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1. Đặt vấn đề 
Giáo dục Việt Nam đang ở bối cảnh thế giới có 

nhiều thay đổi nhanh và phức tạp. Toàn cầu hoá và hội 
nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. 
Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và 
truyền thông, kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh 
mẽ, tác động trực tiếp đến sự phát triển của các nền giáo 
dục trên thế giới. Trong bối cảnh đó, chìa khóa cho thành 
công của giáo dục mỗi quốc gia không chỉ là sự cải thiện 
chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia mà còn phải 
theo chuẩn quốc tế. Vì vậy, việc tham gia Chương trình 
Đánh giá học sinh (HS) quốc tế (PISA) là một bước hội 
nhập tích cực về mặt giáo dục, giúp so sánh giáo dục 
quốc gia với giáo dục quốc tế cũng như đề xuất thay 
đổi về chính sách giáo dục quốc gia theo chuẩn quốc 
tế. Bài viết cung cấp bức tranh cơ bản kết quả PISA của 
HS Việt Nam ở ba lĩnh vực Toán học, Khoa học, Đọc hiểu 
so với trung bình của các quốc gia/vùng kinh tế OECD 
ở hai chu kì PISA 2012, 2015. Trong bài viết  này, chúng 
tôi phân tích sâu kết quả PISA của HS Việt Nam theo giới 
tính, vị trí trường đóng, loại hình trường và sự thay đổi 
về kết quả PISA qua hai chu kì, từ đó có những phát hiện 
kịp thời nhằm góp phần cải thiện kết quả học tập của HS 
trong giai đoạn tiếp theo.

2. Giới thiệu tổng quan về PISA
2.1. Khái quát về PISA 
PISA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Programme 

for International Student Assessment -  Chương trình đánh 
giá HS quốc tế” do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
thế giới (OECD) khởi xướng và chỉ đạo, nhằm tìm kiếm 
các chỉ số đánh giá tính hiệu quả - chất lượng của hệ 
thống giáo dục của mỗi nước tham gia, từ đó rút ra bài 
học  và xây dựng các khuyến nghị về chính sách đối với 
giáo dục phổ thông. Quy mô của PISA rất lớn, mang tính 
toàn cầu. Đối tượng đánh giá là HS độ tuổi 15, độ tuổi kết 
thúc chương trình giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc 

gia, thấp nhất từ lớp 7 trở lên. 
PISA được thực hiện theo chu kì 3 năm một lần (bắt 

đầu từ năm 2000). Mỗi chu kì PISA đánh giá cả 3 lĩnh vực 
Đọc hiểu, Toán học, Khoa học và tập trung vào một lĩnh 
vực trọng tâm. Đến chu kì PISA 2012 đã phát triển thêm 
một số lĩnh vực đánh giá tự chọn như đánh giá năng 
lực giải quyết vấn đề, đánh giá năng lực tài chính, đánh 
giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin. Đến chu kì 
PISA 2018, phát triển thêm đánh giá năng lực công dân 
toàn cầu. PISA ở những chu kì đầu thực hiện bài thi trên 
giấy, từ chu kì 2012 đã có thêm hình thức đánh giá trên 
máy tính. Hiện nay, đến chu kì PISA 2015, 2018 chỉ còn 
khoảng 10 nước sử dụng bài thi trên giấy.

2.2. Phương pháp chọn mẫu khảo sát chính thức 
của PISA và mẫu khảo sát chính thức PISA chu kì 2012, 
2015 của Việt Nam

Quy trình, kĩ thuật chọn mẫu do OECD chịu trách 
nhiệm. Việt Nam cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục 
có HS tuổi 15 cho OECD. OECD chọn trường, gửi danh 
sách trường về cho Việt Nam. Việt Nam thống kê danh 
sách HS tuổi 15 gửi cho OECD. Đến một thời hạn nhất 
định, OECD sẽ mở phần mềm online KeyQuest. Việt Nam 
sẽ nhập danh sách toàn bộ HS các trường vào phần 
mềm. Phần mềm chọn mẫu sẽ chạy danh sách chọn 
mẫu HS, cùng một lúc, cả OECD và Việt Nam cùng nhận 
được danh sách HS rơi vào mẫu khảo sát của mỗi trường. 
Phương pháp chọn mẫu được sử dụng của OECD là chọn 
mẫu ngẫu nhiên phân tầng hai giai đoạn. Bảng 1 dưới 
đây trình bày số lượng trường thực tế tham gia khảo sát 
PISA chu kì 2012, 2015 ở Việt Nam (xem Bảng 1).

3. Kết quả PISA 2012, 2015 của Việt Nam 
Kết quả PISA chu kì 2012, 2015 của HS Việt Nam đạt 

được ở ba lĩnh vực: Khoa học, Toán học và Đọc hiểu. Kết 
quả theo giới tính HS, vị trí trường đóng, loại hình trường 
và so sánh với kết quả trung bình của HS các nước OECD.

Kết quả trung bình của HS Việt Nam và các nước 
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tham gia PISA ở các lĩnh vực Khoa học, Toán học, Đọc hiểu 
được tính theo điểm trung bình 500, độ lệch chuẩn 100.

3.1.  Kết quả chung
Bảng 2 dưới đây trình bày kết quả trung bình của 

HS Việt Nam ở 3 lĩnh vực: Khoa học, Toán học, Đọc hiểu 
và kết quả trung bình của HS các nước OECD tham gia 
PISA 2012, 2015.

a) Kết quả PISA chu kì 2012 của Việt Nam
Kết quả lĩnh vực Toán học: Kết quả trung bình của 

HS các nước OECD là 494 điểm, của HS Việt Nam là 511 

điểm. Kết quả của HS Việt Nam cao hơn kết quả của HS 
OECD một cách có ý nghĩa thống kê. Kết quả của HS Việt 
Nam xếp thứ 17/65 quốc gia/vùng lãnh thổ tham gia 
PISA 2012.

Kết quả lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả trung bình của 
HS các nước OECD là 496 điểm, của HS Việt Nam là 508 
điểm. Kết quả của HS Việt Nam cao hơn kết quả của HS 
OECD một cách có ý nghĩa thống kê. Kết quả của HS Việt 
Nam xếp thứ 19/65 quốc gia/vùng lãnh thổ tham gia 
PISA 2012.

Kết quả lĩnh vực Khoa học: Kết quả trung bình của HS 
các nước OECD là 501 điểm, của HS Việt Nam là 528 điểm. 
Kết quả của HS Việt Nam cao hơn kết quả của HS OECD 
một cách có ý nghĩa thống kê. Kết quả của HS Việt Nam 
xếp thứ 8/65 quốc gia/vùng lãnh thổ tham gia PISA 2012.

b) Kết quả PISA chu kì 2015 của Việt Nam
Ở lĩnh vực Khoa học: Kết quả trung bình của các 

quốc gia OECD là 493 điểm, của HS Việt Nam là 525 điểm. 
Kết quả của HS Việt Nam cao hơn kết quả của HS OECD 
một cách có ý nghĩa thống kê. Kết quả của HS Việt Nam 
xếp thứ 8/70 quốc gia/vùng lãnh thổ tham gia PISA 2015.

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả trung bình của các 
quốc gia OECD là 490 điểm, của HS Việt Nam là 495 điểm. 
Kết quả Toán học của HS Việt Nam cao hơn 5 điểm so với 
kết quả OECD nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê. Kết quả của HS Việt Nam xếp thứ 22/70 quốc 
gia/vùng lãnh thổ tham gia PISA 2015.

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả trung bình 
của các quốc gia OECD là 493 điểm, của HS 
Việt Nam là 487 điểm. Mặc dù kết quả trung 
bình lĩnh vực Đọc hiểu của HS Việt Nam thấp 
hơn trung bình của HS OECD là 6 điểm nhưng 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết 
quả của HS Việt Nam xếp thứ 32/70 quốc gia/
vùng lãnh thổ tham gia PISA 2015.

c) Sự thay đổi về kết quả PISA qua hai 
chu kì 2012, 2015

Hình 1 trình bày kết quả Khoa học, Toán 
học, Đọc hiểu của HS Việt Nam qua hai chu kì 
PISA 2012 và 2015.

Kết quả phân tích cho thấy:
+ Ở lĩnh vực Khoa học: So với PISA chu kì 

Bảng 1: Thống kê số lượng trường Việt Nam tham gia PISA 
2012, 2015

Loại hình trường/Cấp trường PISA 
2012

PISA 
2015

Loại 
trường

Công lập 148 175

Ngoài công lập 14 13

Cấp 
trường

Trung học phổ thông 121 150

Trung học cơ sở 31 20

Trường nghề 1 1

Trung tâm giáo dục thường xuyên 3 9

Trường Phổ thông dân tộc nội trú 3 4

Trường hỗn hợp 3 4

Tổng số trường 162 188

Bảng 2: Kết quả ở các lĩnh vực Khoa học, Toán học, Đọc hiểu PISA 
chu kì 2012, 2015

Lĩnh vực  Quốc gia/
vùng

2012 2015

Trung 
bình SE Xếp 

hạng
Trung 
bình SE Xếp 

hạng

Khoa học
OECD 501 (0.5) 493 (0.4)

Việt Nam 528 (4.3) 8/65 525 (3.9) 8/70

Toán học
OECD 494 (0.5) 490 (0.4)

Việt Nam 511 (4.8) 17/65 495 (4.5) 22/70

Đọc hiểu
OECD 496 (0.5) 493 (0.5)

Việt Nam 508 (4.4) 19/65 487 (3.7) 32/70

 Khoa học Toán học Đọc hiểu

Hình 1: Kết quả ba lĩnh vực PISA của Việt Nam qua chu kì 2012, 2015
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2012, kết quả Khoa học của HS Việt Nam ở chu 
kì 2015 thấp hơn kết quả chu kì 2012 là 3 điểm 
nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (2012 là 528 điểm, 2015 là 525 điểm). 

+ Ở lĩnh vực Toán học: So với PISA chu kì 
2012, kết quả Toán học của Việt Nam ở chu kì 
2015 giảm 17 điểm một cách có ý nghĩa thống 
kê ( 2012 là 511 điểm, 2015 là 495 điểm).

+ Ở lĩnh vực Đọc hiểu: So với PISA chu kì 
2012, kết quả Đọc hiểu của Việt Nam ở chu kì 
2015 giảm 21 điểm một cách có ý nghĩa thống 
kê ( 2012 là 508 điểm, 2015 là 487 điểm).

Như vậy, kết quả PISA 2012, 2015 cho thấy 
một số điểm nổi bật về năng lực Khoa học của 
HS Việt Nam. Chu kì 2015, Khoa học là lĩnh vực 
trọng tâm nên có thêm nhiều bài mới với tình 
huống khoa học hiện đại hơn chu kì PISA 2012, 
HS Việt Nam vẫn vượt qua và giữ nguyên thứ 
hạng 8, đưa kết quả PISA 2015 của Việt Nam lọt 
vào top 10. Điều này mang đến cho Việt Nam 
một ý nghĩa quan trọng rằng, HS Việt Nam đã 
được trang bị kiến thức Khoa học chắc chắn, các em có 
năng lực cao trong việc xác định, giải thích và áp dụng 
kiến thức khoa học và kiến thức về các ngành khoa học 
trong nhiều tình huống phức tạp của cuộc sống.

Tuy nhiên, ở hai lĩnh vực: Toán học và Đọc hiểu, HS 
đã không đạt được sự tiến bộ về học tập như lĩnh vực 
Khoa học. HS Việt Nam vẫn giữ được kết quả ngang bằng 
với HS các nước OECD nhưng lại giảm so với chính mình. 
Điều này cho thấy, HS Việt Nam cơ bản đã biết vận dụng 
các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong 
bài thi PISA ở lĩnh vực Toán học, Đọc hiểu, đã đạt được 
các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, năng lực giải quyết vấn 
đề và đủ tự tin để bước vào cuộc sống theo chuẩn năng 
lực của OECD được đánh giá trong bài thi PISA. Sự giảm 
sút về kết quả ở hai lĩnh vực Toán học và Đọc hiểu của HS 
Việt Nam do nhiều nguyên nhân, cần phân tích các nhân 
tố ảnh hưởng đến kết quả một cách chi tiết, nhiều chiều. 
Chúng tôi rà soát lại các bài làm của HS, cho thấy các em 
vẫn cố gắng làm bài, nhưng số câu hỏi bỏ trắng nhiều 
hơn năm 2012 hoặc có cố gắng viết câu trả lời nhưng 
không được điểm tối đa theo thang đánh giá của OECD.

Dưới đây là kết quả cụ thể phân loại theo giới tính 
của HS, theo vị trí trường đóng, theo loại hình trường 
cũng phần nào chỉ ra sự giảm sút kết quả ở lĩnh vực Toán 
học và Đọc hiểu ở những nhóm đối tượng nào.

3.2.  Kết quả các lĩnh vực Toán học, Khoa học và 
Đọc hiểu của PISA 2012, 2015 theo giới tính của học 
sinh Việt Nam

Kết quả trung bình 3 lĩnh vực Khoa học, Toán học, 
Đọc hiểu theo giới tính của HS Việt Nam thể hiện trong 
Bảng 3.

a) Kết quả PISA chu kì 2012 theo giới tính HS
Lĩnh vực Khoa học: Ở các nước OECD, kết quả trung 

bình của HS nữ là 501 điểm và của HS nam là 502 điểm. 

Ở Việt Nam, kết quả lĩnh vực Khoa học của HS nữ là 528 
điểm, nam là 529 điểm. Không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về kết quả của HS nam và HS nữ ở cả OECD và 
Việt Nam.

Lĩnh vực Toán học: Ở các nước OECD, kết quả trung 
bình của HS nữ là 489 điểm và của HS nam là 499 điểm, 
kết quả HS nữ thấp hơn có ý nghĩa so với HS nam 8 điểm. 
Ở Việt Nam, kết quả lĩnh vực Khoa học của HS nữ là 507 
điểm, nam là 517 điểm. Kết quả của HS nam ở Việt Nam 
cao hơn nữ 10 điểm một cách có ý nghĩa thống kê.

Lĩnh vực Đọc hiểu: Ở các nước OECD, kết quả trung 
bình của HS nữ là 515 điểm và của HS nam là 477 điểm, 
kết quả HS nữ cao hơn có ý nghĩa thống kê so với HS 
nam 38 điểm. Ở Việt Nam, kết quả lĩnh vực Đọc hiểu  của 
HS nữ là 523 điểm, nam là 492 điểm. Kết quả của HS nữ 
cao hơn HS nam là 31 điểm một cách có ý nghĩa thống 
kê. 

b) Kết quả PISA chu kì 2015 theo giới tính HS
Ở lĩnh vực Khoa học: Ở các nước OECD, kết quả trung 

bình của HS nữ là 491 điểm và của HS nam là 495 điểm. 
Kết quả của HS nữ thấp hơn có ý nghĩa so với kết quả HS 
nam 3,4 điểm. Ở Việt Nam, kết quả lĩnh vực Khoa học của 
HS nữ là 526 điểm, nam là 523 điểm, không có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả của HS nam và HS nữ.

Ở lĩnh vực Toán học: Ở các quốc gia OECD, kết quả 
Toán học trung bình của nữ là 486 điểm, kết quả của 
nam là 494 điểm, kết quả HS nữ thấp hơn có ý nghĩa so 
với HS nam 7.9 điểm. Ở Việt Nam, kết quả lĩnh vực Khoa 
học của HS nữ là 496 điểm, nam là 493 điểm, không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả của HS nam 
và HS nữ. 

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Ở các quốc gia OECD, kết quả 
Đọc hiểu trung bình của nữ là 506 điểm, kết quả của nam 
là 479 điểm, kết quả HS nữ cao hơn có ý nghĩa so với HS 
nam 27 điểm. Ở Việt Nam, kết quả lĩnh vực Đọc hiểu của 

Bảng 3: Kết quả PISA Việt Nam chu kì 2012, 2015 theo giới tính HS

Chu 
kì

Lĩnh 
vực

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Nữ Nam

Trung bình SE Trung bình SE

2012

Toán
OECD 489 (0.5) 499 (0.6)

Việt Nam 507 (4.7) 517 (5.6)

Khoa 
học

OECD 501 (0.5) 502 (0.6)

Việt Nam 528 (4.1) 529 (5.0)

Đọc 
hiểu

OECD 515 (0.5) 477 (0.6)

Việt Nam 523 (4.0) 492 (5.0)

2015

Toán
OECD 486 (0.5) 494 (0.6)

Việt Nam 496 (4.8) 493 (4.7)

Khoa 
học

OECD 491 (0.5) 495 (0.5)

Việt Nam 526 (4.2) 523 (4.0)

Đọc 
hiểu

OECD 506 (0.5) 479 (0.6)

Việt Nam 499 (3.8) 474 (4.0)
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HS là 499 điểm, nam là 474  điểm. Kết quả của HS nữ cao 
hơn HS nam là 25 điểm một cách có ý nghĩa thống kê. 

Nhận xét chung qua cả hai chu kì PISA 2012, 2015: 
+ Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả của HS nữ cao hơn HS 

nam một cách có ý nghĩa thống kê ở lĩnh vực Đọc hiểu 
(nữ cao hơn nam 31 điểm ở chu kì 2012 và 25 điểm ở chu 
kì 2015). Kết quả Đọc hiểu của HS nam và HS nữ ở chu kì 
2015 đều giảm một cách có ý nghĩa thống kê so với chu 
kì 2012. 

+ Ở lĩnh vực Toán học: Nếu như ở chu kì 2012, kết 
quả Toán học của HS nam cao hơn có ý nghĩa thống kê 
so với HS nữ 10 điểm thì đến chu kì 2015 không còn sự 
khác biệt kết quả giữa HS nam và HS nữ. Kết quả Toán 
của HS nam ở chu kì 2015 giảm 24 điểm so với chu kì 
2012, kết quả của HS nữ ngang bằng ở cả hai chu kì. 

+ Ở lĩnh vực Khoa học: Kết quả lĩnh vực Khoa học của 
HS Việt Nam ghi nhận sự ổn định và không có sự khác 
biệt về kết quả theo giới tính HS qua cả hai chu kì PISA 
2012 và 2015.

3.3. Kết PISA Việt Nam  theo vị trí trường đóng
Phân loại về vị trí trường đóng của PISA là trường 

ở vị trí làng, thôn hoặc khu vực nông thôn (ít hơn 3.000 
người), thị trấn (từ 3.000 đến 15.000 người), thị xã (từ 
15.000 đến 100.000 người), thành phố (từ 100.000 đến 
1.000.000 người) và khu đô thị lớn (với hơn 1.000.000 
người). Kết quả đạt được của HS theo phân loại về vị trí 
trường đóng ở 3 lĩnh vực thể hiện chi tiết trong Bảng 4.

a) Kết quả PISA chu kì 2012
Ở lĩnh vực Khoa học: Kết quả của HS ở trường khu 

vực thành phố và thị xã đạt kết quả trung bình cao nhất 
558 điểm; tiếp đến là trường ở khu đô thị lớn 552 điểm; 
trường ở khu vực thị trấn với 524 điểm; trường ở khu 
vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn đạt 510 điểm. 
Kết quả Khoa học của trường khu vực đông dân cư nhất 
(khu đô thị lớn) cao hơn kết quả khu vực ít dân cư nhất 
(trường ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn) là 
42 điểm (sai số 25,8) một cách có ý nghĩa thống kê.

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả của HS ở trường khu 
vực thành phố đạt kết quả trung bình cao nhất 550 
điểm, tiếp đến trường ở khu vực thị xã đạt 536 điểm, 

trường ở khu vực thị xã đạt 506 điểm và trường ở khu 
vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn đạt 488 điểm. 
Kết quả Toán học của trường khu vực đông dân cư nhất 
(khu đô thị lớn) cao hơn kết quả khu vực ít dân cư nhất 
(trường ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn) là 
64 điểm (sai số 31) một cách có ý nghĩa thống kê.

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả của HS ở trường khu 
vực khu đô thị lớn đạt kết quả trung bình cao nhất (520 
điểm), tiếp đến là trường ở khu vực thành phố (519 
điểm), trường ở khu vực thị trấn đạt 503 điểm, trường 
ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn đạt 476 
điểm. Kết quả Đọc hiểu của trường khu vực đông dân 
cư nhất (khu đô thị lớn) cao hơn kết quả khu vực ít dân 
cư nhất (trường ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông 
thôn) là 60 điểm (sai số 23) một cách có ý nghĩa thống kê.

b) Kết quả PISA chu kì 2015
Ở lĩnh vực Khoa học: Kết quả của HS ở trường khu 

vực thành phố đạt kết quả trung bình cao nhất (554 
điểm), tiếp đến là trường ở khu vực khu đô thị lớn (551 
điểm), trường ở khu vực thị xã đạt 540 điểm, trường ở 
khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn đạt 514 
điểm. Kết quả của HS ở khu vực trường thị trấn thấp 
nhất với 507 điểm. Kết quả Khoa học của trường khu vực 
đông dân cư nhất (khu đô thị lớn) cao hơn kết quả khu 
vực ít dân cư nhất (trường ở khu vực làng, thôn hoặc khu 
vực nông thôn) là 37 điểm (sai số 11,8) một cách có ý 
nghĩa thống kê.

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả của HS ở trường khu 
vực thành phố đạt kết quả trung bình cao nhất (527 
điểm), tiếp đến là trường ở khu vực khu đô thị lớn (523 
điểm), trường ở khu vực thị trấn đạt 512 điểm, trường 
ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn đạt 485 
điểm. Kết quả Toán học của trường khu vực đông dân 
cư nhất (khu đô thị lớn) cao hơn kết quả khu vực ít dân 
cư nhất (trường ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông 
thôn) là 38 điểm (sai số 14,4) một cách có ý nghĩa thống 
kê.

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả của HS ở trường khu 
vực Khu đô thị lớn đạt kết quả trung bình cao nhất (520 
điểm), tiếp đến là trường ở khu vực thành phố (519 

Bảng 4: Kết quả PISA Việt Nam chu kì 2012, 2015 theo vị trí trường đóng

Chu 
kì Lĩnh vực

Làng, thôn hoặc 
khu vực nông thôn Thị trấn Thị xã Thành phố Khu đô thị lớn

Trung bình SE Trung bình SE Trung bình SE Trung bình SE Trung bình SE

2012

Toán 488 (5.8) 506 (9.5) 536 (15.1) 550 (12.4) 551 (30.4)

Khoa học 510 (5.3) 524 (9.3) 558 (12.5) 558 (9.5) 552 (25.4)

Đọc hiểu 491 (5.9) 505 (8.9) 531 (13.6) 535 (9.5) 550 (22.4)

2015

Toán 485 (5.9) 472 (8.5) 512 (11.9) 527 (14.2) 523 (12.6)

Khoa học 514 (5.3) 507 (6.2) 540 (11.1) 554 (13.2) 551 (10.5)

Đọc hiểu 476 (5.6) 466 (6.8) 503 (11.2) 519 (11.5) 520 (12.6)
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điểm), trường ở khu vực thị trấn đạt 503 điểm, trường 
ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực nông thôn đạt 476 
điểm. Kết quả của HS ở khu vực trường thị trấn thấp nhất 
với 466 điểm. Kết quả Đọc hiểu của trường khu vực đông 
dân cư nhất (khu đô thị lớn) cao hơn kết quả khu vực ít 
dân cư nhất (trường ở khu vực làng, thôn hoặc khu vực 
nông thôn) là 44 điểm (sai số 14,2) một cách có ý nghĩa 
thống kê.

Kết quả so sánh điểm trung bình các lĩnh vực của 
các trường theo vị trí trường đóng với chính nó ở các chu 
kì đánh giá cho kết quả sau: 

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả trung bình của HS 
trường thị trấn chu kì 2015 giảm 34 điểm (sai số 13,2) 
so với cùng loại hình trường ở chu kì 2012; Kết quả của 
các khu vực trường khác không có thay đổi đáng kể qua 
hai chu kì;

Ở lĩnh vực Khoa học: Không có sự thay đổi về kết quả 
lĩnh vực Khoa học ở các trường theo vị trí trường đóng 
giữa hai chu kì PISA 2012, 2015 ở Việt Nam;

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả Đọc hiểu trường thị 
trấn chu kì 2015 giảm 39 điểm (sai số 12,4) một cách có 
ý nghĩa thống kê so với chu kì 2012; Kết quả của các khu 
vực trường khác không có thay đổi đáng kể qua hai chu 
kì.

Như vậy, qua cả hai chu kì PISA, ở Việt Nam, khoảng 
cách về kết quả trung bình của HS theo vị trí trường 
đóng ở Việt Nam thể hiện một xu hướng: HS ở trường 
khu vực trường có dân cư đông đúc có kết quả PISA cao 
hơn các trường ở khu vực dân cư thưa thớt hơn. Đọc 
hiểu là lĩnh vực có chênh lệch về điểm giữa nhóm trưởng 
ở khu vực đông dân cư và nhóm trường ít dân cư hơn so 
với lĩnh vực Khoa học và Toán học. Ngoài ra, khi so sánh 
kết quả PISA của nhóm trường với chính nó qua hai chu 
kì,trường ở khu vực thị trấn ở chu kì 2015 có sự giảm về 
kết quả đáng kể so với kết quả chu kì 2012 (Toán giảm 34 
điểm, Đọc hiểu giảm 39 điểm).

3.4. Kết quả PISA Việt Nam  theo loại hình trường
Theo loại hình trường, kết quả đạt được của HS 

trường công lập và trường ngoài công lập trình bày ở 
Bảng 5.

a) Kết quả PISA chu kì 2012
Ở lĩnh vực Khoa học: Kết quả phân tích cho thấy, 

kết quả trung bình của HS trường công lập là 530 điểm, 
trường ngoài công lập là 512 điểm. Không có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả Khoa học giữa trường 
công lập và ngoài công lập.

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả phân tích cho thấy, 
kết quả trung bình của HS trường công lập là 513 điểm, 
trường ngoài công lập là 495 điểm. Không có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả Khoa học giữa trường 
công lập và ngoài công lập.

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả phân tích cho thấy, 
kết quả trung bình của HS trường công lập là 510 điểm, 
trường ngoài công lập là 491 điểm. Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về kết quả của HS hai loại hình trường này là 
19 (sai số 7,2).

b) Kết quả PISA chu kì 2015
Ở lĩnh vực Khoa học: Kết quả phân tích cho thấy, 

kết quả trung bình của HS trường công lập là 526 điểm, 
trường ngoài công lập là 482 điểm. Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về kết quả của HS hai loại hình trường này là 45 
điểm (sai số 9,6).

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả phân tích cho thấy, 
kết quả trung bình của HS trường công lập là 495 điểm, 
trường ngoài công lập là 458 điểm. Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về kết quả của HS hai loại hình trường này là 
39 (sai số 9,1) . 

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả phân tích cho thấy, 
kết quả trung bình của HS trường công lập là 488 điểm, 
trường ngoài công lập là 451 điểm. Khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về kết quả của HS hai loại hình trường này là 
35 (sai số 9,2).

So sánh kết quả của các loại hình trường với chính 
nó ở chu kì 2012 và 2015 cho kết quả như sau: 

Ở lĩnh vực Toán học: Kết quả Toán ở trường công lập 
chu kì 2015 giảm 17 điểm (sai số 7,8); trường ngoài công 
lập giảm 37 điểm (sai số 13,5) so với ở chu kì 2012 có ý 
nghĩa thống kê;

Ở lĩnh vực Đọc hiểu: Kết quả Đọc hiểu ở trường công 
lập chu kì 2015 giảm 22 điểm (sai số 8.0); trường ngoài 
công lập giảm 39 điểm (sai số 12,7) so với chu kì 2012 có 
ý nghĩa thống kê;

Ở lĩnh vực Khoa học: Không có sự thay đổi về kết quả 
lĩnh vực Khoa học ở trường công lập, ngoài công lập giữa 
hai chu kì PISA 2012, 2015 ở Việt Nam.

Kết quả PISA 2012, 2015 theo loại hình trường cho 
thấy có sự khác biệt về kết quả của các trường theo loại 
hình trường. Trường công lập có xu hướng kết quả trung 
bình cao hơn ở cả ba lĩnh vực. Tuy nhiên, một điều đáng 
chú ý là, kết quả của loại hình trường công lập, ngoài 
công lập ở chu kì 2015 đều giảm so với chu kì 2012 ở lĩnh 
vực Toán, Đọc hiểu (Toán giảm 37 điểm, Đọc hiểu giảm 
39 điểm).

Tóm lại, kết quả PISA 2012, 2015 cho thấy kết quả 
của một chặng đường nỗ lực đổi mới của giáo dục Việt 
Nam và giáo dục Việt Nam đã thể hiện một số đặc điểm 

Bảng 5: Kết quả PISA Việt Nam chu kì 2012, 2015 
theo loại hình trường

Chu 
kì Lĩnh vực

Công lập Ngoài công lập

Trung 
bình SE Trung 

bình SE

2012

Toán 513 (5.1) 495 (9.6)

Khoa học 530 (4.6) 512 (9.8)

Đọc hiểu 510 (4.7) 491 (6.1)

2015

Toán 495 (4.6) 458 (8.8)

Khoa học 526 (4.0) 482 (8.9)

Đọc hiểu 488 (3.7) 451 (9.9)
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còn tồn tại như đã phân tích ở trên, đồng thời cũng thể 
hiện một số thế mạnh nhất định. Cụ thể như sau:

1/ Năng lực của HS Việt Nam có thể đáp ứng được 
các yêu cầu khung năng lực của OECD trong thời kì hội 
nhập quốc tế. HS Việt Nam nắm chắc các kiến thức cơ 
bản chung so với HS quốc tế, đã biết vận dụng các kiến 
thức đã học để giải quyết các tình huống trong bài thi 
PISA, dù có môt số tình huống còn khá xa lạ, chưa được 
làm quen trong nhà trường. Kết quả PISA 2015 cùng 
với kết quả trong các kì thi Olympic ở các môn Toán, Tin 
học, Vật lí, Hóa học và Sinh học cho thấy giáo dục Việt 
Nam không chỉ đạt thành tựu về phát triển quy mô, số 
lượng mà còn đạt chất lượng giáo dục phổ thông cơ bản 
không quá thua kém các nước trên thế giới. 

2/ Kết quả cho thấy, không có sự chênh lệch quá 
nhiều về kết quả học tập của HS theo giới tính ở lĩnh 
vực Toán và Khoa học. Như vậy, có thể thấy rằng giáo 
dục Việt Nam đảm bảo tính công bằng, tạo cơ hội học 
tập và chú trọng tới việc phát triển sự bình đẳng về giới 
trong học tập giữa HS nam và HS nữ. Kết quả khảo sát 
PISA 2015 của HS nữ không thua kém HS nam ở các lĩnh 
vực Khoa học và Toán học. Tuy nhiên, khoảng cách về 
kết quả ở cả ba lĩnh vực Toán, Khoa học, Đọc hiểu của 
HS theo loại hình trường, vị trí trường đóng còn khá lớn. 

3/ Mặc dù Việt Nam nằm trong danh sách các nước 
có thu nhập thấp trên thế giới, song điều kiện kinh tế 
khó khăn không ảnh hưởng đến niềm hứng thú học tập 
của HS. HS Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn trong 
điều kiện sống để học tập và đạt kết quả tốt. Truyền 
thống hiếu học của người Việt Nam vẫn được phát huy ở 
thế hệ HS tuổi 15 này.

4/ Sự thành công của HS Việt Nam trong PISA 2012, 
2015 có thể xuất phát từ thái độ tích cực đối với học tập, 
dành nhiều thời gian hơn vào việc học và tham gia các 
lớp học ngoài giờ học ở trường. 

5/ Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các quy trình 
kĩ thuật theo yêu cầu của PISA, chuẩn bị tâm thế cho 
giáo viên và HS tham gia tích cực để hoàn thành tốt kì 
thi khảo sát chính thức PISA. HS đã nỗ lực hoàn thành tốt 
bài thi, đạt kết quả cao. 

4. Một số phát hiện về giáo dục Việt Nam qua kết 
quả PISA chu kì 2012, 2015

Từ các phân tích về kết quả PISA chu kì 2012, 2015, 
chúng tôi đưa ra một số lí giải và phát hiện về giáo dục 
Việt Nam hiện hành như sau:

Thứ nhất, kinh tế xã hội không ảnh hưởng nhiều 
đến kết quả bài thi chung của HS Việt Nam nếu so sánh 
trên thang đo điều kiện kinh tế, xã hội của OECD, nhưng 
lại là rào cản chính cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn 
được đặt ra trong các tình huống PISA của cả 3 lĩnh vực 
Khoa học, Toán học và Đọc hiểu. Nhiều tình huống xa lạ, 
chỉ phù hợp với HS các nước phát triển, trong khi HS Việt 
Nam chưa từng trải nghiệm, chưa biết hoặc chưa làm, 
dẫn đến việc HS Việt Nam phải gồng mình lên suy luận, 
hoặc đoán mò để giải quyết các sự việc. Điều này ảnh 
hưởng đến kết quả bài làm của HS;

Thứ hai, chính sách đầu tư cho giáo dục Việt Nam 
chưa đáp ứng được các điều kiện đổi mới của giáo dục. 
Các chỉ số đầu tư cho giáo dục của Việt Nam đa số thấp 
hơn so với các nước OECD và các nước trong khu vực. 
Điều này làm hạn chế sự phát triển đổi mới của giáo dục 
để hội nhập quốc tế, đào tạo ra thế hệ công dân toàn 
cầu. Theo kết quả phân tích mối quan hệ của điều kiện 
kinh tế, xã hội và kết quả PISA của HS Việt Nam, nếu hiệu 
chỉnh điều kiện kinh tế, xã hội (được hiểu là: nếu HS Việt 
Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đương với các 
quốc gia OECD), kết quả lĩnh vực Khoa học của HS Việt 
Nam là 567 điểm. Nếu hiệu chỉnh kết quả Khoa học sau 
khi loại bỏ GDP kết quả của Việt Nam sẽ là khoảng 611 
điểm. Trong khi kết quả thực tế đạt được ở lĩnh vực Khoa 
học của HS Việt Nam làm 525 điểm. 

Thứ ba, chương trình giáo dục phổ thông của Việt 
Nam có một số điểm khác biệt so với đa số các nước 
OECD:

Không có môn học chung tích hợp mang tên Khoa 
học (Science) trong khi đa số các quốc gia OECD có môn 
học Science (môn Khoa học) trong nhà trường đến hết 
lớp 9 hoặc lớp 10, còn Việt Nam chia thành các môn học 
riêng biệt ngay từ lớp 6 (Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công 
nghệ. Địa lí). Điều này cũng gây khó khăn cho HS trong 
việc giải quyết các bài Khoa học trong PISA. Tuy nhiên, 
trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
khuyến khích các trường đẩy mạnh việc dạy học tích 
hợp, dạy học liên môn nên đã trang bị cho HS kĩ năng 
tổng hợp, kĩ năng liên kết các kiến thức khoa học khá tốt 
nên HS vượt qua được các bài thi Khoa học ở cả hai chu 
kì PISA 2012, 2015. 

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành tập 
trung giải quyết các vấn đề kiến thức, kĩ năng, thiên về 
học thuật, chưa đẩy mạnh yêu cầu đánh giá năng lực giải 
quyết vấn đề thực tiễn của HS. Cách hỏi thi và cách yêu 
cầu giải quyết các vấn đề trong bài thi PISA rất mới mẻ 
với HS Việt Nam. Đa số các câu hỏi yêu cầu HS vận dụng 
kiến thức đã học trong nhà trường vào giải quyết các vấn 
đề thực tiễn, thực tiễn này lại phù hợp hơn với HSc các 
nước OECD, điều này cũng ảnh hưởng đến tốc độ làm 
bài và chất lượng trả lời các câu hỏi thi PISA của HS Việt 
Nam.

Thứ tư, cách thức kiểm tra, đánh giá trên lớp học 
của Việt Nam chưa bắt kịp với cách đánh giá hàng ngày 
trên lớp học của các nước OECD. Đề thi PISA với các dạng 
câu hỏi và các yêu cầu đều gần gũi quen thuộc với HS 
các nước OECD, vì đó là cách đánh giá hàng ngày trên 
lớp mà các em được thực hiện. Trong khi đó, đối với HS 
Việt Nam, có những dạng câu hỏi các em chưa từng trải 
nghiệm, câu hỏi trắc nghiệm đa dạng và phức tạp hơn 
các dạng câu hỏi được sử dụng trong nhà trường Việt 
Nam. Các tiêu chí đo lường, đánh giá chi tiết và đa chiều 
hơn bắt buộc HS phải vận động và chủ động hơn trong 
học tập và nghiên cứu. Đây cũng chính là nguyên nhân 
khiến các em tích cực làm bài, trả lời hết các câu hỏi 
nhưng khó đạt điểm tối đa.
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Thứ năm, đọc hiểu của PISA là đọc và hiểu các vấn 
đề văn học, toán học, khoa học, các vấn đề xã hội và giải 
quyết các vấn đề ấy trong tình huống thực tiễn, nêu ý 
kiến, quan điểm cá nhân của HS. Khác với lĩnh vực Khoa 
học và Toán học, lĩnh vực Đọc hiểu không phải là môn 
học cụ thể được dạy trong nhà trường, mà HS phải tích 
luỹ qua quá trình học tập các môn học, tích luỹ trong  gia 
đình và trải nghiệm ngoài xã hội. Ngoài ra, HS cần phải 
hiểu đúng các câu hỏi và trả lời đúng các yêu cầu đặt ra 
trong bài thi PISA thì mới hoàn thành tốt bài thi và đạt 
điểm. Môi trường, xã hội, hoàn cảnh sống trong các tình 
huống Đọc hiểu của PISA đa số phù hợp với HS các nước 
OECD nên HS Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi làm các 
bài kiểm tra. Do đó, việc rèn luyện và phát triển năng lực 
đọc hiểu cho HS cần phải được chú trọng từ khi các em 
còn nhỏ, sống trong gia đình và sau này là đến trường 
học, giao tiếp ngoài xã hội. Mỗi giáo viên cần quan tâm 
đến việc cho HS đọc và hiểu các vấn đề khoa học, toán 
học, văn học và các vấn đề xã hội, giúp các em giải quyết 
những vấn đề ấy như thế nào, xử lí các tình huống ấy ra 
sao để đạt được hiệu quả cao nhất. Như vậy, HS sẽ phát 
triển năng lực về đọc hiểu ngày một tốt hơn.

5. Kết luận
Từ những phân tích trên cho thấy rằng, Việt Nam đã 

có quyết định đúng khi tham gia PISA. OECD đã sử dụng 
một thang đo quốc tế đánh giá khách quan chất lượng 
giáo dục của các quốc gia thông qua bài làm của HS. Việt 
Nam đã được OECD phân tích những mặt mạnh và hạn 
chế của giáo dục Việt Nam, giúp Việt Nam đưa ra được 

những chính sách, giải pháp thiết thực để cải tiến chất 
lượng giáo dục hiện tại, đồng thời xây dựng chiến lược 
phát triển giáo dục cho giai đoạn tiếp theo. Nhiều bài 
học kinh nghiệm đã được rút ra trong hai chu kì tổ chức 
triển khai PISA 2012, 2015 để tiếp tục triển khai PISA chu 
kì 2018 và các chu kì tiếp theo tại Việt Nam.
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