúp thu hút các giáo viên có trình độ (Fredriksen và Tan 2008).

Chính phủ cũng đã thực hiện các chính sách để thu hút và hỗ trợ giáo viên có trình độ. Sinh 
viên sư phạm được miễn học phí và ưu tiên học bổng. Có những kỳ vọng rõ ràng đối với giáo 
viên, và họ thường xuyên được đánh giá và góp ý phản hồi mang tính xây dựng. Giáo viên 
nhận trợ cấp và các chế độ ưu đãi khác khi làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội 
đặc biệt khó khăn, trường chuyên, trường năng khiếu, trường nội trú cho học sinh dân tộc thiểu 
số và trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật. Giáo viên được yêu cầu hoàn thành 
chương trình bồi dưỡng thường xuyên tương đương 120 tiết mỗi năm học, kết hợp các hoạt 
động hợp tác và thực hành. Giáo viên được truy cập vào kho tài liệu trực tuyến bao gồm hơn 
5.000 bài giảng chất lượng được cập nhật thường xuyên. Các nhóm giáo viên cốt cán đóng vai 
trò quan trọng trong việc hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non và giới thiệu các 
phương pháp giảng dạy mới (Ngân hàng Thế giới 2015; 2018b).
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Việt Nam có chất lượng giáo viên tương đối cao và đây là một phần lí do đằng sau kết quả học tập ấn 
tượng (Ngân hàng Thế giới 2018b). Đơn cử là chuẩn năng lực tương đối cao đối với giáo viên phổ thông, 
cụ thể giáo viên mầm non và tiểu học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, giáo viên trung học cơ sở 
phải có bằng cao đẳng còn giáo viên trung học phổ thông phải có bằng đại học trở lên.8 Các trường học 
không có tình trạng giáo viên bỏ tiết dạy phổ biến như nhiều quốc gia có mức độ phát triển kinh tế tương 
đương. Phân tích chuyên sâu về PISA 2015 của Ngân hàng Thế giới năm 2017 cho thấy chất lượng giáo 
viên là yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào kết quả học tập tốt hơn ở Việt Nam và được đo lường theo 
mức độ thường xuyên mà giáo viên giải thích và minh họa các ý tưởng khoa học, thảo luận các câu hỏi 
của học sinh và khuyến khích các cuộc thảo luận trong lớp học.

Tiếp cận công bằng với giáo dục mầm non (GDMN)
Trong hai thập kỷ gần đây, Chính phủ đã tập trung đầu tư vào giáo dục tiền tiểu học. Vào đầu những năm 
2000, theo quy định, mỗi xã bắt buộc phải có ít nhất một trường mầm non và Chính phủ trợ cấp 100% 
cho các trường mầm non công lập ở các xã có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn ngân sách nhà nước. Bộ 
GD&ĐT cùng với với UNICEF đã thực hiện chương trình giáo dục song ngữ dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ 
cho các trường học có số lượng lớn học sinh dân tộc thiểu số. Để tăng khả năng tiếp cận, chính phủ cũng 
khuyến khích sự tham gia của cộng đồng9 và khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ GDMN. Các 
đơn vị GDMN tư thục được hưởng các ưu đãi tài chính như trợ cấp giá đất và cơ sở vật chất. Người dân 
trong cộng đồng đóng góp chi phí hoạt động, trong khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cung 
cấp hỗ trợ liên quan đến tài nguyên (Fredriksen và Tan 2008). Trong Luật Giáo dục năm 2009, Chính phủ 
đặt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Năm 2017, Việt Nam đã hoàn thành mục 
tiêu này. Thành công này phần lớn nhờ vào chính sách đầu tư mục tiêu cho giáo dục mầm non của Chính 
phủ. Các nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương thường phân bổ tỷ lệ nhỏ GDP cho giáo dục mầm non, 
nhưng Việt Nam là một ngoại lệ. Chính phủ Việt Nam dành 0,62% GDP cho giáo dục mầm non, cao hơn 
mức trung bình 0,54% của các nước OECD (Ngân hàng Thế giới 2018b). 

Sử dụng kết quả đánh giá một cách chiến lược
Việt Nam đã sử dụng công cụ định chuẩn Tiếp cận Hệ thống để cho Kết quả Đào tạo tốt hơn (SABER) 
của Ngân hàng Thế giới (2009)10 để làm cơ sở thúc đẩy thay đổi chính sách và chuyển tình trạng đánh 
giá từ “đang đạt tiến độ” sang “đạt tiến độ” trong SABER liên quan đến phương pháp đánh giá thường 
xuyên trên lớp cũng như trong các kỳ thi trong giai đoạn 2009 - 2014. Đợt đánh giá kỹ năng đọc của học 
sinh đầu cấp tiểu học được tổ chức lần đầu tiên vào cuối năm học 2012-2013. Việt Nam đã tham gia 
PISA năm 2012 và PASEC (Chương trình Phân tích các Hệ thống giáo dục của Hội nghị các Bộ trưởng 
Giáo dục các nước sử dụng tiếng Pháp) trong năm học 2011 - 2012. Việc tham gia vào PISA và PASEC 
đã giúp Chính phủ nhận biết những yếu kém trong hệ thống đánh giá quốc gia và củng cố các phương 

8 Theo quy định tại Luật Giáo dục 2005 và Quyết định 61/2005/QD-BNV của Bộ Nội vụ ngày 15/6/2005. Chính 
phủ hiện đang xem xét nâng cao trình độ năng lực cho giáo viên (Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam 2017).
9 Các tổ chức kinh tế/xã hội có thể xin phép nhà nước thành lập cơ sở giáo dục với nguồn ngân sách ngoài công 
lập.
10 SABER là một sáng kiến nhằm tạo ra dữ liệu và kiến thức so sánh về các chính sách và tổ chức giáo dục, với 
mục đích giúp các quốc gia củng cố hệ thống giáo dục của mình một cách hệ thống với mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy 
cơ hội học tập cho tất cả mọi người. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo http://saber.worldbank.org/index.cfm.
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pháp đánh giá quy mô lớn tại Việt Nam. Sau đó, trên cơ sở kết quả PISA 2012, Việt Nam đã thay đổi 
khuôn khổ pháp lý cho các kỳ thi quy mô lớn nhằm đa dạng hóa phương thức kiểm tra, cải thiện chất 
lượng công cụ kiểm tra và tạo tiền đề cho đánh giá dựa trên năng lực (Ha 2014). Mở rộng đánh giá ban 
đầu theo mẫu về đọc, toán và tiếng Việt ở quy mô quốc gia cũng là một phần quan trọng của cải cách 
chương trình. Đánh giá quá trình dựa trên hồ sơ cũng được giới thiệu trong khuôn khổ sáng kiến Mô hình 
trường học mới (Việt Nam Escuela Nueva - VNEN) và được thể chế hóa vào năm 2014 cho các trường 
tiểu học. Hướng dẫn mới đã loại bỏ phương pháp kiểm tra liên tục, thay vào đó giáo viên quan sát học 
sinh, lớp học và trao đổi thường xuyên với phụ huynh. Phương pháp này đã được tập huấn cho đội ngũ 
giáo viên và lồng ghép trong chương trình đào tạo dành cho hiệu trưởng các trường phổ thông cũng như 
các nhà quản lý giáo dục ở cấp huyện và cấp tỉnh (Ngân hàng Thế giới 2018b).

Tóm tắt các yếu tố thành công
Phần này phân tích một số yếu tố có thể quan sát để lý giải cho sự thành công của ngành giáo dục Việt 
Nam. Báo cáo này cho thấy hệ thống giáo dục của Việt Nam có chung đặc điểm với các hệ thống giáo 
dục thành công khác ở Đông Á, đó là cam kết mạnh mẽ của chính phủ đối với công cuộc phát triển giáo 
dục, các cơ chế hỗ trợ mang tính trách nhiệm giải trình cao; chi tiêu công tương đối cao với trọng tâm là 
đầu tư vào giáo dục phổ thông, các yếu tố đầu vào cơ bản và công bằng trong giáo dục, tỷ lệ chi tiêu cao 
cho giáo dục của các hộ gia đình; thu hút và hỗ trợ giáo viên có trình độ thông qua các cơ chế ưu đãi và 
bồi dưỡng thường xuyên; đầu tư mạnh vào giáo dục mầm non; cũng như sử dụng kết quả đánh giá một 
cách chiến lược. Báo cáo cũng mô tả những điểm tương đồng liên quan đến các khía cạnh văn hóa như 
đề cao giáo dục, kỳ vọng cao của các bậc cha mẹ và môi trường kỷ luật cao đối với giáo viên và học sinh. 
Những kết luận này cũng nhất quán với kết quả nghiên cứu của Parandekar và Sedmik (2016) khi so 
sánh thành tích học tập cao của Việt Nam so với nhóm bảy nước đang phát triển11 mà một phần nguyên 
nhân là do sự siêng năng và kỷ luật cao hơn của học sinh, kỳ vọng và tương tác cao hơn của phụ huynh 
với giáo viên cũng như môi trường làm việc kỷ luật cao hơn đối với giáo viên bên cạnh ưu tiên đầu tư cao 
đối với giáo dục mầm non và cơ sở vật chất trường học so với mức thu nhập bình quân đầu người. Phân 
tích sâu hơn về kết quả PISA 2015 bằng phương pháp Fasher Levitt cho thấy rằng chương trình giáo dục 
mầm non nhiều năm, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ tiêu chuẩn, kỷ luật trong lớp học cũng như các nguồn tài 
liệu giáo dục và giáo viên sẵn có là những yếu tố quan trọng nhất lý giải cho thành công của Việt Nam so 
với Indonesia (Ngân hàng Thế giới, 2017). Do đó, mặc dù có một số yếu tố văn hóa xã hội đặc thù và có 
thể không dễ dàng lặp lại ở các quốc gia khác, những yếu tố khác liên quan đến hoạch định chính sách là 
điều mà lãnh đạo các quốc gia khác có thể tham khảo.

11 Albania, Colombia, Jordan, Indonesia, Peru, Thái Lan và Tunisia.

18 Vốn Nhân lực Việt Nam: Thành tựu Giáo dục và Thách thức trong Tương lai



Vốn Nhân lực Việt Nam: Thành tựu Giáo dục và Thách thức trong Tương lai 19



Phần II: Quá trình phát triển của 
hệ thống giáo dục Việt Nam từ năm 
1975 đến nay
Phần này trình bày quá trình phát triển, thành tựu và những thách thức đối với hệ thống giáo dục từ năm 
1975 qua ba giai đoạn. Giai đoạn I (1975-1985) sẽ giới thiệu các di sản thời thuộc địa và nỗ lực, giải pháp 
của Việt Nam để củng cố hệ thống giáo dục và xóa nạn mù chữ. Giai đoạn II (giai đoạn Đổi mới từ năm 
1986-2010) bao gồm những thành tựu lớn về cải cách giáo dục, bắt đầu từ năm 1986 và kéo dài trong 25 
năm sau chiến tranh, trong đó Việt Nam tiếp tục tập trung vào các vấn đề nổi cộm như xóa nạn mù chữ 
và phổ cập giáo dục tiểu học. Cần lưu ý rằng, Việt Nam không có đầy đủ dữ liệu của những năm 2010 trở 
về trước. Giai đoạn III (từ năm 2011 cho đến nay) tóm tắt một số thành tựu nổi bật và các chiến lược giáo 
dục đang được triển khai.

Phần này sẽ trình bày một số chính sách và cải cách quan trọng nhất theo lộ trình, định hướng của Bộ 
GD&ĐT để xây dựng một hệ thống giáo dục công bằng và toàn diện. Mặc dù Việt Nam cũng thực hiện 
một số sáng kiến khác trong những giai đoạn này, phần này sẽ tập trung vào định hướng của Bộ GD&ĐT 
khi thực hiện quá trình cải cách trên phạm vi rộng. Phần này cũng xem xét một số thách thức mà chính 
phủ đã và sẽ gặp phải trong các nỗ lực nâng cao trình độ dân trí để người dân sẵn sàng tham gia vào 
nền kinh tế tri thức.
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Di sản thời thuộc địa: Những cải cách giai đoạn I, 1975-1985
Sự kiện ngày 30/4/1975 kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài ba thập kỷ. Chính phủ tập trung 
vào hai nhiệm vụ: (1) xoá bỏ tàn dư của nền giáo dục cũ đồng thời xây dựng thống nhất hệ thống 
giáo dục quốc gia và (2) xóa nạn mù chữ, đặc biệt với nhóm dân số trong độ tuổi 12-50 (Fredriksen 
và Tan, 2008).

Trong giai đoạn sau 1975, tất cả các trường công lập và tư thục ở miền Nam đều được hợp nhất 
để hình thành chương trình giáo dục phổ thông 12 năm. Hơn 1.000 trường tư thục hoặc trường 
tôn giáo đã phải đóng cửa hoặc chuyển sang mô hình công lập. Để xây dựng một hệ thống giáo 
dục hoàn chỉnh trong thời đại mới, Bộ GD&ĐT đã biên soạn và in 20 triệu bản sách giáo khoa theo 
chương trình mới để thay thế sách giáo khoa cũ ở miền Nam. Hàng ngàn cán bộ quản lý giáo dục 
và giáo viên từ miền Bắc đã được cử vào hỗ trợ quá trình chuyển tiếp và nâng cao năng lực giảng 
dạy của đội ngũ giáo viên miền Nam theo hệ thống giáo dục mới (Fredriksen và Tan 2008).

Sau cải cách hệ thống giáo dục quốc gia, ưu tiên thứ hai là xóa mù chữ cho thanh thiếu niên và 
người trưởng thành thông qua hình thức bổ túc văn hóa. Hàng triệu người dân đã tham gia vào quá 
trình dạy và học, coi đó là một biểu hiện của lòng yêu nước. Năm 1978, tức ba năm kể từ khi bắt 
đầu thực hiện kế hoạch xóa nạn mù chữ, tất cả các tỉnh và thành phố miền Nam đã căn bản xoá 
nạn mù chữ, trong đó 94,14% người được xác định là có thể đọc, viết tiếng Việt (Fredriksen và Tan 
2008). Tuy nhiên, kết quả này không mang tính bền vững. Tỷ lệ người dân tái mù chữ rất lớn bởi 
chương trình này được triển khai trên quy mô rộng trong khi người học chỉ tham gia các lớp học 
ngắn hạn mà không có cơ hội thực hành thường xuyên sau khóa học để đạt trình độ thành thạo. 
“Ngay cả khi tỷ lệ tham gia các lớp học xóa mù rất lớn, hầu hết người dân chỉ tham gia khóa học 
trong một thời gian ngắn và không được đào tạo bài bản. Họ cũng không có cơ hội sử dụng các kỹ 
năng ngôn ngữ sau khóa học. Ngoài ra, các tiêu chí đánh giá thoát nạn mù chữ cũng không rõ ràng. 
Do đó, người dân không tích lũy đủ kiến thức để duy trì kỹ năng ngôn ngữ sau khi kết thúc khóa 
học”, theo ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban nghiên cứu Giáo dục Thường xuyên, 
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (phỏng vấn qua điện thoại, ngày 11/11/2019).

Với định hướng cải cách hệ thống giáo dục phù hợp hơn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW năm 1979, là tiền đề cho cuộc cải cách 
giáo dục lần thứ ba năm 1981. Cải cách lần này thay đổi toàn diện cấu trúc ngành giáo dục, bao 
gồm mục tiêu, nguyên lý và nội dung giáo dục. Mục tiêu hàng đầu của hệ thống giáo dục Việt Nam 
tại thời điểm này tập trung phát triển con người toàn diện, thực hiện phổ cập giáo dục toàn dân; đào 
tạo và bồi dưỡng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn. Các nguyên lý cơ bản bao gồm nhà 
trường gắn liền với xã hội, yêu cầu học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động. Nội dung 
giáo dục tập trung tạo ra những lớp người lao động mới đủ sức gánh vác sự nghiệp “xây dựng chủ 
nghĩa xã hội” (Fredriksen và Tan 2008).

Cấu trúc của hệ thống giáo dục cũng có những điều chỉnh lớn. Đến năm 1985, các trường ở miền 
Bắc và miền Nam đều áp dụng thống nhất một hệ thống giáo dục phổ thông mới. Các trường tiểu 
học và trung học cơ sở được sáp nhập thành trường phổ thông cơ sở 9 năm, đồng thời chuẩn bị 
phân ban ở trung học phổ thông.
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Trong quá trình cải cách này, Việt Nam đã thực hiện điều chỉnh chương trình giảng dạy và hoàn thành 
thay sách giáo khoa ở các bậc học phổ thông vào năm 1996. Nhiều trường đại học chuyên ngành cũng 
được thành lập trong giai đoạn 10 năm này, nhằm xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cao cho các 
lĩnh vực cụ thể (Fredriksen và Tan 2008).

Mặc dù đạt được một số thành công trước mắt trong thực hiện kế hoạch xóa nạn mù chữ và chương 
trình giảng dạy thống nhất trên phạm vi cả nước, quá trình cải cách đã gặp phải một số khó khăn. Những 
khó khăn này chủ yếu do Việt Nam đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng, không mang tính thực tế cho quá 
trình cải cách, bao gồm mở rộng hệ thống giáo dục dù còn nhiều hạn chế về tài chính, nhân lực do kinh 
tế suy thoái và hệ quả của chiến tranh Việt-Trung. Do đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý không đủ năng 
lực cũng như cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn, việc sáp nhập các trường tiểu học và trung học 
cơ sở thành trường phổ thông cơ sở 9 năm cũng không được thực hiện thành công (Fredriksen và Tan 
2008). Do đồng lương thấp, giáo viên và giảng viên phải dựa vào các nguồn sinh kế thay thế và không 
thực sự tâm huyết với nghề (Cima 1989). Ngoài ra, chính phủ cũng lên kế hoạch trợ cấp học tập cho tất 
cả học sinh, vốn là một mục tiêu không thực tế do ngân sách nhà nước cho ngành giáo dục còn hạn chế 
(Fredriksen và Tan 2008).

Với giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, quá trình cải cách ưu tiên đào tạo nghề và đào tạo chuyên 
nghiệp để học sinh có những lựa chọn thay thế nếu không thể tiếp cận hệ thống giáo dục đại học. Năm 
1980, 70% học sinh tiểu học và 85% học sinh trung học không học tiếp lên đại học vì không có nhiều kỳ 
vọng rằng đầu tư bằng cấp sẽ có được việc làm, hoặc vì tỷ lệ trúng tuyển rất thấp vào các cơ sở giáo 
dục đại học (chỉ tuyển 10% thí sinh). Tuy nhiên, việc thu hút học sinh đến các trường dạy nghề cũng gặp 
nhiều khó khăn bởi xã hội vẫn cho rằng, chỉ có con đường giáo dục truyền thống mới mang lại cơ hội việc 
làm chuyên môn và có “địa vị” (Cima 1989). Tất cả những yếu tố này khiến quy mô và chất lượng giáo 
dục ở Việt Nam đều giảm trong khi tỷ lệ bỏ học không ngừng tăng lên (Phạm và Fry 2004). Rõ ràng, Việt 
Nam cần thực hiện một cuộc cải cách trên quy mô lớn và toàn diện hơn để phát triển qua giai đoạn này. 

Đổi mới: Cải cách giai đoạn II, 1986-2010
Vào giữa những năm 1980, các cải cách khởi xướng từ năm 1979 đã bắt đầu mang lại một số thành tựu. 
Năm 1986, Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ đi nhà trẻ và mầm non, 12 triệu học sinh giáo dục phổ thông 
cùng hơn 300.000 sinh viên tại các cơ sở dạy nghề và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục 
vẫn ở mức thấp và hệ thống giáo dục vẫn tồn tại nhiều hạn chế do thiếu ngân sách đầu tư và yếu năng 
lực quản lý nguồn lực. Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục, với cả giáo dục phổ thông và giáo 
dục đại học, vẫn tập trung giảng dạy lý thuyết và không kết nối với nhu cầu thực tế của thị trường lao 
động. Ngoài việc thiếu hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở vật chất cho hệ thống giáo dục, giáo viên vẫn gặp nhiều 
khó khăn về kinh tế trong khi tỷ lệ học sinh nghỉ học, bỏ học còn rất cao (Cima 1989).

Vào tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra 
đường lối Đổi mới mang ý nghĩa lịch sử - một cuộc cải cách toàn diện để chuyển nền kinh tế từ kế hoạch 
hóa tập trung sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
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Mục tiêu chính là giải phóng nền kinh tế để Việt 
Nam thích ứng với xu hướng toàn cầu hóa trên thế 
giới

Theo đường lối Đổi mới, cải cách giáo dục tập 
trung thay đổi quan điểm cũ về vai trò của nhà 
nước trong hoạt động giáo dục. Quá trình cải cách 
tập trung vào các mục tiêu sau: (1) xã hội hóa giáo 
dục, (2) phổ cập, mở rộng cùng với nâng cao chất 
lượng giáo dục và (3) phát triển giáo dục nghề 
nghiệp và phân luồng trong giáo dục trung học phổ 
thông. Những điều chỉnh khác mang tính đột phá 
đã được thực hiện đối với chương trình giảng dạy 
và sách giáo khoa, kỳ thi tuyển sinh đại học, quản 
lý thông tin và phát triển Hệ thống thông tin quản lý 
giáo dục (EMIS).

Xã hội hóa giáo dục

Ngân sách công được phân bổ tăng lên cho các cơ 
sở giáo dục trong thời kỳ Đổi mới; tuy nhiên, Việt 
Nam cũng dần tăng cường công tác xã hội hóa giáo 
dục. Trong bối cảnh phát triển tại Việt Nam, khái 
niệm xã hội hóa giáo dục được hiểu là mỗi người 
dân đều có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển 
của ngành giáo dục12. Khu vực tư nhân được phép 
mở cơ sở giáo dục ở tất cả các cấp, bao gồm cả 
giáo dục mầm non, và được trao quyền tự chủ trong 
tuyển dụng và quản lý. Mặc dù còn gặp nhiều khó 
khăn tài chính trong những năm đầu thời kỳ cải 
cách, quy mô và phạm vi mạng lưới trường học ở 
Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, với số lượng 
trường học tăng gấp đôi lên hơn 26.000 trong giai 
đoạn 1986-2010 (hình 3).

Ở bậc sau phổ thông, xã hội hóa giáo dục cũng 
được thực hiện bằng cách huy động mọi nguồn lực 
ngoài ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trường đại 
học tư thục đầu tiên chỉ được thành lập vào năm 

12 Ngoài việc hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân, 
người dân cũng có thể đóng góp để hỗ trợ thực hiện các 
dịch vụ, chương trình học tập tùy chọn tại các cơ sở công 
cộng.
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1988. Tỷ lệ cơ sở giáo dục tư thục trong hệ thống giáo dục đại học chỉ thực sự tăng vào cuối giai 
đoạn này. Tổng số trường đại học và cao đẳng tăng gấp bốn lần từ năm 1986 đến năm 2010, trong 
đó 20% là cơ sở giáo dục ngoài công lập tính đến năm 2010. 

Hình 3. Số lượng trường phổ thông, cao đẳng và đại học, 1986–2011 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê
Lưu ý: Trong cả hai biểu đồ, số liệu năm 1986 thể hiện tổng số trường công lập và ngoài công lập vì không có 
dữ liệu theo từng nhóm tại thời điểm đó.

Việc mở rộng hệ thống giáo dục theo hướng tư nhân hóa đã giúp số lượng học sinh, sinh viên tăng 
lên. Nỗ lực phổ cập giáo dục phổ thông trong giai đoạn chín năm đầu tiên đã mang lại nhiều kết quả 
tích cực, trong đó tỷ lệ đi học đạt 98% đối với bậc tiểu học và 84% đối với bậc trung học cơ sở vào 
năm 2004 (Fredriksen và Tan 2008). Về giáo dục đại học, để đáp ứng nhu cầu của xã hội, việc tổ 
chức hoạt động đào tạo đã được mở rộng đến nhiều thành phần kinh tế thay vì chỉ dựa vào các cơ 
sở giáo dục công lập. Số lượng sinh viên sau trung học tăng gấp ba lần từ 760.000 năm 1999 lên 
hơn 2 triệu sinh viên vào năm 2011, trong đó 17% theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập 
(hình 4).
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Hình 4. Số lượng học sinh phổ thông và sinh viên cao đẳng, đại học, 1986–2011

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Hình 5. Mức chi tiêu cho giáo dục theo bậc học và nguồn kinh phí, 2013

 

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.
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Cùng với việc mở rộng hệ thống các trường tư thục và bán công, Chính phủ cho phép thu học phí ở 
các bậc học, ngoại trừ các trường tiểu học công lập (do mục tiêu phổ cập giáo dục ở bậc học này). Phụ 
huynh phải đóng góp cho hệ thống giáo dục bằng hình thức nộp học phí và tự chi trả cho các chương 
trình đào tạo, thực tập của học sinh, sinh viên. Ngân sách nhà nước tập trung phát triển cơ sở vật chất, 
nâng cao năng lực và thực hiện các hoạt động đào tạo giáo viên. Học phí không có sự khác biệt lớn giữa 
các trường công lập và tư thục từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 (Glewwe và Patrinos 
1998). Mặc dù mức thu học phí chỉ ở trung bình thấp (Fry và Phạm 2011), các khoản đóng góp bổ sung 
từ phụ huynh đã làm tăng mạnh mức chi tiêu trong lĩnh vực này; ở bậc giáo dục đại học, chi tiêu hộ gia 
đình tương đương 80% chi tiêu công vào năm 2013 (hình 5).

Phổ cập, mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục 

Trong giai đoạn này, Việt Nam đã tăng cường mở rộng, nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách đầu tư 
phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và tập trung giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm 
trẻ em là người dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật.

Đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên. Đội ngũ giáo viên, giảng viên tăng mạnh trong giai 
đoạn này.13 Chính phủ đã nỗ lực đảm bảo đãi ngộ và các lợi ích khác cho giáo viên. Trong giai đoạn từ 
1986 đến 2011, số lượng giáo viên và tỷ lệ học sinh/giáo viên từ mầm non đến lớp 12 đều tăng nhanh 
(hình 6).

Hình 6. Số lượng giáo viên và học sinh phổ thông (K-12) và tỷ lệ học sinh/giáo viên, 2002–11

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.
Ghi chú: Số liệu năm 1986 được cung cấp làm cơ sở đối chiếu.

13. Tổng cục Thống kê, Chỉ số kinh tế xã hội chính năm 2005 và 1986 (https://www.gso.gov.vn/default. 
aspx?tabid=418&ItemID=4326); MOET, Vietnam Education Statistics across All Levels (https://moet.gov.vn/thong-ke/
Pages/thong- ke.aspx).

a. Giáo viên b. Tỷ lệ học sinh:giáo viên .
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Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển đội ngũ giáo 
viên, giảng viên còn yếu cả về chất và lượng 
để có thể đáp ứng nhu cầu của cơ sở giáo 
dục và học sinh. Chế độ tiền lương cho giáo 
viên, giảng viên chiếm tỷ lệ lớn nhất trong chi 
tiêu của chính phủ cho ngành giáo dục (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thống kê và 
UNESCO/IIEP 2016) (cũng là điều dễ hiểu bởi 
đội ngũ giáo viên, giảng viên chiếm tỷ lệ lớn 
nhất trong cơ cấu nhân sự giáo dục công lập 
và được chính phủ ưu tiên đảm bảo quyền 
lợi); tuy nhiên, mức lương trung bình hàng 
tháng của giáo viên vẫn còn ở mức thấp so 
với lao động trong các ngành nghề khác (Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, 2016) (hình 7). Ngoài 
ra, do các chính sách tuyển dụng chưa phù 
hợp và hiệu quả trên phạm vi cả nước, tỷ lệ 
thất nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành sư 
phạm còn ở mức cao tại một số vùng nhất định 
trong khi nhiều vùng khác tại thiếu hụt đội ngũ 
giáo viên.14 Kết quả, trong những năm 1990 và 
2000, nghề giáo không còn được xem là lựa 
chọn nghề nghiệp phổ biến. Chất lượng là một 
trong những vấn đề tại bậc giáo dục đại học; 
năm 2004, chỉ 13,8% giảng viên có bằng tiến 
sĩ và 56,6% giảng viên có bằng đại học (Phạm 
và Fry 2004). Với chế độ đãi ngộ tốt hơn, làm 
việc trong khu vực tư nhân dần trở thành mục 
tiêu của một số giảng viên trẻ, có năng lực, 
dẫn đến tình trạng già hóa đội ngũ giảng viên. 
Độ tuổi trung bình của giảng viên có học hàm 
giáo sư là 56 và hầu hết những giảng viên 
được đào tạo bài bản đã đến tuổi nghỉ hưu 
(Phạm và Fry 2002).

14 “Tuyển dụng giáo viên như hiện nay rất bất 
cập cho ngành giáo dục” ngày 26/11/2018 (https://
giaoducthoidai.vn/giao-duc/ tuyen-dung-giao-vien-
nhu-hien-nay-rat-bat-cap-cho-nganh- giao-duc-
3967505-b.html).
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Hình 7. Thu nhập bình quân tháng theo nghề nghiệp, 2011

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Công bằng và hòa nhập trong giáo dục. Chính phủ ưu tiên đảm bảo giáo dục công bằng và hòa 
nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2006, với sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới, 
Bộ GD&ĐT đã khởi động Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để nâng cao tỷ 
lệ đi học và chất lượng giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở bậc tiểu học. Trong khuôn 
khổ dự án này, các trường được theo dõi theo các Cấp độ chất lượng trường học cơ bản, dựa trên 
gói đầu vào tối thiểu—cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức và quản lý trường học, tài liệu giảng dạy và hỗ 
trợ giáo viên, và mối quan hệ giữa phụ huynh-nhà trường cần có để đảm bảo giáo dục chất lượng 
tại mỗi trường học — cũng như kết quả học tập dự kiến. Các dữ liệu này được sử dụng để theo dõi 
mức độ tiến triển và đánh giá tác động của chương trình đối với kết quả học tập. Tính đến năm học 
2007-2008, có 278 trường chủ yếu giảng dạy học sinh là người dân tộc thiểu số, với tổng số 86.000 
học sinh. Các trường này được đánh giá có chất lượng tương đương với các trường chính quy dựa 
trên kết quả học tập và giảng dạy (Brock và Symaco 2011). Với các trường này, chính phủ hỗ trợ 
các chi phí ăn trưa, học phí, đồng phục và sách giáo khoa. Một số trường nội trú cũng dành riêng 
cho trẻ em là người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập học đúng tuổi và trình độ học vấn vẫn 
còn khoảng cách lớn giữa trẻ là người Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số.
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Hình 8. Tỷ lệ trẻ em khuyết tật nhập 
học trong các trường hòa nhập và 
giáo dục đặc biệt cấp tiểu học, 2002

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến năm 1991, 36 trường học dành cho trẻ có nhu cầu học tập đặc biệt đã được thành lập trên cả nước. 
Năm 2003, tức gần hai thập kỷ kể từ thời điểm bắt đầu quá trình Đổi mới, 6.000 học sinh bị khuyết tật học 
tập đã được theo học tại các trường giáo dục đặc biệt, trong đó chính phủ hỗ trợ chi phí hàng năm 400 
đô la với mỗi học sinh (Villa và đồng nghiệp, 2003). Tỷ lệ trẻ em khuyết tật tham gia các chương trình hòa 
nhập hoặc chuyên biệt bậc tiểu học đã tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2000-2006 (hình 8). Tuy nhiên, 
những con số này còn khiêm tốn so với tổng số 1,1 triệu trẻ em khuyết tật tại Việt Nam thời điểm đó.
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Tăng cường giáo dục nghề 
nghiệp và phân luồng trong giáo 
dục trung học phổ thông 

Để san bằng khoảng cách giữa đào 
tạo đại học và nhu cầu thị trường, 
vốn là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ 
thất nghiệp cao, chính phủ đã nỗ lực 
chuyển trọng tâm vào giáo dục nghề 
nghiệp và phân luồng trong giáo dục 
trung học phổ thông. Sau chín năm 
học tiểu học và trung học cơ sở, học 
sinh sẽ tiếp tục theo học trung học 
phổ thông và lựa chọn một trong 
những chuyên ban như: công nghệ, 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
ngoại ngữ. Ngoài các chương trình 
học chính thống, học sinh có thể theo 
học các chương trình chứng chỉ nghề 
ngắn hạn sau khi tốt nghiệp tiểu học, 
hoặc các chương trình có thời gian 
đào tạo tối đa ba năm dành cho học 
sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các 
trung tâm dạy nghề của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội. Sau khi tốt 
nghiệp trung học cơ sở, học sinh cũng 
có thể lựa chọn chương trình đào tạo 
tại các trường trung học dạy nghề và 
kỹ thuật của Bộ GD&ĐT có thời gian 
đào tạo từ ba đến bốn năm, đồng thời 
kết hợp đào tạo nghề và giáo dục phổ 
thông. Các cơ sở này cũng có vai trò 
tương đương như các trường trung 
học phổ thông và giúp học sinh có cơ 
hội tiếp cận giáo dục đại học dù các 
em có xu hướng tiếp tục theo học bậc 
cao đẳng sau khi hoàn thành chương 
trình đào tạo. Đây được xem là một 
giải pháp hiệu quả, với số lượng học 
sinh tham gia các trường dạy nghề và 
chương trình trung học chuyên nghiệp 
tăng 132% trong giai đoạn 2000-2010 
(Trines 2017) (hình 9). 
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Lựa chọn này nhằm giảm bớt gánh nặng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông chính thống bằng cách tập 
trung hỗ trợ tài chính cho giáo dục nghề nghiệp. Học sinh tham gia hệ thống giáo dục nghề nghiệp được 
hỗ trợ học phí và những học sinh theo học các chương trình dạy nghề chính quy được miễn toàn bộ học 
phí. 

Hình 9. Số học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ LĐ,TB&XH và Bộ 
GD&ĐT, 2000-10

Nguồn: Ngân hàng Phát triển châu Á 2014, 23.
Lưu ý: Bộ GD&ĐT = Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ LĐTBXH= Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Mặc dù đã áp dụng các biện pháp này, chất lượng đào tạo nghề vẫn còn yếu trong khi hoạt động đào tạo 
chưa gắn với nhu cầu thị trường. Trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều thay đổi, năng lực của lực 
lượng lao động cũng cần được cải thiện tương ứng; tuy nhiên, hệ thống giáo dục nghề nghiệp chưa thể 
đáp ứng mục tiêu này (Holsinger 2003). Theo Tiến sĩ Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu 
Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, “Văn hóa Việt Nam rất coi trọng người có học hàm, 
học vị, khiến xã hội không có cái nhìn thiện cảm đối với giáo dục nghề nghiệp. Hơn nữa, các bậc học và 
loại hình giáo dục còn thiếu tính kết nối, gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi, liên thông và chưa tạo 
đột biến về số lượng học sinh, sinh viên theo học như mục tiêu của chính sách. Vấn đề này dự kiến sẽ 
sớm được khắc phục sau khi Việt Nam mới ban hành nhiều chính sách hỗ trợ học liên thông sau khi tốt 
nghiệp giáo dục dạy nghề” (phỏng vấn cá nhân, ngày 19/9/2019). 
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Những thay đổi chính 

Trong 10 năm cuối của giai đoạn Đổi mới, chính phủ đã xem xét ba khía cạnh cải cách có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng liên quan đến nội dung, đánh giá và quản lý thông tin giáo dục. Các khía cạnh 
cải cách này bao gồm điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy, thay đổi trong kỳ thi tuyển 
sinh đại học và áp dụng hệ thống EMIS.

Điều chỉnh chương trình và phương pháp giảng dạy. Trong giai đoạn này, các mục tiêu của 
chương trình giảng dạy đã được xem xét và định hình lại để phù hợp hơn với các yêu cầu của nền 
kinh tế thị trường. Quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông quốc gia bắt đầu từ năm 
2000. Các chương trình, kế hoạch giảng dạy và sách giáo khoa mới đã được chính thức ban hành 
vào năm học 2002-2003 và được hoàn thành 6 năm sau đó với tất cả bậc học. Đây là chương trình 
giáo dục phổ thông quốc gia thống nhất đầu tiên được thực hiện ở tất cả trên phạm vi cả nước. Một 
điểm mới mới đáng lưu ý của chương trình là phát triển giáo dục trung học chuyên ban, trong đó 
học sinh sẽ bắt đầu học các môn học nâng cao trong chương trình chuyên ban đã chọn từ lớp 10, 
tùy thuộc vào ngành học khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Việc phân luồng sớm học sinh theo 
chuyên ban nhằm giúp các em chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh đại học và giáo dục đại học. 
Sách giáo khoa sửa đổi đã được cập nhật phù hợp với bối cảnh quốc tế và đảm bảo tính nhất quán, 
liên tục và phát triển trong học tập ở tất cả bậc học. Chương trình giảng dạy mới cũng đóng vai trò 
nền tảng thống nhất nội dung môn học, phương pháp dạy và học cũng như trang thiết bị, qua đó 
tăng cường tính thực tiễn trong nội dung giảng dạy.

Song song với cải cách chương trình học tập, Việt Nam cũng điều chỉnh phương pháp giảng dạy, 
tập trung vào các phương pháp tiếp cận thực tế, lấy người học làm trung tâm khi truyền thụ kiến 
thức và giáo dục liên ngành. Giáo viên cần cắt giảm thời gian giảng dạy lý thuyết, khuyến khích 
người học tham gia tích cực hơn trên lớp và áp dụng hạ tầng công nghệ thông tin-truyền thông 
(CNTT-TT) trong chuẩn bị giáo án cũng như các hoạt động trong lớp. Tuy nhiên, thành tựu đạt được 
chưa mang tính toàn diện—việc kết hợp các môn khoa học vào nhóm tổng “khoa học tự nhiên” 
chỉ được thực hiện tại bậc tiểu học. Các hoạt động trong lớp học vẫn chủ yếu do giáo viên dẫn dắt 
trong khi người học thực hiện chi ghép và ghi nhớ thông tin. Mức độ áp dụng CNTT của giáo viên 
chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch bài giảng trên các phần mềm xử lý văn bản hay chuẩn bị các bài 
thuyết trình. Theo Phó Giáo sư Phạm Đức Quang, Phó Giám đốc trung tâm Phát triển bền vững 
chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, những hạn chế này là 
do giáo viên chưa được hướng dẫn bài bản để kết hợp công nghệ hiệu quả với phương pháp giảng 
dạy đổi mới.

Kỳ thi và đánh giá tuyển sinh đại học. Đến năm 2003, các kỳ thi và đánh giá tuyển sinh đại học 
được các trường đại học và cơ sở giáo dục sau phổ thông thực hiện, giám sát. Kể từ năm 2004, 
việc tuyển sinh giáo dục sau phổ thông đã được Bộ GD&ĐT thực hiện và quản lý tập trung. Chính 
sách “ba chung” đã được áp dụng với tất cả các trường đại học và cao đẳng: chung đề, chung đợt 
và sử dụng kết quả chung để xét tuyển. Dựa trên chính sách này, Việt Nam đã thành lập hội đồng 
tuyển sinh trung ương và sau đó là kỳ thi THPT quốc gia. Trước khi tham gia kỳ thi, học sinh phải 
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nộp nguyện vọng đăng ký xét tuyển 
đại học, cao đẳng; kết quả của kỳ thi 
sẽ được sử dụng để xác định trường 
mà học sinh trúng tuyển.

Với chính sách “ba chung”, Cục Khảo 
thí và kiểm định chất lượng giáo dục 
(nay là Cục quản lý chất lượng) được 
thành lập để quản lý lĩnh vực đánh giá 
và kiểm định, đặc biệt là với mô hình 
“ba chung”. Nhìn chung, kỳ thi THPT 
quốc gia mới nhận được nhiều phản 
hồi tích cực về tính hiệu quả, minh 
bạch và được kéo dài đến năm 2015. 

Hệ thống thông tin quản lý giáo 
dục. Giai đoạn này cũng chứng kiến 
nhiều thành tựu lớn về lưu trữ và 
quản lý thông tin giáo dục nhờ triển 
khai hệ thống EMIS. Hệ thống được 
các lãnh đạo các sở giáo dục và đào 
tạo đánh giá cao khi có thể cung cấp 
dữ liệu về các khía cạnh khác nhau 
của ngành giáo dục, từ biểu đồ so 
sánh kết quả giữa các vùng miền đến 
nhu cầu đào tạo của giáo viên ở mỗi 
bậc học nhằm đảm bảo đào tạo gắn 
với nhu cầu thực tế. Tuy nhiên, hệ 
thống không được đạt kết quả như 
mục tiêu đề ra. Các hợp phần khác 
nhau không được đồng bộ hóa, hệ 
thống thiếu các công cụ xác nhận, 
dọn dẹp để vận hành tối ưu trong 
khi đội ngũ quản lý hệ thống chưa 
được hướng dẫn bài bản. Tuy nhiên, 
dù vẫn có nhiều nội dung cần điều 
chỉnh, EMIS vẫn được xem là bước 
quan trọng để Việt Nam dần thực hiện 
hoạch định chính sách dựa trên bằng 
chứng.
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Cải thiện giáo dục cả về chất và lượng: Cải cách giai đoạn III, 2011 đến 
nay 
Giai đoạn cải cách giáo dục gần đây nhất tại Việt Nam tập trung vào Chiến lược phát triển giáo dục 
2011-2020. Chiến lược tập trung mở rộng cơ hội học tập và nâng cao chất lượng giáo dục tại tất cả 
bậc học, bao gồm mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. 
Trên cơ cở các thách thức đối với ngành giáo dục, 8 giải pháp đã được đưa ra: (1) đổi mới quản lý 
giáo dục; (2) phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; (3) đổi mới nội dung, phương 
pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; (4) tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới 
cơ chế tài chính giáo dục; (5) tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; (6) tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng 
khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội; (7) phát triển khoa học giáo dục; và (8) 
mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục. Xuyên suốt các lĩnh vực này, chính phủ 
đã tập trung đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Công bằng - Tính công bằng trong tiếp cận giáo dục

Chính phủ đã tập trung đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho học sinh là người dân tộc 
thiểu số, trẻ em khuyết tật và học sinh nữ. Tuy nhiên, các nhóm dân số này vẫn gặp nhiều khó khăn 
trong tiếp cận giáo dục dù chính phủ đã nỗ lực để họ được tham gia vào hệ thống giáo dục.

Hình 10. Tỷ lệ thấp còi theo dân tộc

 

Nguồn: Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế. fig10
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Các nhóm dân tộc thiểu số. So với các nhóm dân tộc đa số, mức độ tiếp cận và kết quả giáo dục của 
trẻ em là người dân tộc thiểu số thấp hơn nhiều vì một số lý do. Sự chênh lệch về tích lũy vốn nhân lực 
trong giai đoạn đầu đời của các nhóm dân tộc thiểu số khiến họ phát triển chậm hơn so với học sinh là 
người Kinh trong giai đoạn sau này về kết quả học tập nói chung và mức độ thịnh vượng kinh tế. Các 
nhóm dân tộc thiểu số phát triển chậm hơn về mức độ sẵn sàng học tập và số năm đi học hiệu chỉnh 
theo chất lượng. Ví dụ, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trong cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn ở mức 
cao trong khi số liệu trung bình trên cả nước đã giảm. Vào năm 2015, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi 
trong cộng đồng dân tộc thiểu số cao hơn gấp đôi so với dân tộc Kinh (xem hình 10). Vấn đề này xuất 
phát từ những nguyên nhân dinh dưỡng đặc hiệu như chế độ dinh dưỡng không đầy đủ và các nguyên 
nhân định hướng dinh dưỡng như chất lượng nước, điều kiện vệ sinh và vệ sinh môi trường còn kém, 
là nguyên nhân của nhiều ca mắc bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến khả năng đi học và thành công của trẻ 
nhỏ (Ngân hàng Thế giới 2019).

Hình 11. Tỷ lệ đi học của từng nhóm tuổi theo bậc học

Nguồn: Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2013–14.

Trẻ em dân tộc thiểu số cũng có truyền thống, ngôn ngữ riêng và nhà nước cần có những chính sách hỗ 
trợ đặc thù để nâng cao tỷ lệ trẻ đến trường và chất lượng học tập. Theo đó, Chính phủ đã tăng cường 
thực hiện một số sáng kiến như các chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao, bố trí trợ giảng là 
người thành thạo tiếng dân tộc trong giai đoạn giáo dục tiểu học để hỗ trợ những học sinh không sử dụng 
tiếng Việt khi ở nhà, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính (bao gồm các chương trình bảo trợ cho các hộ 
gia đình địa phương dựa trên mức độ chuyên cần trong học tập) để khuyến khích trẻ hoàn thành giáo dục 
trung học phổ thông. Dù đã áp dụng các biện pháp này, tỷ lệ đến trường của trẻ là người dân tộc thiểu số 
đã giảm đáng kể từ bậc tiểu học đến sau phổ thông (hình 11).

Tỷ lệ nhập học đúng tuổi tại các bậc học cao hơn ở mức thấp và chủ yếu gắn với một số nhóm học sinh là 
người dân tộc thiểu số, như minh họa trong hình 12 (Lê và Nguyễn 2016). Các nhóm dân tộc thiểu số hầu 
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như không có sự khác biệt về tỷ lệ theo học bậc tiểu học; trong khi đó, với bậc trung học cơ sở, các nhóm 
dân tộc Tày, Mường và Thái đạt kết quả tương đồng về tỷ lệ nhập học đúng tuổi so với dân tộc Kinh.

Sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc được thể hiện rõ nhất ở bậc trung học phổ thông. Nhiều báo cáo cho 
thấy, trẻ em là người dân tộc thiểu số có xu hướng bỏ học hơn để phụ giúp gia đình trong các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp. Về phía cung, chất lượng giáo dục dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở mức thấp 
hơn và là một trong những lý do dẫn đến tình trạng bỏ học (Ngân hàng Thế giới 2019). 

Hình 12. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi của trẻ em thuộc 6 dân tộc đông dân nhất, 2012, 2014, 2016

Nguồn: Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam

Trẻ khuyết tật. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ học sinh khuyết tật, kết quả đạt được vẫn 
chưa tương xứng như kỳ vọng, trong đó số lượng học sinh tại các bậc học cao hơn đều giảm. Theo 
số liệu từ Bộ GD&ĐT cho năm học 2017-2018, số lượng học sinh khuyết tật là 52.244 tại bậc tiểu học, 
17.034 tại bậc trung học cơ sở và 2.887 tại bậc trung học phổ thông. Dựa trên số liệu thống kê giai đoạn 
2016-2017 của UNICEF (2018), chỉ có 1,0% trẻ em khuyết tật hiện đang theo học tại các trường hoặc lớp 
học chuyên biệt. Tỷ lệ trường học có cơ sở vật chất và thiết bị vệ sinh phù hợp với học sinh khuyết tật chỉ 
đạt tương ứng 2,9% và 9,9%. Một phần tư trẻ em khuyết tật ở độ tuổi 2-17 thuộc hộ nghèo và cơ hội đến 
trường của các em thấp hơn 21% so với những trẻ phát triển bình thường. Trong số nhóm học sinh này, 
chỉ 55,5% nhận được các chế độ hỗ trợ như miễn, giảm học phí.

Trong những năm gần đây, chính phủ đã nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho nhóm trẻ em 
này. Một trong số đó là ban hành các hướng dẫn, chính sách để huy động nguồn lực cho giáo dục trẻ 
em khuyết tật. Ví dụ, theo Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025, trẻ em 
khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng của mình và có cơ hội 
thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em khuyết tật. Ngoài ra, theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-
BGDDT-BLDTBXH-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH và Bộ Tài chính, người khuyết tật được nhập học 
ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi. Ngoài ra, người khuyết tật được ưu tiên tuyển sinh vào 
các trường trung học phổ thông, đại học và cao đẳng, cũng như được miễn, giảm học phí. Hiện nay, số 
lượng chuyên gia về giáo dục đặc biệt đã tăng lên nhanh và phần lớn đội ngũ giảng viên tại các trường 
và cơ sở giáo dục chuyên biệt đã được đào tạo về giáo dục đặc biệt (Nguyễn, sắp công bố).
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Bình đẳng giới. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng về bình đẳng giới trong giáo dục. Tỷ 
lệ tham gia của học sinh, sinh viên nữ luôn tương đương với học sinh, sinh viên nam tại tất cả bậc 
học; tuy nhiên, trong một vài năm vừa qua, kết quả nghiên cứu thậm chí chỉ ra sự thay đổi về khoảng 
cách giới trong tỷ lệ nhập học và hoàn thành các bậc học, đặc biệt là tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ 
thông (Dang và Glewwe 2018; Mergoupis , Phan và Sessions 2018). Hình 13 cho thấy tỷ lệ nhập học 
theo giới từ năm 1999; tại thời điểm đó, tỷ lệ học sinh nữ theo học trung học phổ thông thấp hơn một 
chút so với học sinh nam. Tuy nhiên, kể từ năm 2004, số lượng học sinh nữ đã bằng và vượt lên số 
lượng học sinh nam, dần tạo ra khoảng cách như năm 2018. Nhìn chung, phụ huynh Việt Nam có xu 
hướng trọng nam hơn nữ và thường đầu tư nhiều hơn cho giáo dục của con trai họ. Tuy nhiên, dù 
tỷ lệ nhập học ở bậc tiểu học của trẻ em gái thấp hơn, trình độ học tập lại thể hiện xu hướng ngược 
lại khi chính trẻ em gái thể hiện năng lực học tập tốt hơn so với trẻ em trai dựa trên các điểm đánh 
giá và mức độ chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn (Mergoupis, Phan and Sessions 2018; Rolleston 
và Iyer 2019), do đó chiếm tỷ lệ học trung học phổ thông cũng lớn hơn. Học sinh, sinh viên nam 
chịu áp lực lớn hơn về việc làm khi trưởng thành để có thể gánh vác trách nhiệm tài chính trong gia 
đình. Các chuẩn mực về giới cũng cho thấy, nam giới thường dễ tìm được các công việc có mức thu 
nhập tốt, ví dụ như lái xe hoặc trong công việc ngành xây dựng, so với các cơ hội việc làm như may 
vá cho nữ giới. Đây có thể là động lực để học sinh, sinh viên nữ đặt ra mục tiêu học tập lớn hơn, 
do đó thường đạt kết quả tốt hơn trong kết quả một số bài kiểm tra, đánh giá trên phạm vi cả nước 
(Azubuike và Little 2019).

Hình 13. Tỷ lệ nhập học theo giới (nữ:nam) tại các trường tiểu học và trung học, 1999–2018

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Hình 14. Tỷ lệ đi nhà trẻ đối với trẻ năm tuổi, 2011 - 2016

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục mầm non. Để đảm bảo công bằng trong tiếp cận các cơ hội giáo dục, cần tăng cường giáo 
dục ở bậc mầm non nhằm tạo nền tảng để các em học tập hiệu quả ở những bậc học sau. Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm 
tuổi giai đoạn 2010 – 2015 theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2009. Đến năm 2017, Việt Nam đã 
đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Mạng lưới các trường lớp mầm non đã được củng cố, phát triển từ 
10.570 năm 2010 lên 14.637 trong năm học 2016 -2017 (An 2017), đồng thời tỷ lệ huy động trẻ đi nhà 
trẻ đối với trẻ năm tuổi tăng 13 điểm phần trăm lên 99,96% vào năm 2016 (hình 14) .

Một trong những chính sách đóng góp vào thành công này là Chương trình Bữa trưa Miễn phí để 
khuyến khích trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến học tại các trường mầm non. Vào đầu năm 2017, 
80,2% trẻ mầm non (bao gồm 85,5% trẻ năm tuổi) là đối tượng được hưởng lợi từ chương trình này 
(An 2017). Mục tiêu phổ cập giáo dục tại tất cả các vùng kinh tế cũng đã được hoàn thành, trong đó 
tỷ lệ phổ cập đạt 99,1% ở cấp xã phường, 100% ở cấp huyện và 100% ở cấp tỉnh.15 Một trong những 
nguồn lực hỗ trợ quan trọng khác là Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non Việt 
Nam do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ. Với ngân sách 100 triệu USD, dự án đặt mục tiêu tăng cường 
mức độ sẵn sàng đi học của các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là các nhóm dân tộc 
thiểu số, bằng cách thúc đẩy một số hợp phần được lựa chọn trong Chương trình Giáo dục Mầm non 
của Việt Nam.

Để cải thiện sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ và nâng cao chất lượng học tập, chính phủ đã thực hiện 
nhiều chiến dịch, dự án khác nhau để tăng cường chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Trong 
số đó, có thể kể đến Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 1981 để cung cấp dịch vụ tiêm chủng 
miễn phí cho trẻ nhỏ dưới một tuổi; Dự án 641 nhằm phát triển thể chất cho trẻ năm tuổi; và Chương 
trình Sữa học đường nhằm đảm bảo dinh dưỡng từ sữa với chi phí thấp cho trẻ em trong các gia 
đình gặp khó khăn về kinh tế. Nhờ những sáng kiến này, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em đã giảm 
đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn 2000-2010. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến 2015, các chỉ số suy dinh 
dưỡng quốc gia gần như ít thay đổi (hình 15) (Ngân hàng Thế giới 2019).

15 Thông tin từ bài viết “63 tỉnh thành đã phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi” của tác giả T. Nguyen, 
Vietnamnet 2017. Truy cập Vietnamnet để biết thêm thông tin tại https://english.vietnamnet.vn/.
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Hình 15. Chỉ số suy dinh dưỡng, trùng bình cả nước, 2000-2015

Nguồn: Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế.

Khung thực hiện các tiêu chí và chỉ số đánh giá tiêu chuẩn với các trường học, cơ sở vật chất, đội ngũ 
quản lý và giáo viên, giảng viên đã được xây dựng. Việc phổ cập giáo dục mầm non cũng nâng cao nhận 
thức của xã hội về tầm quan trọng của giáo dục mầm non, vai trò của chính quyền trung ương và địa 
phương và trách nhiệm của phụ huynh đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Dù đã đạt được những thành tựu này, chất lượng giáo dục mầm non ở Việt Nam vẫn chưa được đảm 
bảo đồng đều giữa các vùng. Do thiếu cơ sở giáo dục mầm non ở một số khu công nghiệp, người lao 
động đành phải đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ tại các lớp mầm non tư thục chưa được cấp giấy phép. 
Vùng núi và vùng sâu vùng xa còn xuất hiện những vấn đề phổ biến như thiếu trường lớp đạt chuẩn, chất 
lượng nước, điều kiện vệ sinh và vệ sinh môi trường còn kém. Theo Phó giáo sư Nguyễn Bá Minh, Vụ 
trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT, vấn đề này là do “giáo dục mầm non đã bị lãng quên trong 
một thời gian dài, không được đầu tư thích đáng do ngân sách hạn chế. Việt Nam hiện thiếu các chính 
sách hỗ trợ cho khu vực ngoài công lập: các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân trong giáo dục mầm non 
không được hỗ trợ phù hợp về tín dụng và giao, cho thuê đất, do đó giảm tính cạnh tranh với khu vực 
công lập (phỏng vấn qua điện thoại, ngày 17/10/2019).

Dạy học cả ngày. Để tăng cường mục tiêu thúc đẩy công bằng trong giáo dục, Bộ GD&ĐT đã ban hành 
Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT về hoạt động dạy học cả ngày ở trường tiểu học. Việc dạy học cả ngày là 
cơ sở để thực hiện được các môn học, phương pháp giáo dục sáng tạo khác nhau, bao gồm học tập trải 
nghiệm và kỹ năng sống theo từng dự án, đồng thời giảm khối lượng bài tập ngoài giờ học. Chính sách 
này đã nâng cao kết quả học tập của học sinh và khuyến khích phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn gửi 
con đến trường khi không có thời gian và nguồn lực chăm sóc trẻ tại nhà.

Với lợi thế đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực học tập từ nhà trường nhờ chính sách này, đặc 
biệt là với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã thực hiện Chương trình 
Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Trường học để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học bằng cách cung 
cấp nguồn lực cho hoạt động dạy học cả ngày. Chương trình đặc biệt tập trung vào các nhóm học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn để tối ưu hóa lợi thế của phương pháp dạy học cả ngày. Chương trình áp dụng cách 
tiếp cận toàn diện để bao hàm các yếu tố khác nhau của phương pháp dạy học cả ngày, bao gồm củng 
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cố khung chính sách; tăng cường phát triển chuyên môn cho giáo viên, lãnh đạo nhà trường và cán 
bộ quản lý nhà nước; nâng cấp hạ tầng và cơ sở vật chất trường học; đồng thời hỗ trợ Bộ GD&ĐT 
cũng như tăng cường nguồn lực tài chính của các cơ quan chức năng theo phân cấp.

Với sự hợp tác và hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực sau 6 năm đầu thực hiện dự án. Chia sẻ về tính hiệu quả của chương trình dạy học cả ngày, 
Tiến sĩ Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT cho biết, “hiện tại khoảng 75% 
học sinh tiểu học tham gia mô hình dạy học cả ngày, trong đó một số tỉnh (đặc biệt là các tỉnh vùng 
đồng bằng Bắc Bộ) đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia. Liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông 
mới năm 2018 được thiết kế cho mô hình dạy học cả ngày, chính quyền các địa phương đang chuẩn 
bị áp dụng đầy đủ mô hình này từ lớp 1 theo kế hoạch được Quốc hội thông qua (phỏng vấn qua 
điện thoại, ngày 17/10/2019). Thời gian học tập dài hơn đã được chứng minh là một trong những yếu 
tố ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả học tập của học sinh, ngoài trình độ, kiến thức môn học và quá 
trình đào tạo của giáo viên; mức độ cải thiện về điều kiện và cơ sở vật chất trường học; cũng như 
mức độ tham gia của phụ huynh. Theo nghiên cứu của Tran (2014), kết quả môn toán và tiếng Việt 
thường cao hơn ở các trường có phần đông học sinh tham gia mô hình dạy học cả ngày.

Những thay đổi chính

Chương trình học tập tiếp cận năng lực. Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm phê duyệt 
chương trình học tập tiếp cận năng lực, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. Chương trình được 
khởi động vào năm 2016, phê duyệt vào năm 2018 và sẽ được chính thức triển khai vào đầu năm 
2020.16 Nhằm thay thế các phương pháp dạy học cũ không còn phù hợp, vốn thường chú trọng vào 
truyền tải kiến thức và ghi nhớ thông tin, chương trình mới sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong giảng dạy để trang bị cho người học những kỹ năng thực tế cần thiết cho thế kỷ 21. Các môn 
học bắt buộc đã được giảm tải và bổ sung bằng các môn học tùy chọn, kết hợp cũng như các hoạt 
động theo chủ đề. Ví dụ, ở bậc tiểu học, 59% học sinh Lớp 3, 4 và 5 lựa chọn học môn CNTT; tại 22 
tỉnh và thành phố, đây là môn học lựa chọn của 70% học sinh. Kỹ năng CNTT cũng được tăng cường 
bằng cách tổ chức các câu lạc bộ về robot và CNTT.17

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục. Cơ chế kiểm tra, đánh giá trong giáo dục đã có nhiều đổi mới căn 
bản, trong đó bao gồm huỷ bỏ hình thức kiểm tra đánh giá liên tục ở cấp tiểu học và sáp nhập kì thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông và thi đại học thành kì thi trung học phổ thông quốc gia kể từ năm 2016. 
Những thay đổi trong các tiêu chí, hình thức và cách thức tổ chức kiểm tra đánh giá nhằm giảm tải áp 
lực không cần thiết cho học sinh và giáo viên, cũng như thúc đẩy động lực và sự chủ động của học sinh 
trong học tập.

Cơ cấu hệ thống giáo dục được củng cố và chuẩn hóa thông qua Quyết định 1981/QĐ-TTg về Khung 
cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, với 8 bậc học từ nhà trẻ đến tiến sĩ. Theo đó, bằng cấp và chuẩn 
đầu ra ở tất cả các bậc học đã được điều chỉnh tuân thủ Khung Trình độ Quốc gia Việt Nam để hỗ trợ 
chuyển đổi và so sánh giữa các hệ thống quốc gia và quốc tế.

16 Tham khảo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông quốc gia.
17 Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW, 2018: Hà Nội Cung 
cấp theo yêu cầu.
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Phần III: Những tồn tại, thách thức

Dù đã có những thành tựu nổi bật và kết quả học tập cao, hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện vẫn đang 
phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc đưa đất nước trở thành nền kinh tế tri thức. Phần này 
đề cập đến những tồn tại, thách thức và thảo luận các hướng cải cách chính sách.

Nâng cao tỷ lệ giáo dục trung học và cân bằng cơ hội học tập18

Sau khi hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, ưu tiên hiện tại của Chính phủ đối với ngành giáo dục là hoàn 
thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở với tỷ lệ nhập học chung hiện đang ở mức khoảng 93,5% (năm học 
2014-15). Tỷ lệ nhập học chung cho giáo dục trung học phổ thông trong cùng năm thấp hơn nhiều, chỉ ở mức 
63,4%. Nếu muốn tiếp tục cạnh tranh trong khu vực và trên toàn cầu, Việt Nam cần ưu tiên hoàn thành phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở trong ngắn hạn và phổ cập trung học phổ thông trong dài hạn như đã nêu trong 
Báo cáo Việt Nam 2035 (Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam, 2016). Để đạt được những mục tiêu 
này, cần giải quyết tình trạng bất công bằng trong tiếp cận giáo dục phổ thông. Cải thiện chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp có thể là một giải pháp cho vấn đề này.

18 Nguồn tư liệu cho phần này chủ yếu được lấy từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016).
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Mặc dù hệ thống giáo dục Việt Nam tương đối công 
bằng ở cấp giáo dục phổ thông, nhưng vẫn tồn tại 
khoảng cách giữa học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
và học sinh có điều kiện thuận lợi, nhất là khi lên cấp 
trung học và đại học. Các nhóm có hoàn cảnh khó 
khăn bao gồm người dân tộc thiểu số, người di cư từ 
vùng khác, các hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, miền núi 
và những người khuyết tật. Khoảng cách được thể 
hiện trong các chỉ số tiếp cận như tỷ lệ nhập học, tỷ 
lệ bỏ học, tỷ lệ đúp lớp, tỷ lệ tốt nghiệp cũng như kết 
quả học tập. Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách 
để giải quyết những vấn đề này và đạt được một số 
kết quả trong việc thu hẹp khoảng cách, nhưng cần 
tăng cường hơn nữa công tác thực thi chính sách. 

Nhóm dân tộc thiểu số và nhóm có hoàn 
cảnh kinh tế xã hội khó khăn

Tại Việt Nam, dân tộc Kinh chiếm 86% tổng dân 
số, trong khi 53 dân tộc thiểu số, bao gồm H’Mông, 
Chăm, Khmer và JaRai, chỉ chiếm phần nhỏ còn lại. 
Ở cấp tiểu học hầu như không có chênh lệch về tỷ 
lệ nhập học theo nhóm dân tộc, nhưng tình trạng 
này bắt đầu xuất hiện ở cấp trung học cơ sở, và đặc 
biệt rõ rệt ở cấp trung học phổ thông. Tỷ lệ nhập học 
chung của học sinh trung học cơ sở là 92-94,5% 
đối với học sinh người Hoa, Tày và Kinh, nhưng chỉ 
khoảng 65% đối với học sinh Khmer và H’Mông. 
Ở cấp trung học phổ thông, khoảng cách ngày tiếp 
tục mở rộng, với tỷ lệ nhập học lần lượt là 29,5% 
và 20,4% đối với học sinh Khmer và H’Mông so với 
khoảng 78% đối với học sinh người Kinh, Tày và 
Hoa. Hình 16 minh họa chênh lệch trong tỷ lệ nhập 
học đúng tuổi theo dân tộc, bắt đầu từ cấp trung học 
cơ sở và tiếp tục mở rộng sau đó.

Hình 17 cho thấy khoảng cách lớn hơn về tỷ lệ 
nhập học đúng tuổi theo nhóm thu nhập, bắt đầu từ 
GDMN, giảm dần trong những năm đầu tiểu học và 
tăng trở lại khi lên cấp trung học cơ sở và sau đó.  
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Hình 16. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi theo dân 
tộc và độ tuổi, 2016

Nguồn: (Ngân hàng Thế giới 2018a).

Hình 17. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi theo dân 
tộc và nhóm thu nhập, 2016

Nguồn: (Ngân hàng Thế giới 2018a). 
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Khoảng cách giữa các nhóm dân tộc đa số và thiểu số cũng được thể hiện trong kết quả học tập. Đặc 
biệt, học sinh dân tộc thiểu số phải đối mặt với những khó khăn trong việc thành thạo các kỹ năng tiếng 
Việt. Trong năm học 2011-2012, trong khi 87% học sinh lớp 5 được đánh giá đạt khả năng sử dụng độc 
lập19 kiến thức và kỹ năng tiếng Việt thì chỉ có 72% học sinh dân tộc thiểu số đạt được mức độ này. Trong 
năm học 2013-2014, 89% học sinh người Kinh đạt tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng trên tất cả bốn phần 
kiểm tra về tiếng Việt và Toán trong khi chỉ chưa đến 50% học sinh dân tộc thiểu số đạt được chuẩn này. 
Chênh lệch về kết quả học tập tiếp tục mở rộng khi lên các lớp cao hơn. Hình 18 cho thấy mức chênh 
lệch hơn 60 điểm PISA, tương đương với hơn hai năm học tại trường giữa các học sinh thuộc các nhóm 
kinh tế-xã hội cao nhất và các nhóm thấp nhất ở cả ba môn Khoa học, Toán và Đọc hiểu. Bên cạnh đó, 
khoảng cách giữa nông thôn và thành thị cũng tương đương với một năm học. Mặc dù không có khoảng 
cách về giới trong môn Toán hay Khoa học, học sinh nữ có kết quả cao hơn một chút so với các học sinh 
nam về đọc hiểu, nhất quán với xu hướng được quan sát ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hình 18. Chênh lệch điểm PISA 2015 theo điều kiện kinh tế xã hội và văn hóa (ESCS) vị trí địa lý và 
giới tính

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên cơ sở dữ liệu PISA.
Ghi chú: PISA = Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế.

19 Ba mức xếp hạng bao gồm sử dụng độc lập (cao nhất), biết cách sử dụng và chưa biết cách sử dụng (thấp nhất).
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Người dân di cư từ vùng khác

Với mong muốn tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn, nhiều gia đình trẻ ở khu vực nông thôn di cư ra thành 
phố, đặc biệt là các khu công nghiệp. So với trẻ em người địa phương, trẻ em di cư ít được đi học hơn 
và có khả năng nghỉ học cao hơn 1,3 lần ở trẻ 5 tuổi, 1,8 lần ở độ tuổi tiểu học và 2,4 lần ở độ tuổi trung 
học cơ sở. Một trong những nguyên nhân chính cho việc không đi học là vì thủ tục pháp lí. Các gia đình 
nhập cư thường không có hộ khẩu hoặc giấy khai sinh vốn là yêu cầu bắt buộc để đăng ký cho con em 
mình vào các trường công trong khu vực. Hoặc ngay cả trong trường hợp đăng ký thành công, họ sẽ phải 
tự chi trả các khoản liên quan đến việc học của con. Kết quả là, một tỷ lệ lớn (36%) trẻ em nhập cư phải 
đăng ký vào các trường tư thục đắt đỏ. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập tại trường, trẻ em nhập cư 
luôn có kết quả kém hơn so với trẻ em người địa phương và khoảng cách ngày càng lớn khi lên các lớp 
cao hơn. Một lý do không kém phần quan trọng khác là tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất. Do sự gia 
tăng nhanh chóng của dân số trong độ tuổi đi học, cơ sở vật chất trường học không đáp ứng đủ nhu cầu 
ở một số khu vực đô thị. Do hạn chế, các trường công lập không bắt buộc phải tuyển sinh trẻ em nhập 
cư.

Trẻ khuyết tật

Mặc dù Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo vệ và tạo điều kiện phát triển cho trẻ em khuyết 
tật, các em vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục. Đơn cử như hơn một nửa số trẻ em 
bị khuyết tật nghiêm trọng đã không được đăng ký vào các trường. Ở nhiều tỉnh, không có trường học 
chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật. Không giống như ở các nước khác, các tổ chức xã hội dân sự 
tham gia tương đối hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và vận động chính sách 
cho trẻ em khuyết tật.

Chênh lệch vùng miền

Chênh lệch lớn vẫn tồn tại trong môi trường giáo dục mầm non giữa các vùng ở Việt Nam, như việc tiếp 
cận lớp học, tài liệu và giáo viên ở các địa phương có hoàn cảnh khó khăn (Việt Nam 2017). Mặc dù 
Chính phủ ưu tiên phân bổ mức chi tiêu công cao hơn cho mỗi học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế xã 
hội khó khăn nhưng tổng ngân sách cho giáo dục ở mỗi khu vực lại phụ thuộc vào khả năng tài chính và 
ý chí của chính quyền địa phương. Đồng bằng sông Hồng nói chung có điều kiện tốt nhất trong tất cả các 
khu vực trong khi đồng bằng sông Cửu Long thường gặp nhiều khó khăn nhất. Ví dụ, đồng bằng sông 
Hồng có tỷ lệ bỏ học thấp nhất ở cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng như trung học phổ thông bên cạnh 
tỷ lệ nhập học trung học cơ sở và trung học phổ thông cao nhất, trong khi khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long đối mặt với tỷ lệ bỏ học cao nhất và tỷ lệ nhập học thấp nhất. Tỷ lệ nhập học chung thấp ở đồng 
bằng sông Cửu Long có thể xuất phát từ những thách thức về địa lý như điều kiện giao thông khó khăn, 
khoảng cách xa xôi từ nhà đến trường, và tình trạng di cư trong nước. Quan điểm chưa thực sự đề cao 
giáo dục, cùng với chi phí cơ hội cao hơn do có nhiều việc làm kể cả cho lứa tuổi nhỏ, là những nguyên 
nhân dẫn đến tỷ lệ nhập học thấp trong khu vực (Bộ GD&ĐT, UNICEF và UNESCO/IIEP 2016).

Chính sách dự kiến để khắc phục những chênh lệch này và cân bằng cơ hội học tập bao gồm: (1) phổ 
cập chương trình phát triển trẻ thơ rộng hơn phạm vi chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
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em 5 tuổi bởi tiếp cận cơ hội phát triển trẻ thơ 
công bằng là một trong những yếu tố thành 
công của điểm PISA cao; (2) hỗ trợ tài chính 
mục tiêu dưới hình thức trợ cấp cho học sinh 
trung học phổ thông để giải quyết các vấn đề 
về khả năng chi trả và chi phí cơ hội; (3) hỗ 
trợ cơ hội học tập thứ hai cho trẻ chưa từng đi 
học và học sinh bỏ học thông qua các ưu đãi 
trong trường và quan hệ đối tác ba bên giữa 
nhà nước, cộng đồng và các tổ chức xã hội 
dân sự (CSO); và (4) tách yêu cầu đăng ký 
nhà nước với các dịch vụ xã hội như việc xin 
học tại trường công lập.
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Nâng cao năng lực thực hiện để áp dụng phương pháp dạy và học dựa 
trên năng lực
Bộ GD&ĐT đã xác định việc thay đổi nội dung câu hỏi là một trong những nguyên nhân chính dẫn 
đến kết quả xếp hạng môn Toán và Đọc hiểu giảm đi tại PISA 2015 so với PISA 2012, cụ thể bài 
kiểm tra năm 2015 đã thêm các đơn vị mới với các câu hỏi liên quan đến bối cảnh thực tế hiện đại, 
mà học sinh Việt Nam vốn không quen thuộc. Chứng kiến lịch sử hơn nửa thế kỷ cải cách suốt thời 
gian công tác trong ngành giáo dục, PGS. TS. Trần Kiều, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo 
dục Việt Nam, đã nhận thấy chiều hướng thay đổi trong phương châm và mục tiêu giáo dục của 
đất nước. Giống như ở nhiều quốc gia Đông Á khác, áp lực từ các kỳ thi, đặc biệt là ở cấp trung 
học phổ thông, dẫn đến việc giáo viên tập trung vào việc học thuộc lòng và truyền đạt kiến thức một 
cách rập khuôn, máy móc thay vì nâng cao năng lực của học sinh. Cho đến giữa những năm 1990, 
ngành giáo dục vẫn chưa thực sự xác định rõ những mục đích và mục tiêu đào tạo cụ thể. Mô tả về 
kết quả giáo dục chỉ được đề cập trong các văn kiện của Đảng với những số liệu và đặc điểm tròn 
trịa quá chung chung để có thể định lượng và đánh giá cụ thể. Mãi đến khi Nghị quyết số 29-NQ/TW 
được ban hành năm 2013, kết quả giáo dục mới được đề ra một cách cụ thể và thực tế hơn, tập 
trung vào năng lực của người học. “Mỗi lần sửa đổi các kế hoạch chiến lược cho ngành giáo dục, 
các kết quả, mục tiêu này sẽ được điều chỉnh phù hợp với những thay đổi trong bối cảnh kinh tế xã 
hội của đất nước và trào lưu toàn cầu. Phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm và nhấn 
mạnh vào phát triển năng lực là xu hướng cốt lõi của giáo dục hiện đại trên toàn thế giới,” PGS. TS. 
Trần Kiều (phỏng vấn, ngày 19/9/2019).

Với những điểm yếu này, chính phủ cam kết cải thiện chất lượng giáo dục bằng cách tăng cường 
phương pháp giảng dạy dựa trên năng lực bên cạnh cải cách chương trình và sách giáo khoa. Tuy 
nhiên, chất lượng đào tạo và mức độ năng lực thực hiện không đồng đều. Chẳng hạn, Việt Nam đã 
thực hiện cải cách theo phương pháp “toàn trường” về dạy và học trong khuôn khổ chương trình 
Mô hình trường học mới và cho thấy những tác động tích cực đối với năng lực nhận thức và phi 
nhận thức của học sinh, nhưng chênh lệch về kết quả học tập của học sinh có liên quan tới mức độ 
hiểu biết và sự tham gia của hiệu trưởng và giáo viên (Parandekar và cộng sự, 2017). Vẫn cần có 
những hướng dẫn rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy dựa trên năng lực. Để giải 
quyết vấn đề này, Việt Nam đã phát triển nhiều chương trình đào tạo giáo viên bằng phương pháp 
đào tạo tại chức và trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều khu vực còn thiếu kinh phí để cải tạo, nâng cấp 
phòng học cũng như đầu tư trang thiết bị và tài liệu học tập cần thiết. Nhiều trường phải dạy hai ca 
do thiếu cơ sở vật chất và giáo viên, khiến việc dạy và học dựa trên năng lực trở nên khó khăn hơn 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016). Do đó, chính sách đầu tư công bằng hơn cho cơ sở vật chất và tài 
liệu học tập sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc cải thiện chất lượng tổng thể trên toàn quốc.

Nhìn chung, chính phủ cần thực hiện hiệu quả hơn các chính sách và chương trình hiện tại, như Dự 
án Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông (RGEP) và Chương trình dựa trên kết quả đầu ra Nâng cao 
Năng lực Đội ngũ Giáo viên và Cán bộ Quản lý Giáo dục (ETEP) trong khuôn khổ Chiến lược Đổi 
mới Căn bản, Toàn diện Giáo dục và Đào tạo năm 2013. Chính phủ cũng có thể xem xét thí điểm 
các mô hình phù hợp dựa trên công nghệ đột phá như học tập thích ứng và hệ thống quản lý học 
tập công nghệ cao.
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Tăng cường vốn nhân lực là động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh 
tranh20

Khi nền kinh tế phát triển, các quốc gia cần đầu tư nhiều hơn để nâng cao trình độ học vấn và học tập 
suốt đời cũng như chuyển đổi kiến thức và kỹ năng nền phù hợp hơn với thị trường lao động. Tuy vậy, 
mặc dù hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam được biết đến trên toàn thế giới vì kết quả học tập 
cao nhưng hệ thống giáo dục sau phổ thông, bao gồm các trường đại học và các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập mang tính cơ cấu. Các cơ sở giáo dục sau phổ thông không được 
thành lập với sứ mệnh trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường 
lao động ngày nay hoặc các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Hệ thống giáo 
dục cần hướng tới việc mở rộng quyền tiếp cận công bằng đối với giáo dục sau phổ thông, đồng thời 
hoàn thiện hệ thống cho phù hợp hơn với thị trường lao động và nhu cầu vốn nhân lực của đất nước. 
Tính đến năm 2016, đại đa số lực lượng lao động tại Việt Nam vẫn bị giới hạn trong các ngành nghề kỹ 
năng thấp (Hình 19).

Hình 19. Phần trăm lực lượng lao động theo nhóm tuổi, 2000–16
Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

20 Nguồn tư liệu cho phần này chủ yếu được lấy từ Ngân hàng Thế giới (2016), Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (2016).
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Hình 20. Số lượng lao động Việt Nam theo nghề nghiệp, 2016

Nguồn: Tổng Cục Thống kê.

Theo dự báo đến năm 2030, hầu hết các quốc gia sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động (Tập 
đoàn Tư vấn Boston 2015) và đầu tư vào nguồn nhân lực sẽ là đóng vai trò chủ chốt để trở thành một 
trong những nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Việt Nam có lợi thế trong lĩnh vực này với 25% dân số 
trong độ tuổi từ 15 đến 29 và khoảng 50% lực lượng lao động chưa đến 40 tuổi (Hình 20). Theo báo cáo 
của PwC (2017), Việt Nam có tiềm năng lớn để gia nhập danh sách top 20 quốc gia có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao nhất.

Tuy nhiên, báo cáo của các tổ chức quốc tế cũng chỉ ra chiều hướng sụt giảm tốc độ tăng dân số21 và 
tình trạng già hóa nhanh chóng hiện nay (Liên Hợp Quốc 2017). UNESCO đã xác định Việt Nam là một 
trong những xã hội có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới (Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam 
2016). Năm 2017, độ tuổi trung vị ở Việt Nam là 30,4 tuổi; đến năm 2050, dự kiến mức tuổi này sẽ là 
42,1. Khi tỷ lệ dân số trên 65 tuổi tăng lên, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động trong dân số sẽ giảm và chi 
phí liên quan đến tuổi tác và chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên. Tuổi thọ dự kiến vào năm 2050 là 82,1 tuổi, 
tăng so với mức 75,6 năm 2018 (Liên Hợp Quốc 2017). Điều này đặt ra yêu cầu thiết yếu là tăng cường 
năng lực nguồn nhân lực thông qua cải thiện hiệu quả ngành giáo dục.

21 Tốc độ tăng trưởng dân số (% hàng năm) - Việt Nam. Ngân hàng Thế giới, Washington, D.C. (truy cập ngày 
22/5/2019), https://data.worldbank. org/indicator/SP.POP.GROW?locations=VN&view=chart.
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Trước hết, nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của các chương trình giáo dục nghề nghiệp 
là điều cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những học sinh không lựa chọn tiếp tục học lên 
bậc học sau phổ thông hoặc không thi đỗ vào các trường đại học có thể đi theo các chương trình 
giáo dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, nhiều 
chương trình giáo dục nghề nghiệp đã trở nên lỗi thời, thiết kế thời lượng quá ngắn hoặc không phù 
hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Thứ hai, tỷ suất sinh lợi từ giáo dục đại học đối với cá nhân và xã hội đều cao ở Việt Nam, đó là 
động lực để thúc đẩy đầu tư tư nhân cũng như đầu tư công vào giáo dục đại học (Patrinos, Thang 
và Thanh 2018). Tuy vậy, bất chấp tỷ suất sinh lợi cao và tăng nhanh từ 13% trong năm học 1992-
93 (Moock, Patrinos và Venkataraman, 1998) lên 18-21% trong năm 201422 (Patrinos, Thang và 
Thanh 2018), tỷ lệ đầu tư vào giáo dục đại học vẫn còn thấp, ảnh hưởng đến chất lượng và mức 
độ phù hợp của các chương trình đào tạo. Những bất cập trong hệ thống giáo dục đại học bao gồm 
thiếu giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ, lương thấp cho giảng viên, buộc nhiều giảng viên phải 
đảm nhận khối lượng giảng dạy lớn tại nhiều trường, quy định hành chính nhiêu khê, không khuyến 
khích phương pháp giảng dạy sáng tạo, không thường xuyên cập nhật chương trình học và giáo 
trình đào tạo, cũng như thiếu linh hoạt trong việc lựa chọn chương trình học. Những cải cách gần 
đây nhằm nâng cao tự chủ đại học đã dỡ bỏ một số quy định đối với các trường đại học, nhưng 
mức độ tự chủ, đặc biệt là tự chủ về chuyên môn học thuật và nguồn nhân lực, vẫn còn hạn chế.

Thứ ba, đào tạo trong giáo dục đại học vẫn chưa gắn liền với nghiên cứu. Hoạt động nghiên cứu 
và các hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam hiện vẫn đang tách biệt, dẫn đến tăng chi phí trong 
khi chất lượng và hiệu quả lại giảm đi. Mặc dù phần lớn các nhà nghiên cứu có bằng tiến sĩ công 
tác tại các sơ sở giáo dục đại học nhưng họ lại không nhận được nhiều nguồn tài trợ nghiên cứu từ 
Chính phủ. Như đã nêu trong Báo cáo Việt Nam 2035 (Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam 
2016), cùng với việc tiếp tục đạt được những bước tiến mới trong mục tiêu và nguyện vọng của 
mình, Việt Nam cần thống nhất hệ thống nghiên cứu và giáo dục đại học.

Tăng cường vốn nhân lực của đất 
nước nên bao gồm một cuộc đại cải 
cách trong lĩnh vực giáo dục đại học, 
tập trung vào (a) tăng cường quản trị 
đại học và tự chủ về tổ chức và trách 
nhiệm; (b) phân bổ hiệu quả ngân 
sách nhà nước cho giáo dục và nghiên 
cứu đại học, từ đó khuyến khích nâng 
cao hiệu quả và kết quả thực hiện; và 
(c) vận động sự tham gia của khu vực 
tư nhân thông qua hình thức đối tác 
công tư và tăng cường liên kết giữa 
trường đại học và doanh nghiệp.

22 Demombynes và Testaverde (2018) ước tính tỷ suất sinh lợi từ giáo dục đại học là 66% trong năm 2014.
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Phụ lục A Phân tích kết quả PISA 2015

Có ít học sinh bị điểm thấp. Bảng a Hình A.1 minh họa phân phối của chỉ số kinh tế xã hội trong Chương 
trình Đánh giá Sinh viên Quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xây dựng23 của 
Việt Nam và các quốc gia tương đương được lựa chọn; còn Bảng b Hình A.1 minh họa phân phối điểm PISA 
2015 môn Khoa học của các quốc gia này. Phân phối điểm Khoa học của Việt Nam chủ yếu trên 500 và 
tương đương với các quốc gia hàng đầu xét về điểm trung bình nhưng cũng cho thấy mức độ phân tán thấp 
hơn nhiều. Bên cạnh đó, phân phối phía bên trái của Việt Nam lại ngắn bất thường. Hầu như không có học 
sinh bị điểm thấp, có nghĩa là ít học sinh yếu kém. Thực tế là Việt Nam có tỷ lệ học sinh thấp nhất đạt dưới 
mức thành thạo cơ bản về Khoa học trong số tất cả các quốc gia tham gia PISA.

Hình A.1 So sánh phân phối ESCS và phân phối điểm Khoa học

Nguồn: Tính toán của chuyên gia Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: PISA = Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế.

Tình trạng phân hóa sâu sắc giữa các trường và tác động đối với chất lượng giáo viên. Tại Việt Nam, 
chất lượng giáo viên và điều kiện kinh tế xã hội trung bình của trường là những yếu tố quan trọng nhất. Trung 
bình, học sinh từ các trường có điều kiện kinh tế xã hội cao hơn sẽ có kết quả tốt hơn so với học sinh từ các 
trường “nghèo” hơn. Phương pháp giảng dạy chất lượng cao cũng gắn liền với điểm số cao hơn, thậm chí đã 
từng có lúc lấn át tất cả các yếu tố còn lại, chẳng hạn như điều kiện kinh tế xã hội và văn hóa của trường.

Không giống như hầu hết các quốc gia khác, điều kiện kinh tế xã hội cá nhân không mấy quan trọng so với 
điều kiện kinh tế xã hội của trường. Điều này cho thấy các trường học ở Việt Nam bị phân hóa sâu sắc bởi 
yếu tố kinh tế xã hội. Mức độ phân hóa tương đương với các nước láng giềng như Trung Quốc, Indonesia và 
Thái Lan.

23 Chỉ số PISA về tình trạng kinh tế, xã hội và văn hóa được xây dựng trên cơ sở các biến số sau: Chỉ số kinh tế xã hội 
quốc tế về tình trạng nghề nghiệp; trình độ học vấn cao nhất của cha mẹ học sinh, được chuyển đổi thành năm học; chỉ số 
PISA của sự giàu có của gia đình; chỉ số PISA về nguồn lực giáo dục tại nhà; và chỉ số sở hữu liên quan đến văn hóa truyền 
thống trong gia đình.
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Hình A.2 Chất lượng giáo viên tại Việt Nam

Nguồn: Tính toán của chuyên gia Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: ESCS = điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa.

Hình A.2 minh họa phân phối chất lượng giáo viên theo điều kiện kinh tế xã hội. Học sinh tại các trường 
có điều kiện kinh tế xã hội tốt nhất thường được học với những giáo viên có chất lượng tốt hơn. Vì chất 
lượng giáo viên là một trong những động lực chính quyết định việc học của học sinh tại Việt Nam, cần nỗ 
lực thu hẹp khoảng cách chất lượng trong đội ngũ giáo viên.

figA2
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Phụ lục B Các học sinh Việt Nam 
tham gia đánh giá PISA không 
mang tính đại diện đầy đủ cho trẻ 
em 15 tuổi tại Việt Nam

Thành tích ấn tượng của Việt Nam trong các đánh giá PISA 2012 và 2015 nên được xem xét thận trọng 
do tỷ lệ nhập học của trẻ em 15 tuổi ở Việt Nam thấp; trong năm 2012, “chỉ số bao phủ” của Việt Nam chỉ 
đạt 55,7%, thấp thứ ba trong số 63 nước tham gia đánh giá. Trong năm 2015, tỷ lệ này thậm chí giảm 
xuống mức 49%, thấp nhất trong số tất cả các quốc gia tham gia. Những học sinh tham gia PISA có điều 
kiện kinh tế xã hội cao hơn so với tất cả các học sinh 15 tuổi như được thể hiện trong kết quả Khảo sát 
mức sống hộ gia đình Việt Nam. Nói cách khác, những học sinh Việt Nam tham gia đánh giá PISA không 
mang tính đại diện đầy đủ cho trẻ em 15 tuổi tại Việt Nam. Để điều chỉnh kết quả theo tỷ lệ nhập học thấp 
này, chúng ta có thể giả sử một trẻ em 15 tuổi không đi học vào thời điểm đánh giá PISA sẽ đạt điểm ở 
nhóm 50% học sinh 15 tuổi tham gia PISA có điểm thấp nhất và sau đó so sánh 50% trẻ em 15 tuổi đạt 
điểm cao nhất với tất cả các nước tham gia PISA, trong trường hợp đó, thứ hạng của Việt Nam sẽ thấp 
hơn nhiều. Ví dụ, áp dụng các giả định này, Việt Nam sẽ đứng thứ 40 về môn Toán và 41 về Đọc hiểu, 
thay vì thứ 16 và 18 như kết quả công bố, trong số 63 quốc gia tham gia PISA 2012. Mặc dù vậy, Việt 
Nam vẫn sẽ vẫn là một ngoại lệ xuất sắc nếu xét về GDP bình quân đầu người.

Nguồn: Nghiên cứu của Glewwe và cộng sự 2017
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