Giảng viên
Một nhóm chuyên gia từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục, Viện
Khoa học Giáo dục Việt Nam, và Trường Cán bộ QLGD TP HCM sẽ được huy động để
chuẩn bị tài liệu, tư liệu và sẽ chịu trách nhiệm trao đổi với bạn về tất cả các mô-đun và
nội dung chương trình. Họ đã xây dựng, dịch thuật và thẩm định tài liệu cho chương
trình này và sẽ chia sẻ với bạn kiến thức và chuyên môn của họ trong lĩnh vực lập kế
hoạch giáo dục và phân tích chính sách thông qua việc thường xuyên cung cấp phản
hồi về câu trả lời/bài tập nhóm mà bạn sẽ chuẩn bị và gửi đến Ban tổ chức Khóa tập
huấn trong thời gian học chương trình này. Các Giảng viên sẽ chịu trách nhiệm đánh
giá các bài tập cũng như kết quả học tập của cá nhân trong bài kiểm tra được tổ chức
vào cuối mỗi kỳ của chương trình.
Các Giảng viên là các nhà chuyên môn đã tham gia nghiên cứu, đào tạo/tập huấn và
các hoạt động tại các cơ quan quản lý Nhà nước và quản lý cơ sở giáo dục. Là tác giả
của một số ấn phẩm, họ cũng đã góp phần đáng kể vào cải cách giáo dục và thiết kế
kế hoạch giáo dục ở Việt Nam và ở các nước khác nhau trên thế giới.

Tóm tắt về trách nhiệm và nhiệm vụ chính của Giảng viên
-

Đề ra mục tiêu và lịch trình cho tất cả các hoạt động của chương trình;

-

Đánh giá và phổ biến các kết quả chính của chương trình (cho học viên và các
tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm) Hướng dẫn Nhóm trưởng của địa
phương về tổ chức công việc của họ trong suốt chương trình;

-

Cung cấp phản hồi về bài tập nhóm trong suốt chương trình;

-

Cung cấp cho tất cả các Nhóm trưởng và học viên những học liệu phù hợp nhất
và thông tin hữu ích khác về chương trình giáo dục từ xa thông qua diễn đàn
học qua mạng và qua buổi học trực tuyến (V-Class);

-

Chấm điểm bài tập/câu trả lời nhóm và chấm điểm bản kế hoạchngành giáo dục
của từng nhóm;

-

Thiết kế, tổ chức và chấm điểm các bài kiểm tra đánh giá cá nhân;

-

Nhận, phân phối và trả lời các câu hỏi thông qua Diễn đàn được xây dựng đặc
biệt trên Website của chương trình học từ xa qua mạng;

Trang 1

PGS.TS. Lê Phước Minh
Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo
và Hợp tác quốc tế
Học viện Quản lý giáo dục – Bộ
GD&ĐT

TS. Lê Phước Minh có bằng Tiến sĩ Kinh tế và
hiện là Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo và Hợp
tác quốc tế của Học viện Quản lý giáo dục – Bộ
GD&ĐT. Ông Lê Phước Minh đã từng làm việc
cho Đại học Đà Nẵng, nơi ông giảng dạy và tiến
hành nghiên cứu về kinh tế, kế hoạch, thống kê,
quản lý và quản trị kinh doanh. Ông đã từng làm
trưởng Ban Điều phối Dự án Giáo dục đại học
trước khi về công tác tại Học viện QLGD. Hiện
nay ông tập trung nghiên cứu giảng dạy về kinh
tế giáo dục, quản lý giáo dục, đổi mới chính
sách và quản lý giáo dục. Ông cũng là chuyên
gia tư vấn cho các dự án và chương trình giáo
dục tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng
Phát triển Châu Á và Liên minh châu Âu...
TS. Lê Phước Minh chịu trách nhiệm chính điều
phối chương trình, trực tiếp trao đổi và phản hồi
Unit 1 Module 1, Unit 5 Module 3.

ThS. Trần Doanh Thụ
Trưởng phòng HTQT&PTDA
Học viện QLGD

Năm 1980, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội,
ngành Vật lý. Năm 1997 tốt nghiệp cao học tại
Đại học Sư phạm Hà Nội, được cấp bằng Thạc
sỹ Giáo dục học. Từ năm 1989-1990, tham gia
khóa học (2 năm) Tâm lý-Giáo dục học tại Viện
Khoa học giáo dục Việt Nam.
Năm 1991, tham gia lớp tập huấn về đổi mới
PPGD do chuyên gia Úc giảng dạy.
Năm 2012-2013, theo học lớp Lập kế hoạch
ngành giáo dục từ xa do Viện Kế hoạch quốc tế,
UNESCO, Paris tổ chức.
Năm 2006-2007, Chủ nhiệm Đề tài “Xây dựng
phần mềm chấm bài trắc nghiệm khách quan”;
các bài viết về Sử dụng các thiết bị dạy học
nhằm nâng cao chất lượng dạy học, Những lợi
thế của E-learning… đăng trên các tạp chí
ngành.
ThS Trần Doanh Thụ hiện là trưởng phòng Hợp
tác quốc tế và phát triển dự án, và là giảng viên
chính giảng dạy tại khoa CNTT.
ThS. Trần Doanh Thụ sẽ trao đổi và phản hồi
với các bạn về Unit2 Module 1.
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TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến
Nguyên Trợ lý Bộ Trưởng Bộ
GD&ĐT

TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến hiện đang hoạt động
trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục.
Trong nhiều năm, ông là Trợ lý Bộ trưởng, tham
gia trực tiếp vào việc xây dựng Luật Giáo dục,
Chiến lược phát triển giáo dục, và các văn bản
pháp quy có liên quan. Ông cũng đã có thời
gian 5 năm là Đồng Giám đốc quốc gia Dự án
do EC tài trợ “Hỗ trợ Bộ GD&ĐT”; các hoạt
động của dự án đã đóng góp đáng kể vào việc
nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục
trong công tác hoạch định chính sách, đổi mới
quản lý, cải thiện sư phạm. Ông nhận bằng tiến
sĩ Vật lý tại Tường Đại học Tổng hợp (nay là
Đại học quốc gia Hà Nội) và tiến sĩ khoa học về
Triết học khoa học tại Viện triết thuộc Viện Hàn
lâm khoa học Nga. Trước khi tham gia công tác
quản lý giáo dục, ông là giảng viên vật lý, trong
đó có nhiều năm ông là chuyên gia giáo dục ở
Algerie. Quan tâm chính trong công tác nghiên
cứu hiện nay của ông là những vấn đề vĩ mô về
phát triển giáo dục Việt Nam, như đổi mới quản
lý giáo dục, xây dựng tầm nhìn, cải cách giáo
dục, tự do hoá thương mại dịch vụ giáo dục,
giáo dục so sánh, hợp tác quốc tế và hội nhập
quốc tế trong giáo dục, đổi mới đào tạo giáo
viên v.v...

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
GVCC Khoa Giáo dục
Học viện Quản lý giáo dục

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến là Giáo sư về Giáo
dục học của HVQLGD, Bộ Giáo dục-Đào tạo.
Bà lấy bằng TS Giáo dục học năm 2001 tại
trường ĐHSPHN và là giảng viên TLH-GDH và
Trưởng khoa Giáo dục đặc biệt tại trường này
từ năm 1990-2010. Bà cũng đã từng là Phó
Viện trưởng Viện KHGDVN từ năm 2010-2015.
Bà là Ủy viên BCH Hội TLH-GDH và là Phó chủ
tịch Hội Nữ trí thức TPHN. Bà cũng đã từng
tham gia các chương trình trao đổi học giả có uy
tín như: DAAD(CHLB Đức, 1996-1997);
Chương trình Fulbright(Hoa kỳ, 2006-2007);
Chương trình Eramus Mundus(EU, 2010) tại 3
trường Đại học của Anh, Tiệp khắc,Hà lan. Bà
đã từng chủ trì nhiều chương trình NC từ cấp
nhà nước đến cấp Bộ và cấp cơ sở. Bà cũng là
tác giả, chủ biên của hàng chục cuốn sách:
chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng
dẫn… Những lĩnh vực là thế mạnh mà bà có
nhiều kinh nghiệm là: Phát triển và đánh giá tác
động của các chương trình giáo dục; Phát triển
và đánh giá các chương trình can thiệp sớm
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cho trẻ có nhu cầu đặc biệt; Nghiên cứu các lĩnh
vực liên quan đến năng lực và phát triển năng
lực của HS phổ thông; Các nghiên cứu về GD
cơ bản, GD Mầm non, GD kĩ năng sống, bạo
lực học đường, GD không chính qui, Xã hội học
tập, GD người lớn.
PGS.TS. Vương Thanh Hương
Viện KHGD Việt Nam

TS. Vương Thanh Hương có bằng Tiến sĩ giáo
dục học năm 2003, đã học thạc sĩ Quản lý giáo
dục tại Vương quốc Anh và cử nhân về thông
tin khoa học tại Đại học Tổng hợp Praha, Tiệp
Khắc. TS. Vương Thanh Hương công tác tại
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam từ năm 1988
đến nay.
TS. Vương Thanh Hương tham gia nghiên cứu
các lĩnh vực về giáo dục và có liên quan như:
Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS); xây
dựng hệ thống chỉ số giáo dục; đào tạo/bồi
dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ giáo dục/quản
lý giáo dục; ứng dụng ICT trong giáo dục; xã hội
hóa giáo dục và các nghiên cứu so sánh về giáo
dục giữa Việt Nam và các nước. TS. Vương
Thanh Hương cũng tham gia giảng dạy sau đại
học chuyên ngành quản lý giáo dục và là tư vấn
tăng cường năng lực/tư vấn đào tạo của nhiều
dự án phát triển do các tổ chức quốc tế tài trợ.

TS. Phạm Quang Sáng
Viện KHGD VN

TS. Phạm Quang Sáng có bằng TS kinh tế
(chuyên ngành Kinh tế và Tổ chức lao động)
vào năm 1997. Từ 1982 - 2012 ông công tác tại
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và đã trải
qua các cương vị: Phụ trách Ban nghiên cứu
Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, Giám
đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng, Giám đốc
Trung tâm Phân tích và Dự báo nhu cầu đào tạo
nhân lực. Hiện nay ông tham gia công tác ở Hội
Khuyến học Việt Nam và tham gia đào tạo thạc
sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục cho
các cơ sở đào tạo ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, Huế. Ông đã chủ trì 08 đề tài cấp Bộ,
thành viên của nhiều đề tài cấp Nhà nước,
thành viên Tổ thư ký xây dựng Chiến lược phát
triển giáo dục 2001-2010 và 2011-2020, thành
viên Tổ công tác của Chính phủ xây dựng “Quy
hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn
2011-2020”. Ông đã làm chuyên gia tư vấn
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trong nước cho nhiều dự án giáo dục được tài
trợ bởi WB, ADB,... và giảng viên của Chương
trình đào tạo “Lập kế hoạch chiến lược cấp
trường” do Canada tài trợ; chủ trì (bên tư vấn)
về Quy hoạch phát triển giáo dục cho 6 tỉnh.
Những thế mạnh mà ông có nhiều kinh nghiệm
là: Đánh giá tác động của chính sách/ chương
trình/ dự án giáo dục; phân tích chi phí, hiệu
quả, chất lượng và công bằng giáo dục;
TS. Phạm Quang Sáng sẽ trao đổi và phản hồi
về các bài tập liên quan đến Unite 1, Module 2
và Unite 4, Module 3.

TS. Lê Ngọc Thạch
Trưởng phòng KHCN&HTQT
Trường CBQLGD TPHCM

TS. Lê Ngọc Thạch là Tiến sĩ khoa học về Giáo
dục mở rộng. Hiện nay anh là Giảng viên chính,
Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác
quốc tế, Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành
phố Hồ Chí Minh.
TS. Thạch đã có thời gian dài trên 30 năm học
tập và giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT). Sau khi tốt nghiệp Đại học tại Trường
ĐHCT, anh đi học Thạc sĩ tại Trường Đại học
Dortmund - Cộng hòa Liên ban Đức và Trường
Đại học UP. Diliman, Philippines. Sau đó, anh đi
học Tiến sĩ về Giáo dục mở rộng tại Bộ môn
Phát triển nghề nghiệp và giáo dục thường
xuyên, Khoa Nghiên cứu giáo dục, Trường Đại
học Putra Malaysia (UPM) trong Chương trình
322 của Chính phủ Việt Nam. Khoa Nông
nghiệp & SHƯD, Viện Nghiên cứu phát triển
Đồng bằng sông Cửu Long và Khoa Khoa học
xã hội và nhân văn của Trường ĐHCT là những
nơi mà anh đã có thời gian giảng dạy và nghiên
cứu khoa học lâu nhất.
TS Thạch đã tham gia giảng dạy đại học và sau
đại học trên một số lĩnh vực về lập kế hoạch
phát triển nông thôn, giáo dục mở rộng. Gần
đây, anh tham gia nghiên cứu giảng dạy về lĩnh
vực phát triển nguồn nhân lực, quản lý giáo dục
và đặc biệt là giáo dục thường xuyên.
TS. Lê Ngọc Thạch sẽ trao đổi và cung cấp
phản hồi về một số bài tập liên quan đến Unit 2
Module 2 và Unit 1 Module 5
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ThS. Vũ Thị Thu Huyền
Giảng viên, khoa Quản lý giáo dục
Trường Cán bộ quản lý giáo dục
TPHCM (IEMH)

ThS. Vũ Thị Thu Huyền là thạc sỹ chuyên ngành
Quản lý giáo dục, thạc sỹ chuyên ngành Hành
chính công, hiện đang công tác tại Trường Cán
bộ quản lý giáo dục TPHCM; tham gia dự án
Việt – Bỉ về ứng dụng công nghệ thông tin tại
miền Nam Việt Nam; đã hoàn thành Chương
trình giáo dục từ xa về Lập kế hoạch ngành giáo
dục của học viện IIEP-UNESCO.
Có kinh nghiệm giảng dạy một số chuyên đề về
khoa học quản lý nhà trường như: Quản lý nhân
sự trường phổ thông, Quản lý hoạt động giáo
dục trong trường phổ thông. Đã và đang tham
gia nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, quản
lý nhà trường phổ thông.
ThS. Vũ Thị Thu Huyền sẽ trao đổi và cung cấp
phản hồi về một số bài tập liên quan đến
Module 5.

ThS. Phùng Đình Dụng là thạc sỹ chuyên ngành
Giáo dục học, đang nghiên cứu sinh tại Đại học
Giảng viên, khoa Tâm lý – Giáo dục
Sư phạm Thái Nguyên, công tác tại Trường cán
Trường cán bộ quản lý giáo dục
bộ quản lý giáo dục TPHCM từ năm 1999; từng
TPHCM (IEMH)
tham gia các dự án của VVOB (Việt – Bỉ) tại
miền Nam Việt Nam; đã hoàn thành Chương
trình giáo dục từ xa về Lập kế hoạch ngành giáo
dục do IIEP-Paris năm 2014. Hướng nghiên cứu
và giảng dạy chính là: Thống kê trong nghiên
cứu khoa học Tâm lý và Giáo dục, Ứng dụng
CNTT trong quản lý và dạy học tích cực, Các kỹ
năng hỗ trợ lãnh đạo giáo dục.
ThS. NCS. Phùng Đình Dụng

ThS Phùng Đình Dụng sẽ trao đổi và cung cấp
phản hồi về các bài tập liên quan đến Module 5.
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ThS. NCS. Nguyễn Thị Lan Hương

Thanh tra Bộ GD&ĐT

ThS. Nguyễn Thị Lan Hương có bằng thạc sỹ
Quản lý giáo dục và thạc sỹ Kinh tế, hiện đang
làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý kinh
tế tại Học viện Khoa học xã hội. ThS. Hương
hiện đang công tác tại Thanh tra Bộ Giáo dục và
Đào tạo và đã tham gia khóa đào tạo lập kế
hoạch giáo dục từ xa do IIEP Paris phối hợp
UNESCO Việt Nam và Học viện Quản lý giáo
dục tổ chức từ tháng 6/2012 đến tháng 4/2013.
Trước khi chuyển công tác về Bộ GD&ĐT, ThS.
Hương đã từng công tác tại Học viện Quản lý
giáo dục và một số dự án của Bộ GD&ĐT như
dự án HTKT Xây dựng kế hoạch tổng thể giáo
dục trung học, dự án HTKT Phát triển giáo dục
THPT, dự án Phát triển giáo viên tiểu học, dự
án Việt – Bỉ. Cô đã tham gia Chương trình bồi
dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình
thức liên kết Việt Nam – Singapore.
ThS. Nguyễn Thị Lan Hương sẽ trao đổi và
cung cấp phản hồi về các bài tập liên quan đến
Unit 2 Module 3 và Unit 1 Module 4

PGS. TS. Nguyễn Thành Vinh
GVCC, Chủ nhiệm khoa QLGD
Học viện QLGD

TS. Nguyễn Thành Vinh có bằng Thạc sỹ Quản
lý giáo dục năm 1997, tiến sỹ giáo dục học vào
năm 2003. Từ 1998 - 2004 ông công tác tại Học
viện quản lý giáo dục- Bộ GD&ĐT. Từ 20042009 công tác tại Trường Cán bộ Dân tộc. Từ
2009 đến nay công tác tại Học viên quản lý giáo
dục và đã trải qua các cương vị: Hiệu trưởng
trường THPT, Trưởng phòng Hành chính tổ
chức, Phó hiệu trưởng trường Cán bộ Dân tộc,
Trưởng Khoa quản lý. Hiện nay TS. Vinh là
trưởng Khoa quản lý, Tổng biên tập Tạp chí
Quản lý giáo dục; tham gia công tác đào tạo cử
nhân, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành Quản lý
giáo dục và Giáo dục học Học viên quản lý giáo
dục cho 1 số cơ sở đào tạo đại học ở trong
nước, đã làm chuyên gia tư vấn trong nước cho
nhiều dự án giáo dục được tài trợ bởi WB,
ADB,... và giảng viên của nhiều Chương trình
đào tạo hợp tác với nước ngoài.
TS. Nguyễn Thành Vinh sẽ dạy và cung cấp
phản hồi về các bài tập liên quan đến Chất
lượng giáo dục Unit3 Module 4.
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