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VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

A - Tình hình và nguyên nhân 

1- Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 2 khóa VIII và các chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về định 

hƣớng chiến lƣợc phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo nƣớc ta đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Cụ thể là: Đã xây dựng đƣợc hệ thống giáo dục và đào tạo tƣơng đối hoàn chỉnh từ mầm non đến 

đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo đƣợc cải thiện rõ rệt và từng bƣớc hiện đại hóa. 

Số lƣợng học sinh, sinh viên tăng nhanh, nhất là ở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

Chất lƣợng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát 

triển cả về số lƣợng và chất lƣợng, với cơ cấu ngày càng hợp lý. Chi ngân sách cho giáo dục và 

đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nƣớc. Xã hội hóa giáo dục đƣợc đẩy mạnh; hệ 

thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục và đào tạo 

chung của toàn xã hội. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bƣớc chuyển biến nhất định. 

Cả nƣớc đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010; đang tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi; củng cố và nâng cao kết quả xóa mù chữ cho ngƣời lớn. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều 

tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tƣợng chính sách; cơ bản bảo đảm 

bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo. 

Những thành tựu và kết quả nói trên, trƣớc hết bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc; 

sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của mỗi 

gia đình và toàn xã hội; sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sự ổn định 

về chính trị cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc. 



2- Tuy nhiên, chất lƣợng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục 

đại học, giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và 

giữa các phƣơng thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết 

với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trƣờng lao động; chƣa chú 

trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc. Phƣơng pháp giáo dục, 

việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. 

Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất 

cập về chất lƣợng, số lƣợng và cơ cấu; một bộ phận chƣa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển 

giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp. 

Đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo chƣa hiệu quả. Chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào 

tạo chƣa phù hợp. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn. 

3- Những hạn chế, yếu kém nói trên do các nguyên nhân chủ yếu sau: 

- Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển giáo dục và 

đào tạo, nhất là quan điểm "giáo dục là quốc sách hàng đầu" còn chậm và lúng túng. Việc xây 

dựng, tổ chức thực hiện chiến lƣợc, kế hoạch và chƣơng trình phát triển giáo dục-đào tạo chƣa 

đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

- Mục tiêu giáo dục toàn diện chƣa đƣợc hiểu và thực hiện đúng. Bệnh hình thức, hƣ danh, chạy 

theo bằng cấp... chậm đƣợc khắc phục, có mặt nghiêm trọng hơn. Tƣ duy bao cấp còn nặng, làm 

hạn chế khả năng huy động các nguồn lực xã hội đầu tƣ cho giáo dục, đào tạo. 

- Việc phân định giữa quản lý nhà nƣớc với hoạt động quản trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo 

chƣa rõ. Công tác quản lý chất lƣợng, thanh tra, kiểm tra, giám sát chƣa đƣợc coi trọng đúng 

mức. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức xã hội và gia đình chƣa chặt chẽ. Nguồn 

lực quốc gia và khả năng của phần đông gia đình đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo còn thấp so với 

yêu cầu. 

B- Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

I- Quan điểm chỉ đạo 

1- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nƣớc và của toàn dân. 

Đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ phát triển, đƣợc ƣu tiên đi trƣớc trong các chƣơng trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội. 

2- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, 

từ quan điểm, tƣ tƣởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, cơ chế, chính sách, điều 

kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nƣớc đến hoạt 

động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và 

bản thân ngƣời học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.  



Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, 

tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, 

việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại 

đối tƣợng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, 

bƣớc đi phù hợp. 

3- Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài. 

Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực 

và phẩm chất ngƣời học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trƣờng kết 

hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. 

4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo 

dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lƣợng sang chú trọng chất lƣợng và hiệu quả, đồng thời đáp 

ứng yêu cầu số lƣợng. 

5- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hƣớng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và 

giữa các phƣơng thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo. 

6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trƣờng, bảo đảm định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo 

dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ƣu tiên đầu tƣ phát triển giáo dục và đào 

tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng 

xa và các đối tƣợng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo. 

7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và 

đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nƣớc. 

II- Mục tiêu 

1- Mục tiêu tổng quát 

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng 

tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con 

ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi 

cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 

Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và 

phƣơng thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao 

chất lƣợng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo 

dục và đào tạo; giữ vững định hƣớng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 

2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

2- Mục tiêu cụ thể 



- Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình 

thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bƣớc vào lớp 1. Hoàn thành phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lƣợng phổ cập trong những năm 

tiếp theo và miễn học phí trƣớc năm 2020. Từng bƣớc chuẩn hóa hệ thống các trƣờng mầm non. 

Phát triển giáo dục mầm non dƣới 5 tuổi có chất lƣợng phù hợp với điều kiện của từng địa 

phƣơng và cơ sở giáo dục. 

- Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng 

lực công dân, phát hiện và bồi dƣỡng năng khiếu, định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng 

cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tƣởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, 

ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển 

khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chƣơng 

trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ 

sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ 

sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông 

có chất lƣợng. Nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau 

năm 2020. 

Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ 

thông và tƣơng đƣơng. 

- Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm 

nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phƣơng thức và trình độ đào 

tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hƣớng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ 

thuật công nghệ của thị trƣờng lao động trong nƣớc và quốc tế. 

- Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dƣỡng nhân tài, phát triển 

phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của ngƣời học. Hoàn thiện mạng lƣới 

các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát 

triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trƣờng và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc 

tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, 

ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

- Đối với giáo dục thƣờng xuyên, bảo đảm cơ hội cho mọi ngƣời, nhất là ở vùng nông thôn, vùng 

khó khăn, các đối tƣợng chính sách đƣợc học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên 

môn nghiệp vụ và chất lƣợng cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời lao động chuyển đổi 

nghề; bảo đảm xóa mù chữ bền vững. Hoàn thiện mạng lƣới cơ sở giáo dục thƣờng xuyên và các 

hình thức học tập, thực hành phong phú, linh hoạt, coi trọng tự học và giáo dục từ xa. 

- Đối với việc dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, có 

chƣơng trình hỗ trợ tích cực việc giảng dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho cộng 

đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, góp phần phát huy sức mạnh của văn hóa Việt Nam, gắn bó 

với quê hƣơng, đồng thời xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nƣớc. 

III- Nhiệm vụ, giải pháp 



1- Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nƣớc đối với đổi mới giáo dục và đào 

tạo 

Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, 

toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã 

hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về 

vai trò quyết định chất lƣợng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục; ngƣời học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với 

nhà trƣờng và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình. 

Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy 

động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, 

phát triển giáo dục. 

Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tƣ tƣởng trong các trƣờng học, trƣớc hết là 

trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trƣờng học có chi bộ; các trƣờng đại học có đảng bộ. Cấp 

ủy trong các cơ sở giáo dục-đào tạo phải thực sự đi đầu đổi mới, gƣơng mẫu thực hiện và chịu 

trách nhiệm trƣớc Đảng, trƣớc nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ giáo dục, đào tạo. Lãnh đạo nhà trƣờng phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên 

chức và học sinh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phƣơng để xây dựng 

nhà trƣờng. 

Các bộ, ngành, địa phƣơng xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu 

cầu về số lƣợng, chất lƣợng nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ. Trên cơ sở đó, đặt hàng và 

phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các hiện tƣợng tiêu 

cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

2- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hƣớng coi 

trọng phát triển phẩm chất, năng lực của ngƣời học 

Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn 

đầu ra của từng bậc học, môn học, chƣơng trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam 

kết bảo đảm chất lƣợng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, 

đánh giá chất lƣợng giáo dục, đào tạo. 

Đổi mới chƣơng trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất ngƣời học, hài hòa đức, trí, thể, 

mỹ; dạy ngƣời, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hƣớng tinh giản, hiện đại, 

thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. 

Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa 

nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Tăng 

cƣờng giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hƣớng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin 

học theo hƣớng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của ngƣời học. Quan tâm dạy 



tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. 

Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chƣơng trình giáo 

dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi ngƣời. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học theo hƣớng hiện đại; phát huy tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của ngƣời học; khắc phục lối truyền thụ áp 

đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ 

sở để ngƣời học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ 

yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 

nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

Tiếp tục đổi mới và chuẩn hóa nội dung giáo dục mầm non, chú trọng kết hợp chăm sóc, nuôi 

dƣỡng với giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, yêu cầu phát triển thể lực và hình 

thành nhân cách. 

Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hƣớng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm 

chất lƣợng, tích hợp cao ở các lớp học dƣới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học 

bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu 

hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tƣợng học, chú ý đến học sinh dân tộc thiểu số và học 

sinh khuyết tật. 

Nội dung giáo dục nghề nghiệp đƣợc xây dựng theo hƣớng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác 

phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành năng lực nghề nghiệp cho ngƣời học. 

Đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo hƣớng hiện đại, phù hợp với 

từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo dục đại học. Chú trọng 

phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng 

bƣớc tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. 

3- Đổi mới căn bản hình thức và phƣơng pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, 

bảo đảm trung thực, khách quan 

Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bƣớc theo các tiêu chí tiên tiến 

đƣợc xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh 

giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của ngƣời dạy với tự đánh 

giá của ngƣời học; đánh giá của nhà trƣờng với đánh giá của gia đình và của xã hội. 

Đổi mới phƣơng thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hƣớng giảm áp lực 

và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, 

làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

Đổi mới phƣơng thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến 

thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá 

nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lƣợng của cơ sở đào tạo. 



Đổi mới phƣơng thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hƣớng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở 

phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo hƣớng chú trọng 

năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành, năng lực tổ chức và thích 

nghi với môi trƣờng làm việc. Giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học. 

Thực hiện đánh giá chất lƣợng giáo dục, đào tạo ở cấp độ quốc gia, địa phƣơng, từng cơ sở giáo 

dục, đào tạo và đánh giá theo chƣơng trình của quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải 

pháp cải thiện chất lƣợng giáo dục, đào tạo. 

Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lƣợng giáo dục. Định kỳ kiểm định chất lƣợng các cơ sở 

giáo dục, đào tạo và các chƣơng trình đào tạo; công khai kết quả kiểm định. Chú trọng kiểm tra, 

đánh giá, kiểm soát chất lƣợng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có 

yếu tố nƣớc ngoài. Xây dựng phƣơng thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với các loại hình giáo dục 

cộng đồng. 

Đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hƣớng chú trọng năng lực, chất 

lƣợng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, trƣớc hết là trong các cơ quan 

thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị trƣờng lao động đối với ngƣời học là tiêu chí 

quan trọng để đánh giá uy tín, chất lƣợng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để 

định hƣớng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo. 

4- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hƣớng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và 

xây dựng xã hội học tập 

Trƣớc mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông nhƣ hiện nay. Đẩy mạnh phân luồng sau trung 

học cơ sở; định hƣớng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống 

giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nƣớc và xu thế phát triển giáo dục của 

thế giới. 

Quy hoạch lại mạng lƣới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thống nhất tên gọi các trình độ đào 

tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh mạng lƣới các trƣờng đại học, 

cao đẳng và các viện nghiên cứu theo hƣớng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Thực hiện 

phân tầng cơ sở giáo dục đại học theo định hƣớng nghiên cứu và ứng dụng, thực hành. Hoàn 

thiện mô hình đại học quốc gia, đại học vùng; củng cố và phát triển một số cơ sở giáo dục đại 

học và giáo dục nghề nghiệp chất lƣợng cao đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. 

Khuyến khích xã hội hóa để đầu tƣ xây dựng và phát triển các trƣờng chất lƣợng cao ở tất cả các 

cấp học và trình độ đào tạo. Tăng tỷ lệ trƣờng ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học. Hƣớng tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tƣ. 

Đa dạng hóa các phƣơng thức đào tạo. Thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Đẩy mạnh đào tạo, bồi 

dƣỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có cơ chế để tổ chức, cá nhân 



ngƣời sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chƣơng trình đào tạo và đánh 

giá năng lực ngƣời học. 

5- Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền 

tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lƣợng 

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm 

quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phƣơng. Phân định công tác quản lý nhà 

nƣớc với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo 

động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo. 

Tăng cƣờng hiệu lực quản lý nhà nƣớc, nhất là về chƣơng trình, nội dung và chất lƣợng giáo dục 

và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo của nƣớc ngoài tại Việt Nam. Phát huy vai trò của 

công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nƣớc về 

giáo dục, đào tạo. 

Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phƣơng tham gia quyết định về quản lý nhân sự, tài 

chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông và giáo dục nghề nghiệp. 

Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lƣợng và quản lý quá trình đào tạo; chú trọng quản lý chất 

lƣợng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lƣợng giáo dục, đào tạo. 

Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quản lý giáo dục, đào tạo. Thực hiện cơ chế 

ngƣời học tham gia đánh giá hoạt động giáo dục, đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ 

quản lý; cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia đánh giá cơ quan quản lý nhà nƣớc. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nƣớc ngoài ở Việt Nam; quản lý học 

sinh, sinh viên Việt Nam đi học nƣớc ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nƣớc và theo hiệp định 

nhà nƣớc. 

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; phát huy vai trò của hội 

đồng trƣờng. Thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trƣờng và xã hội; tăng cƣờng công 

tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. 

6- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các 

giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có 

trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sƣ phạm. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc 

sỹ trở lên và phải đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp 

phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý. 



Phát triển hệ thống trƣờng sƣ phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ƣu tiên đầu tƣ xây dựng một số trƣờng sƣ phạm, trƣờng sƣ 

phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo nhà 

giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn đƣợc những ngƣời có phẩm chất, 

năng lực phù hợp vào ngành sƣ phạm. 

Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng và đánh giá 

kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lƣợng, trách nhiệm, đạo đức 

và năng lực nghề nghiệp. 

Có chế độ ƣu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi 

ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức 

nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ƣu đãi và quy định tuổi nghỉ hƣu hợp lý đối với nhà 

giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đƣa ra khỏi 

ngành đối với những ngƣời không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Lƣơng của nhà giáo đƣợc ƣu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lƣơng hành chính sự 

nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. 

Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có 

chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng 

giữa nhà giáo trƣờng công lập và nhà giáo trƣờng ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, 

bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ... Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và ngƣời Việt Nam ở 

nƣớc ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nƣớc. 

Triển khai các giải pháp, mô hình liên thông, liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nhất là các trƣờng 

đại học với các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là các viện nghiên cứu. 

7- Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng 

cao hiệu quả đầu tƣ để phát triển giáo dục và đào tạo 

Nhà nƣớc giữ vai trò chủ đạo trong đầu tƣ phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nƣớc chi 

cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; chú trọng nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn ngân sách. Từng bƣớc bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo 

dục, đào tạo công lập. Hoàn thiện chính sách học phí. 

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nƣớc ƣu tiên tập trung đầu tƣ xây dựng, phát triển 

các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bƣớc hoàn thành mục tiêu phổ 

cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại hình trƣờng ngoài công lập đáp ứng nhu cầu 

xã hội về giáo dục chất lƣợng cao ở khu vực đô thị. 

Đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề nghiệp, Nhà nƣớc tập trung đầu tƣ xây dựng một số 

trƣờng đại học, ngành đào tạo trọng điểm, trƣờng đại học sƣ phạm. Thực hiện cơ chế đặt hàng 

trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lƣợng của một số loại hình dịch 

vụ đào tạo (không phân biệt loại hình cơ sở đào tạo), bảo đảm chi trả tƣơng ứng với chất lƣợng, 

phù hợp với ngành nghề và trình độ đào tạo. Minh bạch hóa các hoạt động liên danh, liên kết đào 

tạo, sử dụng nguồn lực công ; bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích với tích luỹ tái đầu tƣ. 



Đẩy mạnh xã hội hóa, trƣớc hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; khuyến khích 

liên kết với các cơ sở đào tạo nƣớc ngoài có uy tín. Có chính sách khuyến khích cạnh tranh lành 

mạnh trong giáo dục và đào tạo trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của ngƣời học, ngƣời sử dụng lao 

động và cơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với các ngành đào tạo có khả năng xã hội hóa cao, ngân 

sách nhà nƣớc chỉ hỗ trợ các đối tƣợng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích tài 

năng. Tiến tới bình đẳng về quyền đƣợc nhận hỗ trợ của Nhà nƣớc đối với ngƣời học ở trƣờng 

công lập và trƣờng ngoài công lập. Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tƣợng 

chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và cơ chế tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 

khó khăn đƣợc vay để học. Khuyến khích hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, 

giúp học sinh, sinh viên nghèo học giỏi. Tôn vinh, khen thƣởng xứng đáng các cá nhân, tập thể 

có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo. 

Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình trƣờng. Có cơ chế ƣu đãi tín 

dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện định kỳ kiểm toán các cơ sở giáo dục-đào tạo. 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trƣờng, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây 

dựng trƣờng. Từng bƣớc hiện đại h óa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ 

thông tin. Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh mỗi lớp không vƣợt quá quy định của từng cấp 

học. 

Phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học với ngân sách chi cho cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng thuộc hệ thống chính trị và các 

lực lƣợng vũ trang. Giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí. 

8- Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa 

học giáo dục và khoa học quản lý 

Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung đầu tƣ nâng cao năng 

lực, chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia. Nâng 

cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục. Triển khai chƣơng trình 

nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục. 

Tăng cƣờng năng lực, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở 

đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ƣu tiên đầu tƣ phát triển khoa học cơ bản, khoa học 

mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ 

cao, cơ sở sản xuất thử nghiệm hiện đại trong một số cơ sở giáo dục đại học. Có chính sách 

khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học. 

Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát minh trong các cơ sở đào tạo. 

Hoàn thiện cơ chế đặt hàng và giao kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo 

dục đại học. Nghiên cứu sáp nhập một số tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ 

với các trƣờng đại học công lập. 



Ƣu tiên nguồn lực, tập trung đầu tƣ và có cơ chế đặc biệt để phát triển một số trƣờng đại học 

nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu vực và quốc tế, đủ năng lực hợp tác và 

cạnh tranh với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới. 

9- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo 

Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu 

có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế 

hợp tác song phƣơng và đa phƣơng, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục, đào tạo. 

Tăng quy mô đào tạo ở nƣớc ngoài bằng ngân sách nhà nƣớc đối với giảng viên các ngành khoa 

học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đặc thù. Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nƣớc 

ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nƣớc. Mở rộng liên kết đào tạo với những cơ 

sở đào tạo nƣớc ngoài có uy tín, chủ yếu trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; đồng 

thời quản lý chặt chẽ chất lƣợng đào tạo. 

Có cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế, cá nhân nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ ở Việt 

Nam. Tăng cƣờng giao lƣu văn hóa và học thuật quốc tế. 

Có chính sách hỗ trợ, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên Việt Nam đang 

học ở nƣớc ngoài và tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nƣớc ngoài tại Việt Nam. 

C- Tổ chức thực hiện 

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức việc học tập, 

quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết này. Lãnh đạo kiện 

toàn bộ máy tham mƣu và bộ máy quản lý giáo dục và đào tạo; thƣờng xuyên kiểm tra việc thực 

hiện, đặc biệt là kiểm tra công tác chính trị, tƣ tƣởng và việc xây dựng nền nếp, kỷ cƣơng trong 

các trƣờng học, phát hiện và giải quyết dứt điểm các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục và đào tạo. 

2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới hệ thống pháp 

luật về giáo dục và đào tạo, các luật, nghị quyết của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực 

hiện Nghị quyết và giám sát việc thực hiện. 

3- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản dƣới 

luật; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh 

giá tình hình thực hiện và kịp thời điều chỉnh kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu 

thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. 

Thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo do Thủ tƣớng Chính phủ làm Chủ tịch 

Ủy ban. 



4- Ban Tuyên giáo Trung ƣơng chủ trì, phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng ủy trực thuộc Trung ƣơng thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và 

định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ kết quả thực hiện Nghị quyết./.  
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