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11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:
Luận án xây dựng định nghĩa khái niệm cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài (GDCYTNN); xác định
nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở GDCYTNN theo phân cấp quản lý ở cấp
tỉnh; xây dựng các tiêu chí đánh giá chính sách giáo dục trong quản lý các cơ sở GDCYTNN ở Việt
Nam. Khái quát các vấn đề hiện đang đặt ra cho quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở
GDCYTNN theo phân cấp quản lý ở cấp tỉnh của Việt Nam, từ đó đề xuất các biện pháp tác động đến
bộ máy quản lý, hệ thống chính sách và chất lượng nhân lực trong bộ máy quản lý nhà nước về giáo
dục đối với các cơ sở GDCYTNN nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra với quản lý nhà nước về
giáo dục ở cấp tỉnh đối với các cơ sở GDCYTNN hiện nay. Trong và bằng việc giải quyết các vấn đề
này sẽ đạt được mục đích tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp tỉnh đối với các cơ sở
GDCYTNN trong thời gian tới ở nước ta.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng trong đánh giá chính sách quản lý nhà nước về
giáo dục đối với các cơ sở GDCYTNN hiện hành và thiết kế bộ máy chuyên trách ở các sở giáo dục
và đào tạo để quản lý các cơ sở GDCYTNN.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu hệ thống công cụ, kỹ thuật trong kiểm tra, giám
sát hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.
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