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Nghị quyết hội nghị lần 

thứ 8, Ban chấp hành trung 

ương khóa XI (Nghị quyết số 

29-NQ/TW ngày 04/11/2013) 

về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục, đào tạo đề ra 09 

nhiệm vụ để đổi mới giáo dục 

Việt Nam sau năm 2015, bao 

gồm:  

1. Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng, sự quản lý của 

Nhà nước đối với đổi mới giáo 

dục, đào tạo.  

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

theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.  

3. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả 

giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan.  

4. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, 

học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.  

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 lượng.  

6. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục và đào tạo.  

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 tư để phát triển giáo dục và đào tạo. 

8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, 

đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý.  

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

tạo. 

 Nghị quyết số 29-NQ/TW đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong 

việc đổi mới giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ cao cả này, 

ngành giáo dục Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Một trong số những 

thách thức trước mắt cũng như lâu dài đó là nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị. 



 Thiết bị phục vụ đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học gồm các loại máy móc 

được trang bị cho các phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực thực 

hành... Ngày nay, có rất nhiều ngành học yêu cầu sử dụng các thiết bị hiện đại. Nhiều 

môn học mới ra đời trên cơ sở các thành tựu khoa học và công nghệ ở các lĩnh vực 

khác nhau. Có những môn học đòi hỏi cập nhập thông tin thường xuyên mà điều này 

không thể trông chờ vào sách giáo khoa mà phải lấy từ các nguồn chính thống trên 

mạng internet, những môn cần học qua thực tế cần thực hành nhưng điều kiện không 

thể đưa lên giảng đường mà phải thông qua phòng học trực tuyến hoặc các phần mềm 

mô phỏng dưới sự hướng dẫn của giảng viên… Nếu chỉ sử dụng các công cụ truyền 

thống như: sách giáo khoa, bảng đen, phấn trắng và phương pháp thuyết trình để truyền 

đạt kiến thức thì người học khó có thể tiếp thu kiến thức và chủ động được trong việc 

học tập. 

Vai trò của người dạy và người học sẽ thay đổi hoàn toàn sau năm 2015. Người 

dạy sẽ là người định hướng, chỉ dẫn, người học sẽ chủ động tìm kiếm và lĩnh hội thông 

tin, tri thức. Để thực hiện được vai trò như trên, người dạy và người học phải sử dụng 

các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ như: Máy tính, hệ thống mạng thông tin… Các thao 

tác của quá trình dạy và học sẽ giúp người dạy nâng cao khả năng sử dụng phương 

pháp mới, người học chủ động tìm tòi, phát huy tính sáng tạo trong học tập và nghiên 

cứu. 

Hiện nay, đa số các trường đại học còn thiếu phòng thực hành, phòng thí 

nghiệm, các thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo, nhiều phòng học, giảng đường 

chỉ được trang bị những thiết bị cơ bản như bàn ghế, bảng. Tuy nhiên cũng đã có 

một số phòng học, giảng đường được trang bị hệ thống âm thanh, hệ thống trình 

triếu và máy tính có kết nối mạng thông tin... Điều này đã hạn chế không nhỏ đến 

việc áp dụng phương pháp dạy - học tích cực.  

Theo kết quả khảo sát, thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010, trong số 

5.572 phòng thí nghiệm của các trường đại học,  cao đẳng chỉ có 22,5% phòng thí 

nghiệm có thiết bị tốt, 19% phòng thí nghiệm có công nghệ hiện đại, chủ yếu của các 

trường đại học đầu ngành. Nhiều phòng thí nghiệm, phòng thực hành của các trường 

đại học, cao đẳng hiện nay mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của sinh viên.  

Nhìn trên diện rộng, các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học 

của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn nhiều hạn chế. Hiện tượng các máy móc 

ở các trường đại học, cao đẳng lạc hậu hơn so với các doanh nghiệp khá phổ biến khiến 

nhiều sinh viên ra trường không thể làm việc được ngay. Đây cũng là thách thức mà 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng đang phải đối mặt.  

Trong bối cảnh như vậy, các chuyên gia đã chỉ ra Ngân sách giáo dục hạn chế 

được coi là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng nghèo nàn, lạc hậu 

về thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, cao đẳng. 

Trên thực tế, nếu chỉ dựa vào ngân sách sẽ khó có thể tạo nên được sự đổi mới đào tạo 

và nghiên cứu khoa học. 

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị phục vụ đổi mới đào tạo và nghiên cứu 

khoa học trong điều kiện ngân sách còn eo hẹp, các trường đại học nói chung và 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng có thể áp dụng một số biện pháp sau:  

1) Tăng cường đầu tư thiết bị dùng chung.  



Đã có nhiều ý kiến cho rằng việc đầu tư mua sắm trang thiết bị chưa được thực 

hiện một cách khoa học, do đó hiệu quả đầu tư chưa được như mong muốn. Ngoài ra, 

theo ý kiến của các giảng viên, ở một số chuyên ngành có thể sử dụng chung một số thiết 

bị đặc thù trong nghiên cứu. Với hướng đi này, Nhà trường có thể tăng tần suất hoạt 

động, khai thác tối đa trang thiết bị được đầu tư, việc quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa cũng 

sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Bên cạnh việc chia sẻ, dùng chung thiết bị giữa các đơn vị trong Trường, có thể 

tính tới phương án chia sẻ thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành… với 

các trường đại học khác. Nếu có thể, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học nên 

cùng bàn bạc việc chia sẻ, khai thác tài nguyên giữa các trường dựa trên nền tảng một 

chính sách dùng chung cụ thể và minh bạch. 

2) Chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn đầu tư ngoài ngân sách.  

Các nguồn đầu tư này chủ yếu dựa vào các tổ chức phi chính phủ, các dự án 

vốn vay ODA, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm tới sự nghiệp phát 

triển giáo dục,… Nên tận dụng những nguồn tài trợ không hoàn lại của các tổ chức 

phi chính phủ và các doanh nghiệp. Để  làm được điều này, Nhà trường nên thành 

lập một Ban Quản lý Dự án hoặc Phòng Dự án chuyên đảm nhận việc tìm kiếm các 

nguồn đầu tư từ các nguồn khác nhau.  

3) Đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo trao thêm quyền tự chủ trong việc mua 

sắm, đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư về cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đào tạo 

và nghiên cứu khoa học nhằm tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của Trường.  

4) Tránh hình thức, lãng phí trong việc khai thác, sử dụng thiết bị.  

Hiện nay, việc sử dụng máy tính, máy chiếu trong giảng dạy khá phổ biến. Đây 

đang được coi là một sự đổi mới về phương pháp giảng dạy. Sử dụng máy chiếu giúp 

người học có thể theo dõi bài giảng, quan sát các thí nghiệm thông qua các phần mềm 

mô phỏng hoặc các thí nghiệm được thực hiện trong thực tế một cách dễ dàng và an 

toàn.  

Tuy nhiên, trong thực tế không phải bất cứ bài giảng nào cũng phù hợp cho việc 

trình chiếu và minh họa bởi người dạy có thể sẽ phải bỏ ra nhiều công sức hơn so với 

việc sử dụng các phương pháp truyền thống. Ngoài ra, việc nhập một bộ thiết bị thí 

nghiệm (có thể tới hàng trăm triệu đồng) mà chỉ sử dụng vào một bài thí nghiệm thì mỗi 

năm học chỉ được sử dụng một vài lần cũng là một sự lãng phí. Do vậy, trước khi đề xuất 

mua thiết bị, các đơn vị phải tính toán xem có bao nhiêu thí nghiệm cần làm, trong đó có 

bao nhiêu thiết bị trùng nhau để lọc ra, lên danh mục thiết bị cụ thể cần mua đủ dùng cho 

tất cả thí nghiệm. Cách đó tiết kiệm hơn nhiều so với việc cứ tính bài thí nghiệm để mua 

theo bộ thiết bị. Hơn nữa, khi thí nghiệm, nếu có sẵn bộ thiết bị, người học sẽ thụ động 

hơn khi phải tự tìm thiết bị cần thiết, lắp ráp và thực hiện bài thí nghiệm của mình. 

5) Sử dụng phương pháp dạy - học phù hợp. 

 Hiện nay vẫn tồn tại những suy nghĩ: Chỉ cần thay thiết bị mới hơn, được thiết kế 

hiện đại, đắt tiền hơn sẽ giải quyết được bất cập. Đây là suy nghĩ sai lầm bởi nội dung 

bài giảng, bài thực hành thí nghiệm mới mang tính chất quyết định chứ không phải thiết 

bị thực hiện. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học, người dạy 

phải thiết kế những bài học và những bài thực hành, thí nghiệm mới để người học tự 



thực hiện trên thiết bị sẵn có hoặc chỉ dẫn người học tìm hiểu từ các nguồn học liệu khác. 

Những kết quả, sản phẩm được tạo ra từ sự sáng tạo của người học mới có giá trị. “Trên 

thực tế có những thiết bị thực hành thí nghiệm quá hiện đại lại che khuất những kiến 

thức mà lẽ ra sinh viên cần phải nắm và vì thế tạo ra những “hộp đen” mà sinh viên 

không có cơ hội để có lời giải. Giống như khi sử dụng một thiết bị có tính tiện ích cao, ta 

sẽ không có được kiến thức, kỹ năng xử lý một số vấn đề như khi dùng thiết bị đơn giản 

hơn.” (Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Thành – Vụ phó Vụ Trung học Phổ thông – Bộ Giáo 

dục và Đào tạo). 

6) Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị cho người dạy và người học. 

Hiện nay, có rất nhiều trang thiết bị hiện đại với các ứng dụng đa dạng. Nếu chỉ 

sử dụng theo kinh nghiệm của người dạy thì không thể khai thác hết tác dụng của 

chúng. Do vậy, khi đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại, Nhà trường phải yêu cầu 

nhà cung cấp mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn tốt để hướng dẫn cho những 

cán bộ, giảng viên quản lý, sử dụng trực tiếp những thiết bị đó. 

Với công tác nghiên cứu khoa học, Nhà trường nên bố trí để người dạy và người 

học cùng tham gia thực hiện trên các trang thiết bị kỹ thuật ở phòng thực hành, phòng 

thí nghiệm. Điều đó sẽ giúp người dạy tăng cường năng lực sử dụng thiết bị, người học 

sẽ hình thành kỹ năng, tác phong nghiên cứu khoa học đồng thời có thể mang lại lợi ích 

kinh tế thông qua đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. 

7) Tăng cường năng lực quản lý thiết bị.  

Nhằm tăng cường sự quản lý và sử dụng thiết bị hiệu quả, Nhà nước đã ban hành 

hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, bao gồm: Luật quản lý, 

sử dụng tài sản nhà nước số; Nghị định số: 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. Các Bộ, ngành cũng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành... Đây là những văn bản khung, điều 

chỉnh toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp công lập từ khâu đầu xây dựng, mua sắm, thuê tài sản đến chế độ bảo dưỡng, sửa 

chữa tài sản và thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản; chế độ báo cáo, công khai, 

kiểm tra tài sản Nhà nước; sắp xếp lại, xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị.  

Cho đến nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tuân thủ và thực hiện nghiêm 

túc các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị theo đúng quy định. 

Việc mua sắm thiết bị được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn và 

được xác định trong dự toán ngân sách nhà nước. Hàng năm, Nhà trường đều có báo cáo 

thống kê tình hình quản lý, sử dụng thiết bị, có sổ sách để theo dõi, ghi chép, tính giá 

trị hao mòn. Quy trình quản lý, theo dõi, giám sát và xử lý theo đúng quy định của Nhà 

nước.  

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng các thiết bị mới chỉ dựa trên các biện pháp hành 

chính, chưa sử dụng các biện pháp kinh tế để thúc đẩy các đơn vị, cá nhân sử dụng có 

hiệu quả và tiết kiệm. Cụ thể: Thiết bị được sử dụng tại Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội mới chỉ dừng ở việc tính hao mòn hằng năm, vấn đề thanh lý được thực hiện dựa 

trên các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, số tiền thanh lý được dùng để tái đầu tư 

mua sắm thiết bị. Mặt khác, tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng thiết bị còn chưa sát 

thực tế, mới chỉ thực hiện theo đúng tiêu chuẩn định mức quy định của Nhà nước, chưa 



xây dựng định mức chi tiết nên còn lãng phí và chưa đem lại hiệu quả trong quản lý. 

Bên cạnh đó công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ chi tiết thiết bị tại các đơn vị trực thuộc 

còn nhiều hạn chế, do đó việc thống kê số liệu và những căn cứ xác thực để xử lý, mua 

sắm thiết bị mới gặp nhiều khó khăn.  

Để khắc phục các nhược điểm trong công tác quản lý thiết bị, có thể thực hiện 

một số công việc như sau:  

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị của Nhà 

nước bằng cách ban hành các quy định quản lý, sử dụng thiêt bị. Đồng thời làm rõ các 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc bình 

đẳng, minh bạch, tiết kiệm và có hiệu quả. 

- Điều chỉnh chế độ tính hao mòn thiết bị cho phù hợp. Thiết bị phục vụ đào tạo 

và nghiên cứu khoa học nên để thời gian từ 3 tới 5 năm là hợp lý. 

Trên đây là 07 biện pháp được tác giả đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

thiết bị. Hy vọng các biện pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị 

trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng 

yêu cầu đổi mới của Đảng, Nhà nước đề ra.  
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