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MỤC ĐÍCH TÁC PHẨM 

Năm 2017-năm chứng kiến sự thất bại của các cơ sở đào tạo giáo viên khi điểm đầu 

vào của nhiều trường Cao đẳng chỉ từ 9 điểm và các trường Đại học sư phạm chỉ từ 

15 điểm. Sự tụt dốc về chất lượng đầu vào của các trường Đại học-Cao đẳng sư phạm 

phản ánh một thực tế đáng buồn là hiện có hàng vạn giáo viên bị xếp vào diện dôi 

dư và hàng vạn cử nhân sư phạm khác rơi vào cảnh thất nghiệp. Thực tế này đã khiến 

cho học sinh không mặn mà với nghề giáo. 

 

Nhưng nghịch lý ở chỗ, trong khi ngành giáo dục đang thừa 2,6 vạn giáo viên cùng 

với đó là vạn cử nhân sư phạm vẫn chưa xin được việc làm thì 155 cơ sở đào tạo 

giáo viên mỗi năm vẫn cho ra lò từ 5-6 vạn cử nhân. Lãng phí chồng chất lãng phí 

khi nhà nước mất tiền đào tạo giáo viên nhưng họ lại không được việc làm. Một câu 

hỏi được đặt ra, các trường Đại học-Cao đẳng sư phạm đang đảm bảo quyền lợi cho 

ai khi vẫn quyết giữ “miếng bánh” tuyển sinh? 

 

Loạt phóng sự  “cử nhân Sư phạm thất nghiệp và bài toán sắp xếp lại các trường 

Sư phạm” đưa ra góc nhìn về thực trạng đào tạo giáo viên hiện nay, với những câu 

chuyện buồn của những cử nhân sư phạm thất nghiệp cũng như những bất cập trong 

việc đào tạo không gắn liền với nhu cầu sử dụng giáo viên tại các trường DH-CĐ sư 



phạm hiện nay để từ đó đưa ra yêu cầu cấp bách về sắp xếp lại các cơ sở đào tạo giáo 

viên.  
 

 

TÓM TẮT TÁC PHẨM 

Loạt phóng sự được triển khai 3 kỳ.  

 

Kỳ 1 với nhan đề: “Sống mòn đến… “chết mòn” với ước mơ nghề giáo”-là những 

câu chuyện của những cử nhân sư phạm thất nghiệp, những nhà giáo bị “mất dạy” 

vì thừa giáo viên. Đó là những câu chuyện đọng đầy nước mắt của những người đã 

đánh cược thanh xuân của mình vào nghề giáo nhưng kết quả là đang “sống mòn, 

chết mòn”.  

 

Kỳ 2 với nhan đề: Thả nổi tuyển sinh: ĐH-CĐ Sư phạm đang bảo vệ quyền lợi 

của ai? Phản ánh một thực tế bi – hài của mùa tuyển sinh năm 2017 khi nhiều thí 

sinh chỉ cần 3 điểm/môn có thể trở thành nhà giáo. Dù là bi-hài nhưng nó lại phản 

ánh một thực tế sinh động là các trường Đại học-Cao đẳng vì quyền lợi của mình mà 

tuyển sinh ồ ạt dẫn đến hệ lụy đau buồn là chất lượng đầu vào thấp trong khi xã hội 

thì dư thừa giáo viên. 

 

Kỳ 3 với nhan đề: Quy hoạch lại các trường Sư phạm: Quyền lợi của người đi học 

phải đặt lên hàng đầu! . Từ thực tế dư thừa giáo viên và chất lượng đầu vào các 

trường sư phạm, việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo giáo viên là điều không tránh 

khỏi. Nhưng sắp xếp như thế nào sẽ là một bài toán không dễ khi nhiều trường ĐH-

CĐ vẫn quyết giữ “miếng bánh” đào tạo của mình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁC PHẨM DỰ THI LHPT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13-2018 

“CỬ NHÂN SƯ PHẠM THẤT NGHIỆP 

VÀ BÀI TOÁN SẮP XẾP LẠI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM” 

Tác giả: Trần Bá Duy-Cao Phương Lan 

 

 

  Băng, nhạc nền:  

-Đang thừa giáo viên nên cơ hội tìm việc làm khó khăn… 

-Nếu mà học sư phạm thì rất khó xin được việc. 

-Ngành sư phạm khó xin việc lương lại thấp. 

Những cái lắc đầu thẳng thừng, sự quay lưng lại với một nghề vẫn được xã 

hội tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý: 

- Tôi tiếc cho tương của các sinh viên hiện nay đang bị ế ẩm ấy sẽ như thế 

nào? 

BTV: Sư phạm rớt giá và chuyện những thầy giáo, cô giáo thất nghiệp có lẽ 

là nốt nhạc buồn nhất của Giáo dục và Đào tạo năm 2017. Chưa bao giờ, những giọt 

nước mắt của nghề lại trở nên mặn chát đến vậy. Càng buồn và hoang mang hơn khi 

những con số được chính Bộ giáo dục và Đào tạo cũng như một số các cơ quan khác 

công bố: 

Box thông tin 

-Cả nước hiện thừa 26.700 giáo viên, chủ yếu là thành phố 

-Nhiều tỉnh thành thừa hàng nghìn giáo viên, như Thanh Hóa, thừa 2.188 giáo 

viên THCS, Phú Thọ 1.191, Bắc giang 1.224… 

-Dự kiến đến năm 2020, cả nước sẽ thừa trên 70 nghìn cử nhân sư phạm 

 BTV: Vâng, những con số lạnh lùng nhưng lại biết nói. Hàng vạn giáo viên 

bị dư thừa và cũng hàng vạn, hàng vạn cử nhân Sư phạm khác đang rơi vào tình cảnh 

thất nghiệp. Thực tế đau buồn này đang khiến cho ngành Sư phạm rơi vào một cuộc 

khủng hoảng thừa mà ở đó, cơ quan quản lý vẫn đang loay hoay với bài toán: Cung 

và cầu. Loạt phóng sự: Cử nhân Sư phạm thất nghiệp và bài toán quy hoạch lại 

các trường Sư phạm do nhóm phóng viên VOV2 thực hiện sẽ đề cập vấn đề này.  

Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần đầu của loạt 

phóng sự này với nhan đề: “Sống mòn…đến chết mòn với ước mơ nghề giáo!”  



 Phóng sự:  

      Cử nhân Sư phạm thất nghiệp  

   và bài toán quy hoạch lại các trường Sư phạm 

 

 

Kỳ 1:    Sống mòn đến… “chết mòn” với ước mơ nghề giáo 

 

 Nhạc nền… 

Hà Nội, ngày…tháng…năm… 

“Đếm ngược thời gian cho đến ngày ra trường. Hoang mang chênh vênh quá! 

Ra trường không sự nghiệp, không biết bắt đầu từ đâu. Tuổi trẻ của tôi mắc kẹt trong 

những lo toan đời thường. Chỉ mong đủ mạnh mẽ để vươn lên, để sống cho ra sống 

và nhất là trở thành một cô giáo” 

Những trang nhật ký của cựu sinh viên trường Đại học sư phạm Bùi Thị Hương 

nặng trĩu tâm tư, suy tư về nghề giáo. 2 năm-hơn 700 ngày sau khi ra trường, được 

đứng lớp dường như vẫn còn quá xa vời với một cô giáo chưa một ngày được cầm 

phấn:  

Băng: Khi mới tốt nghiệp em nộp nhiều trường lắm nhưng đến trường nào 

cũng đông, nhiều thầy cô anh chị khóa trước có kinh nghiệm hơn tất nhiên được 

ưu tiên hơn nên em ko qua vòng hồ sơ. Anxtan, Đào Duy Từ, quốc tế Niu – tơn, 

nộp nhiều lắm, cứ có thông báo tuyển là nộp hồ sơ. Đa số dân lập và tư thục vì cơ 

hội dễ hơn công lập. Em cũng muốn về quê, ra trường Hòa Bình tuyển công chức 

là em về thi nhưng cũng bị trượt … 

Nơi Bùi Thị Hương sinh ra và lớn lên - xã Tự Do, huyện Lạc Sơn là một trong 

những xã nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình, đồng bào chủ yếu dân tộc Mường. Khát cái 

chữ, sáng tinh mơ con trẻ nơi đây đã phải dậy đốt đuốc, băng đồi trong màn sương 

phủ giá mới có thể đến trường. Ước mơ trở thành giáo viên của cô gái trẻ cũng bắt 

nguồn từ thực tế đó. Thế nhưng, sự thực nghiệt ngã về nghề giáo khiến Hương phải 

đặt lại câu hỏi, vì sao lại chọn ngành Sư phạm? 

Băng: Ở làng mà ai là cô giáo hồi đó thì rất được mọi người yêu quý, giờ 

mình phải đi làm trái ngành trái nghề thế này đêm về nghĩ tới bố mẹ, bố mẹ chắc 

cũng thương mình nên không muốn nói, nên nhiều lúc mình chỉ biết khóc thầm 

một mình thôi.  

  Tiếng động bán hàng và học sinh hỏi mua 



           Số phận của những giáo viên hợp đồng thất nghiệp cũng thật nghiệt ngã. Thay 

vì cầm phấn, soạn giáo án, cô giáo Nguyễn Thị Hằng hàng ngày giúp bố mẹ chồng 

làm hàng mã và bán đồ ăn sáng cho các em học sinh. Bận thì không sao chứ ngớt 

việc, nghe tiếng trống trường, tiếng trẻ con tập thể dục ở ngôi trường cạnh nhà, Hằng 

lại nhớ nghề da diết. Càng nhớ lớp, nhớ trường, cô giáo trẻ lại không thể quên cái 

ngày đột ngột bị cắt hợp đồng:   

       Băng: Đúng ra hết năm mới hết hợp đồng nhưng biên chế về cả huyện cắt hết 

hợp đồng, đang ngồi giao ban cô hiệu trưởng thông báo mình ngồi khóc luôn, 2  chị 

em ngồi ôm nhau khóc, các anh chị cũng động viên, xin cô hiệu trưởng tạo điều kiện 

cho nhưng cũng ko được. 

Dẫu vậy, Nguyễn Thị Hằng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ làm cô giáo. Nghe bảo, 

giáo viên tiểu học bây giờ “có cửa” để xin việc, thế là Hằng quyết định học tiếp văn 

bằng hai ngành Sư phạm Tiểu học. Thứ 7, Chủ nhật nào cô cũng kiên nhẫn chạy xe 

từ huyện Thuận Thành lên Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh để học thêm: 

 Băng: Chồng làm giáo viên tiểu học, nên hằng ngày làm xong việc của mình 

thì phụ giúp chồng soạn giáo án cho nó đỡ quên.Theo đuổi đam mê đến cùng chứ 

sao mà bỏ dở được. Bố mẹ chồng cũng bảo phải theo đuổi đến cùng chứ ko bỏ dở, 

có cơ hội thì mình sẽ theo còn không sẽ tiếp tục đợi. 

Nhưng mấy ai kiên nhẫn được như Hằng. Ngay như Phạm Thị Tình – lận đận 

những 3 năm liền mới vào được trường Sư phạm, thi công chức tận 2 lần vẫn không 

đỗ, chấp nhận mất cả trăm triệu đồng để có một suất giáo viên hợp đồng. Tưởng kiên 

trì, “lì đòn” đến thế là cùng, nhưng cuối cùng, Tình vẫn không trụ lại được với nghề: 

      Băng: Phải yêu nghề mới theo được chứ lương hợp đồng thấp lắm. Trường Cấp 

2 25k/tiết, c3 40k/ tiết. Nếu dạy đủ thì triệu được 1 triệu 9. 3 lớp coi như 1 tháng 32 

tiết, trừ bảo hiểm 1 triệu 1 trăm chỉ còn hơn 800. Vừa rồi phân công có 1 lớp ít quá 

ko đủ tiền bảo hiểm, phụ nữ  đã lấy chồng rồi, phụ thuộc vào nhà chồng mà đi làm 

ko nuôi được mình thì đi làm thế nào được. Dạy 1 lớp 1 tuần 4 tiết, 1 tháng chỉ có 

500, lại còn tiền bảo hiểm hơn 1 triệu sao đủ được nên mới xin nghỉ, bao giờ có điều 

kiện thì lại dạy tiếp. 

        Mắt Tình ngân ngấn, giọng lạc đi, giờ thì những nỗ lực của cô giáo trường làng  

trở về con số 0. Vừa bán mĩ phẩm online vừa làm gia công đồ mĩ nghệ, tuy đồng 

lương đủ sống nhưng xem chừng, Tình đã bắt đầu hối hận khi rời trường, rời lớp:  

Băng: Đang đi dạy sau đi làm công ty buồn, chán, ko đúng nghề mình học,  

thấy thương chính mình. Nhớ học sinh, nhớ trường. Dạo đầu xin nghỉ, học sinh cũng 

hay nhắn tin hỏi sao ko thấy cô ở trường, cô đi làm gì sao ko thấy, sao khai giảng 

ko thấy cô chụp ảnh cùng. Nhớ lắm thấy đồng nghiệp đăng ảnh cũng tiếc nhiều 

lắm…Có đợt thi giáo viên mình lại thi tiếp… 



      Thống kê của Bộ giáo dục và Đào tạo cho thấy, hiện cả nước đang dư thừa 

gần 27 nghìn giáo viên, đó còn chưa kể hàng vạn cử nhân Sư phạm khác đang rơi 

vào cảnh thất nghiệp, trong đó có cả những cử nhân Sư phạm bằng giỏi, bằng xuất 

sắc. Nói như GS Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội, thực tế này sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường: 

Băng: Tôi cảm thấy tiếc, tiếc cho công sức tiền của của phụ huynh và học 

sinh đã bỏ ra để mà học trong khoảng thời gian 4-5 năm. Tôi tiếc cho những sinh 

viên đang ế ẩm ấy tương lai sẽ như thế nào? Điều tôi lo lắng hơn, tình trạng ấy 

nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của hệ thống các trường sư phạm, con 

đường phát triển ấy nó đang rất là mù mờ và rất có thể chúng ta sẽ vấp phải những 

sai lầm tiếp theo… 

Dưới góc nhìn của một giảng viên Sư phạm, TS Chu Cẩm Thơ cho rằng, hàng 

vạn cử nhân thất nghiệp, hàng vạn giáo viên bị xếp vào diện dôi dưa không chỉ là 

câu chuyện lãng phí mà còn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo Sư phạm. Sự thất 

vọng và quay lưng lại với “nghề cao quý” của một bộ phận giới trẻ đã và sẽ là điều 

không tránh khỏi: 

       Băng: Một cách thực tế là chúng ta thấy việc làm sẽ là một điều kiện tiên 

quyết để tác động đến việc người ta có lựa chọn nghề sư phạm hay không. Và sự 

thật trong nhiều năm nay, như quan sát của tôi là giảng viên, học trò của tôi đã 

thất vọng rất nhiều, Các em không xin được việc và tình trạng này nó xả ra nhiều 

năm liên tiếp, dẫn đến niềm tin về nghiệp ở nhiều bạn trẻ không còn nữa… 

      Nhạc nền, băng: Được thầy cô gieo vào lòng mình những ước mơ hoài bão đứng 

trên bục giảng. Nhưng cuộc đời thật lắm chòng chành. Em đang phải làm công 

nhân…nhiều bạn chỉ xin hợp đồng cũng mất vài ba trăm triệu, đó là một sự trả giá 

quá lớn… 

Cựu nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 này giờ đây là một cô 

công nhân đứng máy tại một khu công nghiệp. Có lẽ, em cũng chẳng thể ngờ, đôi 

bàn tay vốn được đào tạo cầm phấn, soạn giáo án, giờ lại phải giấu bằng đi làm công 

nhân. Cuộc đời, số phận của những cử nhân sư phạm rơi vào cảnh thất nghiệp rồi 

đây sẽ như thế nào? Chỉ biết rằng, có một sự thực nghiệt ngã, nhiều cử nhân Sư phạm 

đang sống mòn, “chết mòn” với ước mơ nghề giáo.  

 

   Box thông tin 

-Cả nước đang dư thừa 27 nghìn giáo viên nhưng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay dù 

đã cắt giảm 20% nhưng vẫn đào tạo mới 52 nghìn cử nhân Sư phạm với 13 ngành 

học mới được mở.  



-Chỉ riêng 14 trường Đại học Sư phạm đang đào tạo khoảng 151.218 nghìn sinh 

viên Sư phạm. 

-Thừa và thừa khiến nhiều bạn trẻ đã quay lưng lại với nghề giáo. Và điều này đã 

dẫn đến tình cảnh bi – hài, nhiều trường đang tuyển sinh theo kiểu "vơ bèo vạt 

tép", đẩy chất lượng đầu vào không thể thấp hơn. Câu chuyện này sẽ tiếp tục được 

chúng tôi đề cập trong chương trình Giáo dục và Đào tạo tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phóng sự:  

     Cử nhân sư phạm thất nghiệp  

   và bài toán quy hoạch lại các trường sư phạm 

 

 

-Băng, nhạc nền: Điểm chuẩn vào sư phạm năm nay rất thấp, chỉ 3 

điểm/môn. Như thế này thì chất lượng đầu ra hơi kém.   

BTV: 3 điểm một môn để trở thành giáo viên, một cái giá không thể nào có 

thể thấp hơn: 

-Những em mà được tuyển sinh một cách quá dễ dàng thì chúng tôi cảm thấy 

việc đào tạo các em rất khó khăn.  

BTV: Sư phạm đã chạm đáy chất lượng, giới trẻ đã quay lưng lại nghề giáo - 

sự thực nghiệt ngã này đã và đang đẩy các trường Sư phạm vào một cuộc đua sống 

– còn, vơ vét thí sinh, mặc cho điểm chuẩn có thấp đến bao nhiêu. Tiếp nối loạt 

phóng sự: “Cử nhân Sư phạm thất nghiệp và bài toán quy hoạch lại các trường 

sư phạm”, mời các bạn theo dõi kỳ 2 với nhan đề: “Thả nổi tuyển sinh: Đại học, 

cao đẳng Sư phạm đang bảo vệ quyền lợi của ai?” 

 

Kỳ 2:    Thả nổi tuyển sinh:  

   ĐH-CĐ Sư phạm đang bảo vệ quyền lợi của ai? 

 

Hơn 4 tháng sau kỳ thi THPT Quốc gia, Nguyễn Diệu Linh, huyện Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh giờ đã là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc 

Ninh. Và dù chuẩn bị bước vào kỳ thi học phần đầu tiên nhưng có lẽ đến giờ, cô nữ 

sinh trường Sư phạm này vẫn không thể ngờ với số điểm 11 điểm rưỡi, em đã có cơ 

hội trở thành cô giáo dạy văn trong tương lai: 

 Băng: Thực ra lúc đó em cũng hơi bất ngờ vì mình đỗ vào trường CĐSP 

Bắc Ninh vì điểm của em chỉ 11-12 điểm thôi. Lúc đầu em cũng quyết định không 

đi học nữa và sẽ đi học nghề luôn nhưng bố mẹ động viên, quyết định cho em đi 

học như các bạn.  

 Lực học của Nguyễn Diệu Linh hồi học phổ thông như chính thừa nhận của 

em, chỉ ở mức trung bình. Do vậy, khi trúng tuyển và theo học trường Cao đẳng sư 

phạm với mức điểm thấp, em có đôi chút áp lực, áp lực từ ánh mắt dò xét, ái ngại 

của bạn bè, và áp lực từ chính bản thân mình? 



 Băng: Lúc đầu khi biết điểm đó thì em khá là tự ti vì điểm quá thấp, mỗi 

môn chỉ hơn 3 điểm. Bạn bè em có nghĩ là điểm thấp như thế thì sau này trở thành 

giáo viên thì sẽ như thế nào? Nhưng em sẽ cố gắng để mình có thể tích lũy được 

kiến thức…  

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh có lẽ là trường Sư phạm nổ phát súng 

đầu tiên cho mùa tuyển sinh năm nay khi công bố ngưỡng điểm chuẩn để vào trường 

chỉ từ 9 điểm. Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Hiệu trưởng trường Sư phạm Bắc Ninh thừa 

nhận, điểm số này có thể gây sốc cho dư luận, nhưng ở góc độ tuyển sinh thì nhà 

trường không thể làm khác được:  

Băng: Một số ngành lâu nay không tuyển được cũng do vấn đề là sinh viên 

không yêu thích thì chưa đủ chỉ tiêu. Để không mất đi quyền lợi của thí sinh 

chúng tôi vẫn xác định các ngành ở điểm sàn là 9 điểm. Nhiều trường còn công 

bố mức điểm sàn còn dưới cả 9 điểm. Chúng tôi cũng rất băn khoăn, băn khoăn 

là làm thế nào các trường Sư phạm có sức hút. 

 Thua thảm trong các kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, các cơ sở đào tạo giáo 

viên đã xác lập một kỷ lục về điểm số theo chiều hướng tiêu cực mà theo ông Nguyễn 

Xuân Khang, Hiệu trưởng trường liên cấp Mari Curie, chất lượng giáo dục sẽ đi đâu, 

về đâu khi những thầy giáo, cô giáo có điểm đầu vào chỉ trên dưới 10 điểm:  

Băng: Các cụ nói rồi, không có bột thì sao gột nên hồ. Giả sử cái quá trình 

đào tạo của chúng ta là lý tưởng đi thì cái đầu vào như thế, chỉ 9 đến 10 điểm thì 

rất khó để có được giáo viên mà vững vàng trong công tác giảng dạy sau này. 

Chạm đáy chất lượng đầu vào – thực tế đau lòng này đã xảy ra từ nhiều năm 

trước đây nhưng thật trớ trêu, các trường vẫn ồ ạt tuyển sinh:   

 

 Box thông tin 

-Năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành 65.300 chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo 

giáo viên từ bậc trung cấp đến Đại học 

-Năm 2017, chỉ tiêu dù được cắt giảm 20% nhưng toàn hệ thống các trường Sư 

phạm vẫn tuyển sinh mới hơn 55 nghìn thí sinh 

-Trong khi đó, đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 

2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” với mục tiêu đến năm 2020 sẽ chỉ đào 

tạo bổ sung số giáo viên tăng thêm khoảng 60.000 người.  

-Đây là một nghịch lý khi chiến lược đặt ra một đằng nhưng thực tế con số đào 

tạo giáo viên lại vượt gấp đôi, thậm chí gấp 3 chỉ tiêu đề ra để rồi dẫn đến hệ lụy 

cay đắng là nhiều cử nhân sư phạm không biết đi đâu, về đâu. 



 

Mặc dù nằm sát vách trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, một cơ sở đào 

tạo sư phạm lớn cho cả vùng Việt Bắc nhưng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái 

Nguyên năm nay vẫn tuyển hàng nghìn chỉ tiêu cho cả hệ sư phạm lẫn ngoài sư 

phạm. Cho dù nhiều năm nay, ngoại trừ ngành giáo dục mầm non thì tất cả các 

chuyên ngành đào tạo sư phạm khác, sinh viên ra trường rất khó tìm việc làm, nhưng 

chỉ tiêu tuyển sinh vẫn được nhà trường cố gắng duy trì. Ông Hoàng Văn Huyên - 

Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 

Băng: Đối với ngành đào tạo trung học cơ sở thì mấy năm nay tuyển dụng 

rất là ít. Chúng tôi chỉ có khoảng 180 trường THCS thôi. Do định hướng phân 

luồng đào tạo của các trường Đại học đa ngành nên quả thực sinh viên Cao đẳng 

sư phạm hiện nay ra trường rất khó xin việc làm.  

Theo Thông tư số 37 và 52 năm 2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, các cơ sở 

giáo dục có quyền tự chủ về chỉ tiêu tuyển sinh. Riêng với ngành sư phạm, sinh viên 

được miễn học phí, kinh phí đào tạo do ngân sách Nhà nước cấp. Thế nên chúng ta 

sẽ không thấy lạ khi nhiều trường Cao đẳng sư phạm như Thái Nguyên, dù điểm 

chuẩn liên tục giảm sâu nhưng sinh viên thì vẫn phải tuyển đủ:  

Băng: Nguồn chi thường xuyên của nhà trường là do ngân sách cung cấp. 

Nhà trường đề xuất cấp định kỳ năm năm theo kế hoạch của tỉnh. Chúng tôi định 

14 triệu đồng một sinh viên một năm và dựa trên chỉ tiêu đó thì Ủy ban nhân dân 

tỉnh sẽ cấp…  

TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội thẳng 

thắn cho rằng, dù nguồn tuyển ngày càng khó khăn nhưng nhiều trường Sư phạm 

đang vơ vét thí sinh bằng mọi cách bởi nó sẽ liên quan trực tiếp đến sự sống còn của 

nhà trường: 

Băng: Nói một cách đúng mức, do sự tồn tại của mình, một số cơ sở đào tạo 

giáo viên đã tuyển sinh bằng mọi giá. Nếu thế, đây là hệ lụy cho việc thiếu kiểm 

soát của các cơ sở đào tạo sư phạm. Việc xác định chỉ tiêu chưa được thực hiện 

một cách rốt ráo.  

Chỉ tính riêng 14 trường Đại học Sư phạm hàng đầu thì hiện các cơ sở này 

đang đào tạo khoảng trên 151 nghìn sinh viên Sư phạm. Và mặc dù năm nay, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã mạnh tay cắt giảm 20% chỉ tiêu tuyển sinh nhưng vẫn có 55 

nghìn chỉ tiêu cho toàn hệ thống trường sư phạm. TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó 

Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, chúng ta đang 

thả nổi chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm và đây là một điều vô cùng nguy hiểm: 



Băng: Để thả nổi thì buộc các trường thực hiện theo cơ chế thị trường, nó 

dẫn tới tình trạng, lúc thì thừa, lúc thì thiếu vì chỉ tiêu đào tạo ra là do các trường 

định đoạt lấy trong khi không nắm được nhu cầu của xã hội là bao nhiêu… 

Nghịch lý hơn, như khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tháng 4 năm 

2016, đích thân ông đã phê duyệt đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ 

thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” và đã đưa ra mục tiêu đến 

năm 2020 sẽ đào tạo bổ sung số giáo viên tăng thêm khoảng 60.000 người. Ấy thế 

nhưng, chỉ tính riêng năm ngoái và năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh ngành Sư phạm đã 

gấp đôi con số 60 nghìn. Như vậy, trong những năm tiếp theo, nếu các trường Sư 

phạm không tuyển mới thí sinh thì ngành giáo dục vẫn đủ, thậm chí là dư thừa giáo 

viên: 

Băng: Bây giờ không có một ngành nào mà chúng ta biết trước được nhu 

cầu thị trường tốt như ngành sư phạm. Chúng ta có phòng giáo dục, có sở giáo 

dục, chúng ta nắm được hết dân cư trên địa bàn. Dự báo được số lượng học sinh, 

biên chế cần thiết của một giáo viên từng môn một, từng cấp một, tại sao lại không 

thống kê được. Thế nên, để thừa giáo viên như hiện nay dẫn đến rất nhiều hệ lụy 

trong đó có hệ lụy, rất nhiều các cháu, các em ra trường không xin được việc làm. 

Vậy, mình có thể thống kê được số lượng sinh viên ra trường không? Có chứ!  

Nếu như năm 2013, ngân sách nhà nước bù học phí cho các trường Sư phạm 

là 430 tỷ đồng, năm 2014 là 480 tỷ đồng thì đến những năm gần đây, con số này 

cũng ngót nghét 500 tỷ đồng. Như vậy, các trường có năng lực đào tạo bao nhiêu thì 

cứ đề xuất, lãng phí đã có nhà nước lo còn thất nghiệp thì sinh viên phải chịu… Nhìn 

vào thực tế này, bà Ngô Thị Minh-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên 

và Nhi đồng của Quốc hội đã đặt ra câu hỏi: 

Băng: Chúng ta đang thừa trên 26 ngàn giáo viên nhưng rồi lại vẫn cứ tiếp 

tục tuyển sinh. Đến khi lập luận là tại sao vẫn cứ tuyển như thế thì lại bảo là, nếu 

không tuyển thì khoảng 8000 giáo viên tại các trường sư phạm, khoa sư phạm 

làm gì? Trong khi đó, cái đào tạo lại thì chúng ta không tính toán sâu. Vậy thì, 

đang đảm bảo quyền lợi của ai? Có đảm bảo quyền lợi của người đi học hay 

không?  

Chúng ta đã chứng kiến nhiều câu chuyện cay đắng trước hàng loạt vụ cắt 

giảm giáo viên, đẩy hàng nghìn nhà giáo vào tình cảnh thất nghiệp. Và chúng ta cũng 

chứng kiến quá nhiều cử nhân Sư phạm ra trường không biết đi đâu, về đâu. Cuộc 

khủng hoảng thừa nhân lực ngành Sư phạm có thể sẽ còn diễn ra dài dài nếu như 

việc đào tạo nhân lực cho một trong những ngành đặc thù này vẫn chưa xuất phát từ 

chính nhu cầu sử dụng tại các địa phương.  

 



Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, 

cả nước có 155 cơ sở đào tạo giáo viên. Hệ thống các trường Sư phạm này mỗi 

năm cho ra lò hơn 5 vạn cử nhân. Đây là con số quá lớn đặt ra cho cơ quan quản 

lý phải cơ cấu, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo giáo viên. Tuy nhiên, sự cải tổ lại hệ 

thống sư phạm không phải là câu chuyện dễ dàng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục 

nghe phần 3 của loạt phóng sự với nhan đề: “Quy hoạch lại các trường Sư phạm: 

Phải đặt quyền lợi người đi học lên hàng đầu” trong chương trình sau.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Phóng sự:  

     Cử nhân sư phạm thất nghiệp  

   và bài toán quy hoạch lại các trường sư phạm 

 

  

Box thông tin 

-Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, cả nước có 155 cơ sở đào tạo 

giáo viên 

-Trong đó, có 58 trường ĐH, 57 trường Cao đẳng, 40 trường trung cấp có ngành 

đào tạo giáo viên 

-44 trường Đại học, 24 trường cao đẳng, 38 trường trung cấp không phải là 

trường Sư phạm nhưng vẫn đang đào tạo ngành Sư phạm 

- Một số địa phương tập trung nhiều cơ sở đào tạo giáo viên như: Hà Nội có 8 cơ 

sở, thành phố Hồ Chí Minh 6 cơ sở. Phần lớn các trường đại học sư phạm tham 

gia đào tạo giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông. 

- Quy mô đào tạo ngành Sư phạm (gồm cả hệ chính quy và đào tạo từ xa) của các 

trường Sư phạm luôn ở mức hơn 50.000 sinh viên một năm 

 

 Dẫn: Những con số mà BTV chương trình vừa điểm qua cho thấy, chúng ta 

hiện không chỉ thừa giáo viên, thừa cử nhân Sư phạm mà thừa ngay cả các cơ sở đào 

tạo giáo viên. Cao đẳng-trung cấp Sư phạm địa phương, ĐH-cao đẳng sư phạm vùng, 

ĐH-CĐ Sư phạm trung ương, Khoa, ngành Sư phạm tại các trường ĐH-CĐ đa 

ngành… Vâng, một mạng lưới tầng tầng, lớp lớp các cơ sở đào tạo giáo viên đã dẫn 

đến cuộc khủng hoảng thừa cử nhân Sư phạm. Cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh, đương 

nhiên sẽ là giải pháp được cơ quan quản lý tính đến trong các mùa tuyển sinh tới 

đây. Tuy nhiên, với hàng trăm cơ sở đào tạo giáo viên như hiện nay, chúng ta cần 

phải quy hoạch, sắp xếp lại như thế nào khi hàng trăm, hàng nghìn giảng viên có 

nguy cơ “ngồi chơi xơi nước” khi chỉ tiêu tuyển sinh ngày càng bị cắt giảm. Mời các 

bạn tiếp tục theo dõi loạt phóng sự “Khủng hoảng thừa giáo viên  

và bài toán quy hoạch lại các trường sư phạm” do nhóm phóng viên VOV2 thực 

hiện.  

 

  

 

 



Kỳ 3:                        Quy hoạch lại các trường Sư phạm:  

                   Quyền lợi của người đi học phải được đặt lên hàng đầu 

  

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương-một trong những cơ sở đào tạo giáo 

viên trình độ Cao đẳng lớn nhất cả nước năm nay vẫn tuyển sinh cả hệ sư phạm lẫn 

ngoài sư phạm với con số khổng lồ: 1.800 chỉ tiêu. Trong bối cảnh giới trẻ quay lưng 

lại nghề giáo, nhà trường đang phải chứng kiến cảnh tut dốc về lượng thí sinh đăng 

ký xét tuyển khi điểm chuẩn đầu vào của 7/9 ngành đào tạo đều chỉ lấy 13 điểm, có 

nghĩa thí sinh chỉ cần đạt 4,5 điểm một môn là có thể trở thành giáo viên. Nhìn điểm 

chuẩn có thể đoán trước tương lai của trường nên để tồn tại, nhiều giáo viên của 

trường như bà Đỗ Thị Thanh Loan, mong muốn trường được nâng cấp lên Đại học 

để thu hút học sinh:  

Băng: Cũng mong muốn trường Cao đẳng Sư phạm trung ương có những 

phương án có thể là sáp nhập hay có thể là xây dựng đề án để trở thành một học 

viện hay một trường Đại học. Trở thành một Học viện hay một trường Đại học thì 

trường sẽ có một vị thế mới và từ đó có thể hút được thí sinh đến học… 

Thực ra, không phải đợi đến bây giờ, cơ sở đào tạo giáo viên lớn này mới tính 

đến chuyện nâng cấp lên Đại học mà khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 29 về 

Đổi mới căn bản Giáo dục và đào tạo với yêu cầu từ năm 2020, giáo viên tiểu học, 

THCS phải có trình độ Đại học thì trường đã tính tới phương án chuyển đổi trường 

thành Học viện giáo dục mầm non Trung ương. Tuy nhiên, đề án này đang gặp nhiều 

khó khăn bởi Quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường Đại học, Cao 

đẳng giai đoạn 2006-2020, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, hạn chế nâng cấp 

các cơ sở hiện có. Do vậy, như chia sẻ của Ông Đặng Lộc Thọ, Hiệu trưởng CĐSP 

TW, định hướng phát triển trong thời gian tới như thế nào là nỗi trăn trở lớn đối với 

các trường Cao đẳng Sư phạm:  

Băng: Nâng cấp trường nếu thuần túy như hiện nay trực thuộc Bộ giáo dục 

và Đào tạo thì cái việc từ cao đẳng lên đại học nếu nói về thủ tục thì không ảnh 

hưởng nhiều nhưng nó có cái khó đó là theo quy hoạch hệ thống các trường ĐH-

CĐ mà đã được Chính phủ phê duyệt hệ thống các trường ĐH nói chung và hệ 

thống các trường Đại học Sư phạm nói riêng đã đủ cho quy hoạch đó. Việc nâng 

cấp đối với trường Cao đẳng Sư phạm trung ương thành trường ĐH sẽ là điều rất 

khó khăn…  

Không chỉ riêng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương mà khó khăn đang 

bủa vây các trường Sư phạm khác mà nhất là các trường Cao đẳng Sư phạm địa 

phương. Nguồn tuyển gần như cạn kiệt, điểm chuẩn đầu vào không thể thấp hơn… 

thậm chí như ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, hiện có khoa, có ngành chỉ có 



hơn chục sinh viên theo học. Ông Hồ Xuân Thắng, Trưởng Khoa Khoa học tự nhiên 

cho biết,  lãnh đạo nhà trường đang cố gắng để đảm bảo việc làm cho 11 tiến sĩ và 

75 thạc sĩ của nhà trường: 

Băng: Khoa chúng tôi có 9 giảng viên số sinh viên rất khiêm tốn chỉ có vài  

sinh viên mà không phải 1 lớp mà hai lớp nên thực sự khó khăn chúng tôi cũng 

đang cố gắng dù ít sinh viên nhưng vấn phải hoàn thành công việc… 

Cạn nguồn tuyển sinh khiến nhiều giảng viên rơi vào cảnh “ngồi chơi xơi 

nước”. Ấy thế nhưng ít có cơ sở đào tạo giáo viên nào lại mạnh dạn đề xuất giải thể 

hay sáp nhập mà viện mọi lý do để đảm bảo miếng bánh đào tạo-hay nói đúng hơn, 

đảm bảo quyền lợi cho chính nhà trường lẫn giáo viên. Ông Vương Hội, Trưởng 

phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng cho biết: 

Băng: Câu chuyện giải thể các trường cao đẳng sư phạm nó cần phải được 

nhìn nhận thấu đáo. Nếu quả thật nó ko còn chức năng nhiệm vụ, phải xuất phát 

từ nguyện vọng của các cơ sở, thứ nữa phù hợp vs chính sách pháp luật của Nhà 

nước. Thứ nữa nó phải đảm bảo chính sách của người lao động, đội ngũ giảng 

viên. Theo quan điểm của tôi, khi vẫn tồn tại giáo dục phổ thông, giáo dục mầm 

non thì vẫn cần tồn tại các tường sư phạm địa phương nó là mối quan hệ song 

tồn, hữu cơ. Cho nên, vì sự phát triển mầm non, phổ thông thì cần phải quan tâm 

tới cao đăng sư phạm địa phương.  

Nâng cấp, nâng cấp lên ĐH, Học viện, hoặc chí ít là để nguyên hiện trạng như 

hiện nay đã khiến cho mạng lưới các trường Sư phạm hiện nay bùng nhùng như 

mạng nhện. Nhưng sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới các trường Sư phạm như thế 

nào? Nói thì dễ nhưng bắt tay vào thực hiện là một câu chuyện chẳng hề đơn giản. 

Bởi như ông Phan Duy Dũng – giảng viên Khoa SP Văn – ĐH Vinh nhấn mạnh, nó 

động chạm tới hàng vạn giảng viên lẫn cán bộ quản lý, ấy còn là chưa nói đến một 

hệ thống cơ sở vật chất, đất đai khổng lồ:  

Băng: Nhập tách sẽ có những người mừng nhưng cũng sẽ có người mất 

việc đơn giản tôi ở trường CĐ, có ban bệ, có việc làm nhưng giờ nhập thì có những 

người khác chiếm giữ vị trí đó tôi làm thế nào, giờ ta nói tinh giảm biên chế ai 

chả muốn nhưng ai cũng thấy cơ hội mình mất việc là rõ nên người ta không 

muốn.  

Cách đây một vài năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra chỉ trương và nhận 

được sự đồng tình của nhiều chuyên gia giáo dục như GS Nguyễn Minh Thuyết, đó 

là hình thành những trường Đại học sư phạm trọng điểm, còn các trường Sư phạm 

địa phương có thể sáp nhập hoặc trở thành một nhánh của các trường Đại học lớn: 

Băng: Ở nước này thì chỉ cần 4-5 trường trọng điểm. Những trường ấy, họ 

có truyền thống đào tạo sư phạm. Thế còn những trường khác mình nên nghiên 



cứu giải quyết theo hướng, hoặc là nhập vào với các trường trọng điểm, trở thành 

nhánh đào tạo, phân viện của các trường đó. Thứ hai, có thể nhập vào các trường 

Đại học đa ngành như vậy sẽ tốt hơn là chúng ta đang để quá nhiều các trường 

Sư phạm như hiện nay.  

Thực tế chủ trương này của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được một số trường 

triển khai, như trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam trở thành một nhánh của trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh thành một khoa của trường 

DH Trà Vinh… Tuy nhiên, như chia sẻ của GS Nghiêm Đình Vỳ - nguyên Hiệu 

trưởng trường DHSP Hà Nội, sáp nhập hay trở thành cơ sở đào tạo vệ tinh cũng tồn 

tại nhiều bất cập: 

Băng: Nếu nhập lại thì thứ nhất đội ngũ ở các trường Cao đẳng là vệ tinh 

vào giảng dạy khó khăn, biên chế phình ra hoặc cơ sở vật chất xa nhau quá. Như 

ĐHSP của tôi với CĐSP Hà Nam nhập làm một, thực ra cũng mấy chục cây 

nhưng điều kiện khó khăn. Cũng ko làm được mấy 

Quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các trường Sư phạm, một bài toán quá khó 

thế nên chúng ta hiểu vì sao, trong suốt thời gian dài và qua, dù hàng vạn cử nhân 

Sư phạm thất nghiệp và hàng vạn giáo viên khác bị xếp vào diện dôi dư nhưng ít có 

trường Sư phạm nào bị dừng tuyển sinh hay bị sáp nhập, giải thể. Trước bài toán khó 

này,  Bộ GD-ĐT đã đưa ra quyết tâm, bên cạnh việc mạnh tay cắt giảm chỉ tiêu thì 

sẽ sắp xếp lại mạng lưới các trường Sư phạm và sự sắp xếp này như khẳng định của 

bà Nguyễn Thị Kim Phụng, không phải là những quyết định mang tính hành chính: 

Băng: Chúng tôi sẽ xây dựng cái chuẩn các trường Sư phạm riêng và trên 

cái chuẩn đó sẽ rà soát lại hệ thống các trường Sư phạm hiện nay để xem trường 

nào đạt chuẩn, trường nào tiếp tục được đầu tư tồn tại trường nào chưa đạt chuẩn 

nhưng ở vị trí trọng yếu nhưng vẫn phải được đầu tư và có thể hợp nhất, sáp nhập 

với các trường lớn mà nó đã tốt rồi để lan tỏa chất lượng của các trường lớn ra 

những vùng miền ở những địa phương khác nhau và đương nhiên trường nào 

yếu mà xã hội không chấp nhận, không lựa chọn điểm chuẩn quá thấp mà không 

có người đến học thì buộc phải đóng cửa. Sau khi khảo sát đánh giá, những 

trường đạt chuẩn sẽ được đầu tư và đặt hàng đào tạo. Và khi đặt hàng đào tạo thì 

sẽ có đầu ra. 

Xây dựng chuẩn các trường Sư phạm-một giải pháp vừa nâng cao chất lượng 

đào tạo giáo viên vừa để các trường tự quyết định số phận của mình, bởi nếu không 

đạt chuẩn, các cơ sở đào tạo sư phạm sẽ bị chính người học đào thải. Giải pháp này 

được dư luận kỳ vọng sẽ vực dậy hệ thống các trường Sư phạm đang có nguy cơ 

chạm đáy về chất lượng và là tác nhân gây ra cuộc khủng hoảng thừa giáo viên. Tuy 

nhiên, cuộc cải tổ hệ thống các trường Sư phạm, dù được tiếp cận theo hướng nào đi 

chăng nữa, nó chỉ thực sự thành công khi quyền lợi người học, quyền lợi của hàng 



triệu học sinh được đặt lên hàng đầu. Còn nếu như, cuộc cải tổ các trường Sư phạm 

vẫn chỉ xoay quanh sinh mệnh của các trường Đại học, cao đẳng thì e rằng, sẽ còn 

hàng vạn, hàng vạn lứa sinh viên nữa tiếp tục bị đứt quãng ước mơ nghề giáo.  

 

 

 

 

 


