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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH THỊ ANH HOA      

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 19/09/1972                                                          

4. Nơi sinh: Phú Thọ 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 197/SĐH, ngày 03/8/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Được phép chỉnh sửa tên đề tài lần 1 thành: "Luận cứ khoa học và các giải pháp thực tiễn phổ cập giáo 

dục cho các vùng khó khăn của Việt Nam" theo Quyết định số 187/QĐ-ĐT ngày 25/12/2006 của chủ 

nhiệm Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Được gia hạn đào tạo 12 tháng theo Quyết định 151/QĐ-ĐT, ngày 30/12/2008 của chủ nhiệm khoa Sư 

phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Được trả về cơ quan công tác theo Quyết định số 425/QĐ-ĐT, ngày 30/12/2009 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

- Được phép chỉnh sửa tên đề tài lần 2 thành: "Quản lý công tác phổ cập giáo dục ở các địa phương khó 

khăn thuộc miền núi phía Bắc Việt Nam" theo Quyết định số  486/QĐ-ĐT, ngày 4 tháng 10 năm 2011 

của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7.  Tên đề tài luận án: “Quản lý công tác phổ cập giáo dục ở các địa phương khó khăn thuộc miền núi 
phía Bắc Việt Nam” 

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục    

9. Mã số: 62 14 05 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  

- PGS.TS Đặng Bá Lãm  

- PGS.TS Trần Khánh Đức 



11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống, làm sáng tỏ một số vấn đề về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt 

buộc (phân biệt phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc, các tiêu chí của giáo dục bắt buộc), quản lý giáo dục, 

quản lý phổ cập giáo dục, và mô hình quản lý phổ cập giáo dục ở các địa phương khó khăn. 

- Luận án nghiên cứu và xây dựng mô hình quản lý phổ cập giáo dục ở các địa phương khó khăn theo mô 

hình quản lý mục tiêu (MBO). Mô hình quản lý này nhấn mạnh đến việc quản lý phổ cập giáo dục ở các địa 

phương khó khăn theo 4 chức năng quản lý. Luận án đã phân tích rõ từng nội dung của mỗi chức năng quản lý 

trong công tác phổ cập giáo dục.  

- Luận án phân tích rõ vai trò của phổ cập giáo dục, góp phần hình thành nhân cách con người, tạo lập nền 

tảng để đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và góp phần tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo 

dục cơ bản đối với mọi người dân trong xã hội.  

- Luận án khẳng định có thể  sử dụng công cụ toán học, tính xác suất Bayer để tìm ra những nhân tố có 

ảnh hưởng lớn đến công tác phổ cập giáo dục ở các địa phương khó khăn và chỉ ra được  mức độ bền vững 

của công tác phổ cập giáo dục ở các địa phương. 

- Từ cơ sở lý luận, thực trạng và những khó khăn, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp quản lý 

công tác phổ cập giáo dục nhằm giúp các địa phương, đặc biệt là các địa phương khó khăn quản lý thực hiện 

phổ cập giáo dục có hiệu quả góp phân nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và phổ cập giáo dục bền vững .  

- Luận án đã tổ chức thử nghiệm một số nội dung giải pháp thực hiện phổ cập giáo dục cho các địa 

phương khó khăn ở miền núi phía Bắc. 

- Trong quá trình thực hiện luận án, “Nghiên cứu các biện pháp quản lý và tổ chức các hoạt động trường 

bán trú dân nuôi” đã được trao giải “Sáng kiến giáo dục năm 2007” của Dự án Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn.  Ngoài ra, một số đề xuất và giải pháp của Luận án đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà 

Giang sử dụng trong việc triển khai xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục có chất lượng đến năm 2015 cho các 

huyện.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp thêm phần vào việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn phổ cập giáo 

dục, quản lý phổ cập giáo dục. 

- Luận án có thể áp dụng để nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ cập giáo dục ở các địa phương khó 

khăn. 

-  Luận án có thể được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho những người đang hoạt động trong 

ngành giáo dục và các ngành khác có liên quan.. 



13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển giáo dục ở các vùng khó khăn của Việt Nam. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 
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khăn”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (26), tr.14-16.  
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“Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân:  Kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam” –Viện Khoa 

học Xã hội Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu phát triển quốc vụ viện Trung Quốc, tr. 156-166. 

3. Trịnh Thị Anh Hoa (2008), “Thực trạng công tác phổ cập giáo dục ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Khoa học 

Giáo dục (34), tr. 46-48. 

4. Trịnh Thị Anh Hoa (2009), “Kinh nghiệm phổ cập giáo dục của một số nước trên thế giới”, Tạp chí Khoa 

học Giáo dục (49), tr. 59-62. 

5. Trịnh Thị Anh Hoa (2009), “Hệ thống các giải pháp chủ yếu thực hiện phổ cập giáo dục cho các vùng khó 

khăn”, Tạp chí Khoa học giáo dục (55), tr. 32-37. 

6. Trịnh Thị Anh Hoa (2011), “Giáo dục trung học cơ sở một số nước trên thế giới”, Tạp chí Khoa học Giáo 

dục (64), tr. 57-61. 

7. Trịnh Thị Anh Hoa (2011), “Tổng quan một số chính sách, chế độ, đối với giáo viên phổ thông, Kỷ yếu hội 

thảo “Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chế độ, chính sách đối với giáo viên phổ thông”, 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, tr. 106-123.  

8. Trịnh Thị Anh Hoa (2011), “Chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo 

khoa học “Phát triển đổi ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm Việt 

Nam và Hàn Quốc”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, tr. 149-160. 

 


