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Abstract
: “Learner-oriented” teaching is a modern trend, consistent with the practice of Vietnam in the context of integration
Education is the decisive factor in improving quality of human resource. Applying the case study method aims to promote th
learners, helping them adapt to the changes of social life.
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aåy hoåc “hûúáng vaâo ngûúâi hoåc” laâ xu thïë daåy
Phân loại TH theo dạng thức (format)
hoåc hiïån àaåi, phuâ húåp vúái thûåc tiïîn Viïåt Nam
trong giai àoaån àêët nûúác àang chuyïín mònh
-1-2-3-4-5-6TH mô
TH nhỏ
TH trực
TH hạt
TH lựa
àïí höåi nhêåp vúái xu thïë phaát triïín chung cuãa toaân thïë TH(chilớn
tả
tiếp
nhân
chọn
tiết)
giúái. Trong daåy hoåc cêìn tñch cûåc vêån duång
phûúng
phaáp nghiïn cûáu tònh huöëng(PPNCTH) búãi leä phûúng
phaáp naây coá nhiïìu ûu àiïím nöíi tröåi, giuáp cho viïåc daåyra cho ngûúâi hoåc cêu hoãi “Baån seä laâm gò trong TH
hoåc mang laåi hiïåu quaã cao, laâm tùng tñnh thûåc tiïîn cuãa naây?”. Do àoá, möåt TH trong daåy hoåc thûúâng bao göìm
mön hoåc, giuáp sinh viïn (SV) dêìn hònh thaânh nùng caác yïëu töë cú baãn sau [Christensen, C. (1981)]: - Möåt
ngûä caãnh thêåt; - Nöåi dung thöng tin, dûä kiïån; - Möåt kïët
lûåc giaãi quyïët caác vêën àïì thûåc tiïîn, laâm tùng hûáng thuá
hoåc têåp cuãa caác em. Viïåc nghiïn cûáu, lûåa choån vaâ xêythuác múã chûáa àûång vêën àïì.
dûång hïå thöëng caác tònh huöëng (TH) giaáo duåc, xêy 2. Phûúng phaáp nghiïn cûáu TH trong daåy hoåc
2.1. Khaái niïåm phûúng phaáp nghiïn cûáu TH.
dûång quy trònh húåp lñ àïí àûa chuáng vaâogiaãng daåy cho
Theo Nguyïîn Hûäu Lam (2003), “ phûúng phaáp TH laâ
SV laâ möåt vêën àïì thiïët thûåc; noá vûâa coá giaá trõ vïì mùåt
möåt kô thuêåt giaãng daåy trong àoá caác thaânh töë chuã yïëu
khoa hoåc, vûâa coá yá nghôa thiïët thûåc àöëi vúái thûåc tiïîn
cuãa nghiïn cûáu TH àûúåc trònh baây vúái nhûäng ngûúâi
quaá trònh àaâo taåo hiïån nay.
hoåc vúái caác muåc àñch minh hoåa hoùåc caác kinh nghiïåm
1. Tònh huöëng
giaãi quyïët vêën àïì
” [Nguyïîn Hûäu Lam, 1/10/2003].
1.1. Khaái niïåm TH. ÚÃ goác àöå Têm lñ hoåc, TH laâ hïå
thöëng caác sûå kiïån bïn ngoaâi coá quan hïå vúái chuã thïí, 2.2. Caách thûác soaån thaão TH. Àïí thiïët kïë möåt
coá taác duång thuác àêíy chuã thïí àoá. Trong quan hïå khöng TH cêìn tiïën haânh theo 3 bûúác nhû sau [Waterman,
gian, TH xaãy ra bïn ngoaâi nhêån thûác cuãa chuã thïí. M. & Stanley, E. (2005)]:
2.3. Tiïën trònh thûåc hiïån phûúng phaáp nghiïn
Trong quan hïå thúâi gian, TH xaãy ra trûúác so vúái haânh
cûáu
TH
àöång cuãa chuã thïí. Trong quan hïå chûác nùng, TH laâ
2.3.1.
Quaá trònh chuêín bõ: - Vïì phña ngûúâi daåy
:
sûå àöåc lêåp cuãa caác sûå kiïån àöëi vúái chuã thïí úã thúâi àiïím
+ Àùåt ra yïu cêìu vúái ngûúâi hoåc; + Mö taã cêëu truác cuãa
maâ ngûúâi àoá thûåc hiïån haânh àöång.
1.2. Phên loaåi TH. Trïn thûåc tïë, coá nhiïìu caách
Xác định mục tiêu bài học và cân
phên loaåi TH; caách phên loaåi phöí biïën laâ phên loaåi TH Bước 1:nhắc
các yếu tố khách quan
theo daång thûác (format). Theo caách naây, TH àûúåc
chia thaânh 6 daång cú baãn vúái nhûäng àùåc àiïím, phûúng
a. Lấy ý tưởng
phaáp tiïën haânh tûúng àöëi khaác nhau [Boehrer, John,
Bước 2: Chuẩn bị TH
and Martin Linsky (1990)].
b. Viết TH
1.3. Caác yïëu töë cêëu thaânh TH. Cho duâ hònh thûác
Bước 3: Kiểm tra, chỉnh sửa
diïîn àaåt coá thïí khaác nhau nhû trûåc tiïëp dûúái daång möåt
cêu hoãi hay giaán tiïëp truyïìn taãi àïën ngûúâi hoåc qua möåt
vúã hoaåt caãnh thò daåy hoåc bùçng
phûúng phaáp TH laâ àùåt * Trûúâng Àaåi hoåc Tên Traâo
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möåt buöíi hoåc TH vaâ chia nhoám; + Chuêín bõ kiïën thûác 3: Xuêët sùæc 2: Töët 1: Trung bònh
0: Keám
cho ngûúâi hoåc;- Vïì phña ngûúâi hoåc: Chuêín bõ chu
(xem baãng trang bïn )
àaáo kiïën thûác àöëi vúái yïu cêìu cuãa giaãng viïn (GV). 3. Ûu àiïím vaâ möåt söë lûu yá vïì PPNCTH
Trong thaão luêån TH, ngûúâi hoåc seä àûa ra yá kiïën, àùåt ra 3.1. Ûu àiïím:
nhûäng cêu hoãi, xêy dûång luêån chûáng, luêån cûá trïn cú
- PPNCTH giuáp gùæn lñ thuyïët vúái thûåc tiïîn trong
súã nhûäng luêån àiïím cuãa caá nhên/nhoám, phên tñch, daåy hoåc, nêng cao tñnh thûåc tiïîn cuãa mön hoåc, giaãm
töíng húåp caác yá kiïën tranh luêån, tûå àiïìu chónh hûúángthiïíu ruãi ro cuãa ngûúâi hoåc khi tham gia thûåc tiïîn cuöåc
thaão luêån vaâ hoåc hoãi kinh nghiïåm tûâ nhûäng ngûúâi khaác
söëng, thûåc tiïîn nghïì nghiïåp. Sau khi tiïëp thu caác kiïën
thöng qua trao àöíi, tranh luêån quan àiïím.
thûác lñ thuyïët, viïåc giaãi quyïët caác baâi têåp TH seä giuáp
2.3.2. Tiïën trònh thûåc hiïån möåt buöíi hoåc theo ngûúâi hoåc coá caái nhòn sêu hún vaâ thûåc tiïîn hún vïì vêën
PPNCTH. Trong möåt tiïët daåy hoåc aáp duång PPNCTH àïì lñ thuyïët àaä àûúåc hoåc. Thöng qua viïåc giaãi quyïët
GV àoáng vai troâ nhû ngûúâi àiïìu phöëi, dêîn dùæt vaâ trúå
TH, ngûúâi hoåc seä coá àiïìu kiïån àïí vêån duång linh hoaåt
giuáp facilitator),
(
coân SV giûä vai troâ trung têm. Theo caác kiïën thûác lñ thuyïët.
Garvin, D.A. (2003), trûúác möåt TH, ngûúâi hoåc seä phaãi
- PPNCTH goáp phêìn nêng cao tñnh tñch cûåc,
lêìn lûúåt traãi qua caác bûúác nhû sau:
chuã àöång, saáng taåo vaâ hûáng thuá hoåc têåp cuãa ngûúâi
hoåc. Trong daåy hoåc theo TH caác nhoám SV phaãi
1. Đọc TH và xác định những vấn đề cốt yếu
chuã àöång tòm kiïëm vaâ phên tñch caác thöng tin àïí ài
mà người ra quyết định đương đầu
tòm caác giaãi phaáp coá thïí coá cho TH. Àïí àaáp ûáng
àûúåc yïu cêìu naây, SV phaãi chuã àöång tû duy, thaão
luêån/tranh luêån trong nhoám àïí tòm hiïíu sêu thïm
2. Xác định những dữ liệu cần để phân tích các vấn đề
và để tổng hợp thành các giải pháp
vïì lñ thuyïët cuäng nhû thûåc tiïîn vaâ tòm ra caác giaãi
phaáp cho caác TH. Chñnh trong quaá trònh suy nghô,
tranh luêån, baão vïå caác giaãi phaáp, ngûúâi hoåc àaä tham
3. Đưa ra phân tích và so sánh những giải pháp khác nhau
gia vaâo quaá trònh nhêån thûác. Sûå tham gia tñch cûåc
đương đầu
àoá àaä goáp phêìn taåo ra sûå hûáng thuá vaâ say mï hoåc
têåp, saáng taåo cuãa SV.
- PPNCTH giuáp SV phaát triïín kô nùng (KN) laâm
4. Đề xuất phương hướng hành động.
viïåc nhoám, KN phên tñch, giaãi quyïët vêën àïì, KN trònh
Theo möåt söë nhaâ giaáo duåc nûúác ngoaâi, PPNCTH baây, baão vïå vaâ tranh luêån, phaãn biïån yá kiïën trûúác têåp
àûúåc thûåc hiïån theo mö hònh 6 bûúác. Àoá laâ möåt mö thïí. Àïí giaãi quyïët TH, SV thûúâng phaãi laâm viïåc theo
hònh lñ tûúãng, phuâ húåp vúái tiïën trònh thûåc hiïån PPNCTHnhoám. Caã nhoám cuâng phên tñch vaâ thaão luêån àïí ài
trong daåy hoåc mön Giaáo duåc hoåc
úã Viïåt Nam.
àïën giaãi phaáp, sau àoá trònh baây giaãi phaáp cuãa mònh
BAÃNG ÀAÁNH GIAÁ TH
cho caã lúáp. Vúái caách hoåc nhû vêåy, ngûúâi hoåc hoåc àûúåc
Haäy àaánh giaá TH bùçng caách nïu ra mûác àöå àöìng caách chia seã kiïën thûác, thöng tin àïí cuâng àaåt àûúåc
yá cuãa baån vúái nhûäng nhêån àõnh sau (coá thang àiïím muåc tiïu chung. Thïm nûäa, ngûúâi hoåc cuäng hoåc àûúåc
tûúng ûáng).
caách tön troång vaâ lùæng nghe yá kiïën cuãa ngûúâi khaác
trong quaá trònh laâm viïåc
1. Tiếp cận TH
Người học tiếp cận với TH
nhoám hay tranh luêån.
- Daåy hoåc bùçng
Người học nắm thông tin về TH, thu thập thông tin, giải
2. Thu thập thông tin
quyết TH
PPNCTH, GV coá àiïìu kiïån
trao àöíi, hoåc hoãi nhûäng kinh
3. Nghiên cứu TH
Người học nghiên cứu, phân tích TH
nghiïåm vaâ nhûäng caáchnhòn,
giaãi phaáp múái tûâ phña ngûúâi
hoåc, thöng qua àoá maâ goáp
Người học đưa ra quyết định về cách giải quyết vấn đề
4. Ra quyết định
nêu ra trong TH
phêìn laâmphong phuá hún nöåi
dung giaãng daåy cuäng nhû
Người học giới thiệu, bảo vệ quan điểm về giải pháp của
5. Bảo vệ quan điểm
hoaân thiïån caác TH daåy hoåc.
mình
- TH daåy hoåc trong
Người học so sánh các giải pháp, lựa chọn lấy giải pháp
6. So sánh giải pháp
PPNCTH thûúâng laâ nhûäng
tối ưu
TH mang tñnh phûác húåp,
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Tñnh hiïåu quaã cuãa TH

3
2
1

àïí giaãi quyïët noá, ngûúâi hoåc cêìn

vêån nöåi
duång
töíng húåp kiïën thûác cuãa
TH phuåc vuå töët cho muåc tiïu baâi hoåc, thuác àêíy àûúåc ngûúâi hoåc nùæm vûäng
dung
baâi hoåc sau khi nghiïn cûáu vaâ thaão luêån TH.
nhiïìu phêìn khaác nhau trong möåt
TH coá hûúáng àïën muåc tiïu baâi hoåc, nhûng khöng àuã sûác thuác àêíy
c tûångûúâi
tòm toâi
hoå
mön hoåc, thêåm chñ kiïën thûác cuãa
àïí nùæm àûúåc nöåi dung baâi hoåc.
nhiïìu mön hoåc. Nhúâ vêåy,
Chó coá möåt vaâi muåc tiïu baâi hoåc àûúåc hûúáng túái trong TH

PPNCTH goáp phêìn giuáp ngûúâi
hoåc biïët caách liïn kïët, xêu chuöîi
Tñnh phuâ húåp cuãa nöåi dung TH
caác phêìn nöåi dung àún leã thaânh
Vêën àïì àûúåc nïu ra trong TH vûâa phuâ húåp
öåivúái
dungnbaâi hoåc, vûâa phuâ húåp vúái
trònhbûác tranh töíng thïí vïì kiïën
möåt
3
àöå, khaã nùng cuãa ngûúâi hoåc.
thûác. Àêy laâ möåt yïu cêìu rêët quan
Vêën àïì àûúåc nïu ra trong TH phuâ húåp vúái nöåi dung baâi hoåc nhûng chûa phuâ húåp vúái
troång, vò SV trong quaá trònh hoåc
2
trònh àöå vaâ khaã nùng cuãa ngûúâi hoåc
thûúâng chó chuá yá àïën nhûäng böå
Nhûäng vêën àïì maâ TH nïu ra khöng
phuâ húåp vúái nöåi dung baâi hoåc (quaá cuå thïí hay quaá
1
phêån kiïën thûác àún leã maâ ñt khi
chung chung)
coá yá thûác hay biïët caách xêu chuöîi,
0 TH khöng nïu ra àûúåc vêën àïì naâo caã
taåo ra caác möëi liïn kïët caác kiïën
Tñnh troång têm cuãa TH
thûác thaânh phêìn trong phaåm vi
TH chûáa àûång àêìy àuã dûä kiïån, trong àoá bao göìm nhûäng chi tiïët vaâ (hoùåc) vñ duå cuå thïí;
3
möåt mön hoåc hay tûâ nhiïìu mön
nhûäng dû
ä kiïån trong TH giaãi thñch roä raâng vaâ liïn kiïën logic vúái vêën àïì nïu ra.
TH coá nïu ra àûúåc vêën àïì nhûng chûa thêåt sûå hoaân chónh. Nhûäng dûä kiïånhoåc
trongkhaác
TH nhau, trong khi àoá viïåc
2 giuáp ngûúâi hoåc xaác àõnh roä hún vêën àïì cuãa TH, nhûng möåt söë
ìn thiïët
dûä kiïån
coân bõ
cêgiaãi quyïët caác vêën àïì cuãa cuöåc
thiïëu
söëng thûåc tiïîn cuäng nhû nghïì
Nhûäng dûä kiïån trong TH khöng àûúåc liïn hïå roä raâng vúái vêën àïì maâ TH nïu
ra khiïën
nghiïåp
phêìn lúán àïìu àoâi hoãi phaãi
1
cho ngûúâi hoåc coá caãm thêëy coá nhiïìu chi tiïët khöng cêìn thiïët.
vêån duång caác kiïën thûác töíng húåp,
Vêën àïì maâ TH nïu ra trûâu tûúång, khöng roä raâng.
i hoåc
Ngûúâ
khöng thêëy àûúåc möëi liïn
liïn ngaânh.
0
hïå giûäa dûä kiïån vaâ vêën àïì maâ TH nïu ra
3.2. Möåt söë lûu yá:
Tñnh trung thûåc cuãa böëi caãnh TH
- PPNCTH laâm gia tùng khöëi
Böëi caãnh cuãa TH phaãn aánh nhûäng TH coá thêåt, vaâ nhûäng hoaåt àöång trïn nïìn böëi caãnh
lûúång
laâm viïåc cuãa GV vaâ àoâi hoãi
3 êëy mö phoãng laåi àûúåc nhûängàöång
hoaåtthûåc cuãa nhûäng nhaâ chuyïn mön trong lônh
GV
phaãi
luön chêëp nhêån àöíi múái,
vûåc maâ ngûúâi hoåc àang nghiïn cûáu.
cêåp
nhêåt
caác thöng tin, kiïën thûác
Möåt söë yïëu töë trong böëi caãnh coân thiïëu tñnh chñnh xaác vaâ sinh àöång. Tuy
nhiïn,
böëi
2 caãnh TH nhòn chung vêîn chûáa àûång nhûäng yïëu töë thûåc
o ngûúâi
giuáphoåc
ch coá thïí xûã
vaâ KN múái. Àïí coá nhûäng baâi têåp
lyá àûúåc vêën àïì möåt caách hiïåu quaã.
TH thûåc tïë, saát vúái àiïìu kiïån, hoaân
Böëi caãnh TH coá veã nhû chên thûåc, nhûng laåi khöng giuáp cho ngûúâi hoåc coácaãnh
thïí hoåc
têåp
múái
cuãa xaä höåi, GV phaãi àêìu
1
vaâ thu nhùåt kiïën thûác vaâ kô nùng (KN).
tû thúâi gian vaâ trñ tuïå àïí tiïëp cêån
0 Böëi caãnh TH khöng mang tñnh chên thûåc
thûåc tiïîn, trïn cú súã àoá múái coá
Tñnh chùåt cheä cuãa TH
thïí thu thêåp hay xêy dûång àûúåc
Nhûäng chi tiïët trong TH àûúåc sùæp xïëp theo trêåt tûå logic, maåch laåc vaâ thûúâng àûúåc xïëp
caác TH daåy hoåc múái, mang tñnh
3
theo trêåt tûå thúâi gian
thúâi sûå.
2 Coá àöi chöî caác chi tiïët trong TH bõ sùæp xïëp chûa thêåt húåp lñ
- PPNCTH àoâi hoãi thûåc hiïån
Caác chi tiïët trong TH ng
khöàûúåc sùæp xïëp möåt caách logic. Khöng thïí xaác àõnh àûúåc
1
nhûäng
KN khaá phûác taåp trong
möëi quan hïå giûäa chuáng
0 Caác chi tiïët sùæp xïëp löån xöån. Möëi liïn hïå giûäa caác chi tiïët khöng roä raâng giaãng daåy, nhû caách töí chûác lúáp
hoåc, böë trñ thúâi lûúång, àùåt cêu hoãi,
Sûå raânh maåch cuãa TH
töíngûä
chûác vaâ khuyïën khñch ngûúâi hoåc
TH dïî hiïíu. Caác chi tiïët àûúåc sùæp
húåp
xïëp
lñ vaâ ngön ngûä àún giaãn. Nhûäng thuêåt
tranh
3 chuyïn mön àûúåc sûã duång möåt caách haånhoùåc
chïë,nïëu coá duâng thò yá nghôa cuãa luêån, dêîn dùæt maåch thaão
chuáng cuäng trònh baây roä raâng hoùåc coá thïí suy àoaán àûúåc
luêån, nhêån xeát, phaãn biïån. Àêy thêåt
TH húi khoá hiïíu. Khöng phaãi têët caã moåi
tiïët àïìu
chi trònh baây roä raâng vaâ bùçngsûå
ngön
laâ nhûäng thaách thûác lúán àöëi vúái
2
ngûä àún giaãn
GV trong quaá trònh ûáng duång
Coá nhiïìu chöî khaá töëi nghôa trong TH. Hêìu hïët caác chi tiïët àûúåc laâm phûácphûúng
taåp hoaáphaáp
möåt naây.
1
caách khöng cêìn thiïët.
- Àöëi vúái ngûúâi hoåc, thaách thûác
0 Coá quaá nhiïìu thuêåt ngûä chuyïn mön. Ngön tûâ khöng
aãnàún gi
lúán nhêët laâ PPNCTH àoâi hoãi úã hoå
Nguöìn: Penn State Schreyer Institue for Teaching Excellence, 2004, Case
sûå nùng àöång, saáng taåo, khaã nùng
Evaluation Rubric.
tû duy àöåc lêåp, búãi thïë coá möåt böå
0

TH khöng phuåc vuå cho muåc tiïu baâi hoåc
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phêån khöng nhoã ngûúâi hoåc seä coá nhûäng luáng tuáng
trong viïåc quyïët àõnh nöåi dung cuäng nhû phûúng thûác
hoåc têåp cuãa mònh.

nhêët àõnh khi àûúåc hoåc theo phûúng phaáp naây.
- PPNCTH nïëu sûã duång quaá nhiïìu seä laâm giaãm Taâi liïåu tham khaão
hiïåu quaã viïåc tiïëp thu caác tri thûác lñ thuyïët vaâ laâm ngûúâi
[1] Àùång Quöëc Baão (2002).
Vêån duång phûúng phaáp
hoåc nhiïìu khi lêìm tûúãng rùçng thûåc tïë luön luön diïîn ra nghiïn cûáu tònh huöëng vaâo cöng taác huêën luyïån taåi
trûúâng caán böå quaãn lñ vaâ àaâo
. Taâi
taåoliïåu Trûúâng
àuáng nhû nhûäng TH cuå thïí àaä àûúåc hoåc.
Caán
böå
quaãn
lñ
giaáo
duåc.
- Möi trûúâng, àiïìu kiïån vêåt chêët nhû trang thiïët bõ,
[2] Boehrer, J., & Linsky, M. (1990). “Teaching with
quy mö lúáp hoåc... coá aãnh hûúãng quan troång àïën quaá Cases: Learning to Question.” In M. D. Svinicki (ed.),
trònh daåy hoåc bùçng PPNCTH.
The Changing Face of College Teaching . New
***
Directions for Teaching and Learning, no. 42. San
Nhû vêåy, coá thïí thêëy rùçng trong phûúng phaáp giaãng Francisco: Jossey-Bass.
[3] Boehrer, J. (1995). How to teach a case . Kennedy
daåy cuä, ngûúâi hoåc tiïëp xuác vúái taâi liïåu khöng phaãi trûåc
School of Government Case Programme. Case No
tiïëp maâ laâ giaán tiïëp qua ngûúâi daåy. Trong khi àoá, úã
C18-95-1285.0 available from http://www.ksgcase.
phûúng phaáp TH, ngûúâi hoåc khöng nhûäng coá àûúåc harvard.edu
cú höåi àûúåc tiïëp xuác trûåc tiïëp vúái taâi liïåu, maâ hoå coân
[4]coá
Christensen, C. (1981). Teaching by the Case
thïí tûúng taác vúái ngûúâi daåy cuäng nhû nhûäng ngûúâi Method. Cambridge, Massachusetts: Harvard Business
hoåc khaác trong quaá trònh hoåc têåp. Thïm nûäa, nïëu nhû School.
[5] Christensen, C. R., & Hansen, A. J. (1987). Teaching
trong phûúng phaáp giaãng daåy cuä, ngûúâi giaáo viïn nùæm and the Case Method. Boston: Harvard Business
giûä vai troâ trungtêm cuãa “quyïìn lûåc trithûác” thò úãphûúngSchool.
phaáp TH, troång têm cuãa buöíi hoåc àaä chuyïín dêìn vïì [6] Viïån Têm lñ hoåc (2000).
Tûâ àiïín Têm lñ hoåc
. NXB
phña ngûúâi hoåc, khiïën cho hoå coá thïí chuã àöång hún Khoa hoåc xaä höåi.

Tûå chuã àaåi hoåc nhòn tûâ
goác
tûå chuã
hún nûäaàöå...
trong viïåc traã thu nhêåp cho ngûúâi lao

àöång, cho pheáp aáp duång cú chïë lûúng àùåc thuâ àïí
thu huát giaãng viïn vaâ chuyïn gia gioãi.
***
àêìu ra; giao ngên saách gùæn vúái nhiïåm vuå vaâ saãn
phêím cuöëi cuâng. Nhaâ nûúác giao ngên saách gùæn vúái Àïí àaáp ûáng yïu cêìu àöíi múái GDÀH hiïån nay,
caác hïå thöëng àõnh mûác kinh tïë kô thuêåt trong àaâo taåo,caác cêëp laänh àaåo, caác trûúâng khöng chó cêìn quan
àõnh mûác phên böí chi phñ àaâo taåo, coá sûå phên biïåt têm àïën caác yïëu töë àaãm baão chêët lûúång maâ phaãi
tñnh àïën vai troâ khöng thïí thiïëu cuãa hoaåt àöång taâi
giûäa cú súã hoaåt àöång coá chêët lûúång hiïåu quaã vúái cú
súã keám chêët lûúång, khöng hiïåu quaã. Tiïën túái, Nhaâchñnh trong giaáo duåc; goáp phêìn nêng cao chêët lûúång
àaâo taåo àöëi vúái caác àún võ sûå nghiïåp hoaåt àöång
nûúác seä thûåc hiïån cú chïë àùåt haâng àöëi vúái àaâo taåo àaåi
hoåc. Têët caã caác cú súã GDÀH àïìu àûúåc tham gia vaâo trong lônh vûåc GD-ÀT noái riïng vaâ caác cú súã GDÀH
quy trònh tuyïín choån kinh phñ àùåt haâng àaâo taåo tûânoái chung; àaáp ûáng vúái sûå nghiïåp àöíi múái cùn baãn
vaâ toaân diïån giaáo duåc Viïåt Nam hiïån nay.

ngên saách nhaâ nûúác.
3.3. Tûå chuã vïì taâi chñnh cuãa caác cú súã GDÀH
cöng lêåp cêìn thûåc hiïån àöìng böå vúái tûå chuã trïn Taâi liïåu tham khaão
caác lônh vûåc khaác, vñ duå nhû tûå chuã trong tuyïín [1] Chñnh phuã.Quy àõnh cú chïë tûå chuã cuãa àún võ sûå
sinh vaâ tuyïín duång. Viïåc giúái haån chó tiïu tuyïín sinh nghiïåp cöng (ban haânh keâm theo Nghõ àõnh söë 16/
àöìng nghôa vúái viïåc haån chïë nguöìn thu cuãa caác trûúâng 2015/NÀ-CP ngaây 14/2/2015).
naây. Do àoá, ài keâm vúái TCTC thò caác trûúâng phaãi[2] Chñnh phuã.Nghõ àõnh söë 49/2010/NÀ
-CP Quy
àûúåc quyïët àõnh söë lûúång tuyïín sinh. Böå GD-ÀT àõnh vïì miïîn, giaãm hoåc phñ, höî trúå chi phñ hoåc têåp vaâ
giaám saát chêët lûúång, àûa ra thûúác ào chuêín chêët cú chïë thu, sûã duång hoåc phñ àöëi vúái cú súã giaáo duåc
lûúång tûâ àoá coá cùn cûá àïí kiïím tra söë lûúång tuyïínthuöåc hïå thöëng giaáo duåc quöëc. dên
sinh. Trong tuyïín sinh, caác trûúâng dûåa trïn cú súã
[3] Chñnh phuã.Nghõ àõnh söë 10/2002/NÀ
-CP vïì chïë àöå
vêåt chêët, nùng lûåc àöåi nguä àïí àõnh ra chó tiïu tuyïín taâi chñnh aáp duång cho caác àún võ sûå nghiïåp.coá thu
sinh baáo caáo Böå GD-ÀT duyïåt. Àïí nêng cao chêët [4] Buâi Minh Hiïín - Nguyïîn Vuä Bñch Hiïín (2015),
. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.
lûúång àaâo taåo, caác trûúâng cuäng cêìn àûúåc cho pheápQuaãn lñ vaâ laänh àaåo nhaâ trûúâng
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