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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay, dƣới tác động mạnh mẽ của 

cuộc cách mạng Khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt sự phát triển nhƣ vũ 

bão của công nghệ thông tin đã làm cho nền kinh tế thế giới đang có những 

biến đổi sâu sắc và nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực của đời xã hội. Sự ra 

đời và phát triển của nền kinh tế tri thức đã trở thành xu thế tất yếu khách 

quan của nền kinh tế thị trƣờng. Khi mà tri thức trở thành lực lƣợng sản xuất 

trực tiếp và là yếu tố hàng đầu quyết định sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế 

của các quốc gia thì các nƣớc trên thế giới đều ý thức đƣợc rằng giáo dục 

chính là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Thực tế 

cho chúng ta thấy, trong thời kỳ lao động thủ công là chủ yếu thì các yếu tố 

lao động và đất đai đóng vai trò là động lực của sự phát triển. Nhƣng đến thời 

kỳ cách mạng công nghiệp, lao động, vốn, kỹ thuật và phƣơng pháp quản lý 

đƣợc xem là những yếu tố chủ chốt của tăng trƣởng kinh tế. Trong thời đại 

của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, với sự tiến đến nền văn 

minh trí tuệ, tiến đến các "xã hội thông tin", trong đó "thông tin" trở thành 

nguồn tài nguyên quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của xã hội thì vai trò 

của giáo dục ngày càng quan trong và cần thiết hơn bao giờ hết.  

 Việt Nam là một nƣớc có nền kinh tế đang phát triển, để hội nhập vào 

nền kinh tế chung của thế giới thì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực là một trong 

những yếu tố then chốt luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm. Mặt khác, 

Việt Nam theo đuổi phát triển theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Do đó, để 

đảm bảo phát triển theo hƣớng tiến bộ đòi hỏi phải đảm bảo công bằng cơ hội 

cho mọi ngƣời, một trong những điều đó là đảm bảo công bằng trong giáo 

dục, đặc biệt là giáo dục phổ cập đối với ngƣời nghèo để khắc phục nghèo đói 

di truyền, nghèo đói vĩnh viễn, tiến tới xóa đói giảm nghèo. Để thực hiện 
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đƣợc mục tiêu đó cần phải đảm bảo tỷ lệ trẻ em đến trƣờng cao, đặc biệt là trẻ 

em ở bậc phổ cập giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt đƣợc 

trong sự phát triển của ngành giáo dục, thì vẫn còn đó không ít những khó 

khăn, thách thức đòi hỏi phải tìm hƣớng giải quyết. Một trong số những thách 

thức đó là tình trạng bỏ học của trẻ em. Đặc biệt, là tình trạng bỏ học của học 

sinh THCS đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội.Tình trạng học sinh bỏ 

học là một dấu hiệu cho thấy yêu cầu công bằng trong giáo dục bị vi phạm. 

Phát triển giáo dục và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục - đào tạo là 

cơ sở để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

tồn vốn văn hoá cho đồng bào các dân tộc. Công bằng trong giáo dục là việc 

đảm bảo cơ hội học tập, cơ hội đến trƣờng cho tất cả mọi ngƣời, từ miền xuôi 

đến miền ngƣợc, từ trẻ em bình thƣờng đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn hay thuộc diện chính sách đƣợc Nhà nƣớc và cộng đồng tạo điều kiện, 

hỗ trợ để học tập. “Việc một bộ phận dân cƣ không thể theo đuổi bậc học cao 

đã khiến cho việc giải quyết vấn đề chất lƣợng nguồn nhân lực con ngƣời gặp 

khó khăn hơn” [17]. Do đó, việc cải thiện tình trạng bỏ học của học sinh 

THCS ở Việt Nam là rất cần thiết.  

Cũng nhƣ một số địa phƣơng khác, ở Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình tình 

trạng học sinh bỏ học là một yếu tố đáng lƣu tâm. Theo số liệu thống kê năm 

học 2009 - 2010 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 59 học sinh bỏ học ở độ tuổi 

THCS, chiếm 3,19%  so với số lƣợng học sinh cùng độ tuổi. Trong những 

năm gần đây, đƣợc sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của Đảng và Nhà nƣớc, các 

cấp ban ngành, tỷ lệ học sinh bỏ học có giảm nhƣng vẫn chiếm tỷ lệ cao. Tính 

đến năm học 2012-1013, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn số học sinh độ tuổi 

THCS bỏ học là 39  học sinh chiếm 2,37%. Các xã có số trẻ em nghỉ học 

nhiều nhƣ Hợp Thịnh, Độc Lập, Yên Quang. Nhƣ vậy có thể thấy rằng, việc 
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tồn tại tỷ lệ học sinh THCS bỏ học không nhỏ thực sự trở thành một vấn đề 

khiến cho ai có tâm huyết với giáo dục không khỏi băn khoăn, trăn trở.  

Xuất phát từ những lý do trên mà tác giả đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài 

“Cơ sở kinh tế - xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình”, nhằm góp phần tìm hiểu thêm về hành vi bỏ 

học của học sinh THCS cũng nhƣ nguyên nhân dẫn đến hiện trạng đó, làm cơ 

sở cho việc đề xuất một số biện pháp khắc phục. 

 Lựa chọn đề tài, tác giả tiếp cận vấn đề dƣới góc độ kinh tế nói chung 

và kinh tế chính trị nói riêng, trong đó đầu tƣ cho giáo dục đƣợc coi là một 

trong những kênh đầu tƣ quan trọng nhất để phát triển nguồn nhân lực, đồng 

thời việc đảm bảo công bằng trong giáo dục đƣợc xem nhƣ là điều kiện thiết 

yếu để đảm bảo công bằng trong phân phối thu nhập tƣơng lai. Hơn nữa, khi 

xem xét hiện tƣợng bỏ học ở đối tƣợng mà luận văn nghiên cứu, tác giả sẽ cố 

gắng cắt nghĩa vấn đề dƣới lát cắt của một hiện tƣợng kinh tế tổng hợp bằng 

việc phân tích, so sánh giữa lợi ích và chi phí học tập có liên quan đến quyết 

định bỏ học của học sinh. 

 Nghiên cứu đề tài, tác giả cố gắng trả lời câu hỏi sau : Thực trạng bỏ học 

của học sinh trung học cơ sở   trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình hiện 

nay? Nguyên nhân nào chi phối tình trạng bỏ học nói trên? Các giải pháp, 

chính sách cần áp dụng để cải thiện tình hình trong thời gian tới? 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 * Mục đích nghiên cứu: 

 Luận văn tập trung vào phân tích và xác định các nguyên nhân chính 

chi phối hiện trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ 

Sơn, tỉnh Hòa Bình hiện nay để trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp khả thi 

nhằm hạn chế tình hình này. 
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* Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 Để đạt đƣợc mục đích trên luận văn đi vào thực hiện những nhiệm vụ 

cụ thể sau: 

 - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan tình trạng bỏ học của 

học sinh nói chung. 

 - Mô tả, phân tích và đánh giá thực trạng bỏ học của học sinh trung học 

cơ sở  trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

 - Xác định các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng bỏ học của học 

sinh THCS trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình nói trên. 

 - Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh 

trung học cơ sở  trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tƣợng nghiên cứu: 

 Tình trạng bỏ học của học sinh THCS.  

* Phạm vi nghiên cứu: 

 Luận văn nghiên cứu tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở   

trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.  

 Phạm vi khảo sát: các xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

 Thời gian nghiên cứu: từ năm 2009 đến 2013. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng phƣơng pháp luận chung của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

 Luận văn kết hợp các phƣơng pháp cụ thể nhƣ: phƣơng pháp logic - 

lịch sử phƣơng pháp trừu tƣợng hóa khoa học, phƣơng pháp khảo sát thực 

tế, điều tra phỏng vấn, phƣơng pháp hệ thống, phƣơng pháp tổng hợp và 

phân tích, phân tích chi phí - lợi ích, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp 

quan sát,... 
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5. Những đóng góp của  luận văn 

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về học sinh bỏ học nói chung và bỏ 

học của học sinh trung học cơ sở  nói riêng. 

Phân tích đánh giá thực trạng đồng thời chỉ ra những nguyên nhân của 

tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Hòa Bình.  

 Đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh 

trung học cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thời gian tới. 

6. Cấu trúc của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài 

đƣợc kết cấu làm 4 chƣơng. 

Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận 

Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Chƣơng 3. Tác động của cơ sở kinh tế - xã hội đến tình trạng bỏ học của 

học sinh trung học cơ sở  ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình 

Chƣơng 4. Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh 

trung học cơ sở   ở huyện Kỳ Sơn trong thời gian tới 
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NỘI DUNG 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Khái quát các công trình nghiên cứu trên thế giới 

 Giáo dục là con đƣờng giúp cho hầu hết các quốc gia đang phát triển 

thoát khỏi đói nghèo, là việc chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lƣợng của mỗi 

đất nƣớc. Cùng với xu thế quốc tế hóa và hội nhập toàn cầu thì nhân tố con 

ngƣời ngày càng đƣợc coi trọng và đóng vai trò quyết định đối với sự phát 

triển của quốc gia. Không chỉ riêng đối với Việt Nam mà đối với tất cả các 

nƣớc trên thế giới đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục quan 

trọng là vậy, tuy nhiên tình trạng bỏ học của trẻ em vẫn diễn ra ở nhiều nơi, 

nhiều nƣớc trên thế giới. Cho đến nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu 

về vấn đề này dƣới nhiều góc độ khác nhau, tiêu biểu là: 

 Nghiên cứu của UNESCO (1980), trên tạp chí A Statislical study of 

Trendsand Patterns in Repetiuon and Dropout có bài “Wastage in Primary 

and General Secondary Education”, đã chỉ ra rằng ở cấp độ quốc gia, tỷ lệ 

nhập học của trẻ em đƣợc coi là chỉ số để đánh giá sự phát triển của quốc gia 

và có tỷ lệ thuận với tăng trƣởng kinh tế. Từ năm 1990, tỷ lệ học hết tiểu học 

trên thế giới đã có sự cải thiện đáng kể. Các nƣớc có mức thu nhập trung bình 

nhƣ Malaysia, Mehico có tỷ lệ nhập học ở cấp tiểu học đạt gần 100%, còn các 

nƣớc có thu nhập thấp nhƣ Kenya và Yemen chỉ đạt dƣới 70% [45]. 

 Nghiên cứu của UNICEF (2010) đƣợc trình bày trong “Báo cáo phân 

tích tình hình trẻ em tỉnh Điện Biên”, chỉ ra rằng khi tỷ lệ nhập học ngày càng 

cải thiện thì việc học sinh bỏ học đang là một trong những vấn đề mà hầu nhƣ 

tất cả các nƣớc đang phát triển phải đối mặt. Điều này không những có ảnh 



 7 

hƣởng trực tiếp đến kết quả của việc phổ cập hóa giáo dục cấp tiểu học mà 

còn là một sự lãng phí nguồn lực và tăng số ngƣời mù chữ. Trong các nƣớc 

đông dân số, tỷ lệ nhập học cao đồng thời tỷ lệ bỏ học ở các nƣớc này cũng 

cao [38]. Nhƣ vậy, do điều kiện và chính sách kinh tế - xã hội khác nhau, một 

số nƣớc cũng đã đạt đƣợc những mục tiêu đề ra đối với giáo dục. Song bên 

cạnh đó, nhiều nƣớc cũng đã không đạt đƣợc mục tiêu đó. Các quốc gia sẽ 

phải đƣơng đầu với các vấn đề về bỏ học của học sinh ở các cấp học trong 

từng giai đoạn phát triển của mình. Điều này đƣợc các nhà nghiên cứu quan 

tâm, tùy theo cách tiếp cận và từng lĩnh vực nghiên cứu mà có những lý giải 

về nguyên nhân bỏ học của học sinh. 

 Năm 2008, trong bài báo “Socioeconomic determinants of primary 

school dropout”, Okumu, Ibrahim M.; Nakajjo; Alex and Isoke, Doreen đã 

phân tích các yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến tình trạng bỏ học của học 

sinh tại Uganda. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố nhƣ giới tính, 

mức học phí, giới tính của chủ hộ không có ý nghĩa tác động đến tỷ lệ bỏ học 

của học sinh, mà cho ra rằng các biến số nhƣ: quy mô gia đình, trình độ học 

vấn của cha mẹ, địa vị kinh tế của gia đình... là những nhân tố quan trọng tác 

động đến cơ hội tiếp tục học tập của trẻ em. Ngoài ra còn các yếu tố liên quan 

đến văn hóa, niềm tin, thái độ cha mẹ cũng đóng vai trò quan trọng đối với 

việc học tập của trẻ em. Đặc biệt, hoàn cảnh bất lợi về kinh tế - xã hội vừa là 

nguyên nhân, vừa là hậu quả của tình trạng bỏ học di truyền [42]. 

 Nghiên cứu của N. K. Mohanty thông qua mối quan hệ giữa nhân khẩu 

học với việc lập kế hoạch giáo dục đã cho thấy, việc xây dựng và thực hiện 

mục tiêu nâng cao tỷ lệ nhập học và chất lƣợng giáo dục trong phát triển giáo 

dục cần phải tính đến các yếu tố nhân khẩu nhƣ cấu trúc giới tính và độ tuổi 

của dân cƣ. Giữa nhân khẩu học và kế hoạch giáo dục  có liên quan mật thiết 

với nhau và là hai yếu tố quan trọng để nâng cao tỷ lệ nhập học của trẻ em 
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vàchất lƣợng giáo dục. Khi tỷ lệ nhập học cao vƣợt quá khả năng đầu tƣ cho 

giáo dục thì hiệu quả của hệ thống giáo dục từ quan điểm kinh tế và chất 

lƣợng giáo dục  từ quan điểm của ngành giáo dục sẽ bị giảm. Tỷ lệ nhập học 

của trẻ em không chỉ là chỉ số của sự phát triển mà còn liên quan đến những 

vấn đề chủ yếu nhƣ hệ thống cơ sở trƣờng học, khoảng cách địa lý và những 

nhân tố khác nhƣ khả năng kinh tế của gia đình cũng mong muốn hƣớng tới 

phát triển giáo dục của cha mẹ [43]. 

 Nghiên cứu về tình trạng bỏ học ở Ấn Độ của Stelios N. Georgiou 

(2007), trên cơ sở số liệu thống kê khá đầy đủ theo các năm và theo đặc điểm 

kinh tế - xã hội cơ bản nhƣ đô thị, nông thôn, giới tính đã chỉ ra xu hƣớng và 

số học sinh bỏ học theo từng nhóm tuổi và khối lớp. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy, có khoảng 20% học sinh tiểu học và 11% học sinh trung học bỏ học năm 

1978, chủ yếu là học sinh lớp 1. Và đặc biệt là theo nghiên cứu này thì tình 

trạng bỏ học của trẻ em gái chiếm tỷ lệ cao hơn so với trẻ em trai do nhiều 

nguyên nhân khác nhau trong đó nguyên nhân cơ bản là hiện tƣợng tảo hôn đã 

dẫn tới tình trạng học sinh bỏ học nhiều [43]. 

 Nghiên cứu của EL. Daw A. Suliman ở Ai Cập năm 2000, cho thấy 

tình trạng bỏ học của trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi chiếm tới 16%. 

Trong đó, tình trạng bỏ học của trẻ em gái cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ bỏ học 

của trẻ em trai. Nguyên nhân của tình trạng này ngoài do chi phí giáo dục cao, 

trƣờng xa còn liên quan đến phong tục tập quán, địa vị của ngƣời phụ nữ, điều 

kiện kinh tế của gia đình, trình độ học vấn và nghề nghiệp của cha mẹ... [44]. 

 Nhìn chung các công trình nghiên cứu liên quan đến tình trạng học sinh 

bỏ học trên thế giới đều xuất phát từ những chính sách, trình độ phát triển, 

phong tục tập quán truyền thống, thói quen và đặc trƣng văn hóa của từng 

nhóm xã hội khác nhau. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn những 

nguyên nhân chủ quan nhƣ chất lƣợng của giáo viên, nội dung chƣơng trình, 
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phƣơng pháp giảng dạy, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học... Trong đó, đặc 

biệt quan trọng và có tác động trực tiếp đến tình trạng này là thái độ và hành 

vi của cha mẹ đối với việc đi học của trẻ em. Song, điều này lại phụ thuộc vào 

hai yếu tố chủ yếu là mức thu nhập gia đình, nhận thức, hành vi ứng xử của 

cha mẹ đối với việc học của trẻ em. Tùy theo góc độ nghiên cứu khác nhau 

mà các tác giả đã chỉ ra những nguyên nhân khác nhau. Để nâng cao tỷ lệ 

nhập học và hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh, ngoài việc đầu tƣ cơ sở 

vật chất và phát triển quy mô trƣờng học còn phụ thuộc vào chính sách dân 

số, chính sách phát triển nguồn nhân lực, tâm lý và thái độ của cha mẹ và 

cộng đồng đối với quá trình học tập của trẻ. Các chính sách, giải pháp thƣờng 

đƣợc đƣa ra để ngăn chặn tình trạng bỏ học của trẻ em nhƣ xây dựng trƣờng 

học, cải cách chƣơng trình sách giáo khoa, khuyến khích vật chất và tinh thần 

đối với học sinh… đều chỉ phát huy tác dụng khi gắn với điều kiện hoàn cảnh 

cụ thể của từng địa phƣơng, từng nhóm xã hội, cá nhân cha mẹ mà hộ gia 

đình nơi mà trẻ em đang sống. Yếu tố quan trọng nhất và quyết định trực tiếp 

nhất đối với mức độ đi học của trẻ là thái độ và hành vi của cha mẹ học sinh 

đối với việc học của con. Nhƣng điều này lại phụ thuộc vào hoàn cảnh gia 

đình và điều kiện kinh tế - xã hội. Việc xác định ảnh hƣởng của điều kiện 

kinh tế - xã hội đến tình trạng đi học của học sinh là vấn đề cần đáng đƣợc 

quan tâm xem xét và nghiên cứu sâu hơn.  

1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 

 Giáo dục là một trong những mục tiêu cơ bản để phát triển kinh tế - xã 

hội của mỗi quốc gia. Ở nƣớc ta, phát triển giáo dục đƣợc Đảng và Nhà nƣớc 

coi là quốc sách hàng đầu. Vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dƣỡng nhân tài luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm. Luật Giáo dục 

(2005), quy định: “Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân 
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không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngƣỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, 

địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập” [9]. 

 Sau đổi mới năm 1986, ở Việt Nam với sự chuyển biến từ nền kinh tế 

tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng đã đặt ra nhiều vấn đề trong việc 

phát triển nguồn nhân lực mà cốt lõi là phát triển giáo dục. Những thành tựu 

đạt đƣợc trong phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định chính trị làm cho thế và 

lực nƣớc ta lớn mạnh lên nhiều so với trƣớc. Sự đóng góp về nguồn lực của 

nhà nƣớc và nhân dân cho phát triển giáo dục ngày càng đƣợc tăng 

cƣờng. Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học, công 

nghệ trên thế giới có thể làm cho khoảng cách kinh tế và tri thức giữa Việt 

Nam và các nƣớc ngày càng lớn hơn, nƣớc ta có nguy cơ bị tụt hậu xa hơn. 

Hội nhập quốc tế, đặc biệt là sau sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng 

mại thế giới WTO không chỉ tạo cho giáo dục cơ hội phát triển mà còn chứa 

đựng nhiều hiểm họa, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập của những giá trị văn hóa 

và lối sống xa lạ làm xói mòn bản sắc dân tộc. Ngoài trọng tâm đào tạo con 

ngƣời với đầy đủ năng lực và phẩm chất, thì vấn đề bỏ học của học sinh trung 

học cũng ngày càng đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và các tổ chức ban ngành quan 

tâm. Mặc dù, nghiên cứu về tình trạng bỏ học của trẻ em ở Việt Nam mới bắt 

đầu thu hút đƣợc sự quan tâm của các nhà khoa học sau đổi mới 1986, nhƣng 

đến nay đã đạt đƣợc một số thành tựu đáng kể.  

 Trƣớc tiên phải kể đến công trình “Vùng núi phía Bắc Việt Nam – Một 

số vấn đề môi trường và kinh tế - xã hội” của Lê Trọng Cúc và A. Terry 

Rambo năm 2001. Nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hƣởng của phong tục tập quán, 

quan điểm của một nhóm DTTS có ảnh hƣởng đến sự phát triển giáo dục. Kết 

quả khảo sát chỉ ra rằng, đối với vùng sâu, vùng xa miền núi phía Bắc tỷ lệ 

mù chữ cao không chỉ do chất lƣợng dịch vụ giáo dục yếu mà còn do tâm lý,  

 



 11 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng việt 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2009 -2010, phòng Giáo dục - Đào tạo 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh hòa Bình. 

2. Báo cáo tổng kết năm học 2010 -2011, phòng Giáo dục- Đào tạo 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh hòa Bình. 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2011 -2012, phòng Giáo dục - Đào tạo 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh hòa Bình. 

4. Báo cáo tổng kết năm học 2012 -2013, phòng Giáo dục - Đào tạo 

huyện Kỳ Sơn, tỉnh hòa Bình. 

5. Báo cáo chính thức dân số năm 2013, Chi cục Thống kê Huyện Kỳ 

Sơn, tỉnh hòa Bình. 

6. Baulleh B và ngƣời khác (2002), Sự phát triển của dân tộc thiểu số tại 

Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội, Wasington, DC World Bank 

Development Research Group macroeconomic and growth. 

7. Phạm Thanh Bình, “Về nguyên nhân và biện pháp chống bỏ học”, 

Viện Nghiên cứu giáo dục - 1992.  

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Chiến lược phát triển giáo dục 2009 - 

2020, Nxb. Giáo dục, Hà Nội. 

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Luật Giáo dục 2005, Nxb. Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội. 

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, 

Nxb. Giáo dục Việt Nam 

11. Bối cảnh quốc tế trong nƣớc và các quan điểm phát triển giáo dục 

giai đoạn 2008 -2020 (2008). Tạp chí Khoa học giáo dục, số 32. 

12. Lê Trọng Cúc và A. Terry Rambo (2001), Vùng núi phía Bắc Việt 

Nam – Một số vấn đề môi trường và kinh tế xã hội, Hà Nội. 



 12 

13. Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP (2010), Tổng quan 

Báo cáo Phát triển Con người 2010 - Tổng quan, Nxb. Văn hóa - Thông tin, 

Hà Nội. 

14. Donald B. Holsirger (2007), Bất bình đẳng trong giáo dục và vấn đề 

kết quả học tập tại Việt Nam, Brigham Young University, Hawaii, USA: Hội 

thảo “Giáo dục so sánh lần thứ nhất: Phát triển giáo dục so sánh ở Việt 

Nam” do Viện nghiên cứu Giáo dục Việt Nam tổ chức. 

15. Hoàng Ngọc Di (1979), Góp phần tìm hiểu nghị quyết về cải cách 

giáo dục, Nxb. Sự thật, Hà Nội. 

16. Lê Duẩn, Trƣờng Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu (1979), Về đường 

lối giáo dục xã hội chủ nghĩa, Nxb. Sự thật, Hà Nội. 

17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

19. Trần Thị Hà Giang – chủ nhiệm đề tài (2005), Sự biến đổi gia đình 

Việt Nam trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội - 10 năm cuối thế kỷ XX và 

những năm dầu thế kỷ XXI - Tiếp cận phúc lợi gia đình, Nhiệm vụ trọng điểm 

cấp Bộ, Viện Gia đình và Giới, Hà Nội. 

20. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục và khoa học giáo 

dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

21. Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển giáo dục phát triển con ngƣời 

phục vụ phát triển xã hội - kinh tế, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

22. Phạm Minh Hạc (2002), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ 

XXI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

23. Nguyễn Đình Hƣơng (2009), Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện 

đại, Nxb. Giáo dục Việt Nam. 



 13 

24. Vũ Ngọc Hải, Trần Khánh Đức và các tác giả khác (2003), Hệ thống 

giáo dục hiện đại trong những năm đầu thế kỷ XXI: Việt Nam và thế giới, 

Nxb. Giáo dục. 

25. Vũ Ngọc Hải, Đặng Bá Lâm, Trần Khánh Đức (2003), Giáo dục Việt 

Nam đổi mới và phát triển hiện đại, Nxb. Giáo dục. 

26. Phạm Minh Hạc (1999). Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa của 

thế kỷ XXI. Nhà xuất bản chính trị quốc gia-Hà Nội. 

27. Đỗ Thiên Kính (2010), “Bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện 

nay”. Tạp chí Xã hội học, số 1. 

28. Lee. A. (2006), Phân tích giới tính trong khảo sát về mức sống các 

hộ gia đình ở Việt Nam năm 2004, H. World bank. 

29. Phạm Thanh Long chủ biên (2008), Những vấn đề chung của giáo 

dục học, Nxb Đại học sƣ phạm, Hà Nội. 

30. Marx K., Engels F., Lenin V.I (1984), Bàn về giáo dục, Hà Thế Ngữ, 

Bùi Đức Thiệp sƣu tầm, Nxb Giáo dục. 

31. Đặng Văn Minh, “Khảo sát tình hình lưu ban, bỏ học của học sinh 2 

trường vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh”, Viện Nghiên cứu giáo dục, năm 

1992. 

32. Tình hình học sinh phổ thông bỏ học và các giải pháp khắc phục 

(2008). Tạp chí Khoa học giáo dục, số 33 

33. Tony Bilton và các tác giả khác (1993), Nhập môn Xã hội học, Viện 

xã hội học, Hà Nội. Nxb. Khoa học xã hội. 

34. Tổng cục Thống kê (2010), “Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 

năm 2009: Các kết quả chủ yếu”, Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số 

chủ yếu, tr23, tr33. 

35. Trung tâm nghiên cứu và tƣ vấn phát triển, Ủy ban dân tộc & miền 

núi và unicef (2000 - 2001), trẻ em và gia đình các dân tộc thiểu số Việt Nam 



 14 

– thực trạng và nhu cầu trợ giúp – Nghiên cứu trƣờng hợp 10 nhóm dân tộc 

thiểu số. 

36. Thái Duy Tuyên, “Hiện tượng lưu ban, bỏ học :Thực trạng, nguyên 

nhân, vấn đề và biện pháp”, Viện Nghiên cứu giáo dục, 1992. 

37. UBND huyện Kỳ Sơn (2013), Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Sơn, 

tỉnh Hòa Bình. http://www.kyson.hoabinh.gov.vn 

38. UNICEF Việt Nam (2010), Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh 

Điện Biên, http://www.unicef.org/vietnam/vi/DB_Sitan_vn.pdf. 

39. Vấn đề bất bình đẳng trong giáo dục hiện nay (2011). Tạp chí Khoa 

học xã hội, số 9. 

40. Viện xã hội học (2004 - 2007), “Dự án giáo dục nông thôn Việt Nam 

trong chuyển đổi” (VS-RDE-05), chƣơng trình hợp tác nghiên cứu Việt nam 

– Thụy Điển. 

41. Phạm Viết Vƣợng (2000), Giáo dục học, Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

Tiếng anh 

42. Okumu, Ibrahim M.; Nakajjo; Alex and Isoke, Doreen (2008), 

Socioeconomic determinants of primary school dropout: The logistic model 

analysis, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7851/MPRA Paper No.7851, 

posted 20, March 2008. 

43. N. K. Mohanty (Assistant Professon, Department of  Educational 

Planning), Demographic Aspects of  Educational Planning, 

http://www.educationalforallinindia.com/use-of-demographic-modules-in-

education.htm#_ftnrefl 

44. El. Daw A. Suliman (A Paper for the ERF 9th annual conference) 

(2002). “Why are the children out of school?”,  factors affecting children 

education in Egypt. 

http://www.kyson.hoabinh.gov.vn/
http://www.educationalforallinindia.com/use-of-demographic-modules-in-education.htm#_ftnrefl
http://www.educationalforallinindia.com/use-of-demographic-modules-in-education.htm#_ftnrefl


 15 

45. UNESCO (1980), Wastage in Primary and General Secondary 

Edecation: A Statislical study of Trendsand Patterns in Repetiuon and 

Dropout, Unesco Publications, Ine, Paris. 

46.Các Website: 

http://www.angiang.gov.vn 

http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE186E18/Tiep_tuc_n

ang_chat_luong_de_giao_duc_DBSCL_ngang_bang_voi_ca_nuoc.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE186E18/Tiep_tuc_nang_chat_luong_de_giao_duc_DBSCL_ngang_bang_voi_ca_nuoc.aspx
http://www.baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE186E18/Tiep_tuc_nang_chat_luong_de_giao_duc_DBSCL_ngang_bang_voi_ca_nuoc.aspx

