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Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về giáo dục 

- đào tạo và lý luận quản lý nhà nước về giáo dục - 

đào tạo. Nêu kinh nghiệm của một số quốc gia có nền 

giáo dục - đào tạo tốt để có thể vận dụng vào thực tiễn 

giáo dục - đào tạo ở nước ta. Nghiên cứu các nội dung 

của quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo và làm 

sáng rõ thực trạng của giáo dục - đào tạo cũng như 

quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện 

nay. Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc xây 

dựng nền giáo dục nước ta đã được Đảng và Nhà 

nước chỉ rõ trong giai đoạn từ 2001-2020, đưa ra các 

giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về giáo dục-đào tạo của nước ta thời gian tới  
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