
CÁC GIẢI PHÁP QUY HOẠCH LẠI MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO SƯ PHẠM GIAI 

ĐOẠN 2018 – 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050 

SOLUTIONS FOR RESTRUCTURING THE NETWORK OF PEDAGOGIC INSTITUTIONS 

FOR THE PERIOD OF 2018-2030 AND VISION TO 2050 

 Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Bá Cần 

Đại học Đà Nẵng; nnvu@ac.udn.vn 

Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt: 

Nghiên cứu này khảo sát thực trạng của mạng lưới các cơ sở sư phạm ở Việt Nam và sự cần thiết 

phải đào tạo giáo viên trong những năm tới. Trên cơ sở này, đề xuất các giải pháp để tái cơ cấu 

mạng lưới trong giai đoạn 2018-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Các giải pháp nhằm mục đích 

xây dựng hiệu quả một hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên hợp lý về số lượng trường học, phân 

bố địa hình, quy mô tuyển sinh và trình độ năng lực. Điều này đảm bảo đáp ứng yêu cầu về giáo 

viên mầm non và giáo viên tiểu học và chất lượng giảng dạy, nâng cao tính ổn định và tính bền 

vững của sự phát triển của từng tôt chức cũng như toàn bộ mạng lưới; đổi mới tổ chức và quản lý 

hoạt động đào tạo. Cơ cấu lại nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của quá trình 

đổi mới cơ bản và toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt Nam. 

         Từ khóa : Cơ sở đào tạo sư phạm; Giai đoạn 2018-2030; Bồi dưỡng giáo viên; Giải pháp 

quy hoạch; Đổi mới công tác đào tạo. 

Abstract: 

This study examines current state of the network of pedagogic institutions in Vietnam and the 

need for teacher training in the coming years. On this basis, it proposes solutions for 

restructuring the network in the period of 2018-2030 and the vision to 2050. The solutions aims 

at successfully planning a system of teacher training institutions rational in the number of 

schools, geopraphical distribution, size of enrolment and level of competence. This is to ensure 

meeting the demand for pre-school and elementary teachers and teaching quality, enhancing 

stability and sustainability of the development of each institution as well as the whole network; 

and renovating the organization and management of training activities. The restructure 

contributes to the improvement of efficiency, meeting requirements of the process of 

fundamental and comprehensive renewal of Vietnam’s education and training system. 

         Key words: Pedagogic institution; 2018 - 2030; Teacher retraining; Planning; Renovation 

of training activity. 
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