
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

---------- 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

 

“ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2017- 2025 

VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO” 

 

(Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 

2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”) 

 

Mã số: KHGD/16.ĐT.022 

 

 

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. PHẠM QUANG TRUNG 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI-2021  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

---------- 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

 

 

“NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2017- 2025 

VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO” 

 

 

(Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 

2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”) 

 

Mã số: KHGD/16.ĐT.022 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
HÀ NỘI - 2021 



1 

 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ (cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4) và hội nhập quốc tế, giáo dục Việt Nam được đặt trong sự phát 

triển của bối cảnh chuyển đổi số và đòi hỏi năng lực quản trị cũng như phương 

thức dạy học, giáo dục của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong các cơ sở 

giáo dục đã có sự thay đổi rõ rệt. Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay được đánh giá trên nền tảng các thành tựu 

phát triển của thời kỳ trước và cần phải hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh đổi 

mới giáo dục hiện  nay từ tiêu chí về chất lượng đội ngũ đến các phương thức đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ và sử dụng đội ngũ để đáp ứng mục tiêu của Đảng, Nhà 

nước và Bộ Ngành đặt ra cho giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.  

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành TW Đảng về đổi 

mới căn bản và toàn diện giáo dục là cơ sở định hướng trong sự phát triển giáo dục 

nước ta trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo để phù hợp với xu thế phát 

triển toàn cầu và hội nhập quốc tế. Sự đổi mới trong giáo dục của nước ta sẽ hướng 

tới tính đột phá và toàn diện về tư duy quản lý chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý cơ sở giáo dục đặt trong chất lượng của các cơ sở giáo dục. Trong đó, 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cấp 

thiết, từ quan điểm, cốt lõi,tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, 

cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, 

sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và 

việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất 

cả các bậc học, ngành học. Mục tiêu của Nghị quyết 29 đã nêu rõ: “ Tạo chuyển 

biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày 

càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. 

Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, 

khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống 

tốt và làm việc hiệu quả…..Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, học 

tốt, dạy tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây 

dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện 
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đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; 

giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, 

nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực…”  {40} 

Thời gian qua, công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định như: cơ bản đủ về 

số lượng và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, chất lượng chuyên môn ngày một nâng 

cao. Luật giáo dục năm 2019 đã tiếp tục hoàn thiện, cập nhật về hệ thống giáo dục 

quốc dân; trong đó nhấn mạnh rõ hơn đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ sở 

giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục đòi hỏi phải từng 

bước hoàn thiện vài trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục 

đối với nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục. 

Thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thôngđặt ra cho công tác chuẩn bị về đội ngũ nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở vật chất cũng còn nhiều khó khăn. Chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không đồng đều, đặc biệt là ở các vùng có 

điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; còn khoảng cách lớn so với các vùng 

thuận lợi. Số lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn thừa thiếu 

cục bộ; đồng thời còn thiếu so với quy định, đặc biệt là cấp tiểu học.Đội ngũ giáo 

viên còn chưa đồng bộ về cơ cấu, nhất là đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung 

học phổ thông, nhất là khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT có một số môn 

học mới. 

Trong công tác quản lý phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo rất quan trọng đối với Ngành Giáo dục và đào 

tạo nhưng còn gặp nhiều bất cập như: vấn đề quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa gắn sát với nhu cầu phát 

triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế; Các lộ trình 

thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo còn gặp 

nhiều khó khăn; công tác quy hoạch và phát triển mạng lưới các trường sư phạm để 

đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục còn chưa tập trung và phân tán dàn trải; Các phương thức đào tạo, đào tạo 
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lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu 

nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp cần xây dựng 

hoàn thiện và cập nhật cho phù hợp; các chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tô 

vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu hoặc sử dụng chưa đồng bộ cơ 

sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác; Còn thiếu các giải 

pháp mang tính đột phá về triển khai các giải pháp, mô hình liên thông, liên kết giữa 

các cơ sở đào tạo, nhất là các trường đại học với các tổ chức khoa học và công 

nghệ, đặc biệt là các viện nghiên cứu; Giáo dục dạy học trong bối cảnh chuyển đổi 

số còn nhiều bất cập, còn nhiều các văn bản quy định về chính sách tạo động lực lao 

động cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục còn có hiệu quả cao tác 

động tới đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ,... 

Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 

đã xác định về  phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao 

trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất 

lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, là 

khâu đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu 

hút và trọng dụng nhân tài chính thì vai trò của giáo dục và đào tạo được đặt lên 

hàng đầu nhằm tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện chủ trương này, cần chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị 

kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; từ học chủ 

yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý dạy và học trực tuyến, 

các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đào tạo con người theo 

hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ 

năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy 

sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, 

phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc 

tế, phát triển con người toàn diện. Quan tâm phát triển các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp chất lượng cao; gắn giáo dục đào tạo với nghiên cứu khoa học và công nghệ; 

hình thành các trung tâm nghiên cứu, các nhóm đổi mới sáng tạo. Đồng thời, gắn 
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nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ 

nhân tài,…” { 4 } 

Với những lý do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017- 2025 và những năm tiếp 

theo”. 

2.Mục tiêu 

 - Xây dựng khung lý luận và cách tiếp cận phù hợp để đánh giá chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và CBQLGD trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam 

và trên thế giới. 

 - Dựa trên khung lý luận và cách tiếp cận đã chọn, thông qua phân tích định 

lượng và định tính một cách khách quan, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế về năng 

lực của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD về kiến thức, kỹ năng và thái độ cũng như 

công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ này trong việc đáp ứng yêu cầu 

của đổi mới giáo dục và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.  

 - Đưa ra được hệ thống các giải pháp đồng bộ từ ngắn hạn đến trung hạn và 

dài hạn, có cơ sở thực tiễn và khả thi, khắc phục được những bất cập hiện nay của 

đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để củng cổ và 

phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa, đáp 

ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

mới giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu về chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cơ sở 

giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm 

tiếp theo. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Do điều kiện nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài lựa chọn phạm vi nghiên 

cứu và mẫu khảo sát khách thể nghiên cứu gồm CBQL và giáo viên tại các cơ sở 

giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Cụ thể: 
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3.2.1.Cơ sở giáo dục mầm non: 

 - Giáo viên: 520 người 

 - Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng): 22 người 

3.2.2. Cơ sở giáo dục phổ thông: 

- Giáo viên tiểu học: 604 người 

- Giáo viên THCS: 590 người 

- Giáo viên THPT: 616 người 

- Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng): 75 người 

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

4.1. Cách tiếp cận:  

1) Tiếp cận hệ thống: Một mặt, đội ngũ nhà giáo và CBQLGD là một bộ 

phận cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng và là bộ phận nguồn nhân lực 

của hệ thống kinh tế-xã hội của đất nước nói chung, và do đó có mối quan hệ và 

chịu tác động từ các hệ thống lớn này. Mặt khác, đội ngũ nhà giáo và CBQLGD là 

tập hợp lớn bao gồm nhiều tập hợp con như đội ngũ nhà giáo và CBQLGD bậc 

mầm non, đội ngũ nhà giáo và CBQLGD bậc phổ thông, đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD bậc cao đẳng và đại học. Giữa tập hợp lớn và các tập hợp con này vừa có 

điểm chung với nhau nhưng vừa có đặc điểm có tính đặc thù riêng. Vì vậy, cách tiếp 

cận hệ thống để triển khai nghiên cứu là tất yếu đối với đề tài này. 

2) Tiếp cận thực tiễn: Đây là đề tài mang tính ứng dụng, những đề xuất của 

đề tài phải hướng tới giải quyết vấn đề thực tiễn. Do vậy, các minh chứng và luận 

cứ khoa học phải xuất phát từ thực tiễn, các nhận xét, nhận định và kết luận của đề 

tài tài phải dựa trên dữ liệu thực tế. Điều đó có nghĩa để phát hiện được những bất 

cập hiện nay của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD và đưa ra các giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ này phải tổ chức nghiên cứu thực trạng đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD hiện nay ở nước ta như thế nào về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Vì 

vậy, cách tiếp cận nghiên cứu thực tiễn là cần thiết. 

3) Tiếp cận từ cụ thể đến tổng quát: Số lượng nhà giáo và CBQLGD của 

nước ta là rất lớn, trên 1 triệu người. Mỗi cá nhân nhà giáo và CBQLGD đều có 

những ưu, nhược điểm riêng, có hoàn cảnh đời sống riêng có thể ảnh hưởng đến 

công việc chuyên môn. Tuy nhiên, thời gian và kinh phí không cho phép tiến hành 
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nghiên cứu trên tập hợp người lớn như vậy, mà cách làm tốt nhất là chọn tập hợp 

mẫu đại diện hoặc các trường hợp điển hình để điều tra, khảo sát, phân tích, đánh 

giá và đưa ra kết luận khái quát cho toàn bộ đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Đây là 

tiếp cận từ cụ thể đến tổng quát. 

4) Tiếp cận theo chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo, chuẩn danh và mô tả vị trí 

của CBQLGD: Xem xét và đánh giá chất lượng của một hoạt động, một tập thể 

hoặc một cá nhân là vấn đề phức tạp, có nhiều cách tiếp cận đánh giá tùy theo góc 

độ, mục đích đánh giá của mỗi người. Để triển khai thực hiện đề tài này, nhóm 

nghiên cứu sẽ sử dụng tiếp cận theo chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo và chuẩn 

danh, mô tả vị trí của CBQLGD CBQLGD để tìm hiểu, xem xét và đánh giá chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD 

5) Tiếp cận theo giáo dục so sánh: Trên cơ sở nghiên cứu một số mô hình 

phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên thế giới rất thành 

công như các quốc gia: Mỹ, Hàn Quốc Singapore và Úc,... để nghiên cứu so sánh, 

phân tích và học tập về: tổ chức hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo nhà giáo và 

CBQLGD; cơ chế tuyển chọn người để đào tạo và bổ nhiệm thành nhà giáo hoặc 

CBQLGD; về cơ chế đánh giá năng lực và chất lượng dạy học của nhà giáo, năng 

lực và hiệu quả quản lý của CBQLG; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho nhà giáo và CBQLGD; chế độ, chính sách đối với nhà giáo và CBQLGD cơ sở 

giáo dục của Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:  

4.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận  

Hồi cứu, hệ thống hoá vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn từ các văn bản 

pháp quy, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, các tài liệu được chọn lọc 

có liên quan với nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 

4.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

4.2.2.1. Phương pháp điều tra khảo sát  

Đề tài sẽ sử dụng 03 mẫu phiếu điều tra khảo sát dành cho 07 đối tượng ở 

bậc học mầm non, phổ thông và các cơ quản quản lý nhà nước về giáo dục (01 mẫu 

phiếu đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo, 01 mẫu phiếu đánh giá chất lượng 

đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục). 
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a) Mục đích khảo sát 

Tổ chức khảo sát thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD là để nắm tương 

đối đầy đủ thực trạng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp theo các vùng lãnh thổ 

về số lượng cũng như chất lượng nhằm: 

- Xác định được những ưu điểm và những hạn chế về năng lực và phẩm chất 

của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, những bất cập của hệ thống các trường/khoa sư 

phạm và quản lý giáo dục trong việc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 

2017-2025. 

- Làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp, xây dựng quy hoạch đào tạo và bồi 

dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD, đồng thời góp phần xây dựng chính sách đối 

với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD cũng như đối với hệ thống trường/khoa sư phạm 

và quản lý giáo dục một cách thích hợp. 

- Cung cấp số liệu về mức độ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và CBQLGD và 

đào tạo, bồi dưỡng bổ sung đội ngũ đó. 

- Tạo điều kiện để xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và CBQLGD 

nhằm phục vụ các mục tiêu quản lý và nghiên cứu. 

b) Nội dung của cuộc khảo sát  

 Khảo sát thực trạng số lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp mầm 

non và phổ thông trên phạm vi toàn quốc và theo vùng. 

 Khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cấp mầm 

non và phổ thông trên phạm vi toàn quốc và theo vùng. 

 Các chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD các cơ sở 

giáo dục. 

c) Đối tượng và quy mô khảo sát 

- Đối tượng khảo sát: 

 Giáo viên các trường mầm non 

 Giáo viên các trường phổ thông 

 CBQLGD Sở GD & ĐT, Phòng GD&ĐT 

 CBQLGD ở các trường phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) 

 CBQLGD ở các trường mầm non  

- Quy mô khảo sát: 
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Cuộc khảo sát được tiến hành tại 06 tỉnh, thành phố thuộc các vùng trong cả 

nước có tính đại diện để tiến hành khảo sát. Cụ thể gồm có: Lào Cai, Hà Nội, Hà 

Nam, Nghệ An, Đaklak, Cần Thơ. 

Tổng số mẫu khảo sát: 2.600 người bao gồm CBQL các cấp bậc học và giáo 

viên. Trong đó: 

+ CBQL cơ sở giáo dục: 100 người 

+ Giáo viên: 2.500 người  

d) Phương pháp khảo sát 

Trước khi tiến hành khảo sát chính thức, nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức một 

cuộc khảo sát thử với quy mô nhỏ nhằm kiểm tra tính hợp lý, tính khả thi của bộ 

phiếu hỏi đã được thiết kế, phát hiện khả năng xuất hiện những hiểu nhầm khi đối 

tượng được khảo sát trả lời câu hỏi, để từ đó chỉnh sửa bộ phiếu hỏi. 

Cuộc khảo sát sử dụng 2 phương pháp sau đây: 

1. Điều tra gián tiếp:  

Phương pháp này được sử dụng để thu thập số liệu thống kê về thực trạng 

đội ngũ nhà giáo và CBQLGD của các địa phương, các cơ sở GD-ĐT. 

Nhóm nghiên cứu cũng sẽ gửi phiếu hỏi bổ sung về mặt định tính đến các địa 

phương và các trường đại học, cao đẳng mà không nằm trong danh sách được chọn 

điều tra trực tiếp. 

2. Điều tra trực tiếp: Điều tra trực tiếp được thực hiện ở các tỉnh/thành đại 

diện đặc trưng cho 8 vùng của đất nước, mỗi tỉnh/thành phố được chọn sẽ lựa chọn 

các trường để khảo sát đội ngũ giáo viên và CBQL theo các khu vực, địa bàn khác 

nhau. Các đối tượng được chọn này sẽ trả lời theo bộ phiếu hỏi đã được thiết kế. 

Ngoài ra, các điều tra viên sẽ dùng phương pháp phỏng vấn sâu để bổ sung cho bộ 

phiếu hỏi ở trên. 

Bộ công cụ được sử dụng khi điều tra gồm: Bộ phiếu hỏi, Bộ phiếu thống kê. 

Ngoài ra, để phân tích một cách sâu sắc thực trạng đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD, Báo cáo đánh giá cũng sẽ sử dụng kết quả điều tra khảo sát và phân tích 

đánh giá của các Dự án giáo dục khác có liên quan. 
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Phương pháp phỏng vấn sâu:Xây dựng biên bản phỏng vấn sâu nhằm thu thập 

thông tin về trình độ, năng lực, thâm niên nghề và thành tích trong nghề nghiệp của 

một số nhà giáo và CBQLGD trong cơ sở giáo dục 

4.2.2.2. Phương pháp quan sát 

 Quan sát các hoạt động quản lý của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục bậc học mầm non, phổ thông và cao đẳng/ đại học theo mẫu nghiên cứu đã 

chọn. 

4.2.2.3. Phương pháp giáo dục so sánh 

- Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu và so sánh kinh nghiệm quốc tế về nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Cụ thể: nghiên cứu 

kinh nghiệm của một số nước như: Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, 

Newzeland,....Từ đó rút ra bài học vận dụng cho Việt Nam. 

4.2.2.4.Phương pháp nghiên cứu điển hình(Case study) 

Nhóm nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu một số trường phổ thông và các cơ 

sở đào tạo đại học có đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục và các ngành sư phạm. 

* Nghiên cứu về bối cảnh giáo dục của Úc 

- Hệ thống giáo dục Úc là một trong những hệ thống tân tiến và chất lượng 

nhất với sự đa dạng các bậc học, ngành học. Mô hình đào tạo giáo viên phổ thông 

của nước Úc có sự tương đồng với các nước phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn 

Quốc,... Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (ngành sư phạm) có tính 

linh động, có thể phát triển thường xuyên, chương trình cũng thể hiện rõ mục tiêu 

đào tạo theo hướng phát triển năng lực của giáo viên, đặc biệt để đào tạo giáo viên 

có kinh nghiệm chuyên môn (professional experience), chương trình đã dành một 

khoảng thời gian thích ứng để sinh viên được trải nghiệm thực tế nghề nghiệp ở 

trường phổ thông. Chương trình đào tạo giáo viên chú trọng kiến thức nền tảng 

rộng, không quá chuyên sâu, đảm bảo sự cân bằng giữa khối lượng kiến thức 

chuyên môn và kiến thức sư phạm với trải nghiệm thực tiễn ở trường phổ thông, 

chú trọng giáo dục kiến thức bản địa, cộng đồng địa phương.…rất phù hợp với yêu 

cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa của nước ta hiện nay 

- Một số trường Đại học của Úc là nơi đào tạo hàng đầu về chuyên ngành 

quản lý giáo dục, về đào tạo lãnh đạo trong các tổ chức giáo dục. 
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- Hệ thống mạng lưới nghề nghiệp giáo viên và CBQL đã hoạt động có hiệu 

quả trong việc tham gia giám sát, đánh giá chất lượng tay nghề của đội ngũ giáo 

viên và CBQLGD của Úc. Đây là cơ hội nghiên cứu kinh nghiệm cho việc xây dựng 

giải pháp của đề tài. 

- Có những cơ hội khảo sát đồng bộ, nghiên cứu so sánh trong tầm nhìn và 

chiến lược khảo sát với yêu cầu đổi mới giáo dục của Việt Nam. 

* Phương án nghiên cứu kinh nghiệm điển hình tại Úc cụ thể như sau: 

- Mục đích: Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu (khảo sát, quan sát và chia 

sẻ kinh nghiệm, hội thảo và xin ý kiến chuyên gia) về mô hình đào tạo giáo viên, 

kinh nghiệm quản lý trường phổ thông, mô hình liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ nghề 

nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý của Úc. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của Úc trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ 

nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông và đại học. Từ đó rút ra bài học 

và vận dụng cho Việt Nam. 

 - Tìm hiểu kinh nghiệm về mô hình quản lý chất lượng giáo dục và phát 

triển chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục trong nước 

để phân tích và rút ra bài học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ quản lý các cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới hiện nay. 

 - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và xây dựng chân dung đội ngũ nhà 

giáo và CBQL trong những năm tới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

- Khách thể nghiên cứu kinh nghiệm điển hình tại Úc: Lựa chọn 03 cơ sở 

giáo dục điển hình về đào tạo giáo viên và CBQLGD của Úc gồm có:01 trường đại 

học có đào tạo ngành sư phạm, 01 viện nghiên cứu về lĩnh vực quản lý giáo dục và 

01 trường phổ thông. Cụ thể: Trường Đại học Sydney, Trường tiểu học Eramus và 

trường Đại học Swinburn (Úc) 

- Thời gian: tháng 07 /2018 

- Số lượng đoàn đi: 09 người  

- Sản phẩm: Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của nước Úc. 

4.2.2.5. Phương pháp chuyên gia 

Đề tài sử dụng phương pháp chuyên gia trong các buổi tọa đàm, hội thảo 

khoa học và lấy ý kiến chuyên gia trong xây dựng giải pháp tại Chương 3. Cụ thể: 
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- Xây dựng các luận điểm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục. 

- Tư vấn về kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế. 

- Phân tích và đánh giá nhận định về thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục hiện nay ở Việt Nam. 

- Tư vấn giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục ở Việt Nam từ năm 2017-2025 và những năm tiếp theo. 

4.2.2.6. Phương pháp khảo nghiệm 

- Khảo nghiệm các giải pháp đề xuất về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và CBQL cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-

2025 và những  năm tiếp theo của đề tài để đánh giá được tính cấp thiết và khả thi 

của giải pháp về: nội dung, phương án triển khai, các điều kiện triển khai trong thực 

tiễn,... tại cơ sở giáo dục. 

3.2.3. Nhóm phương pháp thống kê  

- Sử dụng các thuật toán thống kê 

- Sử dụng phần mềm SPSS, WINDERM để thống kê và phân tích dữ liệu. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO  

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2017-2025  

VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

1.1.1. Nghiên cứu về chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục 

1.1.1.1. Nghiên cứu về phát triển chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục mầm non 

1.1.1.2. Nghiên cứu về phát triển chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục phổ thông 

1.1.2. Nghiên cứu về chất lượng đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục 

1.1.2.1. Nghiên cứu về phát triển chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo  dục 

mầm non 

1.1.2.2. Phát triển chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục phổ thông 

1.1.3. Các vấn đề tiếp tục nghiên cứu  

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu về chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề như sau: 

1) Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo cần dược 

đánh giá trong chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường. Trong đó có sự thay đổi 

về thực hiện chương trình phổ thông 2018 đòi hỏi đội ngũ nhà giáo và CBQL cần 

phải đáp ứng được về năng lực quản trị nhà trường và tính chủ động trong việc 

phát triển nghề nghiệp bản thân, có sự thay đổi về năng lực giáo dục, dạy học với 

phương thức trực tuyến và thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, bối cảnh đại 

dịch covic-19,… 

2) Hiện nay cần nghiên cứu hoàn thiện khung tiêu chuẩn/ tiêu chí của đội 

ngũ CBQL các cấp và giáo viên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. Để đáp 

ứng với chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay thì đòi hỏi 

các cấp quản lý nhà nước cần có các giải pháp thực hiện đồng bộ như: giải pháp 
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về quản lý nhà nước, về đào tạo bồi dưỡng, về sử dụng, tuyển dụng đội ngũ và 

các điều kiện đãi ngộ đội ngũ phù hợp và có thể hoàn thiện xây dựng thành Luật 

như: Luật Cán bộ quản lý giáo dục… nhằm tác động tới các lĩnh vực chuyên 

môn, đời sống và phát triển nguồn lực đội ngũ nhà giáo phù hợp với bối cảnh 

mới hiện nay và giai đoạn tiếp theo.  

3) Năng lực đội ngũ CBQL đặc biệt là hiệu trưởng của các cơ sở giáo dục 

trong đáp ứng yêu cầu đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế ở nước ta chỉ được đề 

cập nghiên cứu như là những nét chấm phá ở góc độ khoa học giáo dục, khoa 

học quản lý và dựa trên một số văn bản pháp quy đã ban hành. Điều này thường 

được gắn liền và thể hiện trong một số các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của 

đội ngũ CBQL và hiệu trưởng ở các cấp học khác nhau. Khung tiêu chuẩn, tiêu 

chí về năng lực cụ thể của đội ngũ CBQL và đặc biệt là Hiệu trưởng cơ sở giáo 

dục mầm non và phổ thông cần được nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện. 

4) Hiện nay, trong nghiên cứu phát triển đội ngũ CBQLGD cần tập trung 

nghiên cứu đội ngũ hiệu trưởng cơ sở giáo dục (trong phạm vi nghiên cứu dành cho 

hiệu trưởng mầm non và phổ thông ) đặt trong mối quan hệ giữa chủ thể quản lý 

trực tiếp và vị trí công việc đảm nhiệm ở nước ta đến nay chưa có công trình nghiên 

cứu nào công bố.Với phân tích tổng quan và các vấn đề còn chưa được đề cập 

nghiên cứu nêu trên, phát triển đội ngũ hiệu trưởng hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi 

mới tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi sau: 

(i) Giải quyết mục đích nghiên cứu: 

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục 

nói chung và đội ngũ hiệu trưởng nói riêng theo hướng chuẩn hóa về trình độ, phẩm 

chất, năng lực dựa trên xây dựng một khung năng lực gồm các tiêu chuẩn và tiêu 

chí cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ này ở các cơ sở giáo dục trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 

(ii) Giải quyết các nội dung nghiên cứu cụ thể: 

Đội ngũ hiệu trưởng các trường đã có sự phát triển đảm bảo về số lượng, tuy 

nhiên, còn bộc lộ nhiều bất cập về năng lực, đặc biệt là chất lượng trước yêu cầu đổi 

mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng theo 

tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Đề 
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tài tập trung nghiên cứu đề xuất và áp dụng các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông theo tiếp cận năng lực nguồn 

nhân lực, chú trọng các giải pháp xây dựng khung năng lực với các tiêu chuẩn, tiêu 

chí dựa trên một bản mô tả công việc của hiệu trưởng. Trên cơ sở đó, kết quả 

nghiên cứu sẽ góp phần phát triển đội ngũ hiệu trưởng theo hướng tích cực, ngày 

càng nâng cao về chất lượng để đảm nhiệm có hiệu quả vị trí quản lý, lãnh đạo đứng 

đầu, thúc đẩy công cuộc đổi mới GDĐH hiện nay. 

(iii) Giải quyết luận điểm cơ bản của vấn đề nghiên cứu gồm: 

- Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. CBQL và Hiệu trưởng trường là 

lãnh đạo chủ chốt có vai trò xây dựng và phát triển tầm nhìn, sứ mạng, giá trị, các 

chiến lược hành động của trường để hiện thực hóa sứ mạng của nhà trường trong hệ 

thống giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 

khoa học và công nghệ của đất nước, của địa phương. Phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng được coi là nhiệm vụ then chốt hàng đầu. 

- Phát triển đội ngũ hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có sự tham gia của các 

chủ thể quản lý, lãnh đạo Đảng và cơ quan quản lý nhà nước các cấp (Bộ GD&ĐT, 

Bộ chủ quản, thành ủy, UBND tỉnh/thành phố,…). Trong cơ chế phối hợp quản lý, 

lãnh đạo phát triển này, mỗi chủ thể có vai trò và sự tác động phù hợp với trách 

nhiệm được đảm nhận. Tìm ra các giải pháp chung và giải pháp đặc thù phù hợp sẽ 

góp phần quan trọng tạo nên một đội ngũ hiệu trưởng có phẩm chất, trình độ và 

năng lực để lãnh đạo các cơ sở giáo dục phát triển trong bối cảnh đổi mới căn bản, 

toàn diện. 

- Tăng cường lãnh đạo đổi mới quy hoạch và chỉ đạo thực hiện hiệu quả 

xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm dựa trên một quy 

trình khoa học, đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản 

lý, lãnh đạo và phẩm chất, bản lĩnh chính trị được coi là những giải pháp cơ bản để 

phát triển đội ngũ hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngày càng nâng cao về chất lượng 

trong giai đoạn hiện nay. 

Như vậy, nghiên cứu tìm kiếm giải pháp phát triển đội ngũ CBQL cơ sở giáo 

dục nói chung và hiệu trưởng trường nói riêng theo tiếp cận năng lực, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong xu hướng hội nhập 
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quốc tế là một vấn đề còn chưa được nghiên cứu sâu sắc, toàn diện và mang tính 

cấp thiết. Những kết quả nghiên cứu cũng như các vấn đề còn chưa được giải quyết 

của các nhà khoa học trong và ngoài nước làm nền tảng quan trọng để xây dựng cơ 

sở lý luận cho thực hiện đề tài. 

5) Với các mô hình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ nhà giáo của các 

công trình khoa học trong nước và quốc tế đã góp phần trong cải tiến các nội dung, 

hình thức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các mô hình đào tạo sư phạm của nước 

ta. Tuy nhiên, vẫn thiếu các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo viên dựa trên chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên và trên các năng lực dạy học, giáo dục của giáo viên trong 

bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục, thiếu các nghiên cứu về chính sách tạo 

động lực cho giáo viên,…. Hướng nghiên cứu cần tập trung vào các tiêu chí chất 

lượng đội ngũ nhà giáo (trong đó nhấn mạnh đội ngũ giáo viên mầm non và phổ 

thông) dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên và các yêu cầu của đổi mới giáo dục 

để làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những  năm tiếp theo.  

6) Các chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo còn nhiều điểm hạn chế trong 

việc khuyển khích tạo động lực làm việc cho đội ngũ;  và chưa có các giải pháp 

tổng thể để nâng cao hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng đối với các cơ sở đào tạo sư 

phạm; cần có các nghiên cứu để khuyến nghị cho việc hoàn thiện nội dung các văn 

bản nâng lên thành Luật nhà giáo trong giai đoạn hiện nay. 

Từ những nghiên cứu trong và ngoài nước được trình bày ở trên, có thế nhận 

thấy rằng, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ nhà 

giáo nói riêng đã được nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu trên khá nhiều các góc 

độ khác nhau. Chính vì vậy cần có một công trình lớn nghiên cứu tổng thể về vấn 

đề này trên phạm vi toàn quốc để có những giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD của ngành giáo dục. 

1.2. Khái niệm cơ bản 

1.2.1. Chất lượng 

1.2.2. Đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục 

 Bàn về vấn đề đội ngũ nhà giáo tại Điều 70 Luật giáo dục 2005 (đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014) có quy định cụ thể như sau: {4} 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Giao-duc-2005-38-2005-QH11-2636.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-Giao-duc-nghe-nghiep-2014-259733.aspx
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- Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ 

sở giáo dục khác. 

- Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, 

THCS, THPT), giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên. 

- Nhà giáo giảng dạy trong các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học gọi 

là giảng viên. 

Ngoài ra, Luật Giáo dục 2019  (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) cũng 

có quy định về vấn đề này: 

- Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục (trừ Viện 

Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập để đào tạo tiến sĩ). 

- Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên; 

- Nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng trở lên gọi là giảng viên. 

Như vậy, Nhà giáo là tên gọi chung để chỉ những người làm nhiệm vụ giảng 

dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục; nhà giáo bao gồm cả giáo viên, giảng viên. 

1.2.3.Đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

Như vậy, có thể hiểu đội ngũ CBQLGD cơ sở giáo dục là tập hợp các 

CBQLGD có trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục, do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. 

1.2.4. Quan niệm về chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục 

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng chính 

tạo nên chất lượng giáo dục, yếu tố tiền đề của chất lượng nguồn nhân lực. Và chất 

lượng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải được đặt trong chất 

lượng giáo dục của nhà trường. Chất lượng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục được hiểu là phát triển đồng bộ về cơ cấu, số lượng và chất lượng 

dựa trên các tiêu chuẩn/ tiêu chí phù hợp với chuẩn nghề nghiệp, chuẩn chức danh 

để đáp ứng với mục tiêu giáo dục đặt ra. 

1.3. Vị trí, vai trò của nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục trong sự nghiệp phát 

triển giáo dục-đào tạo 

1.3.1. Vị trí, vai trò của CBQL cơ sở giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo 

dục-đào tạo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
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1.3.2. Vị trí, vai trò của nhà giáo cơ sở giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo 

dục-đào tạo 

1.4.Bối cảnh đặt ra trong giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo đối với 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

1.4.1. Khuynh hướng đổi mới đào tạo giáo viên trên thế giới 

1.4.2. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số trong giáo dục 

1.4.3. Đổi mới giáo dục và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

1.4.4. Yêu cầu về chất lượng nhân lực cao đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục 

Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã nhấn mạnh rõ mục tiêu phát triển 

nhân lực chất lượng cao: “ Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các 

lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, 

cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ 

nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa 

học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần 

đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” .{4} 

1.5. Cơ sở tiếp cận xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên 

và CBQL cơ sở giáo dục 

1.5.1. Cơ sở tiếp cận xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL cơ 

sở giáo dục 

- Căn cứ trên định hướng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển  GDMN và GDPT trong 

giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo 

- Dựa vị trí, vai trò và quyền hạn và các căn cứ pháp lý về tiêu chuẩn/ tiêu chí 

đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục  

- Xuất phát từ Bản mô tả công việc của CBQL cơ sở GD  

- Tiếp cận mô hình nhân cách CBQL cơ sở giáo dục phổ thông Việt Nam 

- Yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục 
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1.5.2. Cơ sở tiếp cận đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục 

Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo cần dựa trên các cơ sở sau: 

  Dựa trên chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông 

 Dựa trên cơ sở lịch sử đánh giá giáo viên 

 Dựa trên cơ sở mục tiêu đánh giá giáo viên 

 Dựa theo xu hướng đánh giá chất lượng giáo viên 

 Dựa trên xác định dạy học là một nghề mang tính chuyên nghiệp 

1.6. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

1.6.1. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 

2017-2025 và những năm tiếp theo 

1.6.1.1.Các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non 

giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo được xây dựng trên cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý quy định 

về chuẩn chức danh quản lý (Chuẩn hiệu trưởng ) mầm non và phổ thông cũng như 

là các yêu cầu của bối cảnh đổi mới hiện nay đặt ra cho đội ngũ CBQL cơ sở 

GDMN và PT(cấp tiểu học và trung học cơ sở).  

Xây dựng hệ thống tiêu chí chất lượng CBQL cơ sở giáo dục mầm non 

GDMN giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

Tiêu chí đánh giá chất lượng CBQL cơ sở GDMN giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo thể hiện cụ thể dưới bảng sau: 

Các lĩnh vực, tiêu chí và chỉ báo của đội ngũ CBQL cơ sở GDMN 

Lĩnh vực Tiêu chí Chỉ báo 

Lĩnh vực 1: Chất 

lượng các yếu tố 

thuộc về cá nhân 

của CBQL 

Tiêu chí 1: Về cá 

nhân: 

 

1. Độ tuổi  

2. Giới tính  

3. Trình độ đào tạo  

4. Kinh nghiệm công tác 

Tiêu chí 2:Về 

phẩm chất cá 

nhân: 

 

5. Giá trị và đạo đức  

6. Quan hệ cộng đồng 

7. Giao tiếp 
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Các lĩnh vực, tiêu chí và chỉ báo của đội ngũ CBQL cơ sở GDMN 

Lĩnh vực Tiêu chí Chỉ báo 

Tiêu chí 3: Năng 

lực chuyên môn: 

 

8. Kế hoạch và chương trình giảng dạy  

9. Chính sách và pháp luật  

10.  An toàn và bảo mật 

Tiêu chí 4: Năng 

lực lãnh đạo: 

 

11. Lãnh đạo đa dạng  

12. Ảnh hưởng chính trị và quản trị  

13. Quản lý tổ chức  

14. Chấp nhận sự thay đổi  

15. Phán xét và phân tích vấn đề  

16. Quản trị nguồn nhân lực 

Lĩnh vực 2:Chất 

lượng các mối quan 

hệ của CBQL với 

môi trường công 

tác (các cấp lãnh 

đạo địa phương, 

đồng nghiệp, cha 

mẹ trẻ) với gia đình 

và cộng đồng 

Tiêu chí 1: Các 

mối quan hệ 

công việc 

 

1. Chỉ dẫn, động viên các thành viên thuộc cấp 

của mình  

2. Xử lý xung đột và làm việc cùng nhau  

3. Khuyến khích động viên người dưới quyền 

tham gia vào quá trình ra quyết định  

4. Luôn khích lệ và tạo cơ hội cho cấp dưới tự 

thể hiện trình bày quan điểm cá nhân  

5. Kỹ năng liên nhân cách  

6. Luôn thể hiện sự tôn trọng quý mến đồng 

nghiệp  

7. Được cấp trên và đồng nghiệp, phụ huynh 

quý mến tôn trọng và có uy tín trong cộng 

đồng  

8. Được công nhận và có cơ hội thăng tiến 

Tiêu chí 2: Quan 

hệ gia đình và 

cộng đồng nơi 

sinh sống 

9. Thành viên tốt và mẫu mực trong gia đình 

10. Công dân tốt và gương mẫu tại cộng đồng 

nơi sinh sống 

Lĩnh vực 3: Chất 

lượng trong chỉ 

đạo, quản lý chăm 

sóc giáo dục trẻ 

MN và chất lượng 

các cơ sở GDMN 

 

Tiêu chí 1: Môi 

trường GD 

 

1. Môi trường và không gian vật chất 

2. Môi trường kích thích sự phát triển 

Tiêu chí 2: Nội 

dung chương 

trình và phương 

pháp sư phạm 

 

3. Chương trình  

4. PP sư phạm  

5. Tài liệu học tập  

6. Đánh giá sự tiến bộ của trẻ  

7. Đánh giá chương trình 

Tiêu chí 3: Giáo 

viên Mầm non và 

người chăm sóc 

trẻ 

 

8. Kiến thức và kết quả 

9. Năng lực cá nhân và tính chuyên nghiệp  

10. Đạo đức nghề nghiệp 
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Các lĩnh vực, tiêu chí và chỉ báo của đội ngũ CBQL cơ sở GDMN 

Lĩnh vực Tiêu chí Chỉ báo 

 

Tiêu chí 4: Đồng 

hành cùng gia 

đình trẻ và cộng 

đồng 

 

11. Nắm vững và thực thi chính sách  

12. Trách nhiệm và hành vi đạo đức  

13. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn lực  

14. Sự dịch chuyển trẻ từ gia đình đến cơ sở 

GDMN  

15. Tạo cơ hội cho gia đình và cộng đồng tham 

gia 

Tiêu chí 5: Trẻ 

em có nhu cầu 

đặc biệt 

 

16. Khả năng tiếp cận và sự công bằng của các 

dịch vụ 

17. Cùng chung mục đích và quan điểm  

18. Đội ngũ cán bộ và nhà cung cấp dịch vụ 

19. Thực thi các dịch vụ 

 

Tiêu chí chất lượng đội ngũ CBQL là các dấu hiệu, điều kiện, đặc trưng, các 

chỉ số định tính, định lượng làm căn cứ để nhận biết, đánh giá chất lượng đội ngũ 

cán bộ trên thực tế. Căn cứ xác định tiêu chí đó là: Chức năng, nhiệm vụ được đảm 

nhiệm; Các yếu tố cấu thành con người và các mặt hoạt động chủ yếu của đội ngũ 

CBQL; Yêu cầu về chất lượng của đội ngũ CBQL trong bối cảnh đổi mới GD, 

hướng tới nền GD thế kỷ XXI và cuộc CMCN 4.0. 

Một là, hệ thống các yếu tố cần có của bản thân đội ngũ cán bộ để đảm nhận 

và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là: Phẩm chất chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; 

năng lực; trình độ; phong cách làm việc; sức khoẻ và độ tuổi. Đây là những dấu 

hiệu đầu tiên, trực tiếp, quan trọng hàng đầu cho biết đội ngũ CBQL có chất lượng 

hay không? 

Hai là, mối quan hệ của đội ngũ CBQL với môi trường, điều kiện công tác 

cụ thể (với đường lối, nhiệm vụ chính trị, tổ chức và cơ chế, chính sách). Đây là 

những dấu hiệu đặc biệt quan trọng để nhận biết chất lượng đội ngũ CBQL hiện 

nay. Con người luôn sống và hoạt động trong hàng loạt mối quan hệ; mỗi người vừa 

là nhân, vừa là quả, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng tác động của các mối quan hệ 

với tự nhiên, xã hội. Do vậy, khi xem xét, đánh giá người cán bộ nói chung và 

CBQL nói riêng, cần phải đặt họ trong các mối quan hệ chủ yếu, xác định, nhất là 
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mối quan hệ của người CBQL với cấp ủy, tổ chức đảng, đồng nghiệp và cha mẹ trẻ. 

Có như vậy, mới đánh giá được thực chất người cán bộ. 

Ba là, mức độ, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ 

(kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của đội ngũ CBQL). Đây là tiêu chí trung 

tâm, chủ yếu nhất, là dấu hiệu cụ thể nhất, rõ nhất để đánh giá chất lượng đội ngũ 

CBQL hiện nay. 

1.6.1.2.Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục phổ thông 

GDMN giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

* Cấu trúc tiêu chí đánh giá chất lượng CBQL CSGD phổ thông  

Việc đề xuất một khung tiêu chí đánh giá chất lượng CBQL cơ sở giáo dục 

phổ thông đòi hỏi phải xem xét tất cả các nhân tố và quá trình lao động của đội ngũ 

CBQL CSGD phổ thông theo Luật lao động, tiêu chuẩn đánh giá và năng lực nghề 

nghiệp chất lượng đội ngũ CBQL CSGD phổ thông; và dựa vào các yếu tố cơ bản 

cấu thành chất lượng đội ngũ CBQL CSGD phổ thông. 

Cấu trúc Khung tiêu chí chất lượng CBQL CSGD phổ thôngGDMN giai 

đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

KHUNG TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ  

CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

1. Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường (2 tiêu chí) 

 Tiêu chí 1. Tổ chức xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch phát triển nhà trường  

 Tiêu chí 2. Lãnh đạo, quản lý sự thay đổi và đổi mới nhà trường  

2. Lãnh đạo và quản trị  

nhà trường  

(7 tiêu chí) 

3. Phát triển mối quan 

hệ với cộng đồng  

(3 tiêu chí)  

4. Điều kiện, môi 

trường làm việc 

(2 tiêu chí)  

 Tiêu chí 3. Lãnh đạo, quản lý phát 

triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên 

 Tiêu chí 4. Quản lý hành chính 

 Tiêu chí 5. Lãnh đạo và quản lý hoạt 

động dạy học, giáo dục. 

 Tiêu chí 6. Quản lý học sinh 

 Tiêu chí 7. Quản lý tài chính, tài sản  

 Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động kiểm 

tra, thanh tra. 

 Tiêu chí 9. Quản lý chất lượng giáo 

dục nhà trường 

 Tiêu chí 10. Phát triển 

mối quan hệ giữa nhà 

trường và gia đình 

 Tiêu chí 11. Phát triển 

mối quan hệ giữa nhà 

trường với cộng đồng 

xã hội 

 Tiêu chí 12. Huy động 

và sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực xã hội 

 Tiêu chí 13. Bảo đảm 

sức khỏe thể lực và 

sức khỏe tinh thần 

 Tiêu chí 14. Xây 

dựng môi trường giáo 

dục 
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5. Phát triển toàn diện bản thân (5 tiêu chí) 

 Tiêu chí 15. Đạo đức, văn hóa nghề nghiệp 

 Tiêu chí 16. Quản lý hiệu quả thời gian của bản thân  

 Tiêu chí 17. Khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin 

 Tiêu chí 18. Học tập, bồi dưỡng phát triển bản thân  

 Tiêu chí 19. Phong cách làm việc trong môi trường đa văn hóa, hội nhập 

 

* Nội dung các tiêu chuẩn chất lượng đội ngũ CBQL CSGD phổ thông  

Để xây dựng tiêu chí chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cần 

xác định rõ lĩnh vực hoạt động của cán bộ quản lý (đề cập đến người hiệu trưởng), 

xác lập các tiêu chí trong từng lĩnh vực, xác định các chỉ báo theo yêu cầu của từng 

tiêu chí. Các chỉ báo thể hiện yêu cầu phải đạt được để thể hiện chất lượng công 

việc của người cán bộ quản lý.  

Với phương pháp tiếp cận hệ thống như đã phân tích ở trên để đề xuất cấu 

trúc Khung tiêu chí chất lượng đội ngũ CBQL CSGD phổ thông gồm 5 lĩnh vực, 

19 tiêu chí (hình 4), trọng số của mỗi lĩnh vực từ khoảng 10 - 30%. 

Lĩnh vực 1: Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường (2 tiêu chí)  

Lĩnh vực 2: Lãnh đạo và quản lý nhà trường (7 tiêu chí)  

Lĩnh vực 3: Phát triển mối quan hệ với cộng đồng (3 tiêu chí)  

Lĩnh vực 4: Điều kiện, môi trường làm việc (2 tiêu chí)  

Lĩnh vực 5: Phát triển toàn diện bản thân (5 tiêu chí)  

Việc đề xuất Khung tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL CSGD phổ 

thông của Đề tài như trên đảm bảo tính kế thừa các nghiên cứu về chất lượng nguồn 

nhân lực (các thành tố về trí lực, thể lực, tâm lực và văn hóa nghề nghiệp đã được 

đưa vào cấu trúc của khung tiêu chí). Nội dung tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn chất 

lượng theo thông lệ quốc tế, vừa sử dụng Bộ Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ 

thông, ban hành theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hiện hành của Đảng, Chính phủ hiện 

nay. Cụ thể: 

- Tiêu chuẩn “Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường” có tính cốt lõi, là 

đặc trưng nổi bật nhất đội ngũ CBQL CSGD phổ thông (tiêu chuẩn này thể hiện rất 
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rõ nét ở các loại hình trường phổ thông ngoài công lập). Tiêu chuẩn này xuyên suốt 

trong tất cả các tiêu chuẩn/lĩnh vực khác, thể hiện vai trò nhà lãnh đạo nhà trường;  

- Tiêu chuẩn “Lãnh đạo và quản lý nhà trường” và “Phát triển mối quan hệ 

với cộng đồng” thể hiện kỹ năng lãnh đạo, quản trị, trình độ CMNV của đội ngũ;  

- Tiêu chuẩn “Điều kiện, môi trường làm việc” biểu hiện trạng trạng sức khỏe 

và tâm lực; điều kiện về môi trường, chính sách tạo động lực cho đội ngũ làm việc; 

- Tiêu chuẩn “Phát triển toàn diện bản thân” vừa có tính điều kiện, vừa là yếu 

tố nền tảng của chất lượng đội ngũ CBQL CSGD phổ thông (như đạo đức, lối sống, 

văn hóa nghề nghiệp, Phong cách làm việc của đội ngũ trong môi trường đa văn 

hóa, hội nhập…) 

Theo tác giả Nguyễn Đức Chính, muốn đánh giá chất lượng trước hết phải có 

một bộ chỉ số (indicator)/từ điển năng lực để làm công cụ đánh giá biểu đạt các mục 

tiêu thành đạt. Chỉ số có thể bao gồm một loạt các hành động/động từ cung cấp các 

bước cho đánh giá; các chỉ số còn bao gồm phương tiện đánh giá và các chiến lược 

dùng để đánh giá như khung thời gian và các tiêu chí dùng để so sánh (Clemson 

University, 2004) [23]. 

Trên cơ sở cấu trúc tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL CSGD phổ 

thông; Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, 

chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học; Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất 

lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông,  

Nhóm tác giả đề xuất tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của từng cấp 

học phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân như sau:  

* Bộ tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học gồm 05 

tiêu chuẩn, 19 tiêu chí và 85 chỉ báo:  

Tiêu chuẩn 1: Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường (2 tiêu chí)  

Tiêu chí 1. Tổ chức xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch phát triển nhà 

trường (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 2. Lãnh đạo, quản lý sự thay đổi và đổi mới nhà trường (2 chỉ báo); 
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Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo và quản lý nhà trường (7 tiêu chí)  

Tiêu chí 3. Lãnh đạo, quản lý phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

(6 chỉ báo); 

Tiêu chí 4. Quản lý hành chính nhà trường (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 5. Lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học, giáo dục (7 chỉ báo); 

Tiêu chí 6. Quản lý học sinh (6 chỉ báo); 

Tiêu chí 7. Quản lý tài chính, tài sản (6 chỉ báo); 

Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động kiểm tra, thanh tra (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 9. Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường (4 chỉ báo); 

Tiêu chuẩn 3: Phát triển mối quan hệ với cộng đồng (3 tiêu chí)  

Tiêu chí 10. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình (5 chỉ báo); 

Tiêu chí 11. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng xã hội  

(3 chỉ báo); 

Tiêu chí 12. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội (4 chỉ báo); 

Tiêu chuẩn 4: Điều kiện, môi trường làm việc (2 tiêu chí)  

Tiêu chí 13. Đảm bảo sức khỏe thể lực và sức khỏe tinh thần (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 14. Xây dựng môi trường giáo dục (5 chỉ báo); 

Tiêu chuẩn 5: Phát triển toàn diện bản thân (5 tiêu chí)  

Tiêu chí 15. Đạo đức, văn hóa nghề nghiệp (5 chỉ báo);  

Tiêu chí 16. Quản lý hiệu quả thời gian của bản thân (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 17. Khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin (3 chỉ báo); 

Tiêu chí 18. Học tập, bồi dưỡng phát triển bản thân (5 chỉ báo); 

Tiêu chí 19. Phong cách làm việc trong môi trường đa văn hóa, hội nhập (4 

chỉ báo). 

Bộ tiêu chí chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Tiểu học 

Tiêu chuẩn và Tiêu chí Chỉ báo 

Tiêu chuẩn 1. Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường 

Tiêu chí 1. 

Tổ chức xây dựng và thực 

hiện các loại kế hoạch phát 

triển nhà trường 

(4 chỉ báo) 

1.1. Đưa ra định hướng chiến lược phát triển của trường tiểu 

học (mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị)phù hợp mục 

tiêu giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục và được công 

bố công khai 

1.2. Mục tiêu chiến lược phát triển của trường tiểu học được 

xác định rõ ràng, phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, 
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địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

1.3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch hoạt 

động trong từng lĩnh vực công tác của nhà trường theo mục 

tiêu, sứ mệnh phát triển của trường tiểu học  

1.4. Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên xây 

dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

Tiêu chí 2. 

Lãnh đạo, quản lý sự thay 

đổi và đổi mới nhà trường 

(3 chỉ báo) 

2.1. Lãnh đạo quá trình thay đổi trong các hoạt động giáo 

dục, dạy học theo quy định  

2.2. Quản lý sự thay đổi của đội ngũ giáo viên và học sinh 

tiểu học trong thực hiện chương trình GDPT nhằm đạt kết 

quả cao nhất 

2.3. Tổ chức phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản 

trị nhà trường và các hoạt động giáo dục  

Tiêu chuẩn 2. Lãnh đạo và quản trị nhà trường 

Tiêu chí 3. 

Lãnh đạo, quản lý phát triển 

đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên 

(6 chỉ báo) 

3.1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, nhân viên theo định hướng chiến lược phát 

triển của trường tiểu học 

3.2. Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với việc bố 

trí, sử dụng đội ngũ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả 

3.3. Chủ động đề xuất công tác tuyển dụng nhân sự theo qui 

định và quyền hạn của trường tiểu học 

3.4. Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được phân công  

3.5. Đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ 

giáo viên, nhân viên và CBQL theo quy định 

3.6. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo 

viên, nhân viên và CBQL; đảm bảo các quyền lợi theo chế 

độ chính sách hiện hành 

Tiêu chí 4. 

Quản lý hành chính  

nhà trường 

(4 chỉ báo) 

4.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định cụ 

thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường theo Điều lệ 

trường tiểu học 

4.2. Tin học hóa các hoạt động quản trị tổ chức, hành chính 

hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường nâng cao hiệu quả 

quản lý hành chính 

4.3. Đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt 

động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

theo quy định 

4.4. Phối hợp giữa các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các 

bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định; định kỳ tổ 
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chức rà soát, đánh giá để cải tiến công tác quản lý hành 

chính 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5. 

Lãnh đạo và quản lý hoạt 

động dạy học, giáo dục 

(7 chỉ báo) 

5.1. Quản lý phát triển chương trình, nội dung giáo dục nhà 

trường 

5.2. Quản lý thực hiện chương trình môn học, chương trình 

hoạt động giáo dục, trải nghiệm cấp tiểu học 

5.3. Quản lý dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng bậc 

học tiểu học 

5.4. Triển khai các hoạt động giáo dục, dạy học theo kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học  

5.5. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn theo yêu cầu phát 

triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo 

dục phổ thông 

5.6. Quản lý đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo 

dục và dạy học theo hướng phát triển năng lực 

5.7. Tổ chức và quản lý quá trình đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện của học sinh tiểu học 

Tiêu chí 6. 

Quản lý học sinh 

(6 chỉ báo) 

6.1. Quản lý hồ sơ học sinh theo qui định về nhập học và 

theo dõi biến động (như chuyển đi, chuyển đến, lên lớp, bỏ 

học, kỹ luật…) 

6.2. Quản lý quá trình học tập rèn luyện, đánh giá xếp loại 

hạnh kiểm, học lực và danh hiệu của học sinh tiểu học 

6.3. Qui định cụ thể nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, 

trang phục thực hiện theo quy định của Điều lệ trường tiểu 

học và các quy định hiện hành 

6.4. Thực hiện quy định về các hành vi không được làm theo 

các quy định tại Điều lệ trường tiểu học và các quy định 

hiện hành khác 

6.5. Tổ chức phong trào thi đua học tập, rèn luyện và các 

hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp trong từng 

lớp học, toàn trường 

6.6. Hiệu trưởng thường xuyên theo dõi hiệu quả các hoạt 

động giáo dục, quản lý học sinh của từng giáo viên, nhân 

viên và phản hồi thông tin 

 

Tiêu chí 7. 

Quản lý tài chính, tài sản 

(6 chỉ báo) 

7.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu 

nội bộ, lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài chính hằng 

năm theo qui định 

7.2. Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, công khai tài 

chính của nhà trường theo quy định 

7.3 Có kế hoạch và huy động hiệu quả các nguồn kinh phí 
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hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục 

7.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển cơ 

sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục 

học sinh của nhà trường 

7.5. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm kê, 

bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy 

định 

7.6. Huy động các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục 

theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

của nhà trường 

Tiêu chí 8. 

Quản lý hoạt động kiểm tra, 

thanh tra 

(4 chỉ báo) 

8.1. Xây dựng được qui trình kiểm tra nội bộ, lựa chọn nhân 

sự kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường 

8.2. Chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao của giáo viên, nhân viên và cán bộ quản 

lý  

8.3. Kiểm tra hoạt động của các tổ, khối chuyên môn, các bộ 

phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư… 

8.4. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, ra thông báo kết 

quả kiểm tra và chỉ đạo thực hiện xử lý sau kiểm tra  

Tiêu chí 9. 

Quản lý chất lượng giáo 

dục nhà trường 

(4 chỉ báo) 

 

9.1. Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và 

quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu 

học theo qui định  

9.2. Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức tự 

đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học theo qui định 

của Bộ giáo dục và Đào tạo  

9.3. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 

thực hiện kế hoạch đã đề ra về công tác đảm bảo chất lượng 

giáo dục 

9.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất 

lượng, khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của nhà 

trường. 

Tiêu chuẩn 3. Phát triển mối quan hệ với cộng đồng  

Tiêu chí 10. 

Phát triển mối quan hệ giữa 

nhà trường và gia đình 

(5 chỉ báo) 

 

10.1. Tổ chức cung cấp thông tin về chương trình và kế 

hoạch dạy học/giáo dục của nhà trường cho cha mẹ hoặc 

người giám hộ của học sinh 

10.2. Xây dựng qui chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ 

học sinh trường tiểu học Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học 

sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10.3. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình để thực hiện hoạt 

động dạy học cho học sinh tiểu học  
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10.4. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình để thực hiện giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học  

10.5. Định kỳ, nhà trường tổ chức các cuộc họp với cha mẹ 

học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà 

trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến 

nghị của cha mẹ học sinh; góp ý kiến cho hoạt động của Ban 

đại diện cha mẹ học sinh 

Tiêu chí 11. 

Phát triển mối quan hệ giữa 

nhà trường với cộng đồng 

xã hội 

(3 chỉ báo) 

11.1. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với tổ 

chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các hoạt 

động giáo dục trường tiểu học  

11.2. Có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của tổ chức đoàn 

thể trong và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 

doanh nghiệp và cá nhân đối với các hoạt động giáo dục của 

trường tiểu học  

11.3. Hằng năm, tổ chức rút kinh nghiệm về sự phối hợp 

giữa nhà trường với tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà 

trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá 

nhân trong các hoạt động giáo dục của trường tiểu học  

Tiêu chí 12. 

Huy động và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực xã hội 

(4 chỉ báo) 

12.1. Truyền thông đến tất cả các đối tượng liên quan trong 

cộng đồng về nhận thức đúng đắn, chủ trương huy động các 

nguồn lực của xã hội cho giáo dục 

12.2. Tổ chức nâng nhận thức việc tiếp cận cơ hội giáo dục 

và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục giữa các 

cơ sở giáo dục tiểu học trong và ngoài công lập 

12.3. Tổ chức xây dựng thực hiện kế hoạch quản lý và huy 

động nguồn lực xã hội cho giáo dục trường tiểu học  

12.4. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc quản lý và 

huy động nguồn lực xã hội đối với nhà trường 

Tiêu chuẩn 4. Điều kiện, môi trường làm việc 

Tiêu chí 13. 

Đảm bảo sức khỏe thể lực 

và sức khỏe tinh thần 

(4 chỉ báo) 

13.1. Đảm bảo có đủ sức khỏe thể lực, sức chịu đựng dẻo 

dai trong quá trình lãnh đạo, quản lý nhà trường 

13.2. Chủ động, biết làm chủ, tự tin trong cuộc sống và công 

việc lãnh đạo, quản lý các hoạt động của nhà trường 

13.3. Ứng phó và dễ dàng vượt qua những thách thức, căng 

thẳng trong cuộc sống và công việc 

13.4. Tập làm quen với những thách thức, giải quyết sự 

xung đột; cân bằng giữa cảm xúc, tâm lý và công việc 

Tiêu chí 14. Xây dựng môi 

trường giáo dục 

14.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, Bộ 

quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường tiểu học theo quy 
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(5 chỉ báo) định 

14.2. Khuyến khích mọi thành viên tham gia thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ những cá nhân công khai bày tỏ 

ý kiến thể hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường  

14.3. Thường xuyên theo dõi, giám sát, phát hiện để ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân 

chủ ở trong nhà trường 

14.4. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của 

nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học 

đường  

 
14.5. Vận dụng phương thức quản trị trường tiểu học theo các 

mô hình trường học tiên tiến, trường học hạnh phúc 

Tiêu chuẩn 5. Phát triển toàn diện bản thân  

Tiêu chí 15. 

Đạo đức, văn hóa  

nghề nghiệp 

(5 chỉ báo) 

15.1. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

15.2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà 

giáo, lối sống, tác phong trong nhà trường 

15.3. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy 

tắc văn hóa ứng xử, giá trị cốt lõi của nhà trường theo quy 

định 

15.4. Tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh, thân 

thiện trong dạy học, giáo dục của nhà trường  

15.5. Ứng xử có văn hóa tinh thần hợp tác và xây dựng niềm 

tin với đồng nghiệp trong công việc 

Tiêu chí 16. 

Quản lý hiệu quả thời gian 

của bản thân 

(4 chỉ báo) 

16.1. Biết cách đặt mục tiêu cần phải làm trong ngày, trong 

tuần và trong tháng theo Khung KH hoạt động nhà trường  

16.2. Học cách lập kế hoạch hành động để đạt được mục 

tiêu nhanh và hiệu quả nhất, giúp giảm thiểu tối đa căng 

thẳng cùng sự lãng phí thời gian 

16.3. Luôn tôn trọng tính kỹ luật, thói quen tiết kiệm thời 

gian và cần tập trung tất cả sức lực và trí tuệ cho công việc 

ưu tiên  

16.4. Phân chia quĩ thời gian hợp lý, không nên làm nhiều 

việc cùng một lúc; cân bằng giữa công việc và sức khỏe tinh 

thần 

Tiêu chí 17. 

Khả năng sử dụng ngoại 

ngữ và công nghệ thông tin 

(3 chỉ báo) 

17.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát 

triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho 

giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường 

17.2. Có khả năng sử dụng được một số công cụ công nghệ 

thông tin thông dụng trong quản trị nhà trường 
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17.3. Tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường 

Tiêu chí 18. 

Học tập, bồi dưỡng phát 

triển bản thân 

(5 chỉ báo) 

18.1. Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của 

Ngành và địa phương 

18.2. Tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực 

hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục. 

18.3. Vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội 

dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ bản thân 

18.4. Cập nhật kịp thời các yêu cầu đổi mới của Ngành về 

chuyên môn, nghiệp vụ và những yêu cầu đổi mới giáo dục 

phổ thông  

18.5. Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông cốt cán về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

Tiêu chí 19. 

Phong cách làm việc trong 

môi trường đa văn hóa,  

hội nhập 

(4 chỉ báo) 

19.1. Có khả năng giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ 

(tiếng Anh) với học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản 

lý và các tổ chức giáo dục quốc tế trong công việc 

19.2. Nhận diện bản thân và chuẩn bị những thách thức 

trong lãnh đạo, quản trị nhà trường trong môi trường đa văn 

hóa, hội nhập 

19.3. Tôn trọng những sự khác biệt về văn hóa, tư duy và lối 

suy nghĩ của học sinh, đồng nghiệp;  

19.4. Học cách rèn luyện phong cách làm việc khoa học và 

khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa và hội nhập 

quốc tế  

 

Bộ tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở 

gồm 5 tiêu chuẩn, 19 tiêu chí và 89 chỉ báo:  

Tiêu chuẩn 1: Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường (2 tiêu chí)  

Tiêu chí 1. Tổ chức xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch phát triển nhà 

trường (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 2. Lãnh đạo, quản lý sự thay đổi và đổi mới nhà trường (3 chỉ báo); 

Tiêu chuẩn 2: Lãnh đạo và quản lý nhà trường (7 tiêu chí)  
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Tiêu chí 3. Lãnh đạo, quản lý phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

(6 chỉ báo); 

Tiêu chí 4. Quản lý hành chính nhà trường (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 5. Lãnh đạo và quản lý hoạt động dạy học, giáo dục (10 chỉ báo); 

Tiêu chí 6. Quản lý học sinh (6 chỉ báo); 

Tiêu chí 7. Quản lý tài chính, tài sản (6 chỉ báo); 

Tiêu chí 8. Quản lý hoạt động kiểm tra, thanh tra (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 9. Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường (4 chỉ báo); 

Tiêu chuẩn 3: Phát triển mối quan hệ với cộng đồng (3 tiêu chí)  

Tiêu chí 10. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình (5 chỉ báo); 

Tiêu chí 11. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng xã hội  

(3 chỉ báo); 

Tiêu chí 12. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội (4 chỉ báo); 

Tiêu chuẩn 4: Điều kiện, môi trường làm việc (2 tiêu chí)  

Tiêu chí 13. Đảm bảo sức khỏe thể lực và sức khỏe tinh thần (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 14. Xây dựng môi trường giáo dục (5 chỉ báo); 

Tiêu chuẩn 5: Phát triển toàn diện bản thân (5 tiêu chí)  

Tiêu chí 15. Đạo đức, văn hóa nghề nghiệp (5 chỉ báo);  

Tiêu chí 16. Quản lý hiệu quả thời gian của bản thân (4 chỉ báo); 

Tiêu chí 17. Khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin (3 chỉ báo); 

Tiêu chí 18. Học tập, bồi dưỡng phát triển bản thân (5 chỉ báo); 

Tiêu chí 19. Phong cách làm việc trong môi trường đa văn hóa, hội nhập  

(4 chỉ báo). 

Bộ tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở  

Tiêu chuẩn và Tiêu chí Chỉ báo 

Tiêu chuẩn 1. Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường 

Tiêu chí 1. 

Tổ chức xây dựng và thực 

hiện các loại kế hoạch phát 

triển nhà trường 

(4 chỉ báo) 

1.1. Đưa ra định hướng chiến lược phát triển của trường 

trung học cơ sở (mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị)phù 

hợp mục tiêu giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục và 

được công bố công khai 

1.2. Mục tiêu chiến lược phát triển của trường trung học cơ 

sở được xác định rõ ràng, phù hợp với các nguồn lực của 

nhà trường, địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, 
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điều chỉnh 

1.3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch hoạt 

động trong từng lĩnh vực công tác của nhà trường theo mục 

tiêu, sứ mệnh phát triển của trường trung học cơ sở  

1.4. Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên xây 

dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

Tiêu chí 2. 

Lãnh đạo, quản lý sự thay 

đổi và đổi mới nhà trường 

(3 chỉ báo) 

2.1.  Lãnh đạo quá trình thay đổi trong các hoạt động 

giáo dục, dạy học theo quy định 

2.2.  Quản lý sự thay đổi của đội ngũ giáo viên và học 

sinh trung học cơ sở trong thực hiện chương trình GDPT 

nhằm đạt kết quả cao nhất 

 
2.3. Tổ chức phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản 

trị nhà trường và các hoạt động giáo dục 

Tiêu chuẩn 2. Lãnh đạo và quản trị nhà trường 

Tiêu chí 3. 

Lãnh đạo, quản lý phát triển 

đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên 

(6 chỉ báo) 

3.1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, nhân viên theo định hướng chiến lược phát 

triển của trường trung học cơ sở 

3.2. Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với việc bố 

trí, sử dụng đội ngũ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả 

3.3. Chủ động đề xuất công tác tuyển dụng nhân sự theo qui 

định và quyền hạn của trường trung học cơ sở 

3.4. Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được phân công  

3.5. Đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ 

giáo viên, nhân viên và CBQL theo quy định 

3.6. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo 

viên, nhân viên và CBQL; đảm bảo các quyền lợi theo chế 

độ chính sách hiện hành 

Tiêu chí 4. 

Quản lý hành chính  

nhà trường 

(4 chỉ báo) 

4.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định cụ 

thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường theo Điều lệ 

trường trung học phổ thông 

4.2. Tin học hóa các hoạt động quản trị tổ chức, hành chính 

hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường nâng cao hiệu quả 

quản lý hành chính 

4.3. Đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt 

động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

theo quy định 

4.4. Phối hợp giữa các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các 

bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định; định kỳ tổ 
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chức rà soát, đánh giá để cải tiến công tác quản lý hành 

chính 

 

Tiêu chí 5. 

Lãnh đạo và quản lý hoạt 

động dạy học, giáo dục 

(10 chỉ báo) 

5.1. Quản lý phát triển chương trình, nội dung giáo dục nhà 

trường 

5.2. Quản lý thực hiện chương trình môn học, chương trình 

hoạt động giáo dục, trải nghiệm cấp trung học cơ sở  

5.3. Quản lý dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng bậc 

học trung học cơ sở 

5.4. Triển khai các hoạt động giáo dục, dạy học theo kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học  

5.5. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn theo yêu cầu phát 

triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo 

dục phổ thông 

5.6. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn xây dựng bài học 

theo chủ đề tích hợp liên môn và nội môn  

5.7. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn xây dựng bài học 

theo chủ đề phân hóa  

5.8. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn xây dựng bài học 

theo chủ đề trải nghiệm và hướng nghiệp  

5.9. Quản lý đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo 

dục và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực 

người học 

5.10. Tổ chức và quản lý quá trình đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện của học sinh trung học cơ sở 

Tiêu chí 6. 

Quản lý học sinh 

(6 chỉ báo) 

6.1. Quản lý hồ sơ học sinh theo qui định về nhập học và 

theo dõi biến động (như chuyển đi, chuyển đến, lên lớp, bỏ 

học, kỹ luật…) 

6.2. Quản lý quá trình học tập rèn luyện, đánh giá xếp loại 

hạnh kiểm, học lực và danh hiệu của học sinh trung học cơ 

sở 

6.3. Qui định cụ thể nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, 

trang phục thực hiện theo quy định của Điều lệ trường trung 

học cơ sở và các quy định hiện hành 

6.4. Thực hiện quy định về các hành vi không được làm theo 

các quy định tại Điều lệ trường trung học phổ thông và các 

quy định hiện hành khác 

6.5. Tổ chức phong trào thi đua học tập, rèn luyện và các 

hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp trong từng 

lớp học, toàn trường 

6.6. Hiệu trưởng thường xuyên theo dõi hiệu quả các hoạt 
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động giáo dục, quản lý học sinh của từng giáo viên, nhân 

viên và phản hồi thông tin 

Tiêu chí 7. 

Quản lý tài chính, tài sản 

(6 chỉ báo) 

7.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu 

nội bộ, lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài chính hằng 

năm theo qui định 

7.2. Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, công khai tài 

chính của nhà trường theo quy định 

7.3 Có kế hoạch và huy động hiệu quả các nguồn kinh phí 

hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục 

7.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển cơ 

sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục 

học sinh của nhà trường 

7.5. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm kê, 

bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy 

định 

7.6. Huy động các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục 

theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

của nhà trường 

Tiêu chí 8. 

Quản lý hoạt động kiểm tra, 

thanh tra 

(4 chỉ báo) 

8.1. Xây dựng được qui trình kiểm tra nội bộ, lựa chọn nhân 

sự kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường 

8.2. Chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ được giao của giáo viên, nhân viên và cán bộ quản 

lý  

8.3. Kiểm tra hoạt động của các tổ, khối chuyên môn, các bộ 

phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư… 

8.4. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, ra thông báo kết 

quả kiểm tra và chỉ đạo thực hiện xử lý sau kiểm tra  

Tiêu chí 9. 

Quản lý chất lượng giáo 

dục nhà trường 

(4 chỉ báo) 

 

9.1. Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và 

quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung 

học cơ sở theo qui định  

9.2. Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức tự 

đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở theo 

qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo  

9.3. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 

thực hiện kế hoạch đã đề ra về công tác đảm bảo chất lượng 

giáo dục 

9.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất 

lượng, khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của nhà 

trường. 

Tiêu chuẩn 3. Phát triển mối quan hệ với cộng đồng  
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Tiêu chí 10. 

Phát triển mối quan hệ giữa 

nhà trường và gia đình 

(5 chỉ báo) 

 

10.1. Tổ chức cung cấp thông tin về chương trình và kế 

hoạch dạy học/giáo dục của nhà trường cho cha mẹ hoặc 

người giám hộ của học sinh 

10.2. Xây dựng qui chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ 

học sinh trường trung học phổ thông Điều lệ Ban đại diện 

cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10.3. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình để thực hiện hoạt 

động dạy học cho học sinh trung học cơ sở 

10.4. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình để thực hiện giáo 

dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở 

10.5. Định kỳ, nhà trường tổ chức các cuộc họp với cha mẹ 

học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà 

trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến 

nghị của cha mẹ học sinh; góp ý kiến cho hoạt động của Ban 

đại diện cha mẹ học sinh 

Tiêu chí 11. 

Phát triển mối quan hệ giữa 

nhà trường với cộng đồng 

xã hội 

(3 chỉ báo) 

11.1. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với tổ 

chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các hoạt 

động giáo dục trường trung học cơ sở 

11.2. Có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của tổ chức đoàn 

thể trong và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 

doanh nghiệp và cá nhân đối với các hoạt động giáo dục của 

trường trung học cơ sở 

11.3. Hằng năm, tổ chức rút kinh nghiệm về sự phối hợp 

giữa nhà trường với tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà 

trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá 

nhân trong các hoạt động giáo dục của trường trung học cơ 

sở 

Tiêu chí 12. 

Huy động và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực xã hội 

(4 chỉ báo) 

12.1. Truyền thông đến tất cả các đối tượng liên quan trong 

cộng đồng về nhận thức đúng đắn, chủ trương huy động các 

nguồn lực của xã hội cho giáo dục 

12.2. Tổ chức nâng nhận thức việc tiếp cận cơ hội giáo dục 

và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục giữa các 

cơ sở giáo dục trung học cơ sở trong và ngoài công lập 

12.3. Tổ chức xây dựng thực hiện kế hoạch quản lý và huy 

động nguồn lực xã hội cho giáo dục trường trung học cơ sở 

12.4. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc quản lý và 

huy động nguồn lực xã hội đối với nhà trường 

Tiêu chuẩn 4. Điều kiện, môi trường làm việc 

Tiêu chí 13. 13.1. Đảm bảo có đủ sức khỏe thể lực, sức chịu đựng dẻo 
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Đảm bảo sức khỏe thể lực 

và sức khỏe tinh thần 

(4 chỉ báo) 

dai trong quá trình lãnh đạo, quản lý nhà trường 

13.2. Chủ động, biết làm chủ, tự tin trong cuộc sống và công 

việc lãnh đạo, quản lý các hoạt động của nhà trường 

13.3. Ứng phó và dễ dàng vượt qua những thách thức, căng 

thẳng trong cuộc sống và công việc 

13.4. Tập làm quen với những thách thức, giải quyết sự 

xung đột; cân bằng giữa cảm xúc, tâm lý và công việc 

Tiêu chí 14. Xây dựng môi 

trường giáo dục 

(5 chỉ báo) 

14.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, Bộ 

quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường trung học cơ sở theo 

quy định 

14.2. Khuyến khích mọi thành viên tham gia thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ những cá nhân công khai bày tỏ 

ý kiến thể hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường  

14.3. Thường xuyên theo dõi, giám sát, phát hiện để ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân 

chủ ở trong nhà trường 

14.4. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của 

nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học 

đường  

 
14.5. Vận dụng phương thức quản trị trường trung học cơ sở 

theo các mô hình trường học tiên tiến, trường học hạnh phúc 

Tiêu chuẩn 5. Phát triển toàn diện bản thân  

Tiêu chí 15. 

Đạo đức, văn hóa  

nghề nghiệp 

(5 chỉ báo) 

15.1. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

15.2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà 

giáo, lối sống, tác phong trong nhà trường 

15.3. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy 

tắc văn hóa ứng xử, giá trị cốt lõi của nhà trường theo quy 

định 

15.4. Tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh, thân 

thiện trong dạy học, giáo dục của nhà trường  

15.5. Ứng xử có văn hóa tinh thần hợp tác và xây dựng niềm 

tin với đồng nghiệp trong công việc 

Tiêu chí 16. 

Quản lý hiệu quả thời gian 

của bản thân 

(4 chỉ báo) 

16.1. Biết cách đặt mục tiêu cần phải làm trong ngày, trong 

tuần và trong tháng theo Khung kế hoạch hoạt động nhà 

trường  

16.2. Học cách lập kế hoạch hành động để đạt được mục 

tiêu nhanh và hiệu quả nhất, giúp giảm thiểu tối đa căng 

thẳng cùng sự lãng phí thời gian 

16.3. Luôn tôn trọng tính kỹ luật, thói quen tiết kiệm thời 
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gian và cần tập trung tất cả sức lực và trí tuệ cho công việc 

ưu tiên  

16.4. Phân chia quĩ thời gian hợp lý, không nên làm nhiều 

việc cùng một lúc và cân bằng giữa công việc và sức khỏe 

tinh thần 

Tiêu chí 17. 

Khả năng sử dụng ngoại 

ngữ và công nghệ thông tin 

(3 chỉ báo) 

17.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát 

triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho 

giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường 

17.2. Có khả năng sử dụng được một số công cụ công nghệ 

thông tin thông dụng trong quản trị nhà trường 

17.3. Tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường 

 

 

 

 

Tiêu chí 18. 

Học tập, bồi dưỡng phát 

triển bản thân 

(5 chỉ báo) 

18.1. Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của 

Ngành và địa phương 

18.2. Tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực 

hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục. 

18.3. Vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội 

dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ bản thân 

18.4. Cập nhật kịp thời các yêu cầu đổi mới của Ngành về 

chuyên môn, nghiệp vụ và những yêu cầu đổi mới giáo dục 

phổ thông  

18.5. Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục phổ thông cốt cán về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

Tiêu chí 19. 

Phong cách làm việc trong 

môi trường đa văn hóa,  

hội nhập 

(4 chỉ báo) 

19.1. Có khả năng giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ 

(tiếng Anh) với học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản 

lý và các tổ chức giáo dục quốc tế trong công việc 

19.2. Nhận diện bản thân và chuẩn bị những thách thức 

trong lãnh đạo, quản trị nhà trường trong môi trường đa văn 

hóa, hội nhập 

19.3. Tôn trọng những sự khác biệt về văn hóa, tư duy và lối 

suy nghĩ của học sinh, đồng nghiệp;  

19.4. Học cách rèn luyện phong cách làm việc khoa học và 

khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa và hội nhập 

quốc tế  
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* Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ 

thông GDMN giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo thể hiện cụ thể dưới 

bảng sau: 

 

Tiêu chuẩn và Tiêu chí Chỉ báo 

Tiêu chuẩn 1. Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường 

Tiêu chí 1. 

Tổ chức xây dựng và thực 

hiện các loại kế hoạch phát 

triển nhà trường 

(4 chỉ báo) 

1.1. Xây dựng chiến lược phát triển của trường trung học 

phổ thông (mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị)phù 

hợp mục tiêu giáo dục theo quy định tại Luật Giáo dục và 

được công bố công khai 

1.2. Mục tiêu chiến lược phát triển của trường trung học 

phổ thông được xác định rõ ràng, phù hợp với các nguồn 

lực của nhà trường, địa phương và định kỳ được rà soát, 

bổ sung, điều chỉnh 

1.3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các loại kế hoạch 

hoạt động trong từng lĩnh vực công tác của nhà trường 

theo mục tiêu, sứ mệnh phát triển của trường trung học 

phổ thông  

1.4. Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên xây 

dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

Tiêu chí 2. 

Lãnh đạo, quản lý sự thay đổi 

và đổi mới nhà trường 

(3 chỉ báo) 

2.1.  Lãnh đạo quá trình thay đổi trong các hoạt động 

giáo dục, dạy học theo quy định    

2.2.  Quản lý sự thay đổi của đội ngũ giáo viên và học 

sinh trung học phổ thông trong thực hiện chương trình 

GDPT nhằm đạt kết quả cao nhất 

 
2.3. Tổ chức phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong 

quản trị nhà trường và các hoạt động giáo dục     

Tiêu chuẩn 2. Lãnh đạo và quản trị nhà trường 

Tiêu chí 3. 

Lãnh đạo, quản lý phát triển 

đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên 

(6 chỉ báo) 

3.1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, nhân viên theo định hướng chiến lược phát 

triển của trường trung học phổ thông  

3.2. Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với việc 

bố trí, sử dụng đội ngũ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả 

3.3. Chủ động đề xuất công tác tuyển dụng nhân sự theo 

qui định và quyền hạn của trường trung học phổ thông   

3.4. Đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ được phân công  

3.5. Đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp cho đội 
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ngũ giáo viên, nhân viên và CBQL theo quy định 

3.6. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo 

viên, nhân viên và CBQL; đảm bảo các quyền lợi theo 

chế độ chính sách hiện hành 

Tiêu chí 4. 

Quản lý hành chính  

nhà trường 

(4 chỉ báo) 

4.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định 

cụ thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường theo Điều 

lệ trường trung học phổ thông 

4.2. Tin học hóa các hoạt động quản trị tổ chức, hành 

chính hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường nâng cao 

hiệu quả quản lý hành chính 

4.3. Đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các 

hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền theo quy định 

4.4. Phối hợp giữa các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và 

các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định; định 

kỳ tổ chức rà soát, đánh giá để cải tiến công tác quản lý 

hành chính 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5. 

Lãnh đạo và quản lý hoạt 

động dạy học, giáo dục 

(10 chỉ báo) 

5.1. Quản lý phát triển chương trình, nội dung giáo dục 

nhà trường 

5.2. Quản lý thực hiện chương trình môn học, chương 

trình hoạt động giáo dục, trải nghiệm cấp trung học phổ 

thông   

5.3. Quản lý dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

bậc học trung học phổ thông 

5.4. Triển khai các hoạt động giáo dục, dạy học theo kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học  

5.5. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn theo yêu cầu phát 

triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo 

dục phổ thông 

5.6. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn xây dựng bài học 

theo chủ đề tích hợp liên môn và nội môn  

5.7. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn xây dựng bài học 

theo chủ đề phân hóa  

5.8. Chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn xây dựng bài học 

theo chủ đề trải nghiệm và hướng nghiệp  

5.9. Quản lý đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức 

giáo dục và dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và 

năng lực người học 

5.10. Tổ chức và quản lý quá trình đánh giá kết quả học 

tập, rèn luyện của học sinh trung học phổ thông  
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Tiêu chí 6. 

Quản lý học sinh 

(6 chỉ báo) 

6.1. Quản lý hồ sơ học sinh theo qui định về nhập học và 

theo dõi biến động (như chuyển đi, chuyển đến, lên lớp, 

bỏ học, kỹ luật…)   

6.2. Quản lý quá trình học tập rèn luyện, đánh giá xếp 

loại hạnh kiểm, học lực và danh hiệu của học sinh trung 

học phổ thông  

6.3. Qui định cụ thể nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, 

trang phục thực hiện theo quy định của Điều lệ trường 

trung học phổ thông và các quy định hiện hành 

6.4. Thực hiện quy định về các hành vi không được làm 

theo các quy định tại Điều lệ trường trung học phổ thông 

và các quy định hiện hành khác 

6.5. Tổ chức phong trào thi đua học tập, rèn luyện và các 

hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp trong từng 

lớp học, toàn trường 

6.6. Hiệu trưởng thường xuyên theo dõi hiệu quả các hoạt 

động giáo dục, quản lý học sinh của từng giáo viên, nhân 

viên và phản hồi thông tin 

 

Tiêu chí 7. 

Quản lý tài chính, tài sản 

(6 chỉ báo) 

7.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi 

tiêu nội bộ, lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài 

chính hằng năm theo qui định 

7.2. Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, công khai 

tài chính của nhà trường theo quy định 

7.3 Có kế hoạch và huy động hiệu quả các nguồn kinh 

phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục 

7.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển 

cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo 

dục học sinh của nhà trường 

7.5. Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm 

kê, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

theo quy định 

7.6. Huy động các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị giáo 

dục theo quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện của nhà trường 

Tiêu chí 8. 

Quản lý hoạt động kiểm tra, 

thanh tra 

(4 chỉ báo) 

8.1. Xây dựng được qui trình kiểm tra nội bộ, lựa chọn 

nhân sự kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường 

8.2. Chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao của giáo viên, nhân viên và cán 

bộ quản lý  

8.3. Kiểm tra hoạt động của các tổ, khối chuyên môn, các 
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bộ phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư… 

8.4. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, ra thông báo kết 

quả kiểm tra và chỉ đạo thực hiện xử lý sau kiểm tra  

Tiêu chí 9. 

Quản lý chất lượng giáo dục 

nhà trường 

(4 chỉ báo) 

 

9.1. Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục 

và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường 

trung học phổ thông theo qui định  

9.2. Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức tự 

đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông 

theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo  

9.3. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 

trường thực hiện kế hoạch đã đề ra về công tác đảm bảo 

chất lượng giáo dục 

9.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất 

lượng, khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của 

nhà trường. 

Tiêu chuẩn 3. Phát triển mối quan hệ với cộng đồng  

Tiêu chí 10. 

Phát triển mối quan hệ giữa 

nhà trường và gia đình 

(5 chỉ báo) 

 

10.1. Tổ chức cung cấp thông tin về chương trình và kế 

hoạch dạy học/giáo dục của nhà trường cho cha mẹ hoặc 

người giám hộ của học sinh 

10.2. Xây dựng qui chế hoạt động của Ban đại diện cha 

mẹ học sinh trường trung học phổ thông Điều lệ Ban đại 

diện cha mẹ học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10.3. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình để thực hiện 

hoạt động dạy học cho học sinh trung học phổ thông   

10.4. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình để thực hiện 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ 

thông   

10.5. Định kỳ, nhà trường tổ chức các cuộc họp với cha 

mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của 

nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết 

các kiến nghị của cha mẹ học sinh; góp ý kiến cho hoạt 

động của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Tiêu chí 11. 

Phát triển mối quan hệ giữa 

nhà trường với cộng đồng  

xã hội 

(3 chỉ báo) 

11.1. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với tổ 

chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các 

hoạt động giáo dục trường trung học phổ thông   

11.2. Có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của tổ chức 

đoàn thể trong và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân đối với các hoạt động 
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giáo dục của trường trung học phổ thông   

11.3. Hằng năm, tổ chức rút kinh nghiệm về sự phối hợp 

giữa nhà trường với tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà 

trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá 

nhân trong các hoạt động giáo dục của trường trung học 

phổ thông  

Tiêu chí 12. 

Huy động và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực xã hội 

(4 chỉ báo) 

12.1. Truyền thông đến tất cả các đối tượng liên quan 

trong cộng đồng về nhận thức đúng đắn, chủ trương huy 

động các nguồn lực của xã hội cho giáo dục 

12.2. Tổ chức nâng nhận thức việc tiếp cận cơ hội giáo 

dục và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục 

giữa các cơ sở giáo dục trung học phổ thông trong và ngoài 

công lập 

12.3. Tổ chức xây dựng thực hiện kế hoạch quản lý và huy 

động nguồn lực xã hội cho giáo dục trường trung học phổ 

thông  

12.4. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc quản lý và 

huy động nguồn lực xã hội đối với nhà trường 

Tiêu chuẩn 4. Điều kiện, môi trường làm việc 

Tiêu chí 13. 

Đảm bảo sức khỏe thể lực và 

sức khỏe tinh thần 

(4 chỉ báo) 

13.1. Đảm bảo có đủ sức khỏe thể lực, sức chịu đựng dẻo 

dai trong quá trình lãnh đạo, quản lý nhà trường 

13.2. Chủ động, biết làm chủ, tự tin trong cuộc sống và 

công việc lãnh đạo, quản lý các hoạt động của nhà trường 

13.3. Ứng phó và dễ dàng vượt qua những thách thức, 

căng thẳng trong cuộc sống và công việc 

13.4. Tập làm quen với những thách thức, giải quyết sự 

xung đột; cân bằng giữa cảm xúc, tâm lý và công việc 

Tiêu chí 14. Xây dựng môi 

trường giáo dục 

(5 chỉ báo) 

14.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, Bộ 

quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường trung học phổ 

thông theo quy định 

14.2. Khuyến khích mọi thành viên tham gia thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ những cá nhân công khai 

bày tỏ ý kiến thể hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường  

14.3. Thường xuyên theo dõi, giám sát, phát hiện để ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân 

chủ ở trong nhà trường 

14.4. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy định của 

nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học 

đường  

 14.5. Vận dụng phương thức quản trị trường trung học 
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phổ thông theo các mô hình trường học tiên tiến, trường 

học hạnh phúc 

Tiêu chuẩn 5. Phát triển toàn diện bản thân  

Tiêu chí 15. 

Đạo đức, văn hóa nghề nghiệp 

(5 chỉ báo) 

15.1. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

15.2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức 

nhà giáo, lối sống, tác phong trong nhà trường 

15.3. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy 

tắc văn hóa ứng xử, giá trị cốt lõi của nhà trường theo quy 

định 

15.4. Tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh, thân 

thiện trong dạy học, giáo dục của nhà trường  

15.5. Ứng xử có văn hóa tinh thần hợp tác và xây dựng 

niềm tin với đồng nghiệp trong công việc 

Tiêu chí 16. 

Quản lý hiệu quả thời gian 

của bản thân 

(4 chỉ báo) 

16.1. Biết cách đặt mục tiêu cần phải làm trong ngày, 

trong tuần và trong tháng theo Khung kế hoạch hoạt động 

nhà trường  

16.2. Học cách lập kế hoạch hành động để đạt được mục 

tiêu nhanh và hiệu quả nhất, giúp giảm thiểu tối đa căng 

thẳng cùng sự lãng phí thời gian 

16.3. Luôn tôn trọng tính kỹ luật, thói quen tiết kiệm thời 

gian và cần tập trung tất cả sức lực và trí tuệ cho công 

việc ưu tiên  

16.4. Phân chia quĩ thời gian hợp lý, không nên làm 

nhiều việc cùng một lúc và cân bằng giữa công việc và 

sức khỏe tinh thần 

Tiêu chí 17. 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ 

và công nghệ thông tin 

(3 chỉ báo) 

17.1. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) 

cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường 

17.2. Có khả năng sử dụng được một số công cụ công 

nghệ thông tin thông dụng trong quản trị nhà trường 

17.3. Tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động dạy, học và quản trị nhà trường 

 

 

 

 

Tiêu chí 18. 

Học tập, bồi dưỡng phát triển 

bản thân 

18.1. Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định 

của Ngành và địa phương 

18.2. Tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực 

hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục. 
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(5 chỉ báo) 18.3. Vận dụng các hình thức, phương pháp và lựa chọn 

nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ bản thân 

18.4. Cập nhật kịp thời các yêu cầu đổi mới của Ngành 

về chuyên môn, nghiệp vụ và những yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông  

18.5. Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục phổ thông cốt cán về phát triển chuyên môn, 

nghiệp vụ bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

Tiêu chí 19. 

Phong cách làm việc trong 

môi trường đa văn hóa, 

hội nhập 

(4 chỉ báo) 

19.1. Có khả năng giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ 

(tiếng Anh) với học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ 

quản lý và các tổ chức giáo dục quốc tế trong công việc 

19.2. Nhận diện bản thân và chuẩn bị những thách thức 

trong lãnh đạo, quản trị nhà trường trong môi trường đa 

văn hóa, hội nhập 

19.3. Tôn trọng những sự khác biệt về văn hóa, tư duy và 

lối suy nghĩ của học sinh, đồng nghiệp;  

19.4. Học cách rèn luyện phong cách làm việc khoa học 

và khả năng thích ứng trong môi trường đa văn hóa và 

hội nhập quốc tế  

 

1.6.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục mầm 

non và phổ thông giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên và phổ thông giai đoạn 

2017- 2025 và những năm tiếp theo được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý về 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN và PT, các nghiên cứu về lịch sử đánh giá giáo 

viên, mục tiêu đánh giá giáo viên và nghề giáo viên đòi hỏi sự chuyên nghiệp… Có 

rất nhiều quan điểm và cách tiếp cận về xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng 

đội ngũ giáo viên nhưng trên cơ sở tiếp cận mục tiêu đánh giá giáo viên, nghiên cứu 

này xin trình bày các tiêu chí đánh giá ở 4 cách tiếp cận về chất lượng giáo viên và 

đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông giai đoạn 2017-2025 

và những năm tiếp theo. Cụ thể: 

1.6.2.1. Tiêu chí đánh giá theo quan điểm nhà giáo tốt 

Trước hết, một nhà giáo tốt là người hiểu học sinh của mình. Đó là con 

người mang trong mình sự chín chắn và từng trải của các thế hệ đi trước, nhưng 

https://conghuongproject.wordpress.com/2015/03/12/ai-la-nha-giao-tot/
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cũng có đam mê, hoài bão, có chất chứa, tâm tư và tình cảm của một học sinh. Nói 

cách khác, đó là một con người có khả năng nhìn nhận sự vật theo cả lăng kính của 

một người trưởng thành và một đứa trẻ con. Có nhiều giáo viên nói rằng trong quá 

khứ, họ cũng từng là một học sinh, vậy cớ sao mà họ không hiểu học sinh của mình 

được. Sự thật thì “học sinh của quá khứ” và “học sinh của hiện tại” là hai phạm trù 

hoàn toàn khác nhau. Giả sử một giáo viên hơn học sinh 20 tuổi, nghĩa là 20 năm 

trước cô/thầy đã từng là một học sinh, vậy phải chăng với cách lập luận “hiểu học 

sinh” theo kiểu như trên thì trong 20 năm liền đất nước chúng ta không phát triển, 

không thay đổi gì hay sao? 

Thứ hai, một nhà giáo tốt là người dạy học sinh biết yêu môn học mình dạy. 

Nhà giáo dạy học sinh cách yêu môn học mình dạy không chỉ đơn thuần cung cấp 

kiến thức một cách hấp dẫn hơn mà còn dạy học sinh cách tự học, tự tìm hiểu, thậm 

chí có thể đưa thành công học sinh của mình từ vị trí người học lên vị trí người 

giảng bài mà không phải học qua bất cứ trường đào tạo kĩ năng sư phạm nào. 

1.6.2.2. Tiêu chí đánh giá theo quan điểm một giáo viên giỏi  

Thứ nhất, giáo viên giỏi phải là người vững vàng về chuyên môn, giỏi về 

kiến thức. Theo đó, người giáo viên giỏi phải vững vàng về kiến thức truyền thụ 

cho học sinh. Giáo viên giỏi phải nắm bắt được tất cả những luồng kiến thức dùng 

để truyền tải cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Giáo viên giỏi phải luôn có sự đào sâu 

trong tư duy, luôn cập nhật những kiến thức mới. Lẽ đương nhiên, giáo viên giỏi 

phải hiểu rõ những vấn đề mà mình đang giảng dạy cho học sinh. Cùng với việc 

truyền đạt kiến thức, người giáo viên giỏi phải biết phát triển tri thức trên nền tảng 

đã có, để học sinh có thể phát huy được khả năng của mình. 

Thứ hai, giáo viên giỏi phải là giáo viên dạy giỏi. Sự dạy giỏi của giáo viên ở 

đây được xét trên cơ sở hiệu quả của khả năng truyền đạt tới học sinh. Theo đó, 

giáo viên dạy giỏi phải là giáo viên có phương pháp giảng dạy thích hợp, có khả 

năng giảng dạy cho nhiều đối tượng học sinh khác nhau. Khi giảng dạy, học sinh 

hiểu bài và nắm vững kiến thức. Giáo viên dạy giỏi phải biết khai thác bài giảng ở 

nhiều góc độ khác nhau và luôn linh hoạt trong phương pháp giảng dạy. Giáo viên 

dạy giỏi phải là giáo viên biết cách khơi gợi khả năng nhận thức và tư duy của học 

sinh, không áp đặt nhận thức theo lối truyền thụ một chiều. Giáo viên dạy giỏi phải 
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biết xử lý tốt các tình huống sư phạm phát sinh trong quá trình giảng dạy. Nắm bắt 

đúng tâm lý của học sinh, hiểu suy nghĩ của học sinh và biết học sinh mong muốn 

gì là những yêu cầu đặt ra đối với một giáo viên dạy giỏi, để từ đó xây dựng giáo án 

và nội dung bài giảng cho phù hợp mà không lệ thuộc quá nhiều vào sách giáo 

khoa. Giáo viên dạy giỏi phải có khả năng sáng tạo trong cách phương pháp giảng 

dạy để có thể thích hợp với nhiều đối tượng học sinh với tâm lý, khả năng nhận thức 

và trình độ khác nhau, và buổi học luôn có sự hấp dẫn, sinh động, không gây cảm 

giác nhàm chán đối với học sinh. 

Thứ ba, giáo viên giỏi phải có kết quả lao động tốt. Theo đó, học sinh của 

giáo viên giỏi phải có kết quả học tập tốt. Đây là một tiêu chí quan quan trọng để 

đánh giá một giáo viên giỏi. Bởi lẽ, người giáo viên vững vàng về chuyên môn, kiến 

thức, có phương pháp giảng dạy tốt nhưng lại không có hiệu quả đối với học sinh 

thì đương nhiên không thể coi đó là một giáo viên giỏi. Giáo viên được xem là giỏi 

khi học sinh của giáo viên đó luôn hiểu được bài học, có hiệu quả trong học tập. 

Chúng ta biết, trong giáo dục có một mệnh đề: "Muốn có trò giỏi thì phải có thầy 

giỏi". Vì thế, để đánh giá giáo viên giỏi cần căn cứ vào hiệu quả giảng dạy đối với 

học sinh. 

Trong thời nào cũng vậy, người giáo viên phải luôn hội tụ đầy đủ ba yếu tố: 

Tâm, trí và đức. Đây là góc nhìn xã hội đối với nghề thầy. Bởi lẽ, tâm đức, trí tuệ, 

trình độ và cả nhiệt huyết của người thầy luôn để lại dấu ấn đậm nét trong bước 

đường trau dồi học vấn và cả nhân cách của các thế hệ học trò. Vì thế, trước hết, 

người giáo viên giỏi phải là một người giáo viên có tâm. Theo đó, người giáo viên 

có tâm phải hết lòng vì học trò, không phân biệt học sinh, chia sẻ và khuyến khích 

vươn lên đối với học sinh nghèo. Người giáo viên có tâm luôn tận tụy với nghề, 

thường xuyên học hỏi, trau dồi để nâng cao kiến thức, vượt qua những thói vị kỉ 

tầm thường để luôn xứng với vị trí thanh cao, chân chính. Người giáo viên có tâm 

phải luôn đề cao lối sống trung thực ngay trong cách sống của mình và những điều 

mà mình giảng dạy cho học trò. 

Cùng với đó, người giáo viên giỏi phải là một người giáo viên có Trí. Theo 

đó, người giáo viên giỏi phải có tầm trí tuệ, luôn đi trước trong cách hiểu và nhận 

thức để giảng dạy học trò. Từ đó biết khơi gợi nhận thức, lòng đam mê và sự nhiệt 
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huyết trong việc học đối với học sinh. Người giáo viên giỏi phải có tri thức ở trình 

độ cao để từ đó có thể tìm ra phương pháp giảng dạy cho học trò một cách hiệu quả 

nhất. Bởi lẽ, tri thức và trình độ của giáo viên luôn được xem là yếu tố then chốt, 

đặt lên hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. 

Tuy nhiên, nói đến nghề thầy nói chung và giáo viên giỏi nói riêng không thể 

không nói đến Đức. Bởi lẽ, đây là một trong những yêu tố quan trọng quyết định sự 

thành bại của giáo dục. Theo đó, người giáo viên giỏi phải là một nhà giáo dục theo 

nghĩa đầy đủ. Đã là thầy thì phải có nhân cách, có đạo đức với lối sống tốt đẹp. Trên 

thực tế, từ xưa tới nay, những thầy thành đạt và nổi tiếng được học trò và nhân dân 

yêu quý đều là những thầy có ứng xử và nhân cách tốt đẹp. Để rèn rũa và giáo dục 

hình thành nhân cách cho học trò thì các thầy cô giáo phải luôn là một tấm gương, 

sao cho khi đó các thầy cô không chỉ là một người dạy kiến thức văn hóa đơn thuần, 

mà còn là người thầy giáo dục về đạo đức, nhân cách cho học sinh. 

Vì thế, giáo viên giỏi phải là người giáo viên được vị nể cả về chuyên môn 

và đạo đức. Tâm-Trí-Đức luôn đi song hành với người giáo viên, và đã là một 

người giáo viên giỏi thì phải luôn hội tụ đầy đủ cả ba yêu tố này. 

1.6.2.2. Tiêu chí đánh giá theo quan điểm phẩm chất cơ bản của nhà giáo 

1. Người thầy giáo phải thật sự mẫu mực dạy người, dạy chữ 

Trong mọi giai đoạn lịch sử, người thầy bao giờ cũng được xã hội tôn vinh 

và kính trọng. Nghề giáo được coi là một trong những nghề cao quý nhất trong 

những nghề cao quý. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ 

vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục…Không có giáo dục thì nói 

gì đến kinh tế, văn hóa. Bác xem việc dạy học là một nghề đào luyện những thế hệ 

con người xây dựng xã hội. Tuy sự cống hiến của thầy giáo là rất thầm lặng nhưng 

nếu trở thành một người thầy giáo tốt là điều vô cùng hữu ích và rất mực vẻ vang. 

Vì thế, Người dạy: Người thầy giáo tốt là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không 

đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là 

những anh hùng vô danh. 

 Nhiệm vụ của người thầy giáo không chỉ là sự truyền bá tri thức, phương 

pháp, tay nghề cho người học mà thầy giáo cũng như học trò, tất cả đều phải tham 

gia vào các công việc xã hội một cách thật tích cực. Nhà trường phải gắn liền với 
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thực tiễn xã hội, gắn liền với đời sống của nhân dân. Đồng thời, Bác Hồ còn chỉ ra 

bản chất ưu việt của nền giáo dục trong xã hội mới là hoàn toàn khác với giáo dục 

trong xã hội cũ: Động cơ của người làm nghề thầy giáo không phải là mục đích kinh 

tế thuần túy mà là động cơ giáo dục gắn liền với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể theo 

nhu cầu của xã hội, phải đáp ứng được lợi ích của nhân dân, vì sự mưu cầu hạnh 

phúc cho con người. 

Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, người làm thầy giáo phải luôn là tấm 

gương không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phải 

thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để làm tấm gương sáng cho học trò noi 

theo, để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới trên mọi phương diện. 

Người thầy giáo phải luôn gương mẫu trong học tập, trau dồi trình độ chuyên 

môn, tri thức khoa học, phải là tấm gương tự học với quan niệm “Sự học không bao 

giờ cùng” để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại trong quá trình xây dựng 

và phát triển đất nước trước tình hình mới. Đặc biệt là trong bối cảnh khoa học-công 

nghệ phát triển như vũ bão hiện nay thì tấm gương tự học của người thầy càng trở 

nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người thầy giáo luôn tự rèn luyện và trở thành tấm 

gương sáng về đạo đức cách mạng cho người học nói riêng và mọi người nói chung 

noi theo. Hình ảnh người thầy giáo luôn được xã hội xem là biểu tượng của văn hóa, 

là đại diện cho văn minh thời đại. 

2. Người thầy giáo cần phải có những phẩm chất: Cái “tâm”, “tài” và “đức” trong 

nghề dạy học của mình 

Về cái “Tâm” đối với nghề giáo là một yêu cầu quan trọng không thể thiếu 

được. Người thầy phải có tâm huyết với nghề mới có hứng thú, say mê chăm chút 

từng bài giảng, từng nội dung tiết giảng; mới thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu, 

chỉnh lý, bổ sung nội dung và phương pháp giảng dạy để đem lại hiệu quả cao nhất 

cho người học. L.N.Tônxtôi đã nói: Để đạt được thành tích trong công tác, người 

thầy giáo phải có một phẩm chất - đó là tình yêu. Người thầy giáo có tình yêu trong 

công việc là đủ cho họ trở thành người giáo viên tốt. 

Cái “Tâm” người thầy giáo tốt không phải chỉ lòng yêu ngành, yêu nghề mà 

phải được biểu hiện thành những hành động cụ thể: 
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Thứ nhất, phải biết hiến thân cho nghề dạy học, biết hi sinh vì lợi ích tương 

lai, vì học sinh thân yêu. 

Thứ hai, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp. Phải cảm thấy 

sung sướng, hạnh phúc khi được đứng lớp. Không có thái độ miễn cưỡng khi được 

phân công lên lớp. 

Thứ ba, luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo để đem lại chất lượng cao nhất khi 

giảng dạy, thầy giáo không bị giới hạn không gian (lớp học) và thời gian (08 giờ 

vàng ngọc), không phải bước ra khỏi lớp học là chấm dứt hoạt động sư phạm mà 

vẫn tiếp tục suy nghĩ về nội dung, phương pháp giảng, về thái độ tiếp nhận bài học 

của sinh viên để tự đổi mới. 

Thứ tư, nhiệt tình trong xây dựng đơn vị, chân thành trong giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

Về cái “Tài” của người thầy, “Tài” ở đây thể hiện tài năng về trí tuệ và tài 

năng nghiệp vụ sư phạm. Tài năng sẽ giúp cho người dạy nắm vững và nhuần 

nhuyễn nội dung hệ thống các kiến thức cơ bản của môn học, khả năng phát hiện 

vấn đề bổ sung vào nội dung bài giảng; tài năng nghiệp vụ sư phạm thể hiện ở việc 

áp dụng các phương pháp giảng dạy, khả năng trình bày và khả năng xử lý các tình 

huống sư phạm trong quá trình giảng dạy. Kết hợp được giữa nội dung và phương 

pháp sẽ làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, hấp dẫn và có hiệu quả cao, 

làm cho người học hứng thú, say mê, tránh nhàm chán, từ đó chủ động, tích cực 

nghiên cứu, tìm hiểu trong học tập. Để thỏa mãn các điều đó, người thầy phải hội tụ 

đủ các năng lực sau đây: 

Một là, có năng lực về tri thức và tầm hiểu biết. 

Đây là năng lực trụ cột của năng lực sư phạm, là điều kiện để giảng dạy, 

“biết mười dạy một”. Ngày nay, người học không nhất nhất cái gì cũng tuân thủ, 

phục tùng thầy vô điều kiện. Họ được tiếp cận rất nhiều thông tin, hiểu biết rất 

nhiều, là thầy, phải chinh phục trò bằng kiến thức sâu rộng của mình, điều đó còn 

có tác dụng tạo uy tín cho người thầy. 

Hai là, có năng lực chế biến tài liệu học tập từ chương trình khung 

Thầy giáo phải gia công về mặt sư phạm đối với tài liệu học tập cho phù hợp 

với đặc điểm từng lớp học, đối tượng, chuyên ngành đào tạo. Thực trạng cho thấy, vẫn 
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còn nhiều giáo án trong tình trạng “chết”, không được bổ sung cập nhật, giáo án sử 

dụng chung cho tất cả các hệ học. Cho nên, người thầy giỏi là người thầy hiểu học sinh, 

đặt mình vào vị trí người học để chế biến, trình bày tài liệu đúng với đối tượng. Người 

thầy có khả năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa được kiến thức, thấy được cái gì là 

cơ bản nhất và mối quan hệ với cái thứ yếu. Ngoài ra, người thầy phải có sự sáng tạo 

trong cung cấp kiến thức cho người học, bên cạnh kiến thức tinh tế và chính xác, đòi 

hỏi phải liên hệ được nhiều mặt giữa kiến thức cũ và mới, kiến thức bộ môn này với bộ 

môn khác, liên hệ thực tiễn gắn với từng chuyên ngành đào tạo. 

Ba là, có năng lực dạy học tốt 

Người thầy tốt không chỉ truyền kiến thức cho người học mà có nhiệm vụ tổ 

chức và điều khiển hoạt động của họ, hướng họ đi tìm kiếm và lĩnh hội tri thức. 

Disterwey - một nhà sư phạm người Đức đã nhấn mạnh: “Người thầy giáo tồi là 

người mang chân lý đến sẵn, còn người thầy giáo giỏi là người biết dạy học sinh đi 

tìm chân lý”. Chính vì vậy người thầy phải: Nắm vững và sử dụng hợp lý các 

phương pháp dạy học tiên tiến; rèn luyện năng lực ngôn ngữ truyền đạt kiến thức rõ 

ràng, dễ hiểu, vừa sức. 

Ngoài ra, người thầy còn phải có cái “Đức”, “Đức” là yêu cầu không thể 

thiếu đối với mỗi giảng viên. Có “Tâm”, có “Tài” cũng chưa là người thầy tốt. Bác 

Hồ đã từng nói: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không 

có đức là người vô dụng”. Càng quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục, để tạo ra nhân 

cách người học thì trước hết người thầy phải biết thuyết phục học sinh bằng chính 

nhân cách của mình... 

Muốn xây dựng được nhân cách cho người học, người thầy trước hết phải có 

“Đức” thể hiện ở thái độ, tác phong chuẩn mực khi thực hiện giảng dạy và trong lối 

sống, trở thành tấm gương, vừa là người thầy, vừa là người cán bộ ưu tú, chuẩn mực 

cho người học noi theo. Phải làm sao để mỗi người thầy không những là nhà sư 

phạm mà còn là nhà mô phạm. 

Cái “Đức” của người thầy thể hiện ở sự hi sinh vô tư “tất cả vì học sinh thân 

yêu”, giúp đỡ người học một cách chân thành, không vì vụ lợi, không phân biệt đối 

xử, giúp đỡ trong hỗ trợ kiến thức phải đến nơi đến chốn; giúp đỡ không có nghĩa là 

cho điểm cao, dễ dãi đối với người học trong học tập. Cái “Đức” ấy còn được biểu 
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hiện ở sự kiên quyết đấu tranh chống những cái xấu, cái sai trong xã hội, trong 

chính bản thân mình và trong đồng sự. Bác Hồ dạy: Thầy giáo và học sinh phải thật 

thà. Sống thật, nói thật, làm thật để cống hiến thật sự, để lời nói đi đôi với việc làm, 

làm có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho xã hội, cho chính bản thân mình. 

Ngày nay, những tình cảm tốt đẹp có tính truyền thống đó của người thầy 

vẫn được duy trì. Đảng và nhà nước ta cũng đã xác định   Giáo dục là quốc sách 

hàng đầu", đã và đang làm những gì có thể đối với ngành giáo dục bởi tầm quan 

trọng và ý nghĩa lớn lao của ngành đặc thù này đối với sự phát triển trong hiện tại 

cũng như tương lai của xã hội và đất nước. Sứ mệnh "trồng người" hết sức thiêng 

liêng, cao quí nhưng cũng hết sức nặng nề được đặt lên vai người thầy./. 

1.6.2.4. Tiêu chí đánh giá theo quan điểm một giáo viên hiệu quả 

Dưới đây là 25 điểm tạo nên sự khác biệt của một người giáo viên hiệu quả: 

1) Giáo viên hiệu quả hiểu rõ ràng, rành mạch mục tiêu của môn học. 

2) Giáo viên hiệu quả luôn làm việc hướng đến mục tiêu lâu dài. 

3) Giáo viên hiệu quả có thể sống mà không cần phải có sự đáp trả ngay lập tức. 

4) Giáo viên hiệu quả biết khi nào cần lắng nghe học trò, khi nào không cần thiết 

phải làm điều đó. 

5) Giáo viên hiệu quả luôn có thái độ tích cực. 

6) Giáo viên hiệu quả luôn tin tưởng vào sự thành công của người học. 

7) Giáo viên hiệu quả luôn hài hước. 

8) Giáo viên hiệu quả luôn khen học sinh một cách có hiệu quả. 

9) Giáo viên hiệu quả biết làm như thế nào để vượt qua thử thách. 

10) Giáo viên hiệu quả luôn kiên định và thống nhất. 

11) Giáo viên hiệu quả luôn tự suy ngẫm. 

12) Người giáo viên hiệu quả luôn tự tìm cho chính mình những người thầy. 

13) Giáo viên hiệu quả biết cách giao tiếp với phụ huynh 

14) Giáo viên hiệu quả cảm thấy yêu công việc của mình. 

15) Giáo viên hiệu quả luôn đáp ứng nhu cầu của người học. 

16) Giáo viên hiệu quả chào đón những thay đổi đến với lớp học 

17) Giáo viên hiệu quả chịu khó dành thời gian tìm hiểu những phương tiện dạy học 

mới. 
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18) Giáo viên hiệu quả khiến học sinh có cảm giác được lắng nghe và chia sẻ. 

19) Giáo viên hiệu quả cảm thấy thoải mái trước những điều không đoán trước. 

20) Giáo viên hiệu quả không lo sợ trước phụ huynh có quyền lực. 

21) Giáo viên hiệu quả mang đến niềm vui cho lớp học. 

22) Giáo viên hiệu quả biết rằng không thể hài lòng 100% học sinh. 

23) Giáo viên hiệu quả chưa bao giờ dừng việc học của mình. 

24) Giáo viên hiệu quả luôn nỗ lực phá đi giới hạn bản thân. 

25) Giáo viên hiệu quả là chuyên gia trong môn học họ giảng dạy. 

1.7. Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

1.7.1. Các yếu tố chủ quan  

1.7.1.1. Năng lực của lãnh đạo của các cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành 

1.7.1.2. Cơ chế quản lý và sự phân cấp trong quản lý đội ngũ nhà giáo  

1.7.1.3. Động lực làm việc của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

1.7.2. Các yếu tố khách quan 

1.7.2.1. Điều kiện về kinh tế, xã hội 

1.7.2.2. Chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm  

1.7.2.3. Chế độ đãi ngộ và khuyến khích đội ngũ giáo viên 

1.7.2.4. Mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và hạ tầng ICT 

1.7.2.5.Nhận thức và thái độ của người dân đối với đội ngũ nhà giáo 

1.7.2.6.Các chương trình bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL ngành giáo dục 
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Kết luận Chương 1 

 Chương 1 đã tập trung làm rõ các nội dung nghiên cứu về chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, đề tài cụ 

thể như sau: 

- Phân tích hệ thống các quan điểm về chất lượng đội ngũ CBQL giáo dục và 

đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục; 

- Xác định rõ chất lượng nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục được hiểu là phù 

hợp với mục tiêu giáo dục đặt ra, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn 

chức danh quản lý. 

-Vị trí, vai trò của nhà giáo và cán bộ quản lý đối với cơ sở giáo dục và 

ngành giáo dục 

- Trên cơ sở thực hiện đổi mới giáo dục theo NQ 29, NQ Đại hội 13 của Đảng 

và yêu cầu của bối cảnh đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và CBQL cơ sở giáo dục được tiếp cận dưới góc độ quản lý phát triển chất lượng 

đội ngũ nhân lực ngành giáo dục, bao gồm: Đào tao và tự đào tạo/ Bồi dưỡng và tự 

bồi dưỡng/ Sử dụng/ Tuyển dụng và Bổ nhiệm trong quản lý đội ngũ. 

-  Xác định cơ sở lý luận của nâng cao chất lượng đội ngũ chính  là cần phải 

căn cứ trên cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (mầm 

non và phổ thông), Chuẩn chức danh (chuẩn hiệu trưởng mầm non và phổ thông) để 

xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ. Cụ thể:  

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục cho Mầm non 

và Phổ thông giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo gồm: 

1) Khung tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Mầm 

non gồm 3 lĩnh vực; 11 tiêu chí; 45 chỉ báo), cụ thể: 

Lĩnh vực 1: Chất lượng các yếu tố thuộc về cá nhân của CBQL (có 4 tiêu chí; 

16 chỉ báo); 

Lĩnh vực 2: Chất lượng các mối quan hệ của CBQL với môi trường công tác 

(các cấp lãnh đạo địa phương, đồng nghiệp, cha mẹ trẻ) với gia đình và cộng đồng 

(có 2 tiêu chí; 10 chỉ báo); 

Lĩnh vực 3: Chất lượng trong chỉ đạo, quản lý chăm sóc giáo dục trẻ MN và 

chất lượng các cơ sở GDMN (có 5 tiêu chí; 19 chỉ báo). 
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2) Khung tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Phổ 

thông gồm 5 lĩnh vực; 19 tiêu chí; 85 chỉ báo), cụ thể: 

Lĩnh vực 1: Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường (2 tiêu chí)  

Lĩnh vực 2: Lãnh đạo và quản lý nhà trường (7 tiêu chí)  

Lĩnh vực 3: Phát triển mối quan hệ với cộng đồng (3 tiêu chí)  

Lĩnh vực 4: Điều kiện, môi trường làm việc (2 tiêu chí)  

Lĩnh vực 5: Phát triển toàn diện bản thân (5 tiêu chí)  

3) Trên cơ sở tiếp cận các cách đánh giá về chất lượng đội ngũ giáo viên để 

đề xuất được các tiêu chí đánh giá giáo viên mầm non và phổ thông. 

- Đề tài xác định 2 nhóm yếu tố ảnh hướng đến chất lượng đội ngũ cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục (mầm non, phổ thông); gồm có nhóm yếu tố chủ quan và 

khách quan. 
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Chương 2 

CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO  

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ 

sở giáo dục và bài học vận dụng cho Việt Nam 

 Về tổ chức hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên 

 Về tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhà giáo:Phát triển chuyên 

môn cho giáo viên  

 Xu hướng đổi mới đào tạo giáo viên trên thế giới 

 Kinh nghiệm quốc tế về chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên và 

CBQL 

2.2. Tổ chức khảo sát 

2.2.1.Mục đích khảo sát 

Mục đích khảo sát thực tế về chất lượng, đời sống vật chất và tinh thần của 

đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là để xác định cơ sở thực tiễn cho 

việc đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cn bộ quản lý cơ sở giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 

của Đảng. Nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: 

1) Trình độ đào tạo chuyên môn, trong đó có tin học, ngoại ngữ, của đội ngũ 

nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục hiện tại như thế nào ? Có đáp ứng được yêu câu 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 của Đảng không? 

Cần phải tiếp tục đào tạo bồi dưỡng theo cách nào để đáp ứng được các yêu cầu đổi 

mới giáo dục ? 

2) Năng lực sư phạm (nghề nghiệp) của đội ngũ nhà giáo và năng lực quản lý 

của đội ngũ CBQL có những ưu điểm, hạn chế gì trước yêu cầu đổi mới giáo dục? 

Có đảm bảo được việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới?  

3) Đánh giá như thế nào về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách 

nhiệm của đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục hiện nay, những vấn đề gì 

đang đặt ra trong bối cản đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế ? 
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4) Đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo 

dục như thế nào? Họ có đủ sống bằng đồng lương, có chịu nhiều áp lực không để 

yên tâm với sự nghiệp giáo dục? 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

+ Đánh giá thực trạng hệ thống mạng lưới các trường đào tạo ngành sư 

phạm, khoa sư phạm và quản lý giáo dục. 

+ Đánh giá thực trạng về số lượng và cơ cấu đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ 

sở giáo dục 

+ Đánh giá thực trạng về các điều kiện và tiêu chuẩn của đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục đáp ứng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp 

+ Đánh giá thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ nhà giáo và 

CBQL cơ sở giáo dục 

2.2.3. Đối tượng và địa bàn khảo sát 

2.2.3.1. Đối tượng khảo sát: 

- Tổng số phiếu phát ra: 2.600 phiếu 

- Tổng số phiếu thu vào: 2.600 phiếu.  

Trong đó: 

* Cơ sở giáo dục mầm non: 

 - Giáo viên: 520 người 

 - Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng): 22 người 

* Cơ sở giáo dục phổ thông: 

- Giáo viên tiểu học: 604 người 

- Giáo viên THCS: 763 người 

- Giáo viên THPT: 616 người 

- Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng): 75 người 

2.2.3.2. Địa bàn khảo sát: 

- Địa bàn khảo sát: 6 tỉnh,thành phố. Cụ thể: Nghệ An, Cần Thơ, Đăk Lăk, 

Hà Nam, Lào Cai, Hà Nội 
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Bảng 2.1. Đối tương khảo sát 

 

TT 

 

Đối tượng 

Số lượng Dân tộc Tuổi 

trung 

bình 

Thâm niên 

(năm) 

Giáo viên 

giỏi cấp 

tỉnh/tp 
Nam Nữ Kinh DTTS 

1 Mầm non 0,0 520 397 123 37,9 13,72 135 

2 Tiểu học 27 577 534 70 41,07 18,78 907 

3 THCS 105 485 467 123 39,30 16,26 238 

4 THPT 96 520 532 84 39,36 16,44 287 

5 CBQL MN 0,0 24 20 4 47,04   

6 CBQL PT 40 35 72 3 47,44 7,70  

 

2.2.4. Phương pháp, công cụ khảo sát 

2.2.4.1 Phương pháp điều tra  

 - Phỏng vấn gián tiếp bằng phiếu hỏi, 

 - Phỏng vấn trực tiếp 

 - Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 

2.2.4.2 Công cụ khảo sát 

 1) Phiếu hỏi GV mầm non  

 Phiếu hỏi GV MN gồm 17 câu về các nội dung: Thông tin cá nhân; thông tin 

về trình độ đào tạo; thong tin vè đời sống vật chất, tinh thần; tự đánh giá về phẩm 

chất, năng lực nghề nghiệp; thông tin về phẩm chất,đạo đức, năng lực quản lý của 

hiệu trưởng (Phụ lục 1) 

 2) Phiếu hỏi GV phổ thông 

 Phiếu hỏi GV phổ thông gồm 18 câu về các nội dung: Thông tin cá nhân; 

thong tin về trình độ đào tạo; thong tin vè đời sống vật chất, tinh thần; tự đánh giá 

về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp; thông tin về phẩm chất,đạo đức, năng lực quản 

lý của hiệu trưởng (Phụ lục 1) 

 3) Phiếu hỏi CBQL cơ sở giáo dục mầm non 

 Phiếu gồm 19 câu về các nội dung:Thông tin cá nhân; Thông tin về năng lực 

ngoại ngữ, tin học; thông tin vè đời sống vật chất, tinh thần; tự đánh giá về phẩm 

chất đạo đức, năng lực quản lý theo chuẩn hiệu trưởng; thông tin về phẩm chất đạo 

đức, năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên (Phụ lục 1) 

4) Phiếu hỏi CBQL cơ sở giáo dục phổ thông 
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 Phiếu hỏi gồm 20 câu về các nội dung: Thông tin về năng lực ngoại ngữ, tin 

học; thông tin vè đời sống vật chất, tinh thần; tự đánh giá về phẩm chất đạo đức, 

năng lực quản lý theo chuẩn hiệu trưởng; thông tin về phẩm chất đạo đức, năng lực 

nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên (Phụ lục 1) 

5) Đề cương tọa đàm  

 + Đề cương tọa đàm với GV mầm non 

 + Đề cương tọa đàm với GV phổ thông 

 + Đề cương tọa đàm với CBQL trường Mầm non và trường Phổ thông 

2.3. Thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục hiện nay 

2.3.1. Thực trạng quy mô hệ thống các trường đào tạo sư phạm 

2.3.2. Thực trạng các điều kiện và tiêu chuẩn của đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo 

dục đáp ứng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp 

 Thực trạng trình độ đào tạo của giáo viên Mầm non 

 Về trình độ đào tạo chuyên môn 

 Bảng 2.2. Thực trạng trình độ chuyên môn được đào tạo của GV mầm non  

Trình độ Số lượng Tỷ lệ % 

1.Trình độ trung cấp 51 9,8 

2.Trình độ cao đẳng  142 27,3 

3.Trình độ đại học 327 62,9 

4.Trình độ thạc sĩ 0 0.00 

5.Trình độ tiến sĩ 0 0 

Tổng 520 100.00 

 Trình độ đào tạo nghiệp vụ sư phạm 

Bảng 2.3. Thực trạng trình độ đào tạo nghiệp vụ sư phạm 

Trình độ Số lượng Tỷ lệ % 

1.Chưa qua đào tạo sư phạm 0 0.00 

2.Chứng chỉ sư phạm giáo dục mầm non 0 0 

3.Trung học sư phạm 51 9,8 

4.Cao đẳng sư phạm 142 27,3 

5.Đại học sư phạm  319 61,3 

6.Thạc sỹ Giáo dục học mầm non/Quản lý giáo dục 8 1,5 

Tổng 520 100.00 
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 Về trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) 

Bảng 2.4. Thực trạng trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) được đào tạo 

của GV mầm non 

Trình độ 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

1.Hầu như không biết ngoại ngữ nào 162 31,2 

2.Biết tiếng Anh/ngoại ngữ đủ để đọc, hiểu những tài liệu đơn giản  350 67,3 

3.Dịch được các tài liệu bằng tiếng Anh/ngoại ngữ 8 1,5 

4.Sử dụng thành thạo tiếng Anh/ngoại ngữ trong giao tiếp 0 0.00 

Tổng 520 100.00 

 

 Về trình độ sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

Bảng 2.5. Thực trạng trình độ sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học 

Trình độ Số lượng 
Tỷ lệ 

% 

1.Chưa biết sử dụng máy tính 0 0 

2.Biết dùng máy tính để soạn giáo án, lưu giữ hồ sơ 211 40,6 

3.Biết sử dụng internet tra cứu thông tin, trao đổi thư từ điện tử 230 44,2 

4.Biết sử dụng internet trong nghiên cứu khoa học và tự học 79 15,2 

Tổng 520 100.00 

 

 Thực trạng trình độ đào tạo của giáo viên Phổ thông 

 Về trình độ đào tạo chuyên môn 

Bảng 2.6. Thực trạng trình độ sử dụng máy tính và ứng dụng  

công nghệ thông tin trong dạy học 

Trình độ 
GV 

Tiểu học 

GV 

THCS 

GV 

THPT 
Tổng 

1.Trình độ trung cấp 
Số lượng 11 3 4 18 

Tỷ lệ % 1.8% 0.5% 0.6% 1.% 

2.Trình độ cao đẳng 
Số lượng 65 35 28 128 

Tỷ lệ % 10,8% 5,9% 4,5% 7,1% 

3.Trình độ đại học 
Số lượng 526 530 544 1600 

Tỷ lệ % 87,1% 89,8% 88,3% 88,4% 

4.Trình độ thạc sĩ 
Số lượng 2 19 38 59 

Tỷ lệ % .3% 3,2% 6,2% 3,3% 

5.Trình độ tiến sĩ 
Số lượng 0 3 2 2 

Tỷ lệ % 0.0% 0.5% .3% .3% 

Tổng 
Số lượng 604 590 616 1810 

Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 Về trình độ đào tạo sư phạm 

Bảng 2.7. Thực trạng trình độ đào tạo sư phạm 

Trình độ 
GV Tiểu 

học 

GV 

THCS 

GV 

THPT 
Tổng 

1. Chưa qua đào tạo sư phạm 
Số lượng 0 0 0 0 

Tỷ lệ % 0.0% 0% 0.0% .0% 

2. Đã tham dự một khoá huấn 

luyện sư phạm cấp tốc 

Số lượng 5 16 10 31 

Tỷ lệ % 0,8% 2,7% 1,6% 1,7% 

3. Trung học sư phạm 
Số lượng 11 3 4 18 

Tỷ lệ % 1,8% .5% .6% 1.0% 

4. Cao đẳng sư phạm 
Số lượng 64 35 28 127 

Tỷ lệ % 10.6% 5,9% 4,5% 7.0% 

5. Đại học sư phạm 
Số lượng 524 529 566 1619 

Tỷ lệ % 86,8% 89,7% 91,9% 89,4% 

6. Thạc sỹ Giáo dục học/Quản 

lý giáo dục 

Số lượng 0 7 8 15 

Tỷ lệ % 0.0% 1,2% 1.3% 0,8% 

Tổng 
Số lượng 604 590 616 1810 

Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 Về trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) 

Bảng 2.8. Thực trạng trình độ đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh) 

Trình độ 
GV 

Tiểu học 

GV 

THCS 

GV 

THPT 
Tổng 

1.Hầu như không biết ngoại ngữ nào 
Số lượng 174 204 160 538 

Tỷ lệ % 30,2% 35,1% 26,8% 30,6% 

2.Biết tiếng Anh/ngoại ngữ đủ để 

đọc, hiểu những tài liệu đơn giản 

Số lượng 356 315 365 1036 

Tỷ lệ % 61,7% 54,2% 61,0% 59,0% 

3.Dịch được các tài liệu bằng tiếng 

Anh/ngoại ngữ 

Số lượng 2 21 23 46 

Tỷ lệ % 0,3% 3,6% 3,8% 2,6% 

4.Sử dụng thành thạo tiếng 

Anh/ngoại ngữ trong giao tiếp 

Số lượng 45 41 50 136 

Tỷ lệ % 7,8% 7,1% 8,4% 7,7% 

Tổng 
Số lượng 577 581 598 1756 

Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 Về trình độ sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học 

Bảng 2.9.Thực trạng trình độ sử dụng dụng máy tính và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học 

Trình độ 
GV 

Tiểu học 

GV 

THCS 

GV 

THPT 
Tổng 

1.Chưa biết sử dụng máy tính 
Số lượng 1 0 0 1 

Tỷ lệ % .2% 0,0% 0,0% 0,1% 

2.Biết dùng máy tính để soạn giáo 

án, lưu giữ hồ sơ 

Số lượng 72 59 77 208 

Tỷ lệ % 12,2% 10,1% 12,6% 11,6% 

3.Biết sử dụng internet tra cứu 

thông tin, trao đổi thư từ điện tử 

Số lượng 390 337 342 1069 

Tỷ lệ % 66,0% 57,6% 56,0% 59,8% 

4.Biết sử dụng internet trong 

nghiên cứu khoa học và tự học 

Số lượng 128 189 192 509 

Tỷ lệ % 21,7% 32,3% 31,4% 28,5% 

Tổng 
Số lượng 591 585 611 1787 

Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  

 Nhận xét về trình độ đào tạo của giáo viên 

Qua các bảng số liệu ở trên cho phép rút ra một số nhận xét sau: 

1) Về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của giáo viên mầm non 

- Đại bộ phận giáo viên mầm non có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên, thậm 

chí trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao hơn. Từ đây có thể suy ra, vấn đề cao đảng hóa 

GV mầm non theo Luật Giáo dục không phải là vấn đề lớn hiện nay  

- Việc sử dụng máy tính để soạn bài, tra cứu đã trở nên phổ biến đối với 

GVMN 

 - Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) còn thấp, có đến hơn 31% không biết một 

ngoại ngữ nào; sử dụng được ngoại ngữ vào công tác chuyên môn là trường hợp  

hy hữu. 

Tóm lại, với giáo viên mầm non, trước mắt cần nâng cao trình đọ ứng dụng 

công nghệ thông tin vào chuyên môn.Với giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu số 

thì vấn đề không phải là nâng cao trình đọ tiếng Anh,mà là đào tạo tiếng dân tộc 

thiểu số. 
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2) Về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của giáo viên phổ thông 

 - Hầu như không còn trình độ đào tạo hệ trung cấp (chỉ còn lác đáng ở giáo 

viên tiểu học); Đại bộ phận giáo viên có trình độ đào tạo đại học về chuyên môn và 

sư phạm, kể cả giáo viên tiểu học. Từ đây có thể suy ra, vấn đề đại học hóa đội ngũ 

giáo viên phổ thông theo yêu cầu của Luật Giáo dục có hiệu lực từ 1/7/2020, không 

còn là vấn đề của ngành giáo dục. 

- Hầu như không có giáo viên nào không biết sử dụng máy tính để soạn bài, 

lưu hồ sơ; một bộ phận giáo viên đã biết cách sử dụng internet tra cứu thông tin,  

tự học 

- Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) của đội ngũ GV phổ thông còn rất thấp, 

một bộ phận đáng kể (hơn 30%) không biết một ngoại ngữ nào; tỷ lệ GV sử dụng 

được tiếng Anh vào chuyên môn hay nghiên cứ, tự học rất thấp  

Tóm lại, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ của 

GV phổ thông còn rất thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung, 

yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới nói riêng 

2.3.3. Thực trạng năng lực sư phạm của giáo viên 

 Giáo viên mầm non 

 Để khảo sát về năng lực sư phạm và phẩm chất của giáo viên,nhóm nghiên 

cứu thiết kế câu hỏi với 14 item mô tả một số nét chân dung của người giáo viên 

mầm non,trong đó có 7 item về năng lực sư phạm (kỹ năng chăm sóc trẻ,kỹ năng tổ 

chức giáo dục,kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng sử dụng công 

nghệ thong tin). Kết quả khảo sát cho thấy: 

 - Từ 89,71% đến 90,54% số giáo viên được khảo sát co kỹ năng chăm sóc 

trẻ như biết cho trẻ uống thuốc khi cần thiết, thuần thục trong việc làm vệ sinh cho 

trẻ v.v 

 - Từ 78,19% đến 87,66% số giáo viên được khảo sát có kỹ năng tổ chức các 

hoạt động giáo dục trẻ như biết xây dựng môi trường giáo dục trẻ,biết thiết kế phiếu 

theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ v.v 

 - Chỉ có 3,70% số giáo viên được khảo sát có khả năng sử dụng tiếng Anh ở 

mức thành thạo 
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 - 93,42% số giáo viên được khảo sát biết ứng dụng công nghệ thông tin 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

 - Từ 73,66% đến 96,30% số giáo viên được khảo sát có kỹ năng giao tiếp tốt 

trong quan hệ với trẻ, với cha mẹ trẻ và với đồng nghiệp 

Nhóm nghiên cứu cũng lấy ý kiến đánh giá của 22 hiệu trưởng,hiệu phó ở các 

trường đến khảo sát về năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên, kết quả cho thấy: 

- 21/22 (95,45%) ý kiến cho rằng tuyệt đại giáo viên có năng lực xây dựng 

kế hoạch giáo dục 

- 20/22 (90,90%) ý kiến cho rằng tuyệt đại GV có năng lực xây dựng môi 

trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 

- 21/22 (95,45%) ý kiến cho rằng tuyệt đai GV biết sử dụng máy tính. Phần 

mềm dạy học trong giáo dục 

- 20/22 (90,90%) ý kiến cho rằng tuyệt đại GV có năng lực làm đồ dung, đồ 

chơi cho trẻ 

- 21/22 (95,45%) ý kiến cho rằng tuyệt đại GV có năng lực quản lý trẻ, quản 

lý tài sản của lớp 

- 20/22 (90,90%) ý kiến cho rằng tuyệt đai GV có năng lực giao tiếp tốt, xây 

dựng được mối quan hệ tích cực với trẻ, cha mẹ trẻ và với đồng nghiệp 

Như vậy, sự đánh giá của cán bộ quản lý trường mầm non đối với đội ngũ 

giáo viên về năng lực sư phạm của giáo viên không mâu thuẫn với tự đánh giá của 

giáo viên. 

 Giáo viên phổ thông 

Để khảo sát về năng lực sư phạm và phẩm chất của giáo viên phổ 

thông,nhóm nghiên cứu thiết kế câu hỏi với 11 item mô tả một số nét chân dung của 

người giáo viên phổ thông, trong đó có 6 item về năng lực sư phạm (kỹ năng thiết 

kế kế hoạch bài học, thiết kế kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, kỹ 

năng vận dụng các phương pháp dạy học, kỹ năng giáo tiếp, kỹ năng tìm hiểu đối 

tượng học sinh và kỹ năng tự học không ngừng nâng cao trình độ). Kết quả khảo sát 

cho thấy: 
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- Có 99,6% giáo viên tiểu học; 98,2% giáo viên THCS; 96,4% giáo viên 

THPT có kỹ năng thiết kế kế hoạch bài học theo hướng phát huy tính tích cực,chủ 

động sáng tạo ở học sinh, nhằm phát triển năng lực học sinh 

- 95,2% giáo viên tiểu học; 90,9% giáo viên THCS và 89,5% giáo viên 

THPT sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học tích cực (dạy học giải quyết 

vấn đề, dạy học dự án,v.v) 

- 94,6% GV tiểu học; 93,7% GV THCS và 92,2% GV THPT có kỹ năng 

thiết kế các loại đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh (từ xác định mục 

tiêu, nội dung, lập ma trận đến viết câu hỏi đề) 

- 99.0% giáo viên tiểu học;94.0% giáo viên THCS; 94,8% giáo viên THPT 

có quan hệ tốt với học sinh và được học sinh kính trọng, yêu mến 

- 99,6% giáo viên tiểu học; 98,2% giáo viên THCS và 96,4% giáo viên 

THPT có kỹ năng tìm hiểu đối tượng học sinh 

- 92,9% giáo viên tiểu học; 92,5% giáo viên THCS và 89,5% giáo viên 

THPT có kỹ năng và tinh thần tự học nâng cao trình độ của bản thân. 

 Nhóm nghiên cứu cũng lấy ý kiến đánh giá của 75 hiệu trưởng,hiệu phó ở 

các trường đến khảo sát về năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên, kết quả cho 

thấy: 

- 73,3% số CBQL cho rằng tuyệt đại số giáo viên biết vận dụng nhiều 

phương pháp dạy học tích cực  

- 85,3% số CBQL cho rằng tuyệt đại số giáo viên có kỹ năng thiết kế các 

loại đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

- 88% số CBQL cho rằng tuyệt đại số giáo viên biết sử dụng máy tính, phần 

mềm dạy học trong dạy học 

- 65,2% số CBQL cho rằng tuyệt đại số giáo viên có phương pháp tìm hiểu 

đối tượng học sinh 

- 84% số CBQL được hỏi cho rằng tuyệt đại đa số giáo giáo viên biết soạn 

giáo án thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 

động sáng tạo ở học sinh nhằm phát triển năng lực học sinh 
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Sự đánh giá của CBQL về năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên phổ thông 

có phần khắt khe hơn so với giáo viên tự đánh giá. Đánh giá của CBQL có tính 

khách quan hơn. 

 Nhận xét về năng lực sư phạm của giáo viên 

1) Đối với giáo viên mầm non 

Qua số liệu tự đánh gia của giáo viên và đánh giá của hiệu trưởng cho thấy 

có sự thống nhất về năng lực chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên: Đại bộ phận giáo 

viên có ký năng chăm sóc trẻ, xây dựng kế hoạch giáo dục, xây dựng môi trường 

giáo dục, kỹ năng quản lý trẻ, kỹ năng giao tiếp với trẻ và với cha mẹ trẻ. Có thể 

nói, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên mầm non không có những vấn đề  

bức xúc. 

2) Đối với giáo viên phổ thông 

Tự đánh giá của giáo viên và đánh giá của hiệu trưởng về năng lực sư phạm 

của giáo viên phổ thông có sự khác biệt nhất định.Theo tự đánh gia của giáo viên thì 

nhiều năng lực dạy học,giáo dục đại bộ phận (từ 90% trở lên) giáo viên, kể cả 3 cấp, 

đạt được. Trong khi đó, theo đánh giá của các hiệu trưởng thì một số kỹ năng, năng 

lực dạy học,giáo dục còn một bộ phận đáng kể (khoảng 1/3) giáo viên chưa đạt 

được, đặc biệt là các năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, năng lực 

tìm hiểu đối tượng học sinh, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. 

Sự đánh giá của hiệu trưởng là khách quan hơn. Như vậy vẫn còn khoảng cách giữa 

yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học với năng 

lực sư phạm của một bộ phận đáng kể giáo viên phổ thông 

2.3.4. Thực trạng phẩm chất đạo đức của giáo viên 

 Giáo viên Mầm non 

 Để khảo sát về năng lực sư phạm và phẩm chất của giáo viên,nhóm nghiên 

cứu thiết kế câu hỏi với 14 item mô tả một số nét chân dung của người giáo viên 

mầm non,trong đó có 5 item về phẩm chất đạo đức, lòng yêu trẻ, tính trung thực…. 

Kết quả khảo sát cho thấy: 

- Từ 85,6% đến 95,88% số giáo viên tự đánh giá có lòng yêu thương trẻ, 

kiên trì, chịu đựng, không ngại khó trong việc chăm sóc trẻ 
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- Từ 90,12% đến 96,3% số giáo viên tự đánh giá là có tính trung thực trong 

quan hệ với cha mẹ trẻ và trong hoạt động chuyên môn 

- 97,94% số giáo viên tự đánh giá có tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc trẻ. 

Theo đánh giá của CBQL về phẩm chất đạo đức của giáo viên, được kết quả 

sau: 

- Chỉ có 66,7% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên không có hành vi vi 

phạm đạo đức nhà giáo 

- 70,8% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên có ý thức chính trị tốt, chấp 

hành luật pháp, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước 

- Chỉ có 54,2% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên có lòng yêu trẻ, đối xử 

công bằng với trẻ 

- 70,8% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên yêu nghề, tâm huyết với nghề 

Sự đánh giá của cấn bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên thấp hơn tự đánh giá của giáo viên. Theo 

đánh giá của CBQL thì vẫn còn một bộ phận đáng kể giáo viên chưa yêu nghề, tâm 

huyết với nghề, đặc biệt chưa thật yêu thương trẻ và tận tình chăm sóc trẻ. 

 Giáo viên phổ thông 

 Để khảo sát về năng lực sư phạm và phẩm chất của giáo viên phổ 

thông,nhóm nghiên cứu thiết kế câu hỏi với 11 item mô tả một số nét chân dung của 

người giáo viên phổ thông, trong đó có 5 item về phẩm chất đạo đức tư tưởng chính 

tri (hành vi đạo đức nhà giáo, trung thực trong dạy học,quan tâm thời sự,bất bình 

trước các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, phản đối hiện tượng biểu tình bạo loạn). 

Kết quả khảo sát cho thấy: 

 - 92,1% số giáo viên tiểu học; 84,5% giáo viên THCS; 85,3% giáo viên 

THPT không bao giờ có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. 

 - 71,9% GV tiểu học; 66,6% giáo viên THCS; 63,0% giáo viên THPT không 

bao giờ có hành vi nâng điểm cho học sinh vì bệnh thành tích hay vì bất cư lý do  

gì khác 

 - 91,0% giáo viên tiểu học; 81,8% giáo viên THCS; 81,0% giáo viên THPT 

thường xuyên theo dõi thời sự trên truyền hình và đài phát thanh 
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 - 81,9% giáo viên tiểu học; 84,1% giáo viên THCS; 80,1% giáo viên THPT 

có thái độ bất bình trước các hiện tượng tiêu cực trong xã hội (tham nhũng, lừa đảo, 

bạo lực, trộm cướp, mất dân chủ…) 

 - 86,8% giáo viên tiểu học; 85,2% giáo viên THCS; 83,2% giáo viên THPT 

luôn phản đối các cuộc biểu tình bạo loạn thời gian gần đây. 

 Nhóm nghiên cứu cũng lấy ý kiến đánh giá của 75 hiệu trưởng, ở các trường 

đến khảo sát về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị của đội ngũ giáo viên, kết 

quả cho thấy: 

 - 74,6% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên không có hành vi vi phạm đạo 

đức nhà giáo 

 - 100% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên tin tưởng ở đường lối, chính 

sánh của Đảng và Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước 

 - 98,7% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên phổ thong có lòng thương yêu 

học sinh, không xử sự thô bạo hoặc bạo lực với học sinh 

 - 89,3% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên yêu nghề, tâm huyết với nghề, 

có tinh thần đổi mới 

 - 78,7% số CBQL cho rằng hầu hết giáo viên tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội ở trường và ở cộng đồng địa phương 

 Nhận xét về phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên 

1) Đối với giáo viên mầm non 

Có sự khác biệt đáng kể giữ tự đánh giá của giáo viên và đánh giá của các 

hiệu trưởng về phẩm chất đạo đức của đội ngũ GV mầm non. Theo tự đánh gia, đại 

bộ phận (từ 90% trở lên) giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, yêu trẻ, đối xử công 

bằng với trẻ, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ. Theo 

đánh giá của các hiệu trưởng thì còn một bộ phận đáng kể giáo viên vi phạm đạo 

đức nhà giáo,chưa thực sự yêu thương trẻ, chưa yêu nghề. Điều này phù hợp với 

thực tế, hiện tượng cô giáo bạo hành trẻ xuất hiện khá nhiều ở nhóm, lớp mầm non, 

gây bức xúc trong xã hội. 

2) Đối với giáo viên phổ thông 

Theo tự đánh giá của giáo viên thì đại bộ phận giáo viên không vi phạm đạo 

đức nhà giáo, nhưng có một số hành vi nhiều giáo viên vi phạm như nâng điểm cho 
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học sinh vì bệnh thành tích; ý thức,tưởng chính trị của hầu hết giáo viên là tốt.Theo 

đánh giá của các hiệu trưởng thì GV phổ thông có ý thức, tư tưởng chính trị tốt, 

phần lớn có lòng yêu thương học sinh, yêu nghề.Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận 

vi phạm đạo đức nhà giáo. Tự đánh giá của giáo viên và đánh gía của các hiệu 

trưởng về phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên là tương đối thống nhất. 

2.4. Thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục 

2.4.1. Thực trạng trình độ đào tạo của CBQL cơ sở giáo dục 

- Cán bộ quản lý giáo dục trường Mầm non:  

+ Trình độ đào tạo: 100% CBQL có trình độ đào tạo đại học sư phạm 

+ Trình độ sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin:  

16,7% Biết sử dụng máy tính, soạn bài, lưu giữ hồ sơ 

70,8% Biết sử dụng internet tra cứu thong tin, trao đổi thư điện tử 

 12,5% Biết sử dụng internet trong nghiên cứu khoa học và tự học 

- Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) 

33,3% hầu như không biết ngoại ngữ nào 

66,7% biết tiếng Anh đủ để đọc hiểu tài liệu đơn giản 

 Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông  

+ Trình độ đào tạo: 2,7% CBQL có trình độ CĐ sư phạm 

 63,3% có trình độ ĐH sư phạm 

 36,0% có trình độ thạc sỹ (Giáo dục học, Quản lý GD) 

 + Trình độ sử dụng máy tính và công nghệ thông tin: 

 6,7% Biết sử dụng máy tính, soạn bài, lưu giữ hồ sơ 

 26,7% Biết sử dụng internet tra cứu thong tin, trao đổi thư điện tử 

 66,7% Biết sử dụng internet trong nghiên cứu khoa học và tự học 

 + Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) 

 17,3% hầu như không biết ngoại ngữ nào 

 76,0% biết tiếng Anh đủ để đọc hiểu tài liệu đơn giản 

 6,7% sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp 

2.4.2. Thực trạng phẩm chất, năng lực quản lý của đội ngũ CBQL  

 CBQL cơ sở giáo dục Mầm non 
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Nhóm nghiên cứu thiết kế phiếu hỏi để CBQL tự đánh giá bản thân theo các 

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GD mầm non, (TT số 25/2018/TT-BGDĐT) 

Tiêu chuẩn 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc 

5,0% số CBQL tự đánh giá đạt mức 2: Thực hiện tốt quy định về đạo đức 

nhà giáo, phong cách làm việc phù hợp với công việc; chỉ đạo tổ chức thực hiện 

nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo trong nhà trường 

95,0% số CBQL đạt tới mức 3: Là tấm gương mẫu mực trong nhà trường về 

đạo đức nghề nghiệp, có ảnh hưởng tích cực đến giáo viên; phong cách làm việc 

khoa học 

 Tiêu chuẩn 2. Tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường 

4,2% số CBQL tự đánh giá đạt mức 1: Có tư tưởng đổi mới trong quản trị 

nhà trường; 

20,8% đạt tới mức 2: Lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong 

nhà trường 

75,0% đạt tới mức 3: Có ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ tổ trưởng chuyên 

môn về tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường 

 Tiêu chuẩn 3: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân 

 4,2% số CBQL tự đánh giá đạt mức 1: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn 

thành các khóa bồi dưỡng; có kế hoạch tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp 

vụ; cập nhật các yêu cầu của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ 

 16,7% đạt tới mức 2: Chủ động tự học, cập nhật, phát triển kiến thức, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo 

dục phát triển toàn diện trẻ em 

 79,2% đạt tới mức 3: Hỗ trợ CBQL trường bạn về phát triển chuyên môn 

nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em 

 Tiêu chuẩn 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường 

 4,2% số CBQL tự đánh giá đạt mức 1: Tổ chức xây dựng, giám sát, đánh 

giá việc thực hiện kế hoạch nhà trường phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo tổ trưởng 

chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện 

trẻ em theo quy định 

 45,8% đạt mức 2: Đổi mới sáng tạo trong tổ chức xây dựng kế hoạch;giám 

sát, đánh giá việc xây dự và thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn và của cá nhân 
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 50,0% đạt mức 3:Hỗ trợ CBQL trường bạn về xây dựng, giám sát và đánh 

giá thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường 

 Tiêu chuẩn 5.Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của 

trẻ em 

 16,7% đạt mức 1: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em; đánh giá sự phát triển thể chất, sức khỏe của 

trẻ em theo quy định 

 50,0% đạt mức 2: Đổi mới hoạt động quản trị, đảm bảo giáo viên thực hiện 

chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu đa dạng của trẻ và hướng tới sự phát 

triển toàn diện trẻ em 

 33,3% đạt mức 3: Hướng dẫn, hỗ trợ CBQL trường bạn về quản trị hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em 

 Tiêu chuẩn 6.Quản trị hoạt động giáo dục trẻ em 

 50,0% đạt mức 1: Đổi mới quản trị hoạt động giáo dục trẻ em hiệu quả; kết 

quả phát triển toàn diện về thể chất,ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm-xã hội và thẩm 

mỹ của trẻ em được nâng cao 

 50,0% đạt mức 2: Hướng dẫn, hỗ trợ CBQL trường bạn về quản trị hoạt 

động giáo dục trẻ em 

 Tiêu chuẩn 7.Quản trị nhân sự nhà trường 

 4,3% đạt mức 1:tổ chức xây dựng đề án vị trí việc làm; chủ động đề xuất 

tuyển dụng nhân sự,sử dụng GV, nhân viên đúng chuyên môn; xây dựng kế hoạch 

bồi dưỡng, đào tạo GV; bồi dưỡng đội ngũ thuộc diện quy hoạch CBQL nhà trường; 

thực hiện đúng chế độ chính sách thi đua khen thưởng 

 26,1% đạt đến mức 2: Sử dụng GV, nhân viên hiệu quả; tạo động lực làm 

việc cho HV, nhân viên và đội ngũ trong diện quy hoạch 

 69,6% đạt đến mức 3: Hỗ trợ CBQL trường bạn về quản trị nhân sự trong 

nhà trường 

 Tiêu chuẩn 8.Quản trị tổ chức hành chính nhà trường 

 20,8% đạt mức 1: Tổ chức xây dựng các quy định cụ thể về tổ chức hành 

chính trong nhà trường; tổ chức phân công, phối hợp các bộ phận một cách hợp lý 
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 29,2% đạt tới mức 2: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thực hiện 

phân cấp ủy quyền cho các bộ phận một cách hợp lý 

 50,0% đạt tới mức 3: Tin học hóa các hoạt động quản trị hành chính trong 

nhà trường; hỗ trợ CBQL trường bạn về quản trị hành chính 

 Tiêu chuẩn 9.Quản trị tài chính nhà trường 

 5.0% đạt mức 1:Tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; lập 

dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính; công khai tài chính 

theo quy định. 

 15,0% đạt tới mức 2: Sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính nhằm nâng cao 

chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em 

 80,0% đạt tới mức 3: huy động các nguồn tài chính hợp pháp; hỗ trợ 

CBQL trường bạn về quản trị tài chính 

 Tiêu chuẩn 10. Quản trị cơ sở vật chất, đồ chơi, thiết bị giáo dục 

 20,8% đạt mức 1: Xây dựng quy định về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, 

đồ chơi; lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản cơ sở vật chất theo 

quy định 

 16,7% đạt tói mức 2: Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị 

giáo dục, đồ chơi 

 62,5% đạt tới mức 3: Huy động các nguồn lực hợp pháp để tang cường cơ 

sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ chơi; Hỗ trợ CBQL trường bạn về quản trị cơ sở 

vật chất nhà trường 

 Tiêu chuẩn 11. Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em 

trong nhà trường 

 4,2% đạt mức 1: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất 

lượng chăm sóc giáo dục trẻ 

 16,7% đạt tới mức 2: Chỉ đạo thực hiện cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo 

dục trẻ,  

 79,2% đạt tới mức 3:Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển 

bền vững chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; hỗ trợ CBQL trường bạn về quản trị 

đảm bảo chất lượng 

 Tiêu chuẩn 12.Xây dựng văn hóa nhà trường 
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 4,2% đạt mức 1: Tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử 

trong nhà trường theo quy định 

 12,5% đạt tới mức 2: Xây dựng được các điển hình tiên tiến về thực hiện 

nội quy, quy tắc ứng xử; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm nội 

quy nhà trường 

 83,3% đạt tói mức 3: Tạo lập được môi trường nhà trường an toàn, lành 

mạnh than thiện; hỗ trợ CBQL trường bạn về xây dựng văn hóa nhà trường 

 Tiêu chuẩn 13. Thực hiện dân chủ trong nhà trường 

 4,2% đạt mức 1: Tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong nhà 

trường theo quy định 

 16,7% đạt tới mức 2: Phát huy quyền làm chủ của các thành viên trong nhà 

trường; chủ động phát hiện, ngăn chặn,xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy 

chế dân chủ 

 79,2% đạt tới mức 3: Hỗ trợ CBQL trường bạn về thực hiện quy chế dân 

chủ trong nhà trường. 

 Tiêu chuẩn 14.Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống bạo lực học 

đường 

 33,3% đạt mức 1: Có giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nhà 

trường an toàn, phòng chống bạo lực học đường;Xây dựng nhà trường xanh,sạch, 

đẹp; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường 

 66,7% đạt tới mức 2: Hỗ trợ CBQL trường bạn về xây dựng nhà trường  

an toàn 

 Tiêu chuẩn 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ em 

 20,8% đạt mức 1: Phối hợp với gia đình trẻ em và các bên liên quan tổ 

chức thực hiện chương trình,kế hoạch giáo dục trẻ; công khai minh bạch các thong 

tin về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục; xây dựng môi trường giáo 

dục; tổ chức cho giáo viên tham gia các hoạt động của nhà trường; tham mưu cho 

chính quyền địa phương về chăm sóc,giáo dục trẻ mẫu giáo. 

 79,2% đạt tới mức 2: Hỗ trợ CBQL trường bạn về sự phối hợp giữa nhà 

trường, gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục chăm sóc trẻ em 
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 Tiêu chuẩn 16.Phối hợp giữa nhà trường,gia đình, cộng đồng trong việc huy 

động nguồn lực để phát triển nhà trường 

 45,0%đạt mức 1:Tham mưu đề xuất với chính quyền địa phương và cơ 

quan quản lý giáo dục giải pháp huy động nguồn lực để phát triển nhà trường; sử 

dụng đúng mục đích các nguồn lực; giải quyết kịp thời các thong tin phản hồi từ 

phía cha mẹ học sinh và các bên liên quan 

 55,0% đạt tới mức 2: Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ CBQL trường bạn về 

phối hợp với gia đình, cộng đồng trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực 

 Tiêu chuẩn 17.Sử dụng ngoại ngữ 

 66,7% đạt mức 1:Nghe, nói được một số câu giáo tiếp đơn giản bằng ngoại 

ngữ (tiếng Anh); hoặc giao tiếp thông thường bằng tiếng dân tộc ở vùng dân tộc 

thiểu số 

 33,3% đạt tới mức 2: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển năng lực 

ngoại ngữ (tiếng Anh), hoặc tiếng dân tộc cho giáo viên, nhân viên của trường 

 Tiêu chuẩn 18.Ứng dụng công nghệ thông tin 

 37,5% đạt mức 1:Sử dụng được một số công cụ CNTT thông dụng trong 

quản trị nhà trường 

 16,7% đạt tới mức 2: sử dụng được các phần mềm hỗ trợ quản trị  

nhà trường 

 45,8% đạt tới mức 3: tạo lập được môi trường ứng dụng CNTT trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ em và quản trị nhà trường; chia sẻ kinh nghiệm với CBQL trường 

bạn về ứng dụng công nghệ thong tin 

Đồng thời với việc CBQL tự đánh giá về phẩm chất, năng lực quản lý theo 

chuẩn hiệu trưởng, Nhóm nghiên cứu tiến hành trưng cầu ý kiến giáo viên qua 

phiếu hỏi và tọa đàm về phẩm chất, năng lực quản trị của hiệu trưởng, kết quả  

như sau 

Tiêu chuẩn 1  

22,3% số giáo viên được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất năng lực của hiệu 

trưởng đạt mức 1; 33,5% số GV đánh gia ở mức 2;44,2% số giáo viên đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 2: 
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 26,7% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 34,0% số GV đánh giá ở mức 2; 39,2% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 3 

 35,4% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 26,9% số GV đánh giá ở mức 2; 37,7% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 4 

 34,2% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 28,5% số GV đánh giá ở mức 2; 37,3% số GV đánh giá ở 

mức 3 

Tiêu chuẩn 5 

 33,5% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 43,1% số GV đánh giá ở mức 2; 23,5% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 6 

 28,5% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 47,7% số GV đánh giá ở mức 2; 23,8% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 7 

 42,3% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 39,2% số GV đánh giá ở mức 2; 18,5% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 8 

 33,7% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 26,9% số GV đánh giá ở mức 2; 37,7% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 9 

 30,6% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 27,7% số GV đánh giá ở mức 2; 41,7% số GV đánh giá ở 

mức 3 
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Tiêu chuẩn 10 

28,3% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 34,8% số GV đánh giá ở mức 2; 36,9% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 11 

 33,8% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 35,4% số GV đánh giá ở mức 2; 30,8% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 12 

13,5% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 67,3% số GV đánh giá ở mức 2; 19,2% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 13 

 24,4% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 51,2% số GV đánh giá ở mức 2; 24,4% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 14 

 37,1% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 40,6% số GV đánh giá ở mức 2; 22,3% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 15 

 19,8% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 26,9% số GV đánh giá ở mức 2; 37,7% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Tiêu chuẩn 16 

 35,4% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 56,3% số GV đánh giá ở mức 2; 23,2% số GV đánh giá ở 

mức 3 

Tiêu chuẩn 17 
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52,9% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 35,6% số GV đánh giá ở mức 2; 11,5% số GV đánh giá ở 

mức 3 

Tiêu chuẩn 18 

32,9% số GV được hỏi ý kiến cho rằng phẩm chất và năng lực quản lý của 

hiệu trưởng đạt mức 1; 21,9% số GV đánh giá ở mức 2; 45,2% số GV đánh giá ở 

mức 3 

 Nhận xét về phẩm chất, năng lực quản lý của đội ngũ hiệu trưởng 

CSGD mầm non (tự đánh giá của cán bộ quản lý và đánh giá của giáo viên) 

 1) Các Hiệu trưởng tự đánh giá bản thân theo 18 chuẩn hiệu trưởng với mức 

độ đạt được khá cao. Mỗi chuẩn có 3 mức độ, phần lớn số hiệu trưởng đạt ở mức độ 

3, mức độ cao nhất đòi hỏi hiệu trưởng không những làm tốt ở trường mình, mà còn 

phát huy tác dụng với các trường ban. Đó là: Chuẩn 1-Đạo đức nghề nghiệp, phong 

cách làm việc (95.0% ở mức 3); Chuẩn 2-tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà 

trường (75,0% ở mức 3);Chuẩn 3-Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản than 

(79,2% ở mức 3); Chuẩn 7-Quản trị nhân sự nhà trường (69,6% ở mức 3); Chuẩn 9- 

quản trị tài chính nhà trường (80,0% ở mức 3); Chuẩn 11- Quản trị chất lượng chăm 

sóc, giáo dục trẻ (79,2% ở mức 3); Chuẩn 12- Xây dựng văn hóa nhà trường (83,3% 

ở mức 3);Chuẩn 13- Thực hiện dân chủ trong nhà trường (79,2% ở mức 3); Chuẩn 

15- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động chăm sóc, giáo 

dục trẻ (79,2% ở mức 3). Trong 18 chuẩn chỉ có 2 chuẩn là Chuẩn 17-Sử dụng 

ngoại ngũ, Chuẩn 18- Ứng dụng công nghệ thông tin phần lớn hiệu trưởng mới đạt 

ở mức 1 

 2) Ý kiến đánh giá của các giáo viên mầm non về phẩm chất, năng lực quản 

lý của hiệu trưởng theo 18 chuẩn thường thấp hơn đáng kể so với hiệu trưởng tự 

đánh giá. Chẳng han, Chuẩn 1- Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc, trong 

khi 95,0% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt ở mức 3, thì chỉ có 44,2% số giáo viên 

đánh giá đạt ở mức này. Các Chuẩn khác cũng vậy. Theo sự đánh giá của giáo viên, 

đối chiếu với 18 Chuẩn, phần lớn các hiệu trưởng mới đạt ở mức 1 và 2. Sự đánh 

giá của giáo viên khách quan hơn, sát với thực tế hơn. 
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 Tóm lại, so với Chuẩn hiệu trưởng mầm non, phẩm chất, năng lực quản lý 

của số đông hiệu trưởng còn có khoảng cách đáng kể. 

 Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

 Nhóm nghiên cứu thiết kế phiếu hỏi để CBQL tự đánh giá bản thân theo các 

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở GD phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Chuẩn 1.Đạo đức nghề nghiệp 

 37,7% số hiệu trưởng tự đánh giá ở mức 1:Thực hiện tốt quy định về đạo 

đức nhà giáo; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo 

 55,1% đạt tới mức 2:Phát hiện, chấn chỉnh kịp thới các biểu hiện vi phạm 

đạo đức của giao viên, nhân viên; chủ động sáng tạo trong xây dựng quy định về 

đạo đức nhà giáo trong nhà trường 

 7,2% đạt tới mức 3: Có ảnh hưởng tích cực trong đội ngũ hiệu trưởng  

phổ thông 

 Chuẩn 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường 

 40,6% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:có tư tưởng đổi mới nhằm 

phát triển phẩm chất, năng lực cho tất cả học sinh 

 49,3% đạt tới mức 2: Lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong 

nhà trường 

 10,1% đạt tới mức 3: Có ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ hiệu trưởng về tư 

tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường 

 Chuẩn 3. Năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ bản than 

 17,4% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Đạt chuẩn trình độ đào tạo và 

hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; có kế hoạch học 

tập nâng cao trình độ,cập nhật các yêu cầu đổi mới của ngành 

 69,6% đạt tới mức 2: Đổi mới, sáng tạo trong vận dụng các phương pháp 

tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

 13,0% đạt tới mức 3:hướng dẫn, hỗ trợ hiệu trưởng khác về phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ 

 Chuẩn 4.Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường 
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 26,1% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1: Xây dựng kế hoạch phát triển 

nhà nhà trường, giám sát thực hiện kế hoạch; chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây 

dựng kế hoạch 

60,9% đạt tới mức 2:đổi mới sáng tạo trong xây dựng và thực hiện kế 

hoạch phát triển nhà trường; giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch của tổ chuyên 

môn, giáo viên 

13,0% đạt tới mức 3:hướng dẫn, hỗ trợ hiệu trưởng khác về xây dựng kế 

hoạch nhà trường 

Chuẩn 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh 

 27,5% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

dạy học, giáo dục của nhà trường; tổ chức dạy học, giáo dục học sinh; đổi mới 

phương pháp giáo dục, dạy học, đánh giá kết quả giáo dục theo yêu cầu phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh 

66,7% đạt tới mức 2: Đổi mới quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh 

hiệu quả; đảm bảo giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học tích cực; kết quả 

học tập, rèn luyện của học sinh được nâng cao 

5,8% đạt tới mức 3: Hướng dẫn, hỗ trợ các hiệu trưởng khác về quản trị hoạt 

động dạy học, giáo dục học sinh 

Chuẩn 6. Quản trị nhân sự nhà trường 

 15,3% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí 

việc làm; chủ động đề xuất tuyển dụng nhân sự theo quy định; sử dụng nhân sự 

đúng chuyên môn nghiệp vụ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực 

của đội ngũ GV, nhân viên và đội ngũ thuộc diện quy hoạch 

83,1% đạt tới mức 2: Sử dụng đội ngũ GV hiệu quả, chuẩn bị tốt đội ngũ  

kế cận 

 1,7% đạt tới mức 3: Hướng dẫn, hỗ trợ hiệu trưởng khác về quản trị  

nhà trường 

 Chuẩn 7.Quản trị tổ chức hành chính nhà trường 

 21,9% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đạo xây dung bộ máy hành 

chính theo quy định; phân công phối hợp hợp lý 
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72,9% đạt tới mức 2: Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phân cấp ủy quyền 

cho các bộ phận, cá nhân đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ 

6,3% đạt tới mức 3: Tin học hóa các hoạt động quản trị hành chính; hỗ trợ 

các hiệu trưởng khác về quản trị hành chính trong nhà trường 

 Chuẩn 8.Quản trị tài chính nhà trường 

 15,6% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đạo xây dựng quy chế chi 

tiêu nội bộ, lập dự toán chi thu, báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính, công khai tài 

chính của nhà trường theo quy định 

75,0% đạt tới mức 2: Sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục của nhà trường 

 9,4% đạt tới mức 3: Huy động các nguồn tài chính hợp pháp; hướng dẫn, hỗ 

trợ các hiệu trưởng khác về quản trị tài chính 

 Chuẩn 9.Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường 

 7,2% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1: Xây dựng quy định về quản trị 

CSVC, thiết bị giáo dục; lập và thực hiện kế hoạch mua sắm, kiểm kê, bảo quản 

thiết bị giáo dục 

73,9% đạt tới mức 2: Khai thác sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị giáo dục;  

18,8% đạt tới mức 3:huy động các nguồn lực để tăng cường CSVC, thiết bị 

giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hỗ trợ các hiệu trưởng khác 

về quản trị CSVC, thiết bị giáo dục 

Chuẩn 10.Quản trị chất lượng trong nhà trường 

 15,9% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đọ xây dựng kế hoạch tự 

đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định 

69,6% đạt tới mức 2: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng, khắc 

phục các yếu kém theo kết quả tự đánh giá 

 14,5% đạt tới mức 3:Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển chất lượng bèn 

vững; hướng dẫn, hỗ trợ hiệu trưởng khác về quản trị chất lượng giáo dục  

nhà trường 

Chuẩn 11. Xây dựng văn hóa nhà trường 

 21,7% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đạo xây dựng nội quy, quy 

tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định 
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58,0% đạt tới mức 2: Xây dung được các điển hình tiên tiến về thực hiện 

văn hóa ứng xử; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy, quy 

tắc văn hóa ứng xử của nhà trường 

20,3% đạt tới mức 3:Tạo lập được môi trường văn hóa lành mạnh, than 

thiện trong nhà trường; Hướng dẫn, hỗ trợ hiệu trưởng khác về xây dựng văn hóa 

nhà trường 

Chuẩn 12.Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường 

 4,3% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đạo xây dung và thực hiện 

quy chế dân chủ cơ sở ở nhà trường theo quy định 

72,5% đạt tới mức 2: Khuyến khích mọi thành viên tham gia thực hiện quy 

chế dân chủ cơ sở; bảo vệ những người công khai bày tỏ ý kiến; phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ 

23,2% đạt tới mức 3: Tạo lập được môi trường dân chủ trong nhà trường; 

hướng dẫn hiệu trưởng khác về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường 

Chuẩn 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường 

 4,3% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Chỉ đạo xây dựng và tổ chức 

thực hiện quy định vè trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường 

91,3% dạt tới mức 2:Khuyến khích các thành viên trong trường tham gia 

xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực;phát hiện, ngăn chặn,xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm quy định của nhà trường về an toàn trường học, phòng 

chống bạo lực học đường 

4,3% đạt tới mức 3: Tạo lập được mô hình trường học an toàn, phòng chống 

bạo lực học đường; hỗ trợ các hiệu trưởng khác về xây dựng trường học an toàn 

Chuẩn 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt 

động dạy học học sinh 

 11,6% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1: Tổ cung cấp thông tin về 

chương trình và kế hoạch dạy học cho cha mẹ học sinh và các bên liên quan 

56,5% đạt tới mức 2:Phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan 

thực hiện chương trình dạy học; công khai minh bạc thông tin về kết quả thực hiện 

chương trình dạy học 
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31,9% đạt tới mức 3:Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ phía cha 

mẹ học sinh và các bên liên quan về thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học 

của nhà trường 

Chuẩn 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt 

động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

23,2% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Cung cấp thông tin về nội quy, 

quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ học sinh và các bên liên quan; 

tiếp nhận thông tin từ gia đình xã hội về đạo đức lối sống của học sinh 

34,8% đạt tới mức 2: Phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan 

thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

42,0% đạt tới mức 3: Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ 

học sinh và các bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 

Chuẩn 16.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc huy 

động nguồn lực để phát triển nhà trường 

7,8%số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1:Tổ chức cung cấp đầy đủ và kịp 

thời thông tin về thực trạng nhu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường cho cha mẹ 

học sinh và các bên liên quan 

29,7% đạt tới mức 2: Phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan 

trong huy động nguồn lực để phát triển nhà trường theo quy định 

62,5% đạt tới mức 3:Sử dụng đúng mục đích, côn khai, minh bạch, hiệu quả 

các nguồn lực; giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ phía cha mẹ học sinh và 

các bên liên quan về sử dụng nguồn vốn 

Chuẩn 17. Sử dụng ngoại ngữ 

 33,3% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1: Giao tiếp thông thường bằng 

ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) 

66,7% Đạt tới mức 2: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển năng lực ngoại 

ngữ (ưu tiên tiếng Anh) cho đội ngũ GV, nhân viên và học sinh 

Chuẩn 18. Ứng dụng công nghệ thông tin 

 8,7% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt mức 1: Sử dụng được một số công cụ 

công nghệ thông tin thông dụng trong quản trị nhà trường 

52,2% đạt tới mức 2: Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường 



82 

 

39,1% đạt tới mức 3: Tạo lập được môi trường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động dạy học và quản trị nhà trường 

 Đồng thời với việc CBQL tự đánh giá về phẩm chất, năng lực quản lý theo 

chuẩn hiệu trưởng, Nhóm nghiên cứu tiến hành trưng cầu ý kiến giáo viên qua 

phiếu hỏi và tọa đàm về phẩm chất, năng lực quản trị của hiệu trưởng. 

 Nhận xét về phẩm chất, năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ 

hiệu trưởng co sở giáo dục phổ thông qua tự đánh giá và đánh giá của giáo viên: 

1) Về tự đánh giá bản thân của các hiệu trưởng theo 18 Chuẩn hiệu trưởng 

cho thấy đại bộ phận hiệu trưởng mới đạt được mức độ 2 của mỗi chuẩn. Số hiệu 

trưởng đạt đến mức 3 của Chuẩn rất ít. Chẳng han, với Chuẩn 1- Đạo đức nghề 

nghiệp, chỉ có 7,2% số hiệu trưởng đạt tới mức 3 (có ảnh hưởng tích cực trong đội 

ngũ hiệu trưởng ở địa phương). Có Chuẩn, Chuẩn 6- Quản trị nhân sự nhà trường, 

chỉ có 1,7% số hiệu trưởng tự đánh giá đạt tới mức 3 (hướng dẫn, hỗ trợ hiệu trưởng 

khác về quản trị nhà trường) 

2) Về đánh giá của giáo viên đối với hiệu trưởng theo 18 Chuẩn hiệu trưởng 

cho thấy khá phù hợp với tự đánh giá của hiệu trưởng.Sự đánh giá hiệu trưởng theo 

Chuẩn hiệu trưởng của giáo viên Tiểu học, THCS, THPT không có sự khác biệt 

đáng kể. 

 Tóm lại, qua tự đánh giá của các hiệu trưởng và đánh giá của các giáo viên 

cho thấy, phẩm chất, năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ hiệu trưởng cơ sở 

giáo dục phổ thông còn có khoảng cách đáng kể đối với yêu cầu của 18 Chuẩn hiệu 

trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2.4.2. Thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên và CBQL 

giáo dục cơ sở giáo dục 

2.4.2.1. Thực trạng đời sống vật chất 

- Đối với giáo viên mầm non 

 Để tìm hiểu thực trạng đời sống vật chất của giáo viên mầm non, nhóm 

nghiên cứu thiết kế các câu hỏi về mức sống so với mức sống chung ở địa phương; 

việc làm thêm tang thu nhập, tài sản của gia đình, đồng thời tọa đàm trực tiếp với 

một số giáo viên của trường đến khảo sát. Dưới đây là kết quả xử lý phiếu hỏi và 

tọa đàm với giáo viên cùng hiệu trưởng nhà trường. 
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- Về mức sống của giáo viên: 

16,3% số giáo viên cho rằng có mức sống rất thấp so với mức sống chung ở 

địa phương; 51,0% mức sống thấp; 32,7% có mức sống ngang bằng với mức sống 

chung của địa phương 

- Về tài sản của gia đình, những thứ đáng giá nói lên mức sống của giáo viên: 

100% có xe máy; 88,3% nhà có TV; 10,2% có tủ lạnh; 90,2% có máy tính; 

16,5% có otô 

- Trong tổng số 520 giáo viên trả lời phiếu có 73 người, chiếm 14,0% xác 

nhận, ngoài dạy học ở trường, có đi làm thêm các việc khác để tăng thu nhập 

 Nhóm nghiên cứu trực tiếp khảo sát ở 4 trường mầm non thuộc 2 tỉnh Lào 

Cai và Đăk Lăk, tọa đàm với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường về đời sống vật 

chất của giáo viên cho phép rút ra một số nhận xét sau: 

 + Mức sống của tuyệt đại giáo viên ở mức trung bình thấp so với mức chung 

của địa phương. Có một số giáo viên cuộc sống cực kỳ khó khăn, lương không đủ 

trang trải cho đời sống hàng tháng.Nhiều giáo viên phải vay ngân hàng trước kỳ 

lương để duy trì cuộc sống (vay ngân hàng là hiện tượng phổ biến,có trường 100% 

số giáo viên phải vay ngân hàng, ngân hàng trừ dần vào tiền lương hàng tháng),ở 

thời điểm Nhóm nghiên cứu đến trường có giáo viên nợ ngân hàng nhiều nhất lên 

tới 150 triệu, ít nhất là 50 triệu 

 + Do nguồn thu nhập chỉ là tiền lương hàng tháng, nên giáo viên không có 

sự tích lũy để lo việc lớn như làm nhà, mua sắm thứ đắt tiền 

 + Một số rất ít giáo viên có mức sống khá giả, thậm chí có cả otô là do thu 

nhập của chồng hoặc nhờ bố mẹ hai bên. 

- Đối với giáo viên phổ thông 

 Để tìm hiểu thực trạng đời sống vật chất của giáo viên phổ thông, Nhóm 

nghiên cứu thiết kế các câu hỏi về mức sống so với mức sống chung ở địa phương; 

việc làm thêm tăng thu nhập, tài sản của gia đình, đồng thời tọa đàm trực tiếp với 

giáo viên của trường đến khảo sát. Dưới đây là kết quả xử lý phiếu hỏi và tọa đàm 

với giáo viên cùng hiệu trưởng nhà trường 

 - Mức sống của giáo viên: 
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Bảng 1.10: Thực trạng mức sống của giáo viên phổ thông 

Mức sống 
GV 

Tiểu học 

GV 

THCS 

GV 

THPT 
Tổng 

Rất thấp 
Số lượng 57 17 52 126 

Tỷ lệ % 9,5% 2,9% 8,4% 7,0% 

Thấp 
Số lượng 199 269 242 710 

Tỷ lệ % 33,1% 46,1% 39,3% 39,4% 

Ngang bằng 
Số lượng 338 297 317 952 

Tỷ lệ % 56,2% 50,9% 51,5% 52,9% 

Cao 
Số lượng 7 1 5 13 

Tỷ lệ % 1.2% .2% .8% .7% 

Tổng 
Số lượng 601 584 616 1801 

Tỷ lệ % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Trong tổng số 1786 giáo viên trả lời phiếu có 251 người, chiếm 14,1% xác 

nhận, ngoài dạy học ở trường, có đi làm thêm các việc khác để tăng thu nhập (dạy 

thêm, làm nông nghiệp, bán hàng online…). Cụ thể: 

 10,4% giáo viên tiểu học; 13,4% giáo viên THCS; 14,1% giáo viên THPT 

 Nhóm nghiên cứu trực tiếp khảo sát ở 12 trường phổ thông thuộc 2 tỉnh Lào 

Cai và Đăk Lăk, tọa đàm với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường về đời sống vật 

chất của giáo viên cho phép rút ra một số nhận xét sau: 

 + Đến trường nào cũng gặp ít nhất một cảnh ngộ vô cùng khó khăn về đời 

sống vật chất của giáo viên, nghe giáo viên kể rất thương tâm. 

 + 100% giáo viên cho rằng không thể có tích lũy từ tiền lương, muốn sắm 

sửa những thứ đắt tiền hoặc mua đất làm nhà đều phải đi vạy mượn, chủ yếu là vay 

ngân hàng thế chấp sổ lương, hoặc phải nhờ bố mẹ bên chông, bên vợ; tiền lương 

chỉ đủ sống với mức hết sức tằn tiện. 

2.4.2.2.Về đời sống tinh thần 

- Đối với giáo viên mầm non 

Để tìm hiểu thực trạng đời sống tinh thần của giáo viên mầm non, nhóm 

nghiên cứu thiết kế các câu hỏi về trạng thái stress, áp lực phải chịu đựng của giáo 

viên, kết quả cho thấy: 

80,8% số giáo viên đôi khi rơi vào trạng thái stress; 19,2% thường xuyên bị 

stress.  
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Giáo viên rơi vào trạng thái stress do chịu áp lực nhiều phía: 

13,5% số giáo viên cho rằng từ phía lãnh đạo nhà trường 

72,9% số giáo viên cho rằng từ phía học sinh 

84,8% số GV cho rằng từ phía cha mẹ học sinh 

6,9% số GV cho rằng từ phía cơ quan quản lý cấp trên 

0,4% số GV cho rằng từ phía đồng nghiệp 

4,8% số GV cho rằng từ phía chính quyền địa phương 

31,7% số GV cho rằng từ phía phương tiên thông tin đại chúng, mạng xã hội 

Tọa đàm với giáo viên mới thấy, giáo viên có nhiều tâm tư. Công việc thì vất 

vả, lương thì thấp, làm việc từ 7 giờ sáng (đón tre) đến 5 giờ chiều (trả trẻ) và sau 

đó còn sống trong nỗi thấp thỏm lo lắng cho đến 11 giờ đêm không thấy có cuộc 

điện thoại nào của cha mẹ trẻ mới yên tâm. Đến trường nào Nhóm nghiên cứu cũng 

thấy giáo viên phàn nàn về vị thế xã hội của giáo viên mầm non, rất thấp so với giáo 

viên các cấp học khác. Nhiều giáo viên cho rằng xã hội không coi trọng giáo viên 

mầm non, coi trường mầm non chỉ là nơi trông trẻ. Trước hiện tượng bạo hành trẻ ở 

một số cơ sở giáo dục mầm non, xã hội nhìn cô giáo mầm non bằng con mắt thiếu 

thiện cảm. Ở một số trường mầm non có hiện tượng cha mẹ trẻ dọa dẫm cô giáo 

mỗi khi có vấn đề xảy ra với trẻ mà không phải lỗi của giáo viên. Ngoài ra giáo viên 

mầm non còn chịu áp lực từ phía gia đình, thiếu sự thông cảm, chia sẻ. Có cô giáo 

bị mẹ chồng chửi mắng vì không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và con cái. 

Tóm lại, đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên mầm non hiện nay là 

đáng báo động, họ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong đội ngũ nhà 

giáo, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ này chưa hợp lý, có nhiều bất cập, trong 

khi lao động của họ khá cực nhọc. 

- Đối với giáo viên phổ thông 

Để tìm hiểu thực trạng đời sống tinh thần của giáo viên phổ thông, nhóm 

nghiên cứu thiết kế các câu hỏi về trạng thái stress, áp lực phải chịu đựng của giáo 

viên, kết quả cho thấy: 
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Bảng 2.11: Thực trạng đời sống tinh thần của giáo viên phổ thông 

TT Mức độ stress 
GV 

Tiểu học 
GV THCS GV THPT Tổng 

1 Không khi nào 11,5% 10,4% 8,3% 10,0% 

2 Đôi khi 82,1% 77,7% 77,2% 79,0% 

3 Thường xuyên 6,4% 11,9% 14,5% 11,0 

 

- Giáo viên phổ thông rơi vào trạng thái stress do chịu áp lực từ nhiều phía: 

Bảng 2.12: Thực trạng áp lực của giáo viên phổ thông 

TT Áp lực 
GV 

Tiểu học 

GV 

THCS 

GV 

THPT 
Tổng 

1 Từ phía lânh đạo nhà trường 3,5% 26,8% 28,8% 19,9% 

2 Từ phía học sinh 75% 73,5% 72,6% 73,7% 

3 Từ phía cha mẹ học sinh 58,9% 49,4% 47,6% 51,9% 

4 Từ phía cơ quan quản lý cấp trên 24,0% 40,6% 35,8% 33,5% 

5 Từ phía đồng nghiệp 6,3% 21,1% 19,5% 15,7% 

6 Từ phía chính quyền địa phương 1,2% 14,1% 8,6% 7,9% 

7 Từ phía thông tin đại chúng 25% 29,6% 28,6% 27,8% 

8 Từ phía gia đình 17,8% 18,5% 26,2% 21,0% 

 

Qua trao đổi tọa đàm với giáo viên và ban giám hiệu các trường cho thấy đời 

sống tinh thần của giáo viên cũng có nhiều vấn đề. Có hiện tượng bỏ nghề vì áp lực 

công việc và vì thu nhập quá thấp. Nhiều giáo viên tiểu học cho rằng áp lực lớn nhất 

đối với giáo viên là từ phía cha mẹ học sinh, họ luôn đòi hỏi con cái họ phải có kết 

quả học tập, hạnh kiểm tốt và an toàn tuyệt đối, mọi điều không như ý muốn xảy ra 

với con cái họ, họ đều quy trách nhiệm cho giáo viên.Các giáo viên cũng cho biết 

công việc hàng ngày cũng là một áp lực lớn đối với giáo viên. Tình trạng phải làm 

qúa nhiều sổ sách phổ biến ở cả 3 cấp học (giáo án,sổ ghi chép sinh hoạt chuyên 

môn, sở dự giờ, kế hoạch giảng dạy hàng tuần, tháng, năm,sổ chủ nhiệm, sổ tay 

GV,sổ bồi dưỡng thường xuyên, sổ điểm gồm 3 loại: sổ điểm lớp, sổ các nhân, sở 

điện tử…). Ngoài các hoạt động giáo dục ở nhà trường, giáo viên còn phải tham gia 

quá nhiều phong trào (Các cuộc thi do chính quyền, đoàn thể địa phương và ngành 

giáo dục tổ chức). Ví dụ, ở trường THPT số 3 tp Lào Cai, trong một học kỳ mà có 

đến 10 cuộc thi giáo viên phải tham gia theo chỉ tiêu giao (thi tìm hiểu biên giới, an 

toàn giao thông, pháp luật, môi trường, khởi nghiệp …).Bệnh thành tích cũng là 
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một áp lực lơn đối với giáo viên. Khi trao đổi về vị thế xã hội của giáo viên hiện 

nay, hầu hết giáo viên cho rặng vị thế xã hội của giáo viên rất thấp, giáo viên và 

nghề dạy học không còn được quý trọng như trước đây 

- Nhận xét về thực trạng đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giáo 

viên phổ thông 

1) Không có sự khác biệt về đời sống vật chất và tinh than của giáo viên 

giữa các cấp học. Nhìn chung, khoảng 50% số giáo viên có mức sống thấp, thậm chí 

rất thấp so với mức sống trung bình của địa phương, khoảng 50% có mức sống 

ngang bằng với mức sống chung ở địa phương, số giáo viên có mức sống khá gỉa rất 

ít, đó là những trường hợp nhờ vào gia đình bố mẹ hai bên nội ngoại. 

2) Tiền lương (kể cả phụ cấp đứng lớp) của giáo viên chỉ đủ sống ở mức tối 

thiểu, không giáo viên nào tích lũy được từ tiền lương, hiện tượng vay ngân hàng để 

chi trước cho đời sống khá phổ biến; giáo viên phải buộc làm thêm khi có cơ hội để 

tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống. Trường nào cũng có cảnh ngộ sống rất thương tâm. 

3) Giáo viên ở tất cả các cấp đều chịu nhiều áp lực từ nhiều phía, trong nhà 

trường và ngoài nhà trường; vị thế xã hội của giáo viên khá thấp, truyền thống “Tôn 

sư trọng đạo” không còn như trước. 

- Đối với CBQL  

 CBQL cơ sở giáo dục mầm non 

- Về đời sống vật chất 

Để tìm hiểu thực trạng đời sống vật chất của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

mầm non, Nhóm nghiên cứu thiết kế các câu hỏi về mức sống so với mức sống 

chung ở địa phương; việc làm thêm tăng thu nhập, tài sản của gia đình, đồng thời 

tọa đàm trực tiếp với CBQL của trường đến khảo sát. Dưới đây là kết quả xử lý 

phiếu hỏi và tọa đàm với hiệu trưởng nhà trường 

+ So với mức sống chung của địa phương, chỉ có 16,7% số hiệu trưởng có mức 

sống thấp, 83,3% có mức sống ngang bằng với mức sống trung bình của địa phương 

- Ngoài công tác ở trường,một số hiệu trưởng (37,5%) phải đi làm thêm để 

tăng thu nhập đảm bảo trang trải cuộc sống của gia đình 

+ Về tài sản của gia đình, những thứ đáng giá nói lên mức sống của CBQL 

 100,0% có xe máy, 100% cơ TV; 100% có tủ lạnh; 66,7% có máy tính 
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45,8% có ô tô 

 Tọa đàm với các hiệu trưởng trường mâm non, họ đều thừa nhận có mức 

sống cao hơn giáo viên, vì thu nhập tốt hơn 

- Về đời sống tinh thần 

 Mặc dù công việc nhà trường khá vất vả, nhưng CBQL cũng ít khi rơi vào 

trạng thái stress. Theo các hiệu trưởng, họ chịu nhiều áp lực từ phía cha mẹ học sinh 

(73,3%), đặc biệt ở địa bàn đô thị, cha mẹ trẻ đòi hỏi thì nhiều, chia sẻ thì ít, thiếu 

sự cảm thông với nhà trường, luôn luôn đặt ra các yêu cầu mang tính áp đặt, đôi khi 

dọa dẫm nhà trường “Mày có muốn tao đưa lên Face book không” 

 CBQL cơ sở giáo dục phổ thông 

 Về đời sống vật chất 

 Để tìm hiểu thực trạng đời sống vật chất của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông, Nhóm nghiên cứu thiết kế các câu hỏi về mức sống so với mức sống 

chung ở địa phương; việc làm thêm tăng thu nhập, tài sản của gia đình, đồng thời 

tọa đàm trực tiếp với CBQL của trường đến khảo sát. Dưới đây là kết quả xử lý 

phiếu hỏi và tọa đàm với hiệu trưởng nhà trường 

- Về mức sống: 

29,3% số hiệu trưởng có mức sống thấp 

68,0% có mức sống ngang bằng với mức sống chung của địa phương 

2,7% có mức sống cao hơn mức sống chung của địa phương 

- Những đồ vật đáng giá trong gia đình, phản ánh mức sống 

100% số hiệu trưởng có xe máy 

100% có TV 

100% có tủ lạnh 

94,7% có máy tính 

35,2% có ôtô 

Ngoài công việc quản lý nhà trường, một số hiệu trưởng (17,3%) có đi làm 

thêm để tang thu nhập 

 Về đời sống tinh thần 

Theo ý kiến của các hiệu trưởng, mặc dù công tác quản lý nhà trường khá 

phức tạp, nhiều vẫn đề phải giải quyết hàng ngày liên quan đến học sinh, cha mẹ 
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học sinh và giáo viên, nhân viên, nhưng hiệu trưởng chỉ đôi khi rơi vào trạng thái 

stress (70,7%), thường xuyên ở trạng thái stress rất ít (2,7%). Áp lực lớn nhất đối 

với hiệu trưởng là từ phía công việc quản lý (70,7%), tiếp theo là từ phía học sinh 

(58,6%), từ cha mẹ học sinh (56,9%), từ phía cơ quan quản lý cấp trên (44,8%), từ 

phía chính quyền địa phương (29,3%), từ phương tiện thông tin đại chúng (48,3%). 

 Tọa đàm với hiệu trưởng còn cho thấy, “bệnh thành tích”là một nguyên 

nhân gây nên sự căng thẳng trong nhà trường, luôn luôn chạy theo các phong trào 

do ngành, địa phương phát động. 

 Nhận xét về thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ 

CBQL cơ sở giáo dục 

1) Mức sống của đội ngũ CBQL nói chung cao hơn giáo viên, ít nhất ngàn 

bằng với mức sống chung ở địa phương, không có sự khác biệt đáng kể giũa hiệu 

trưởng mầm non, tiểu học, THCS, THPT 

2) Đời sống tinh thần của đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục, cũng như giáo viên, 

chịu nhiều áp lực nhưng ít khi rơi vào trạng thái stress. 

* Đánh giá chung  

Về trình đô chuyên môn, phẩm chất, năng lực sư phạm và đời sống vật 

chất, tinh thần của đội ngũ giáo viên 

 1) Trình độ đào tạo chuyên môn (về bằng cấp) của đội ngũ giáo viên từ mầm 

non đến THPT không còn là vấn đề trước yêu cầu của Luật Giáo dục mới 

 2) Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng hiện đại 

hóa, hội nhập quốc tế thì trình đô ngoại ngữ (tiếng Anh), trình độ công nghệ thông 

tin của đại bộ phận giáo viên hiện nay chưa đáp ứng được, nên cần được bồi dưỡng, 

nhưng có sự khác biệt giữa các cấp học, phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp của 

từng cấp 

 3) Đại bộ phận giáo viên có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị tốt, có 

lòng yêu nghề, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận 

nhỏ giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, số này có xu hướng phát triển, nếu không 

được ngăn chặn kịp thời 

 4) Năng lực sư phạm của đại bộ phận giáo viên, đặc biệt là giáo viên phổ 

thông chưa đáp ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới theo 
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tiếp cận phát triển năng lực học sinh (giáo viên phải có các năng lực:Phối hợp linh 

hoạt các PPDH, kỹ thuật dạy học;Sử dụng CNTT; dạy học phân hóa; Dạy học giải 

quyết vấn đề; Giúp học sinh vận dụng kiến thức; Giáo dục giới tính; Giáo dục HS 

cá biệt; Tư vấn tâm lý,hướng nghiệp; Tổ chức hoạt động trải nghiệm; Sử dụng các 

công cụ và phương pháp đánh giá năng lực HS; Thiết kế chương trình giáo dục nhà 

trường…).Đây là thách thức lớn đối với việc triển khai Chương trình giáo dục phổ 

thông mới. 

 5) Đời sống vật chất của giáo viên nói chung là thấp, khoảng 50% có mức 

sống dưới mức sống trung bình của địa phương, đặc biệt là giáo viên mầm non 

(thấp nhất so với giáo viên các cấp khác); tiền lương và phụ cấp đứng lớp chỉ đủ 

sống ở mức tối thiểu, không có tích lũy; ở trường nào cũng có giáo viên thuộc hộ 

nghèo và cận nghèo.. 

 Giáo viên chịu nhiều áp lực từ rất nhiều phía, đặc biệt từ công việc và từ học 

sinh và cha mẹ học sinh; vị thế xã hội của giáo viên ngày một giảm.sút, truyền 

thống “Tôn sư trọng đạo” không còn được đề cao như trước. Do chịu nhiều áp lực 

nên không hiếm giáo viên rơi vào trạng thái stress. 

Về trình độ chuyên môn, phẩm chất, năng lực quản lý và đời sống vật 

chất, tinh thần của đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục 

 1) Trình độ đào tạo chuyên môn (về bằng cấp) của đội ngũ hiệu trưởng đều 

đạt chuẩn. Nhìn chung, đối chiếu với các Chuẩn hiệu trưởng hiện nay, thì năng lực 

quản trị nhà trường của đại bộ phận hiệu trưởng còn khoảng cách đáng kể. Do đó 

bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trong thời gian tới 

là cực kỳ quan trọng. 

 2) Đời sống vật chất của đội ngũ hiệu trưởng các cấp so với mặt bằng chung 

của xã hội có thể chấp nhận được trong bối cảnh kinh tế đất nước hiện nay. 

  Những vấn đề còn hạn chế và cải tiến 

 1) Để có giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp và đời sống 

vật chất tinh thần của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở, thì trước 

hết phải có cơ sở pháp lý mạnh Cơ sở pháp lý đó là ban hành Luật Nhà giáo và nghề 

dạy học. Luật Giáo dục hiện hành (có hiệu lực từ 1/7/2020) và Luật viên chức chưa 

đủ có sở pháp lý cho các giải pháp mạnh năng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp 
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cho đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục. Trong Luật Giáo dục có Chương 

IV Nhà giáo.Trong Chương này có 4 Mục, với 13 điều. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề 

liên quan đến nhà giáo và nghề dạy học chưa được đề cập đến (như an ninh và an 

sinh nghề nghiệp). 13 điều hình như chỉ hướng đến các nhà giáo thuộc các trường 

công lập. Do đó cần phải có Luật Nhà giáo và Nghề dạy học. 

 Trong Luật Nhà giáo và Nghề dạy học đề cập ít nhất `đến những vấn đề sau: 

- Xác lập chuẩn mực pháp lý về phẩm chất, năng lực của nhà giáo và những 

người tham gia quản lý nhà trường;  

- Xác định các quy định về quyền và trách nhiệm của nhà giáo trong việc tổ 

chức quá trình dạy học, lựa chọn sách giáo khoa/ tài liệu giảng dạy và áp dụng 

phương pháp giảng dạy;  

- Quy định về tổ chức đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nhà giáo và về hệ 

thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; 

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan/ tổ chức và cá nhân quản lý/ sử dụng 

lao động của nhà giáo trong việc cải thiện điều kiện hành nghề dạy học, bảo đảm an 

ninh nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến và vị thế xã hội của nhà giáo; 

- Quy định về Hội nghề nghiệp của nhà giáo và việc thực hiện các chức năng 

của một hội nghề nghiệp trong đó có chức năng phản biện đối với các chính sách có 

liên quan về giáo dục, thẩm định chương trình đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ 

hành nghề dạy học... 

 2) Đổi mới cơ bản nội dung, cách thức tổ chức bồi dưỡng GV, CBQL để đáp 

ứng yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục, trước mắt đáp ứng yêu cầu của việc 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.Đối với GV, CBQL, đặc biệt giáo 

viên MN, công tác ở những vùng dân tộc thiểu số, thay vì bồi dưỡng tiếng Anh, 

phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (mỗi GV, CBQL 

phải thành thạo từ 2 đến 3 thứ tiếng DTTS) 

 Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo 

 Trước mắt tập trung bồi dưỡng GV về năng lực dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh, các công việc cần làm: 

 - Biên soạn tài liệu về các chủ đề: 

 + Dạy học môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh 
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 + Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh 

 + Kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường 

 + Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm 

 - Tổ chức bồi dưỡng: 

 + Công tác bồi dưỡng giao cho các trường sư phạm: 

 Các trường Sư phạm Trọng điểm bồi dưỡng Giảng viên các trường Sư phạm 

Địa phương và giáo viên THPT 

 Các trường sư phạm Địa phương chịu trách nhiệm bồi dưỡng GV tiểu học 

và THCS 

 + Hình thức bồi dưỡng: kết hợp bồi dưỡng tập trung (theo từng khóa, kéo 

dài ít nhất 3 tháng) với bồi dưỡng tại trường theo tổ chuyên môn 

 + Bồi dưỡng qua mạng internet (hệ thống E.learning) 

 - Các trường Sư phạm xây dựng các Chương trình đào tạo lại với thời gian 

đào tạo từ 1 đến 2 năm. Các chương trình đào tạo lại đáp ứng yêu cầu của Chương 

trình giáo dục phổ thông mới. 

 Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

 Các Học viện quản lý giáo dục và Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý 

giáo dục cá cấp chịu trách nhiệm bồi dưỡng CBQL cơ sở giáo dục các cấp theo các 

chủ đề gắn với các Chuẩn hiệu trưởng. Tổ chức bồi dưỡng tập trung theo từng khóa 

từ 6 tháng đến 1 năm, đồng thời có chuyên đề bồi dưỡng trực tuyến hoặc qua E-

learning. 

3) Điều chỉnh chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục 

 Trước hết có đề tài/dự án đánh giá tính hiệu quả của các chính sách đối với 

nhà giáo và CBQL giáo dục cơ sở Trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị với Đảng và Nhà 

nước có chính sách phù hợp với vị trí, vai trò của nhà giáo, CBQL và đặc điểm lao 

động của họ. 

 Nhận xét về trình độ đào tạo CBQL giáo dục cơ sở giáo dục 

1) Đối với CBQL cơ sở giáo dục mầm non 
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 Các hiệu trưởng trường mầm non đều được đào tạo bài bản, đều có trình độ 

đại học; đại bộ phận biết sử dụng may tính vào công tác quản lý nhà trường; Riêng 

trình độ ngoại ngũ còn rất thấp, một bộ phận đáng kể (trên 33%) không biết một 

ngoại ngũ nào 

2) Đối với CBQL cơ sở giáo dục Phổ thông 

 Tuyệt đại hiệu trưởng trường phổ thông có trình độ đại học, trong đó hơn 

30% có trình độ sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ khoa học giáo dục); Hâu hết biết sử 

dụng máy tính trong công tác quản lý nhà trường; Trình độ ngoại ngữ chủ yếu ở 

mức đọc và hiểu được tài liệu đơn giản, còn một bộ phận đáng kể không biết một 

ngoại ngữ nào 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO  

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI 

GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2017-2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO 

 

3.1. Định hướng phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2017 – 2025 và những 

năm tiếp theo 

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 

3.3. Các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2020 và 

những năm tiếp theo 

3.3.1. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp 

theo 

3.3.1.1.Giải pháp 1: Quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 

2017-2025 và những năm tiếp theo 

* Mục tiêu của giải pháp 

Dự báo nhu cầu phát triển CBQL ngành Giáo dục đến năm 2025 nhằm xác 

định được nhu cầu về số lượng CBQL cho từng cấp học (bao gồm các cấp từ mầm 

non, phổ thông và đại học - gọi chung là các cấp học) và vùng miền của ngành Giáo 

dục. Trên cơ sở dự báo, các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD xây dựng, điều chỉnh, cụ thể hóa kế hoạch, quy hoạch 

phát triển (về số lượng, chất lượng), tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản 

lý phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và theo yêu cầu của từng giai đoạn. 

Dự báo có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện đường lối, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (xem sơ đồ). Vì vậy, việc dự báo tốt sẽ góp phần 

thực hiện thành công các nội dung trên. 

* Nội dung và cách thức của giải pháp 

- Những căn cứ để xác định nhu cầu đội ngũ CBQL giáo dục các cấp 



95 

 

+ Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020(Ban hành kèm theo Quyết định 

số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ: 

a) Nhu cầu về số lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển:  

- Đối với giáo dục mầm non: Đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ trong độ tuổi 

nhà trẻ và 80% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo 

dục mầm non;  

- Đối với giáo dục phổ thông: Đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu 

học là 99%, trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ 

học vấn trung học phổ thông và tương đương; có 70% trẻ em khuyết tật được đi học  

- Đối với giáo dục nghề nghiệp: Đến năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; tỷ lệ 

lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất cả 

các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 - 400.  

    b)Nhu cầu về chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển: 

“Đến năm 2020, 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn trình độ 

đào tạo, trong đó 60% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, 88% giáo viên 

trung học cơ sở và 16,6% giáo viên trung học phổ thông đạt trình độ đào tạo trên 

chuẩn; 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sỹ trở lên; 100% giảng viên đại 

học và cao đẳng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ”. “Đến năm 2020 có 25% giảng 

viên đại học là tiến sỹ”.  

 Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 (Phê 

duyệt kèm theo Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo): 

a) Đối với Mầm non: 

-Số lượng: Theo dự báo, đến năm 2020, nhu cầu CBQL có 33.000 người. 

Bình quân mỗi năm CBQL tăng 600 người. 

-Chất lượng: Dự báo đến năm 2020, 100% số CBQL đạt chuẩn trình độ  

đào tạo.  

b) Đối với Tiểu học: 

- Số lượng: Theo dự báo, nhu cầu CBQL của giáo dục tiểu học đến năm 2020 

khoảng 37.000 CBQL. Bình quân mỗi năm: CBQL tăng 300 người. 



96 

 

- Chất lượng: Dự báo, từ năm học 2015-2016, 100% giáo viên tiểu học đạt 

trình độ đào tạo trên chuẩn. 

c) Trung học cơ sở 

-Số lượng: Theo dự báo, nhu cầu CBQL của giáo dục THCS đến năm 2020 

khoảng 27.000 người. Bình quân mỗi năm: CBQL tăng 350 người. 

- Chất lượng: Dự báo, số lượng giáo viên và CBQL đến năm học 2019-2020 

đạt khoảng 88% đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. 

d) Trung học phổ thông 

-Số lượng: Theo dự báo, nhu cầu CBQL của giáo dục THPT đến năm 2020 

khoảng 9.000 người. Bình quân mỗi năm tăng 180 người. 

- Chất lượng: Dự báo, số lượng giáo viên và CBQL đạt trình độ đào tạo đạt 

chuẩn đến năm học 2013-2014 là 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo; đến năm học 

2019-2020 đạt 16,6% trên chuẩn trình độ đào tạo. 

- Đối với Mầm non:  

+ Chỉ số phát triển trung bình trường học là 102,6%; 

+ Chỉ số phát triển trung bình CBQL là 103,6%; 

+ Bình quân số CBQL/Trường là 2,5. 

- Đối với Tiểu học:  

+ Chỉ số phát triển trung bình trường học là 97,7%; 

+ Chỉ số phát triển trung bình CBQL là 95,5%; 

+ Bình quân số CBQL/Trường: 2,34. 

- Đối với THCS:  

+ Chỉ số phát triển trung bình trường học là 102%; 

+ Chỉ số phát triển trung bình CBQL là 97,2%; 

+ Bình quân số CBQL/Trường là 2,2. 

- Đối với THPT:  

+ Chỉ số phát triển trung bình trường học là 104,05%; 

+ Chỉ số phát triển trung bình CBQL là 99,3%; 

+ Bình quân số CBQL/Trường là 2,9. 

-  Dự báo nhu cầu về số lượng đội ngũ CBQL giáo dục các cấp học: 
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Để dự báo về số lượng CBQLGD của cấp học có hai phương án để tính 

toán: 

- Phương án thứ nhất: Dự báo về tổng số trường của cấp học tại năm dự báo 

(lấy số trường của năm trước, nhân (x) với chỉ số phát triển trung bình về số 

trường), sau đó, lấy tổng số trường của năm dự báo nhân (x) với Bình quân số 

CBQL/Trường của cấp học; 

- Phương án thứ hai: Lấy số CBQL của năm trước nhân (x) với Chỉ số phát 

triển trung bình CBQL để được số CBQL của cấp học ở năm sau. 

1) Đối với giáo dục Mầm non 

Theo thống kê (Bảng 3.1), năm học 2018-2019: Tổng số trường có: 15.476; 

Tổng số CBQL: 39.870 người; Chỉ số phát triển trung bình trường học là: 102,6%; 

Chỉ số phát triển trung bình CBQL là: 103,6%; Bình quân số CBQL/Trường là: 2,5. 

Kết quả tính được nêu ở bảng 3.2. 

Bảng 3.1. Dự báo nhu cầu số lượng CBQLGD mầm non đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

Trường 15.476 15.878 16.290 16.713 17.147 17.592 18.049 

CBQL: theo tỷ lệ 

CBQL/Trường 

(2,5) 

39.870 39.690 40.725 41.782 42.867 43.980 45.122 

CBQL: theo chỉ số 

phát triển(103,6%) 
39.870 41.305 42.792 44.333 45.928 47.582 49.295 

Theo quy hoạch 

của Bộ[1] 
Mỗi năm, CBQL giáo dục mầm non tăng 600 người 

 

2) Đối với giáo dục Tiểu học 

Theo thống kê, năm học 2018-2019: Tổng số trường tiểu học có: 13.970; Số 

CBQL: 32.453 người; Chỉ số phát triển trung bình trường học là: 97,7%; Chỉ số 

phát triển trung bình CBQL: 95,5%; Bình quân số CBQL/Trường: 2,34. 

Kết quả tính được nêu ở bảng 3.2. 
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Bảng 3.2. Dự báo nhu cầu số lượng CBQL tiểu học đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

Trường  13.970 13.649 13.335 13.028 12.728 12.436 12.150 

CBQL: theo tỷ lệ 

CBQL/Trường 

(2,34) 

32.453 31.939 31.204 30.485 29.784 29.100 28.431 

CBQL: theo chỉ số 

phát triển (95,5%) 
32.453 30.993 29.598 28.266 26.994 25.779 24.619 

Theo quy hoạch 

của Bộ [1] 
Mỗi năm, CBQL giáo dục tiểu học tăng 300 người 

 

3) Đối với giáo dục THCS 

 Theo thống kê, năm học 2018-2019: Tổng số trường THCS có: 10.911;Số 

CBQL: 22.881; Chỉ số phát triển trung bình trường học là 102%; Chỉ số phát triển 

trung bình CBQL là 97,2%; Bình quân số CBQL/Trường là 2,2. 

Bảng 3.3. Dự báo nhu cầu số lượng CBQLGD THCS đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

Trường  10.911 11.129 11.352 11.579 11.811 12.047 12.288 

CBQL: theo tỷ lệ 

CBQL/Trường 

(2,2) 

22.881 24.484 24.974 25.478 25.984 26.503 27.034 

CBQL: theo chỉ số 

phát triển (97,2%) 
22.881 22.240 19.394 18.851 18.323 17.810 17.312 

Theo quy hoạch 

của Bộ [1] 
Mỗi năm, CBQL giáo dục THCS tăng 350 người 

 

4) Đối với giáo dục THPT: 

Theo thống kê, năm học 2018-2019: Tổng số trường THPT có: 2.842; Số 

CBQL: 8.131 người; Chỉ số phát triển trung bình trường học là 104,05%; Chỉ số 

phát triển trung bình CBQL là 99,3%; Bình quân số CBQL/Trường là 2,9. Kết quả 

tính được nêu ở bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Dự báo nhu cầu số lượng CBQLGD THPTđến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

Trường  2.842 2.957 3.076 3.201 3.331 3.466 3.606 

CBQL: theo tỷ lệ 

CBQL/Trường (2,9) 
8.131 8.575 8.920 9.283 9.660 10.051 10.457 

CBQL: theo chỉ số 

phát triển (99,3%) 
8.131 8.074 8.018 7.961 7.906 7.850 7.796 

Theo quy hoạch của 

Bộ [1] 
Mỗi năm, CBQL giáo dục THPT tăng 180 người 

 

5) Chọn phương án 

Qua các bảng từ 3.2 đến 3.6 cho kết quả tính toán số lượng CBQL các cấp 

học theo hai phương án, trong đó có sự khác biệt giữa hai phương án. Ở phương án 

2 có sự mâu thuẫn đối với các cấp THCS, THPT và Đại học, số lượng trường tăng 

lên, nhưng số CBQL lại giảm. Ở phương án 1, số trường tăng số CBQL cũng tăng. 

Mặt khác, theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT [3]: 

- Đối với cấp Tiểu học và THCS: có 1 hiệu trưởng và ít nhất 1 phó hiệu 

trưởng; các trường có từ 28 lớp trở lên ở khu vực trung du, đồng bằng, thành phố; 

19 lớp trở lên ở khu vực miền núi có 3 phó hiệu trưởng; 

- Đối với THPT: Trường có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, 

thành phố, 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo; trường phổ thông dân 

tộc nội trú tỉnh và trường trung học phổ thông chuyên được bố trí 03 phó hiệu 

trưởng; Trường có từ 18 đến 27 lớp đối với trung du, đồng bằng, thành phố, 10 đến 

18 lớp đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 02 phó hiệu trưởng. 

Như vậy trung bình số CBQL/Trường học theo thống kê (Bảng 2.1) như sau: 

Đối với Tiểu học:2,34; đối với THCS: 2,2; đối với THPT: 2,9 là tương đối sát với 

quy định tại TT 16/2017. Vì vậy, chúng tôi chọn kết quả của Phương án 1 làm kết 

quả của dự báo CBQLGD cho các cấp học và được thể hiện ở Bảng 3.5. 
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Bảng 3.5. Dự báo nhu cầu số lượng CBQLGD các cấp học đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 

Mầm non 

CBQL 39.870 39.690 40.725 41.782 42.867 43.980 45.122 

Tiểu học 

CBQL 32.453 31.939 31.204 30.485 29.784 29.100 28.431 

THCS 

CBQL 22.881 24.484 24.974 25.478 25.984 26.503 27.034 

THPT 

CBQL 8.131 8.575 8.920 9.283 9.660 10.051 10.457 

Đại học 

CBQL 727 814 834 857 881 901 927 

 

-  Dự báo nhu cầu về số lượng trường học và nhu cầu đội ngũ CBQL giáo dục các 

cấp học cho các vùng miền 

1) Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 

a) Hiện trạng số trường học các cấp khu vực Trung du và miền núi phía Bắc 

từ năm 2014-2018: 

Bảng 3.6. Hiện trạng số trường học các cấp khu vực Trung du và miền núi 

phía Bắc từ năm 2014-2018 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 
TB chỉ số 

phát triển - % 

Mầm non 

Tổng số trường học 2.889 2.901 2.924 2.937 2.950  

Chỉ số phát triển  

(Năm trước = 100) - % 
100 100,4 100,8 100,4 100,4 100,4 

Tiểu học 

Tổng số trường học 2.960 2.951 2.767 2.681 2.090  

Chỉ số phát triển  100 99,7 93,8 96,9 78 93,68 

THCS (kể cả Phổ thông cơ sở) 

Tổng số trường học 2.644 2.641 2.645 2.640 2.602  

Chỉ số phát triển  100 99,9 100,2 99,8 98,6 99,7 

THPT 

Tổng số trường học 396 399 389 392 402  

Chỉ số phát triển  100 100,8 97,5 100,8 102,5 100,32 

Ghi chú: Số liệu lấy từ gso.gov.vn/SLTK [4] 
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b) Dự báo nhu cầu số lượng trường học và nhu cầu CBQLGD các cấp học 

khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2025: 

Cách tính dự báo:  

- Tính tổng số trường năm dự báo: Lấy tổng số trường năm trước nhân (x) 

với chỉ số phát triển trung bình của trường đối với cấp học đã tính ở Bảng 3.7: Đối 

với Mầm non: 100,4%; Tiểu học: 93,68%; THCS: 99,7%; THPT: 100,32%. 

- Tính tổng số CBQL của cấp học tại năm dự báo: Lấy tổng số trường năm 

dự báo nhân (x) với tỷ lệ trung bình số CBQL/Trường của cấp học nêu ở Bảng 2.1: 

Đối với mầm non: 2,5; Tiểu học: 2,34; THCS: 2,2; THPT: 2,9; 

Bảng 3.7. Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD  

các cấp học khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mầm non 

Trường  2.950 2.962 2.966 2.978 2.989 3.002 3.014 3.026 

CBQL 6.490 6.516 7.415 7.445 7.472 7.505 7.535 7.565 

Tiểu học 

Trường  2.090 1.958 1.834 1.718 1.610 1.508 1.413 1.323 

CBQL 4.891 4.581 4.292 4.020 3.767 3.529 3.306 3.096 

THCS (kể cả Phổ thông cơ sở) 

Trường  2.602 2.595 2.586 2.579 2.571 2.563 2.556 2.532 

CBQL 5.724 5.709 5.689 5.674 5.656 5.639 5.623 5.570 

THPT 

Trường  402 403 405 406 407 408 410 411 

CBQL 1.166 1.169 1.174 1.177 1.180 1.183 1.189 1.192 

 

2) Đồng bằng sông Hồng 

-Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD các cấp học khu 

vực Đồng bằng sống Hồng đến năm 2025: 

Cách tính dự báo:  

- Tính tổng số trường năm dự báo: Lấy tổng số trường năm trước nhân (x) 

với chỉ số phát triển trung bình của trường đối với cấp học đã tính ở Bảng 3.9: Đối 

với Mầm non: 101,5%; Tiểu học: 97,9%; THCS: 100,07%; THPT: 100,02%. 
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- Tính tổng số CBQL của cấp học tại năm dự báo: Lấy tổng số trường năm 

dự báo nhân (x) với tỷ lệ trung bình số CBQL/Trường của cấp học nêu ở Bảng 2.1: 

Đối với mầm non: 2,5; Tiểu học: 2,34; THCS: 2,2; THPT: 2,9; 

Bảng 3.8. Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD  

các cấp học khu vực Đồng bằng sông Hồng đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mầm non 

Trường  3.380 3.431 3.482 3.534 3.587 3.641 3.695 3.751 

CBQL 8.450 8.577 8.705 8.835 8.967 9.102 9.237 9.377 

Tiểu học 

Trường  2.464 2.412 2.361 2.312 2.263 2.215 2.169 2.124 

CBQL 5.766 5.644 5.525 5.410 5.295 5.183 5.075 4.970 

THCS (kể cả Phổ thông cơ sở) 

Trường  2.583 2.585 2.587 2.588 2.590 2.592 2.594 2.596 

CBQL 5.683 5.687 5.691 5.694 5.698 5.702 5.707 5.711 

THPT 

Trường  593 593 593 593 593 594 594 594 

CBQL 1.719 1.719 1.719 1.719 1.719 1.723 1.723 1.723 

 

3) Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 

Dự báo nhu cầu số lượng trường học và CBQLGD các cấp học khu vực Bắc 

Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025: 

Cách tính dự báo:  

- Tính tổng số trường năm dự báo: Lấy tổng số trường năm trước nhân (x) 

với chỉ số phát triển trung bình của trường đối với cấp học đã tính ở Bảng 3.11: Đối 

với Mầm non: 101,24%; Tiểu học: 97,48%; THCS: 99,9%; THPT: 99,18%. 

- Tính tổng số CBQL của cấp học tại năm dự báo: Lấy tổng số trường năm 

dự báo nhân (x) với tỷ lệ trung bình số CBQL/Trường của cấp học nêu ở Bảng 2.1: 

Đối với mầm non: 2,5; Tiểu học: 2,34; THCS: 2,2; THPT: 2,9. 
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Bảng 3.9. Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD các cấp 

học khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mầm non 

Trường  3.605 3.648 3.695 3.741 3.787 3.834 3.882 3.930 

CBQL 9.012 9.120 9.237 9.352 9.467 9.585 9.705 9.825 

Tiểu học 

Trường  3.253 3.171 3.091 3.013 2.937 2.863 2.791 2.721 

CBQL 7.612 7.420 7.233 7.050 6.873 6.699 8.531 6.367 

THCS (kể cả Phổ thông cơ sở) 

Trường  2.642 2.639 2.637 2.634 2.631 2.629 2.626 2.624 

CBQL 5.812 5.806 5.801 5.795 5.788 5.784 5.777 5.773 

THPT 

Trường 557 552 548 543 539 535 530 526 

CBQL 1.615 1.601 1.589 1.575 1.563 1.552 1.537 1.525 

 

4) Khu vực Tây Nguyên 

Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD các cấp học khu 

vực Tây Nguyên đến năm 2025: 

Cách tính dự báo:  

- Tính tổng số trường năm dự báo: Lấy tổng số trường năm trước nhân (x) 

với chỉ số phát triển trung bình của trường đối với cấp học đã tính ở Bảng 3.13: Đối 

với Mầm non: 102,32%; Tiểu học: 98,48%; THCS: 100,26%; THPT: 100,22%. 

- Tính tổng số CBQL của cấp học tại năm dự báo: Lấy tổng số trường năm 

dự báo nhân (x) với tỷ lệ trung bình số CBQL/Trường của cấp học nêu ở Bảng 2.1: 

Đối với mầm non: 2,5; Tiểu học: 2,34; THCS: 2,2; THPT: 2,9. 

Bảng 3.10. Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD  

các cấphọc khu vực Tây Nguyên đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mầm non 

Trường  1.094 1.119 1.145 1.172 1.199 1.227 1.255 1.284 

CBQL 2.735 2.797 2.862 2.930 2.997 3.067 3.137 3.210 

Tiểu học 

Trường  1.130 1.113 1.096 1.079 1.063 1.047 1.031 1.015 

CBQL 2.644 2.604 2.565 2.525 2.487 2.450 2.413 2.436 
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Năm học 

Tổng số 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

THCS (kể cả Phổ thông cơ sở) 

Trường  820 822 824 826 829 831 833 835 

CBQL 1.804 1.808 1.813 1.817 1.824 1.828 1.833 1.837 

THPT 

Trường  184 184 185 185 186 186 186 187 

CBQL 534 534 536 536 539 539 539 542 

 

5) Khu vực Đông Nam Bộ 

Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD các cấp học khu 

vực Đông Nam Bộ đến năm 2025: 

Cách tính dự báo:  

- Tính tổng số trường năm dự báo: Lấy tổng số trường năm trước nhân (x) 

với chỉ số phát triển trung bình của trường đối với cấp học đã tính ở Bảng 3.15: Đối 

với Mầm non: 105,88%; Tiểu học: 99,3%; THCS: 100,74%; THPT: 100,06%. 

- Tính tổng số CBQL của cấp học tại năm dự báo: Lấy tổng số trường năm 

dự báo nhân (x) với tỷ lệ trung bình số CBQL/Trường của cấp học nêu ở Bảng 2.1: 

Đối với mầm non: 2,5; Tiểu học: 2,34; THCS: 2,2; THPT: 2,9; 

Bảng 3.11. Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD  

các cấphọc khu vực Đông Nam Bộ đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mầm non 

Trường  2.521 2.669 2.824 2.989 3.165 3.351 3.548 3.757 

CBQL 5.546 6.672 7.060 7.472 7.912 8.377 8.870 9.392 

Tiểu học 

Trường  1.439 1.429 1.419 1.409 1.399 1.389 1.380 1.370 

CBQL 3.367 3.344 3.320 3.297 3.274 3.250 3.229 3.206 

THCS (kể cả Phổ thông cơ sở) 

Trường  837 843 849 855 862 868 875 881 

CBQL 1.841 1.855 1.868 1.881 1.896 1.909 1.925 1.938 

THPT 

Trường  280 280 280 281 281 281 281 281 

CBQL 812 812 812 815 815 815 815 815 
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6) Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

Dự báo số lượng trường học và nhu cầu số lượng CBQLGD các cấp học khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025: 

Cách tính dự báo:  

- Tính tổng số trường năm dự báo: Lấy tổng số trường năm trước nhân (x) 

với chỉ số phát triển trung bình của trường đối với cấp học đã tính ở Bảng 3.17: Đối 

với Mầm non: 101,45%; Tiểu học: 97,46%; THCS: 100,06%; THPT: 100,22%. 

- Tính tổng số CBQL của cấp học tại năm dự báo: Lấy tổng số trường năm 

dự báo nhân (x) với tỷ lệ trung bình số CBQL/Trường của cấp học nêu ở Bảng 2.1: 

Đối với mầm non: 2,5; Tiểu học: 2,34; THCS: 2,2; THPT: 2,9; 

Bảng 3.12. Dự báo nhu cầu số lượng CBQLGD các cấp học khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025 

Năm học 

Tổng số 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mầm non 

Trường 2.040 2.070 2.099 2.130 2.160 2.192 2.224 2.256 

CBQL 5.100 5.175 5.248 5.325 5.400 5.480 5.560 5.640 

Tiểu học 

Trường 2.717 2.648 2.581 2.515 2.451 2.388 2.328 2.269 

CBQL 6.358 6.196 6.039 5.885 5.735 5.588 5.448 5.309 

THCS (kể cả Phổ thông cơ sở) 

Trường 1.474 1.475 1.476 1.477 1.478 1.478 1.479 1.489 

CBQL 3.243 3.245 3.247 3.249 3.252 3.252 3.254 3.276 

THPT 

Trường 360 361 362 362 363 364 365 366 

CBQL 1.044 1.047 1.050 1.050 1.053 1.056 1.058 1.061 

 

-  Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý 

và giáo viên nhằm mục đích tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên đảm bảo 

tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; số lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó có một số cơ sở 

giáo dục đại học trọng điểm quốc gia (Học viện và các Trường ĐHSP) và các phân 

hiệu, cơ sở bồi dưỡng giáo viên ở các địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và 

nhu cầu về số lượng, cơ cấu, năng lực CBQL, giáo viên của các địa phương. 
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Giai đoạn 2020-2025, cần phát triển các cơ sở giáo dục đại học quốc gia 

trọng điểm trong đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên các cấp học, cụ thể đề 

xuất:  

+ Hình thành được 03 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm thực hiện nhiệm vụ 

đào tạo bồi dưỡng CBQL, giáo viên cho các cấp học, cụ thể 02 trường sư phạm 

trọng điểm: Học viện và 2 ĐHSOP trong điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; sắp 

xếp, tổ chức lại các trường ĐHSP khác và Trường CBQLGD thành phố Hồ Chí 

Minh;  

+ Xây dựng được mạng lưới “vệ tinh” là các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQL, 

giáo viên ở các địa phương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường CĐSP, các 

khoa/trường sư phạm trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học đa ngành. 

+ Tiến hành đánh giá, rà soát các cơ sở giáo dục đại học hiện nay đang thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng; 

+ Công khai kết quả đánh giá; hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở giáo dục đại 

học đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên chưa đạt chuẩn, cần xây dựng kế hoạch và 

triển khai các giải pháp để đạt chuẩn chất lượng hoặc có phương án sáp nhập, tổ 

chức, sắp xếp lại. 

+ Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hoặc rà sát lại chức năng, nhiệm vụ của một 

số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên, đặc biệt là các cơ sở đào tạo trình độ 

đại học chưa đạt chuẩn. 

+ Hướng dẫn rà soát sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học có nhiệm 

vụ đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên; tổ chức lại, thành lập các phân hiệu của các 

cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia có đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên.  

+ Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên 

của các phân hiệu của các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và cơ sở bồi 

dưỡng giáo viên ở các địa phương (nếu có). 

+ Kiểm soát chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên của các cơ sở đào 

tạo CBQL, giáo viên; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát việc tổ 

chức thực hiện đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các cơ 

sở giáo dục đại học. 
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+ Đẩy mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, các chương trình đào 

tạo cán bộ quản lý, giáo viên, tiến tới thực hiện giao chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho 

các cơ sở giáo dục đáp ứng được yêu cầu về chất lượng; 

+ Đổi mới quản trị đại học, tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình của 

các cơ sở GD ĐH đào tạo CBQL, giáo viên cùng với cơ chế quản lý và giám sát 

hiệu quả; 

+ Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho cơ sở 

giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên, bảo đảm 

các điều kiện dạy và học có chất lượng được sử dụng, khai thác có hiệu quả sau khi 

tổ chức, sắp xếp lại. 

+ Đẩy mạnh kết nối giữa hệ thống các cơ sở giáo dục đại học đào tạo, bồi 

dưỡng CBQL, giáo viên với hệ thống các cơ sở giáo dục các cấp, các địa phương 

nhằm đảm bảo chuẩn hóa về trình độ của CBQL, giáo viên các cấp.  

+ Phối hợp với các bên liên quan đổi mới và hoàn thiện chính sách phát hiện, 

bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ cho CBQL, nhà giáo, có chế độ đặc thù cho giảng viên 

và CBQLGD, trả lương theo hiệu quả công việc và vị trí việc làm; 

+ Đẩy mạnh việc phát triển, thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong nước 

và ngoài nước tham gia vào các chương trình, dự án nghiên cứu, các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên tại các cơ sở giáo dục; 

+ Thành lập Hiệp hội CBQLGD, nhà giáo với chức năng tư vấn, hỗ trợ xây 

dựng cơ chế, chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên các cấp học.  

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của giảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học đào tạo, bồi 

dưỡng CBQL, giáo viên và của toàn xã hội về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, 

của Chính phủ đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo, 

bồi dưỡng CBQL, giáo viên. 

+ Đổi mới các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, hội nghị quán triệt nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động của các cơ sở giáo dục đào tạo CBQL, giáo viên 

tích cực, chủ động tham gia vào quá trình kiện toàn tổ chức và xây dựng cơ chế 

quản trị hiệu quả trong các cơ sở ĐTGV tự chủ. 
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* Điều kiện thực hiện 

- Cần có hệ thông thông tin và thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ dự báo: 

Như trên đã nói, dự báo có quan hệ rất chặt chẽ, đảm bảo cho việc xây dựng 

và thực hiện thành công đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo 

dục. Vì vậy, thực hiện tốt việc dự báo là một yếu tố đảm bảo cho việc thực hiện tốt 

các nội dung trên. 

Việc dự báo và sử dụng kết quả dự báo được thực hiện từ các cơ sở giáo dục, 

các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Vì vậy, ở mỗi cơ sở giáo dục, mỗi cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục cần có cơ sở dữ liệu, một hệ thống thông tin về 

giáo dục trong đó có thông tin về quản lý giáo dục, các thành tố của hệ thống này 

nhất thiết phải có: số lượng trường học, số lượng CBQLGD các cấp, các đơn vị 

hành chính, các khu vực vùng miền để làm cơ sở cho việc dự báo và sử dụng vào 

các mục đích khác của QLGD. 

Mặt khác, mỗi cơ sở giáo dục, cơ quan QLGD cần có một bộ máy phục vụ 

cho công tác dự báo giáo dục nói chung, trong đó có dự báo về phát triển hệ thống 

trường học và đội ngũ CBQLGD.  

Nguồn nhân lực của tổ chức này phải có năng lực (kiến thức và kỹ năng) 

thực hiện hoạt động dự báo giáo dục.  

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về quản lý CBQLGD: 

+ Xây dựng và hoàn thiện một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển 

dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc đối với nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục. 

+ Thực hiện việc tuyển dụng theo yêu cầu của chuẩn CBQL các cấp học.  

+ Thực hiện việc sử dụng, bổ nhiệm theo năng lực. 

+ Đảm bảo mỗi CBQLGD được đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực đáp 

ứng được yêu cầu của vị trí công tác. 

+ Rà soát, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung, thay thế và hoàn thiện các quy định và chính sách để hỗ trợ các cơ sở 

giáo dục đại học trọng điểm thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình theo qui 

định của pháp luật. 



109 

 

+ Tập trung đầu tư các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia tiến tới 

ngang tầm khu vực và quốc tế. 

-  Củng cố mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD: Đảm bảo để các cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi 

dưỡng phát triển về số lượng và chất lượng cho đội ngũ CBQLGD. 

- Đảm bảo nguồn tài chính: Đảm bảo nguồn tài chính cho việc dự báo và sử 

dụng dự báo trong phát triển đội ngũ CBQLGD các cấp học. 

3.1.1.2. Giải pháp 2: Giải pháp về tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

quản lý gắn với cơ sở giáo dục theo hướng thực hành thiết thực và hiệu quả 

* Mục tiêu giải pháp 

* Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

3.1.1.3. Giải pháp 3: Giải pháp phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 

2017-2025 và những năm tiếp theo 

* Mục tiêu giải pháp 

* Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

3.1.1.4. Giải pháp 4: Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở 

vật chất, tài chính của các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

* Mục tiêu giải pháp 

* Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

3.3.2. Nhóm giải pháp về chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

3.3.2.1.Giải pháp 1: Quy hoạch lại mạng lưới đào tạo các trường đào tạo ngành 

sư phạm, khoa sư phạm và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

* Mục tiêu của giải pháp 

 Để đào tạo đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu phát triển nền giáo dục nước 
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nhà, các cơ sở đào tạo giáo viên phải bám sát quy hoạch phát triển nguồn lực sư 

phạm của cả nước, của từng địa phương, từng cấp bậc học trong từng giai đoạn, 

từng thời kỳ, nhất là kết quả dự báo phát triển giáo dục . Trên cơ sở đó để xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù 

hợp cơ cấu ngành nghề và cấp bậc học. 

*Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

- Nâng cao năng lực dự báo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cơ 

sở giáo dục 

 Nâng cao năng lực dự báo và năng lực xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ giáo viên nhằm không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch 

phát triển đội ngũ giáo viên làm căn cứ để các trường sư phạm đào tạo theo “đặt 

hàng” của ngành giáo dục, đảm bảo đáp ứng nhu cầu giáo viên bổ sung mới, thay 

thế số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác hàng năm và nhu cầu nâng cao 

trình độ, chất lượng đội ngũ. 

a) Nâng cao năng lực dự báo giáo dục 

 Dự báo làm tiền đề cho việc xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

giáo dục nói chung, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 

nói riêng. Dự báo hiển nhiên có sai số. Điều quan trọng là giảm sai số và thống nhất 

phương pháp dự báo. Xác định cung – cầu về giáo viên là hoạt động của các cơ 

quan quản lý nhà nước, cần phải được thống nhất từ trung ương, đến các địa 

phương. 

 - Đối với việc dự báo cung cầu lao động hiện nay, một số phương pháp được 

lựa chọn để dự báo cung lao động là phương pháp ngoại suy xu thế và phương pháp 

tỷ trọng. Theo đó, phương pháp cung lao động được xác định căn cứ vào tổng dân 

số và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số. Công thức tính theo phương 

pháp tỷ trọng là: 

Ls(t) = P(t)*RPlđ(t)*100 

 trong đó: 

Ls(t) : Cung lao động năm t 

P(t) : Tổng số dân năm t 
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RPlđ(t): Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của dân số năm t (được xác định 

trên cơ sở xu thế của dữ liệu quá khứ và phân tích tác động của các yếu tố 

chính trị, kinh tế, xã hội,…đến sự biến động). 

 Phương pháp dự báo cầu lao động dựa trên phương pháp co dãn về việc làm 

và giá trị tăng thêm . Cầu lao động được tính toán dựa trên hàm sản xuất Cobb – 

Douglas có dạng: 

Y(t) = Y (t-1)(1+a*Xt), 

trong đó: 

Y(t) : Nhu cầu việc làm năm t 

Y (t-1): Nhu cầu việc làm năm t-1 

Xt: Tốc độ tăng giá trị tăng thêm năm t 

a: Hệ số co dãn của biến số Y và X 

 Phương pháp sử dụng mô hình nhân quả trong dự báo nhu cầu lao động – 

dựa trên dữ liệu quá khứ (khoảng 10 năm) và tổng GDP tính theo thời gian.  

 Ngoài ra, một phương pháp dự báo cầu lao động thường dùng nữa là căn cứ 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế (dự báo 

GDP), năng suất lao động và kế thừa các kết quả đã công bố. 

 - Trong dự báo giáo dục, thường kết hợp giữa thông tin về định tính và 

thông tin về định lượng. Trong trường hợp thiếu thông tin thì dùng các phương pháp 

sản xuất những dãy số liệu hợp lý (thống kê theo hệ MPS mà Tổng cục Thống kê sử 

dụng), so sánh số liệu quốc tế và dùng kỹ thuật proxy. Phương thức dự báo cơ bản 

đó là ngoại suy, mô hình hóa và giám định. Ngoài ra còn dùng các phương pháp 

tương đồng, quy nạp, diễn dịch, thống kê, kinh tế, xã hộihọc, thực nghiệm. Trong hệ 

thống các vấn đề về khoa học dự báo có việc nghiêncứu các nguyên lý lựa chọn tối 

ưu những phương pháp dự báo, cách thức đánh giá độ tin cậy của dự báo, nguyên tắc 

sử dụng những kết luận của lý thuyết xác suất vào dự báo. 

- Dự báo nhu cầu giáo viên từng môn học theo các bước như sau: đầu tiên 

là dự báo số học sinh các lớp, từ đó dự báo được số lớp và căn cứ vào số tiết trong 

tuần của môn học, số tiết quy định của cấp học để tính số giáo viên cần thiết theo 
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công thức: 

G = L * A/B, 

trong đó G là số giáo viên cần có; A là số tiết của môn/tuần; B là số tiết của bậc học 

/ tuần và L là số lớp (L = số học sinh / định mức). 

 Dự báo nhu cầu tổng thể thực hiện theo các phương pháp: Dự báo theo chuỗi 

thời gian dựa vào quy luật của chuỗi thời gian, ngoại suy xu thế; dự báo theo mô 

hình nhân tố dựa vào các nhân tố tác động đến thay đổi số lượng giáo viên (dân số 

trong độ tuổi, số trường học,…); dự báo theo phương pháp định mức trên cơ sở dự 

báo tổng số học sinh để tính định mức giáo viên / học sinh. 

 Để dự báo giáo dục tốt, cần thành lập trung tâm nghiên cứu giáo viên và phát 

triển nghiên cứu dự báo vĩ mô phục vụ tham mưu hoạch định chinh sách giáo viên, 

chiến lược phát triển hệ thống sư phạm, trong đó có phát triển đội ngũ giáo viên; 

đồng thời phát triển nghiên cứu dự báo vi mô phục vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả 

đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên các cấp học, bậc học. 

 Đội ngũ làm công tác dự báo, thống kê, kế hoạch ở cơ sở phải được bổ sung, 

kiện toàn và thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ. 

b) Quy hoạch đào tạo mới trình độ cao đẳng, đại học 

 Nước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa, công 

nghiệp hóa nhanh hơn. Do đó, tốc độ tăng dân số cơ học và tự nhiên ở mức cao, nhu 

cầu chất lượng nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực giáo dục nói riêng cũng 

đòi hỏi ở mức cao. Vì vậy, nhu cầu giáo viên tương đối lớn cả về số lượng và trình độ 

chuẩn, trình độ trên chuẩn. 

 Giai đoạn 2011 – 2015 chúng ta đã tập trung đào tạo trình độ cao đẳng để đáp 

ứng nhu cầu giáo viên về số lượng và cơ cấu môn học; chú trọng đảm bảo chất lượng 

theo chuẩn đầu ra và nâng dần chất lượng. Các tỉnh thành có trường đại học từng 

bước đào tạo trình độ đại học. Giai đoạn 2016 – 2020 bất đầu tập trung đào tạo trình 

độ đại học. Từng bước tiến tới đào tạo giáo viên trình độ trên đại học ở một số 

ngành, cho một số trường điểm, trường chất lượng cao. 

 Để nâng cao chất lượng , cần thực hiện điều chỉnh theo xu hướng giảm dần tỷ 

lệ học sinh trên một lớp , giảm định mức giờ dạy cho giáo viên và tăng tỷ lệ giáo 
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viên trên một lớp. Với tỷ lệ này, số giáo viên cần bổ sung là không nhỏ. 

 Ở các vùng kinh tế của nước ta, ngoài cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc cấp 

tỉnh còn có các cơ sở đào tạo giáo viên khác, nhất là các cơ sở đào tạo giáo viên các 

bộ môn năng khiếu, nghệ thuật. Vì vậy, việc mở ngành (mới) đào tạo giáo viên các 

bộ môn này đối với các trường địa phương, đặc biệt là các trường cao đẳng cần chú 

trọng đến việc xác định nhu cầu, quy mô đào tạo; việc liên kết với các trường sư 

phạm chuyên ngành để đào tạo là giải pháp cho đảm bảo chất lượng. 

 Chất lượng đào tạo chủ yếu mang tính định tính, trước hết căn cứ vào trình độ 

đào tạo, kết quả đào tạo và khả năng giải quyết những vấn đề cấp bách của giáo dục 

và của các nhà trường. Bắt đầu từ năm 2018 đào tạo giáo viên chất lượng hướng đến 

việc đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục nói chung và đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa phổ thông nói riêng. 

c) Quy hoạch đào tạo nâng chuẩn trình độ đại học 

 Song song với đào tạo mới là đào tạo chuẩn hóa và nâng chuẩn trình độ. 

Theo kết quả khảo sát thực trạng, ở các địa phương, số giáo viên chưa đạt chuẩn 

chiếm tỷ trọng không đáng kể và chủ yếu thuộc đối tượng lớn tuổi. Số giáo viên 

này không cần thiết phải đào tạo chuẩn hóa và có thể chuyển đổi vị trí, chức danh 

khi thấy cần thiết. 

 Quy hoạch chú ý tập trung vào đào tạo nâng chuẩn trình độ theo yêu cầu của 

trường đạt chuẩn tỉnh, chuẩn quốc gia và theo Chiến lược phát triển giáo dục. Trình 

độ trên chuẩn là trình độ đại học và sau đại học. Trong giai đoạn 2018 – 2025 tập 

trung vào đào tạo trình độ đại học. Nhu cầu đào tạo nâng chuẩn (trên chuẩn) được 

xây dựng căn cứ vào số liệu về thực trạng trình độ đội ngũ giáo viên và số lượng đào 

tạo mới hàng năm trình bày ở trên. 

d) Quy hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên 

 Ngoài kế hoạch đào tạo, đào tạo nâng chuẩn, cần có kế hoạch bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ. Đây chính là kế hoạch đảm bảo đội ngũ đáp ứng nhu cầu về 

chất lượng. Quy hoạch bao gồm kế hoạch từng giai đoạn 5 năm, kế hoạch hàng năm; 

bồi dường theo chu kỳ, bồi dưỡng thường xuyên, tự bồi dưỡng, trong đó tự bồi dưỡng 

là quan trọng và chính yếu. 
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 Xây dựng quy hoạch đội ngũ chú trọng đến quy hoạch mạng lưới cơ sở đào 

tạo giáo viên;xây dựng cơ chế phối hợp của các cơ sở này với các cơ quan quản lí 

giáo dục và các trường phổ thông trong việc tham gia bồi dưỡng thường xuyên đáp 

ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của giáo viên tại địa phương. Hình thành mạng 

lưới các cơ sở bồi dưỡng tăng cường năng lực giáo viên phổ thông trong toàn quốc và 

từng địa phương. 

- Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên cơ sở giáo dục 

Cả nước hiện có 113 cơ sở đào tạo giáo viên (trường sư phạm) gồm: 14 

trường đại học sư phạm, 48 trường đại học đa ngành có đào tạo sư phạm, 30 trường 

cao đẳng sư phạm, 19 trường cao đẳng đa ngành có đào tạo sư phạm và hai trường 

trung cấp sư phạm. Theo các chuyên gia giáo dục, trong quá trình hoạt động những 

năm qua, hệ thống các trường sư phạm đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó, 

một thời gian dài, việc nâng cấp và mở mới dẫn đến hệ thống các trường sư phạm 

phân bố dàn trải, nguồn lực bị phân tán; nhiều trường quy mô nhỏ, chất lượng thấp, 

khó phát triển. Một số trường sư phạm có các khoa đào tạo thực hiện nhiệm vụ 

trùng với nhiệm vụ chủ chốt của trường khác như Trường đại học Sư phạm Hà Nội 

có khoa nghệ thuật, khoa giáo dục thể chất trong khi đã có Trường đại học Sư phạm 

nghệ thuật Trung ương, Trường đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. Đáng 

chú ý, trên cùng địa bàn có nhiều trường sư phạm cùng đào tạo một ngành gây nên 

sự chồng chéo. Điển hình trên địa bàn Hà Nội có tới tám trường đại học, cao đẳng 

và trung cấp tuyển sinh, đào tạo ngành giáo viên mầm non. Việc mở ngành đào tạo 

của nhiều trường dựa vào năng lực, kinh nghiệm sẵn có dẫn đến tình trạng một số 

ngành đào tạo cần để phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 

mới ít được quan tâm như sư phạm công nghệ, sư phạm tự nhiên. Hoạt động đào tạo 

giáo viên của nhiều trường vẫn chủ yếu chạy theo số lượng, chưa quan tâm đúng 

mức đến chất lượng và nhu cầu nguồn nhân lực cũng như bám sát quy hoạch đội 

ngũ của ngành giáo dục, của các địa phương. Phần lớn các trường sư phạm mới tập 

trung vào nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, chưa chú trọng vào nghiên cứu. Tỷ 

lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ còn thấp, năng lực nghiên cứu khoa học yếu, nhất là 

ở các trường có quy mô đào tạo nhỏ, đơn ngành. Phần lớn đội ngũ giáo sư, phó giáo 

sư tập trung ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường đại học Sư phạm TP Hồ 
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Chí Minh. Đối với các trường cao đẳng sư phạm, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ 

mới chỉ đạt trung bình 4,82%. Việc chưa hình thành được hệ thống kết nối giữa các 

trường sư phạm với nhau và giữa các trường với các cấp quản lý giáo dục địa 

phương, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dẫn đến nhiều sinh viên tốt nghiệp 

sư phạm ra trường không có việc làm, hoặc làm không đúng ngành nghề, trong khi 

lại xảy ra tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều nơi. 

Đáng chú ý, trong bối cảnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục 

phổ thông mới, giáo viên phải chuyển từ cách dạy truyền thụ tri thức sang tổ chức 

cho học sinh chiếm lĩnh tri thức, phát huy sở trường, năng lực, vận dụng vào thực 

tiễn. Tuy nhiên, phương pháp đào tạo của các trường sư phạm vẫn còn lạc hậu, chưa 

theo kịp đổi mới. Hiện nay tình trạng đào tạo giáo viên theo kiểu “trăm hoa đua nở”, 

không có cơ quan điều tiết kế hoạch là vấn đề đáng lo ngại. Trong khi quy định sinh 

viên sư phạm không phải đóng học phí thì thực tế lại có cơ sở giáo dục ngoài công 

lập cũng đào tạo giáo viên có thu học phí dẫn đến sinh viên sư phạm ra trường khó 

tìm kiếm việc làm do cung vượt cầu. 

Chất lượng đào tạo của các trường sư phạm hiện nay không đồng nhất, tác 

động không tích cực đến sự phát triển giáo dục. Vì vậy, cần thiết phải quy hoạch lại 

các trường sư phạm theo hướng các trường đại học có chất lượng cao, có uy tín sẽ 

được chọn thành trường trọng điểm, các trường khác sẽ được chuyển đổi hoạt động 

để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trọng điểm. Chương trình đào tạo 

của các trường sư phạm cần được chuẩn hóa và đồng bộ trong toàn hệ thống để bảo 

đảm chất lượng được đồng nhất. Thực tế cho thấy, nhu cầu tuyển mới đội ngũ giáo 

viên, theo dự báo những năm tới không quá cấp bách cho nên có thể xây dựng các 

trường sư phạm trọng điểm theo các vùng gồm: khu vực phía bắc ba cơ sở, miền 

trung hai cơ sở, miền nam hai cơ sở, Tây Nguyên một cơ sở. Các trường sư phạm 

khác trở thành phân hiệu, cơ sở thực hành, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo giáo 

viên trọng điểm… 

Để phát triển hợp lý và nâng cao chất lượng các trường sư phạm, cần cơ cấu, 

sắp xếp lại các đơn vị. Bộ GD và ĐT đang xây dựng “Đề án tổ chức, sắp xếp lại các 

trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm”. Đối với các cơ sở 

đào tạo giáo viên có chất lượng cao, uy tín sẽ được chọn làm trung tâm đào tạo, các 
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cơ sở khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các 

trường trung tâm. Xây dựng, ban hành và áp dụng các bộ quy chuẩn đối với loại 

hình cơ sở đào tạo giáo viên để rà soát, chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất 

lượng. Triển khai trên diện rộng đánh giá chất lượng để làm cơ sở phân hạng chất 

lượng và quy hoạch các trường sư phạm nhằm bảo đảm chất lượng toàn bộ hệ 

thống. Tăng cường công tác dự báo nhu cầu nhân lực, khảo sát nhu cầu xã hội trong 

từng giai đoạn để các trường xây dựng phương án tuyển sinh, đào tạo hợp lý theo 

hướng đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng về số lượng, cơ cấu giáo viên các môn học, 

cấp bậc học từng năm của từng địa phương… 

Trước yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội, của đổi mới giáo dục và đào tạo, 

đòi hỏi nguồn nhân lực nhà giáo mầm non và phổ thông phải có chất lượng 

cao. Tuy nhiên hiện nay đang có mâu thuẫn lớn giữa quy mô đào tạo và nhu cầu đào 

tạo. Với 155 cơ sở đào tạo giáo viên trên phạm vi cả nước, đào tạo khoảng 50.000 

sinh viên/năm. Trong khi đó nhu cầu đào tạo giáo viên theo ước tính của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo chỉ cần khoảng hơn 50.000 giáo viên/3 năm tới. Bên cạnh đó, năng 

lực đào tạo giáo viên của nhiều cơ sở đào tạo giáo viên hiện nay còn nhiều hạn chế, 

đặc biệt là các cơ sở đào tạo giáo viên không trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quản lý. Vì vậy, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên trong bối cảnh 

hiện nay là việc làm hết sức cấp thiết. 

Thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên cần phải đảm bảo 

phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, gắn với từng vùng, 

từng địa phương; Chuyển phát triển hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên từ chủ yếu 

theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu 

nhân lực nhà giáo trong bối cảnh mới (đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm 

non và phổ thông mới, trong đó đề nghị chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non 

là cao đẳng sư phạm, chuẩn trình độ đào tạo giáo viên phổ thông là đại học sư 

phạm). Trong quy hoạch cần nâng cao năng lực của hệ thống, điều chỉnh quy mô 

đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên phù hợp với nhu cầu phát triển sự nghiệp 

giáo dục của cả nước và của từng vùng miền và bảo đảm các tiêu chí quy định về 

chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên, quy mô diện tích đất đai, cơ sở vật chất - 

kỹ thuật - trang thiết bị. Đặc biệt cần tập trung đầu tư phát triển các trường đại học 
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sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên có uy tín là các trường 

trọng điểm của các vùng và quốc gia. 

Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên cần dựa trên một bộ tiêu 

chí được xây dựng trên cơ sở các quan điểm được phân tích ở trên, đặc biệt nhấn 

mạnh đến một số tiêu chí: 

+ Phân vùng kinh tế, văn hoá và xã hội: vùng đặc trưng kinh tế, văn hoá và 

xã hội ở nước ta gồm: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tp Hồ Chí Minh. 

+ Năng lực cơ sở đào tạo giáo viên: Năng lực cơ sở đào tạo giáo viên được 

đánh giá thông qua kết quả đánh giá năng lực trường sư phạm theo bộ chỉ số đánh 

giá năng lực phát triển các trường sư phạm (Bộ chỉ số TEIDI). 

+ Kết quả phân tầng giáo dục đại học của Nhà trường 

+ Mức độ ảnh hưởng trong đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo giáo viên 

gồm các chỉ số: Chất lượng nhân lực giáo viên do nhà trường đào tạo; Vị trí việc 

làm của sinh viên sư phạm của nhà trường sau khi tốt nghiệp; Truyền thống đào tạo 

giáo viên của Nhà trường; Tính đa dạng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường; Phạm vi, loại hình liên kết đào 

tạo, bồi dưỡng giáo viên trong và ngoài nước của Nhà trường. 

+ Năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục vào thực tiễn giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ QLGD của 

Nhà trường. 

 -  Nâng cao năng lực các trường/khoa sư phạm cơ sở đào tạo sư phạm 

Phát triển năng lực các trường sư phạm trong xu thế hội nhập quốc tế nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, là giải pháp cơ bản, quan trọng 

đảm bảo cho việc thực hiện thành công quá trình đổi mới giáo dục. 

Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, chất lượng giáo dục 

đại học là vấn đề quan tâm hàng đầu của các trường đại học ở Việt Nam. Đối với 

các các cơ sở đào tạo giáo viên, để nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, 

trên cơ sở nhận diện năng lực của nhà trường thông qua bộ chỉ số phát triển năng 

lực các trường sư phạm (TEIDI), các cơ sở đào tạo giáo viên cần chú trọng đến các 

giải pháp phát triển toàn diện: 
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- Phát triển năng lực quản trị nhà trường; 

- Phát triển đội ngũ giảng viên sư phạm; 

- Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; 

- Nâng cao chất lượng giảng dạy; 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục và ứng dụng kết quả 

nghiên cứu vào thực tiễn giáo dục và đào tạo; 

- Xây dựng môi trường sư phạm và các nguồn lực. 

Trên cơ sở phát triển toàn diện các mặt nêu trên, từng bước hoàn thiện mô 

hình quản lý và đảm bảo chất lượng giúp nâng cao chất đào tạo giáo viên. 

Đi sâu tìm hiểu vấn đề đội ngũ giảng viên ở các trường sư phạm, chúng tôi 

nhận thấy: một số trường đại học sư phạm trọng điểm như Trường Đại học sư phạm 

Hà Nội, Trường Đại học sư phạm thánh phố Hồ Chí Minh đang có được lực lượng 

giảng viên mạnh nhất trong ngành sư phạm. Ở nhiều trường sư phạm khác số lượng 

giảng viên có trình độ tiến sĩ đang rất ít. Thật khó xác định vị thế thực sự của một 

trường đào tạo sư phạm khi mà đội ngũ giảng viên của trường có học vị tiến sĩ thấp, 

chưa hoặc có ít giáo sư, phó giáo sư. Có lẽ đây là một thực tế đáng lưu tâm nhất, bất 

cập lớn nhất và là bài toán nan giải nhất về nguồn lực con người - vấn đề mà Bộ 

Giáo dục và Đào tạo nói chung, các trường đào tạo sư phạm nói riêng đang phải đối 

mặt. Bởi nó, cũng chính là thách thức lớn nhất cho ngành giáo dục của chúng ta 

trong quá trình hội nhập quốc tế mà những nhà quản lý cần phải sớm tìm ra giải 

pháp khắc phục nhanh chóng và triệt để. Từ hiện trạng trên, kết hợp với khảo sát và 

quan sát của chúng tôi, để nâng cao năng lực các trường/khoa sư phạm cần phải bồi 

dưỡng cho hầu hết đội ngũ giảng viên đang giảng dạy ở các trường này. Nhu cầu 

bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các trường đào tạo sư phạm trong giai đoạn hiện nay 

có thể được chia thành 3 loại:  

- Loại nhu cầu thứ nhất, tạm gọi là nhu cầu đạt chuẩn trình độ: Đào tạo 

và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tiềm lực chuyên môn để đáp ứng việc giảng dạy 

trước mắt và tiêu chuẩn chất lượng cán bộ theo chức danh giảng viên, đạt tỉ lệ chuẩn 

của điều lệ trường đại học. Cụ thể, có những “tốp” giảng viên cần bồi dưỡng năng 

lực chuyên môn như sau: Ở một số trường đào tạo sư phạm có một số giảng viên 

làm nhiệm vụ giảng dạy ở đại học, nhưng đang xếp ngạch giáo viên trung học (ở 
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các trường mới được nâng cấp Đại học từ các trường Cao đẳng), cần phải bồi dưỡng 

đặc biệt về năng lực chuyên môn; đảm bảo đủ trình độ xử lí các giáo trình ở đại học. 

Các trường đại học sư phạm đang còn nhiều giảng viên chưa có bằng sau đại học. 

Tuy nhiên, nếu căn cứ “chuẩn” cần đạt tới cho các trường đại học thì nhu cầu giảng 

viên cần phải đào tạo tiến sĩ còn rất lớn. Số lượng cần đào tạo thạc sĩ không lớn 

nhưng các giảng viên trẻ cũng cần được liên tục và luân phiên đi đào tạo nâng tiềm 

lực chuyên môn cho họ; đồng thời tạo nguồn cho đào tạo cấp cao hơn. Cán bộ quản 

lí ở các trường sư phạm có nhiều người chỉ có trình độ thạc sĩ (thậm chí có trình độ 

cử nhân), cần được ưu tiên đào tạo nâng cấp để có đủ năng lực lãnh đạo chuyên 

môn. Không những thế, trong vài năm tới cần phải đào tạo nguồn cho cấp trưởng 

khoa, trưởng bộ môn có bằng tiến sĩ để đáp ứng qui định của điều lệ trường đại học.  

- Loại nhu cầu thứ hai, tạm gọi là nhu cầu đạt chuẩn kĩ năng nghiệp vụ 

sư phạm: Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho các giảng viên mới, giảng viên ngoài 

ngành sư phạm để nâng cao kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học cũng như xử 

lý các tình huống sư phạm nói chung của đội ngũ giảng viên, góp phần thay đổi chất 

lượng dạy học. Muốn thay đổi chất lượng giảng dạy học, không những đội ngũ 

giảng viên cần được bồi dưỡng chuyên môn mà họ còn rất cần được bồi dưỡng kĩ 

năng và nghiệp vụ sư phạm. Đội ngũ này cần phải được bồi dưỡng và hoàn thành 

ngay chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để họ thực thi các nhiệm vụ sư phạm mới mà 

các trường đã đề ra như: thay đổi phương pháp dạy học, cải tiến bài giảng, rút ngắn 

thời gian giảng dạy trên lớp, sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại vào dạy 

học... Họ là những “đầu tàu”, là lực lượng chính trong công cuộc đổi mới, nâng cao 

chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm hiện nay. Hàng năm, các trường đều tuyển 

chọn sinh viên mới tốt nghiệp làm giảng viên. Ngoài việc họ phải phấn đấu về 

chuyên môn, các trường cũng cần bố trí kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

ngay từ đầu một cách có bài bản để họ không lúng túng khi đứng lớp những giờ đầu 

tiên, song đặc biệt hơn là để họ không bị ảnh hưởng bởi những cách làm tùy tiện 

trên lớp hoặc khi giải quyết các tình huống sư phạm. 

 - Loại nhu cầu thứ ba, tạm gọi là nhu cầu đạt chuẩn giảng viên đầu 

đàn: Bồi dưỡng giảng viên đầu đàn nhằm chủ động đào tạo nguồn giảng viên có 

chất lượng cao, củng cố thương hiệu cho mỗi trường đại học. Các trường đào tạo sư 
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phạm đang đào tạo nhiều nhóm ngành khác nhau, nhưng số giảng viên đầu đàn 

chiếm tỷ lệ không nhiều. Sự tăng trưởng số giảng viên đầu đàn trong hàng chục 

năm qua hầu như không đáng kể. Bên cạnh đó, theo thời gian, số giảng viên đầu đàn 

cũng bị mai một do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Vì vậy, bồi dưỡng để có ngày 

càng nhiều giảng viên đầu đàn là một nhu cầu vô cùng cấp thiết, bởi lẽ nếu đội ngũ 

này đông thì nó sẽ làm cho các trường sư phạm chủ động được kế hoạch bồi dưỡng 

đội ngũ giảng viên của mình, nó cũng là nhân tố gắn với hình ảnh hay thương hiệu 

của mỗi trường đại học. 

- Tăng cường liên kết, phối hợp đào tạo giữa các trường sư phạm, các khoa sư phạm 

và các cơ sơ đào tạo bồi dưỡng nhà giáo với các đơn vị trong và ngoài nhà nước trong 

việc xác định nhu cầu tuyển sinh và nhu cầu việc làm của sinh viên 

 Xây dựng cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan quản lý giáo 

dục các cấp ở địa phương, các đơn vị liên quan nhằm tham gia quản lý đào tạo, hỗ 

trợ sinh viên tốt nghiệp, tham gia đánh giá chất lượng đào tạo. Cùng với giải pháp 

nâng cao năng lực quản lý đào tạo, giải pháp này nhằm thực hiện nội dung thực hiện 

cơ chế phối hợp với trường phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục và các đơn vị 

liên quan ở địa phương. 

 Hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nắm được thông 

tin và tiếp cận với nhà tuyển dụng; trường sư phạm cung cấp thông tin về các khóa 

đào tạo cho các cơ quan tuyển dụng nhằm chủ động trong việc xây dựng kế hoạch 

và tổ chức tuyển dụng giáo viên đúng thời điểm. Đánh giá chất lượng sinh viên ra 

trường nhằm giúp trường sư phạm điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo; đổi 

mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo. 

Nội dung giải pháp này bao hàm những vấn đề sau đây: 

1) Phối hợp với các cơ sở giáo dục trong tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các 

trường sư phạm 

 Nhu cầu được hỗ trợ của sinh viên là rất đa dạng và rất cần thiết. Đa số sinh 

viên quan tâm đến nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở các cơ sở giáo dục và chỉ tiêu 

tuyển dụng, mong muốn sự hỗ trợ tích cực từ trường sư phạm để tìm hiểu các thông 

tin này. 
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 Các trường sư phạm tổ chức khảo sát việc làm trong khoảng thời gian nhất 

định. Khảo sát việc làm thông qua phiếu hỏi, bằng điện thoại, e-mail cá nhân và trả 

lời trực tiếp trên trang tin điện tử nhà trường. Thời gian để khảo sát việc làm ngay 

sau khi sinh viên tốt nghiệp và kéo dài trong thời gian khoản 2 năm. 

 Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm thông qua hệ thống thông tin và mối quan 

hệ giữa các trường sư phạm với các cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển dụng giáo 

viên. Trường sư phạm thông tin đến sinh viên về tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển dụng, 

thời gian, địa chỉ, hình thức tuyển dụng,...của các cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển 

dụng hàng năm thông qua các buổi sinh hoạt, bảng tin, trang điện tử; đồng thời 

thông tin cho các cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển dụng giáo viên về khả năng đáp 

ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên về số lượng, cơ cấu từng ngành, chất lượng đào tạo 

của khóa học và thời gian sinh viên tốt nghiệp thông qua. 

 Việc hỗ trợ sinh viên được thực hiện ngay từ đầu khóa học, xuyên suốt trong 

quá trình học và cao điểm vào thời khắc sinh viên tốt nghiệp, ra trường. Đầu khóa 

học, sinh viên được thông tin chung về nhu cầu đội ngũ giáo viên trong những năm 

học cho đến thời điểm ra trường; yêu cầu về chất lượng (thông qua chuẩn đầu ra), về 

các cam kết chất lượng đào tạo và chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất 

lượng đào tạo của trường . Trong suốt khóa học được hỗ trợ thông tin về các cơ sở giáo 

dục (chất lượng nhà trường, nhu cầu về đội ngũ) để sinh viên tiếp cận thông qua việc lựa 

chọn hình thức, địa điểm thực hành, thực tập sư phạm, xây dựng mối quan hệ với tập thể 

sư phạm nhà trường phổ thông. Cuối khóa học sinh viên được thông tin về kế hoạch 

tuyển dụng giáo viên của từng trường, từng địa phương. 

 Ngoài việc giới thiệu, tuyên truyền, các trường sư phạm cần tham gia một số 

khâu trong tuyển dụng giáo viên như giới thiệu đề thi tuyển, xây dựng các tiêu chí 

xét tuyển, giám sát các kỳ thi tuyển, xét tuyển giáo viên. 

2) Đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp các trường sư phạm 

 Việc đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp diễn ra ít nhất sau thời gian tập 

sự nghề nghiệp và kéo dài trong khoảng thời gian 5 năm sau tốt nghiệp. Phương 

pháp đánh giá thông qua khảo sát, qua tự đánh giá của sinh viên, qua nhận xét đánh 

giá của người sử dụng lao động. 
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 Kết quả đánh giá của các cơ sở giáo dục sử dụng giáo viên là chủ yếu và 

quan trọng. Người chịu trách nhiệm đánh giá là giáo viên hướng dẫn sinh viên tập 

sự, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm trong tổ bộ môn, 

hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng chuyên môn các trường phổ thông và một số cán 

bộ quản lý thuộc các cơ quan quản lý giáo dục cấp Phòng, cấp Sở. 

 Để thực hiện giải pháp này, các trường sư phạm với vai trò chù trì; phối hợp 

với các cơ quan quản lý giáo dục địa phương để đánh giá sinh viên tốt nghiệp, tham 

mưu với cấp có thẩm quyền đổi mới cơ chế tuyển dụng giáo viên. 

3) Tham gia quá trình đào tạo sinh viên tại các trường sư phạm 

 Các tổ chức, cá nhân khác ngoài trường sư phạm có thể tham gia quá trình 

đào tạo, đặc biệt là các nhà trường phổ thông. Các khâu cần có sự tham gia của các 

đối tượng khác là xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, các hoạt động rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm, thực hành, thực tập sư phạm, đánh giá chất lượng. Các trường sư 

phạm, ngoài đào tạo chính quy còn đào tạo chuẩn hóa, nâng chuẩn và bồi dưỡng 

thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục. Vì 

vậy, việc phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ quan quản lý giáo dục để xây dựng 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, từng giai đoạn là rất quan trọng và cần thiết. 

Trên cơ sở kế hoạch, các trường phổ thông cùng trường sư phạm tổ chức tuyển sinh, 

chiêu sinh, triệu tập để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm. 

 Giảng viên các trường sư phạm phải có những hoạt động tại trường phổ thông 

như dự giờ, dự tập huấn, hội giảng, hội thi, là báo cáo viên cốt cán các chuyên đề 

mang tính học thuật. 

 Giáo viên trường phổ thông tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập, tổ chức 

các giờ dạy mẫu, tham gia giảng dạy và hoạt động học thuật khác tại trường sư phạm. 

 Xây dựng cơ chế để từng bước tiến tới việc luân chuyển, trao đổi giảng viên, 

giáo viên. Giảng viên hưởng lương từ trường sư phạm, giảng dạy tại trường phổ 

thông; ngược lại, giáo viên hưởng lương từ trường phổ thông, giảng dạy tại trường sư 

phạm trong khoảng thời gian nhất định từ một học kỳ đến cả năm học. Trong thời 

gian chuyển đổi này, ngoài tiền lương và chế độ khác của trường chính (cử biệt 

phái), các giảng viên và giáo viên được hưởng các chế độ của các trường nơi thực 
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hiện nhiệm vụ giảng dạy. Ưu tiên thực hiện trước việc trao đổi giảng viên trường sư 

phạm và giáo viên các trường thực hành sư phạm. 

4) Tham gia bồi dưỡng giáo viên 

 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

ngành giáo dục là nhiệm vụ của toàn ngành giáo dục, cần có sự phối, kết hợp của 

nhiều đơn vị. Theo phân cấp hiện nay, ngoài trách nhiệm của các trường sư phạm, 

công tác này còn giao cho các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện. Vì vậy 

cần có sự phân chia trách nhiệm cho các chủ thể liên quan: 

 - Phòng Giáo dục và đào tạo (cấp huyện) chịu trách nhiệm chủ trì xây 

dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hàng năm, theo chu kỳ; dự trù kinh phí; triệu 

tập giáo viên. 

 - Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện (bao gồm cả trung tâm giáo 

dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề) chịu trách nhiệm tổ chức các lớp học, 

khóa học, chuẩn bị cơ sở vật chất ; tổ chức quản lý dạy – học; thực hiện thu, chi 

tài chính. 

 - Trường sư phạm chịu trách nhiệm chính, phối hợp với phòng GD -ĐT xây 

dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên; báo cáo chuyên 

đề; đánh giá kết quả bồi dưỡng. 

*Điều kiện thực hiện giải pháp 

Để nâng cao năng lực các trường sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay, theo chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất chỉ có thể thông qua con 

đường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của hệ thống trường này. Nghị 

quyết của Đảng cũng đã nêu: “Khâu then chốt để thực hiện chiến lược phát triển 

giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên cũng như đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và 

nâng cao năng lực chuyên môn” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1997). Dựa vào nhu 

cầu cần bồi dưỡng các đối tượng được trình bày ở trên, chúng tôi đề nghị các giải 

pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cho các trường sư phạm như sau:  

(1) Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ lãnh 

đạo các trường sư phạm 
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Nhìn chung, hai đối tượng cần được ưu tiên đào tạo nâng cao tiềm lực đó là 

các giảng viên trẻ chưa qua cao học và các trưởng khoa, trưởng bộ môn chưa có 

bằng tiến sĩ. Cần phải thấy rằng, tuy có thể gọi là chưa đạt chuẩn trong cương vị của 

mình, song trong thời gian qua, đại đa số các giảng viên này đã rất cố gắng và hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. Họ rất bận trong công tác chuyên môn, đôi khi công việc 

đối với họ là quá tải. Cũng chính vì thế mà việc sắp xếp thời gian để được đi tu 

nghiệp đối với họ là rất nan giải. Đó là chưa nói đến vấn đề cuộc sống riêng tư còn 

khó khăn của các giảng viên, nhất là các giảng viên trẻ mới ra trường, thu nhập còn 

rất thấp. Vì vậy, vấn đề nâng cao trình độ của giảng viên nói chung rất cần sự can 

thiệp một cách cụ thể của các cấp lãnh đạo ở từng trường, khoa và bộ môn. Theo 

chúng tôi, có mấy vấn đề mà các cấp lãnh đạo mỗi trường cần tập trung chỉ đạo: 

 - Thứ nhất, cần có qui định, qui chế về bằng cấp đối với giảng viên và cán 

bộ quản lí phải đạt được; muốn vậy, cần tạo điều kiện để họ được đi đào tạo. Ví dụ, 

nếu giảng viên đi học thì có chế độ tài chính như thế nào, người ở nhà đảm đương 

công việc thay cho người đi học sẽ được hưởng thù lao ra sao. Đây là vấn đề nan 

giải ở các đơn vị trong trường, vì đội ngũ giảng viên của chúng ta vừa yếu, vừa 

thiếu. Nếu giảng viên đi đào tạo với số lượng nhiều sẽ gây khó khăn cho công tác 

đào tạo thường nhật của các đơn vị cũng như sự quá tải đối với đồng nghiệp còn lại 

“ở nhà” phải gánh vác nhiệm vụ.  

- Thứ hai, việc đào tạo cấp bách và với số lượng đông chỉ có thể dựa vào các 

hình thức đào tạo trong nước. Cần chỉ đạo các đơn vị vừa tăng tốc đưa giảng viên đi 

đào tạo, vừa lựa chọn hình thức đào tạo sao cho phù hợp với hoàn cảnh công tác của 

giảng viên và điều kiện kinh phí của từng trường. Do vậy, các trường nên xác định 

nơi gởi giảng viên đi đào tạo và cân đối nguồn kinh phí phù hợp, theo hướng: 

(i) Tận dụng tối đa chỉ tiêu và những chuyên ngành đào tạo đã có tại 

những trường trong vùng, bởi điều này thuận lợi cho người đi học và 

tiết kiệm kinh phí;  

(ii) Các phòng chức năng (trước hết là phòng nghiên cứu khoa học và 

phòng Tổ chức cán bộ) cần thống kê lại số cán bộ lãnh đạo (khoa, bộ 

môn) trong diện qui hoạch đào tạo cấp tiến sĩ và có những hoạt động 

“đàm phán” với các cơ sở đào tạo để “gởi” chỉ tiêu đào tạo cụ thể.  
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(iii) Lãnh đạo các trường cần xúc tiến mạnh hơn nữa việc xin phép Bộ 

Giáo dục và đào tạo mở thêm các chuyên ngành cao học và tiến sĩ tại 

vùng khó khăn thông qua hình thức liên kết với các trường ngoài khu 

vực. Đặc biệt, chú ý tới hướng liên kết giữa các trường sư phạm trong 

khu vực, đây là vấn đề mới nhưng hoàn toàn trong khả năng của mỗi 

trường. Đã đến lúc các trường sư phạm trong khu vực phải ngồi lại 

với nhau để làm chuyện này vừa tự khẳng định mình vừa tự nâng cao 

năng lực của mọi cấp giảng viên một cách nhanh chóng, ít tốn kém. 

Nếu liên kết tốt với nhau trong và ngoài khu vực, các trường có thể 

mở thêm hàng chục ngành đào tạo cấp học thạc sĩ và tiến sĩ. Có như 

vậy, điều kiện được làm luận án tiến sĩ cho các giảng viên mới mở 

rộng và dễ thu hút người học. 

- Thứ ba, bên cạnh việc đào tạo trong nước, cần tranh thủ tìm kiếm các học 

bổng đào tạo ngoài nước. Về vấn đề này, cần có những chiến lược cụ thể như sau:  

(i) Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ: Mỗi trường cần có một chính 

sách đào tạo ngoại ngữ rõ ràng và bắt buộc đối với đội ngũ giảng viên trong diện 

bồi dưỡng nâng cao tiềm lực với phương châm “có học bổng là có người đi”. 

Trường nào chưa có trung tâm ngoại ngữ mạnh thì gởi đào tạo một nhóm giảng viên 

ngoại ngữ để thành lập “Nhóm giáo viên ngoại ngữ nòng cốt” để làm nhiệm vụ trên.  

(ii) Chiến lược khai thác hợp tác các học bổng đào tạo: Các phòng chức năng 

khai thác tối đa các học bổng nhà nước và địa phương, các chương trình hợp tác để 

giới thiệu về cho các đơn vị.  

(iii) Chiến lược vận động các nguồn kinh phí đào tạo ngoài kế hoạch: Các 

phòng khoa học nên thành lập một nhóm mà thành viên là các “ứng cử viên” trẻ 

thuộc diện đào tạo từ các đơn vị tự nguyện cộng tác, chuyên khai thác các học bổng 

nước ngoài trên mạng để giới thiệu về các đơn vị đào tạo của trường. Nếu không 

làm chuyện này, chúng ta đã bỏ qua một số lượng lớn kinh phí đào tạo ngoài kế 

hoạch. Ở nước ta hiện nay, số học sinh phổ thông, sinh viên và cán bộ đương chức 

đi học nước ngoài theo con đường này là không ít, rất tiếc chỉ tập trung nhiều ở Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ, sự yếu kém của chúng ta ở đây là thông tin 

và ngoại ngữ.  
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(2) Bồi dưỡng tiềm lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên các 

trường sư phạm 

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ chính yếu của người 

giảng viên ở các trường đại học và cao đẳng, có quan hệ song hành và tương hỗ với 

nhau. Ở các trường đào tạo sư phạm, người giảng viên sẽ không hoàn thành đầy đủ 

chức năng, nhiệm vụ, nếu như không tham gia nghiên cứu khoa học, ngay cả giảng 

viên đó đã có học vị, học hàm. Chất lượng của đội ngũ giảng viên không chỉ được 

đánh giá trên bằng cấp mà cả về năng lực giải quyết các vấn đề cụ thể trong giảng 

dạy, trong cuộc sống và trong lao động sản xuất. Đó là nghiên cứu khoa học. Với 

nhiều lí do, trong đó có lí do về trình độ đội ngũ giảng viên, nhiều năm nay chúng ta 

chỉ xem trọng vấn đề đào tạo trong trường đại học. Ngoài một số trường sư phạm 

trọng điểm có truyền thống nghiên cứu khoa học giáo dục, còn nhiều trường sư 

phạm khác cũng chỉ mới bắt đầu làm nghiên cứu khoa học. Về phương diện tổ chức, 

phải có cơ chế vừa khuyến khích vừa bắt buộc giảng viên làm công tác nghiên cứu 

khoa học. Để làm tốt điều đó, các trường sư phạm và giảng viên tập trung giải quyết 

các yếu tố then chốt sau đây:  

- Xây dựng qui chế quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ, gắn hoạt động khoa học, công nghệ trong nhà trường với thực tiễn đời 

sống. Trong quy chế làm việc mới của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với giảng viên có 

chú ý đến công sức của cán bộ làm nghiên cứu khoa học (tính giờ chuẩn), kinh phí 

nghiên cứu khoa học có chiều hướng tăng lên, tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần mà 

chưa đủ. Các điều kiện đủ là:  

(i) Khuyến khích các trường sư phạm kết hợp với địa phương, các đơn vị 

ngoài xã hội có liên quan đến chuyên ngành thực hiện các đề tài nghiên cứu giải 

quyết các vấn đề thực tế nơi đó. Song song với việc này là cơ chế “giới thiệu sản 

phẩm” do các nhà khoa học làm ra cũng như vấn đề bản quyền tác giả, dần dần tiến 

đến việc “lấy nghiên cứu khoa học nuôi nghiên cứu khoa học”. Hàng năm, Hội 

đồng khoa học - đào tạo của trường cần xét khen thưởng các đề tài đã thật sự được 

ứng dụng.  

(ii) Định ra tiêu chuẩn đạt thành tích trong khoa học như là một tiêu chí đánh 

giá bắt buộc đối với giảng viên. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá giảng viên (thi 
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đua, đề bạt..). Lâu nay chúng ta chỉ coi trọng việc này khi phong học hàm và đề 

nghị khen thưởng cấp cao. Cần khuyến khích giảng viên các trường sư phạm nghiên 

cứu khoa học ngay từ những công trình cấp thấp, chưa đủ “tính điểm” như phong 

học hàm. Vậy thì, Hội đồng khoa học cần qui định như thế nào mới được coi là một 

công trình khoa học để xét khen thưởng trong nội bộ, tính điểm thi đua, tính giờ 

chuẩn. Có thể đó là một báo cáo seminar cấp đơn vị, một bài viết cho hội thảo cấp 

khoa, một sáng kiến cải tiến được khoa công nhận…  

(iii) Bên cạnh những biện pháp trên, nhà trường cũng phải tính đến hình thức 

nhắc nhở giảng viên khi cả năm trời không có một công trình khoa học nào, nhất là 

các giảng viên có thâm niên cao hoặc có bằng cấp sau đại học.  

- Hàng năm các trường sư phạm (hoặc khoa đại diện cho ngành) cần tổ chức 

nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành, tạo điều kiện cho giáo viên có công trình 

khoa học và đặc biệt là các đồng nghiệp ở các trường khác giao lưu, trao đổi khoa 

học với nhau. Nâng cao trình độ và tiềm lực của mỗi giảng viên là nền tảng vững 

chắc để mỗi giảng viên tự kiến tạo cho mình một bản lĩnh cần thiết của người giảng 

viên ở trường đại học mà trực tiếp là bản lĩnh sư phạm (năng lực dạy học) của chính 

mình. Phải nhạy bén với các vấn đề trong dạy học, trong quá trình giáo dục; từ 

những nghiên cứu giải quyết các hiện tượng nhỏ trên lớp cho đến những vấn đề lớn 

trong quá trình dạy học, nó thực sự góp phần thay đổi phương pháp dạy học trong 

trường đại học hiện nay và dạy cho sinh viên tác phong làm việc khoa học.  

(3) Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên các 

trường sư phạm 

Giảng viên đại học vừa là một nhà khoa học vừa là một nhà giáo. Vì thế họ 

cần có kiến thức và năng lực sư phạm tốt, vừa để giảng dạy trên cương vị của mình 

vừa có thể biết được mình phải làm gì và làm như thế nào khi cần nâng cao chất 

lượng dạy học. Bộ Giáo dục và đào tạo đang có chủ trương toàn ngành thực hiện 

nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học. Nếu không có kiến thức về phương pháp 

dạy học thì người giảng viên các trường sư phạm không thể đáp ứng được yêu cầu 

đổi mới đó. Nhiều người, ngay cả lãnh đạo các trường, khoa nghĩ rằng, nếu kiến 

thức chuyên môn tốt thì sẽ dạy tốt, việc thay đổi phương pháp dạy học thì dành cho 

các giáo viên phổ thông. Chúng tôi cho rằng tư tưởng ấy là một “hiểm họa” tiềm 
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tàng cho công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học ở đại học. Đã không có 

kiến thức về phương pháp dạy học thì làm sao họ có thể giảng ít đi để dành thời 

gian và hướng dẫn cho sinh viên tự học, làm sao có thể sử dụng linh hoạt các 

phương pháp dạy học tích cực…Cho nên, việc bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư 

phạm cho đội ngũ giảng viên là điều phải làm thường xuyên, nhiều đợt, nhiều cấp 

độ, nhiều hình thức. Sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo các cấp cho công 

tác này là điều kiện tiên quyết để thành công.  

a. Về cấp độ bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm 

- Cấp độ 1: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về tâm lí học và lí luận dạy học đại 

học để giảng viên biết kiến thức về đối tượng mình dạy và về quá trình dạy học, một 

số phương pháp dạy học thông thường ở đại học. Đối tượng là các giảng viên trẻ 

không tốt nghiệp từ các trường sư phạm; với quĩ thời gian 5 ngày trong 5 tuần; có 

thể lấy kết quả bồi dưỡng này làm một thông số khi nâng bậc giảng viên.  

- Cấp độ 2: Bồi dưỡng kiến thức về phương pháp dạy học tích cực. Công 

việc này không chỉ bồi dưỡng lí thuyết mà cả vấn đề thực hành đối với giảng viên, 

ai cũng có giờ dạy trên lớp, cho nên các đơn vị cần tổ chức dự giờ lẫn nhau, góp ý. 

Trong trường hợp có giảng viên chủ chốt về phương pháp dạy học của khoa sư 

phạm chịu trách nhiệm theo dõi các nhóm thì tốt, nếu không, cũng phân nhóm và có 

người chịu trách nhiệm chung là những giảng viên có ý thức, kiến thức và kinh 

nghiệm tốt về phương pháp dạy học trong đơn vị. Mọi việc phải hoàn thành bước 

đầu trong một năm học. Đối tượng là tất cả mọi giảng viên.  

- Cấp độ 3: Tổ chức trao đổi, tổng kết từ đơn vị đến hội thảo toàn trường. 

 Chúng tôi nói đến ba cấp độ không có nghĩa là sau đó sẽ không làm nữa. 

Công việc tổ chức dự giờ và trao đổi trong trường cần được duy trì hàng năm để 

khẳng định tính chuyên nghiệp cho toàn thể đội ngũ giảng viên trong vấn đề sử 

dụng các phương pháp dạy học. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người giảng viên 

muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình thì cần được sinh viên tôn 

trọng, phải thu phục tình cảm đối với chính lớp mình dạy. Muốn vậy, mọi tình 

huống xảy ra trong quá trình dạy học phải được xử lí một cách thuyết phục, thông 

qua các kĩ năng mà người giảng viên - nhà giáo dục, nhất thiết phải tu luyện để có 

là: hiểu biết tính cách sinh viên; sự mềm dẻo khi giải quyết mâu thuẫn, lòng vị tha, 
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sự khiêm tốn kể cả cầu thị; sự kiên quyết và dứt khoát trong xử lí công việc. Đây 

chính là những kĩ năng sẽ góp phần đáng kể tạo nên phong cách cao đẹp của mỗi 

giảng viên trong cuộc đời dạy học.  

b. Về cơ chế thực hiện 

 Vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu bồi dưỡng kiến 

thức lí luận dạy học, lấy tín chỉ. Theo chúng tôi, Bộ cũng nên theo dõi xem tính phù 

hợp thực tế của chương trình bồi dưỡng cấp tín chỉ này. Cần kiểm soát chặt chẽ đội 

ngũ và chương trình đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm do một số cơ sở đào tạo đang 

mở ở các địa phương. Không nên biến một việc làm mang tính chiến lược của 

ngành giáo dục thành phong trào hình thức, rồi đâu lại vào đó, chỉ có cái “tín chỉ” là 

còn tồn tại với chức năng duy nhất là xét chuyển ngạch giảng viên! Tất nhiên, để 

hiện thực hóa công việc này, kèm theo đó là chính sách, chế độ rõ ràng cả cho 

người đi học lẫn người hướng dẫn.  

Về phía các trường sư phạm, cần thiết phải tổ chức một tổ công tác về hoạt 

động tư vấn và bồi dưỡng giảng viên cấp trường (gọi là mentor’s, bao gồm những 

giáo viên đầu đàn, có kinh nghiệm) do một người trong ban giám hiệu phụ trách. Tổ 

công tác này sẽ lên kế hoạch bồi dưỡng cho các khoa, trực tiếp bồi dưỡng, theo dõi, 

báo cáo tiến độ thực hiện công việc, các khó khăn cần giải quyết, tư vấn các chế độ, 

chính sách…lên Hiệu trưởng. Các Khoa, bộ môn cũng có tổ công tác riêng của 

mình để đôn đốc công việc ở đơn vị.  

Các giảng viên trẻ là lực lượng công tác lâu dài tại trường nên cần đặt nặng 

công tác bồi dưỡng năng lực sư phạm cho họ. Kèm theo các qui định về quyền lợi 

của giảng viên đi học là những qui định bắt buộc như: dạy thử, dự giờ và được đồng 

nghiệp dự giờ, phải có bản báo cáo với hội đồng khoa học của khoa về việc ứng 

dụng các kiến thức sư phạm vào nội dung giảng dạy… 

Một phần hết sức quan trọng trong năng lực về phương pháp dạy học của 

giảng viên là kiến thức thực tế. Qua thực tiễn cho thấy rằng hầu hết giảng viên có 

thể thuộc lòng giáo trình, nhưng lại đang thiếu kiến thức thực tế, nên ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng giảng dạy. Do vậy, các trường cần đưa ra qui định thời 

gian thâm nhập thực tế cho mỗi giảng viên. Thời gian, nội dung đi thực tế là do các 
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tổ công tác ở mỗi đơn vị đề xuất. Kèm với đó là cơ chế phối hợp giữa các trường sư 

phạm với các cơ sở giáo dục cho hoạt động này cũng cần được tính đến.  

(4) Bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng về công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng 

viên dưới góc độ phương pháp dạy học 

Trong các nội dung bồi dưỡng phương pháp dạy học không thể không nói 

đến việc bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên. Chúng 

ta đều biết tầm quan trọng của công cụ mạnh mẽ, thuận tiện và đầy hiệu quả này 

trong dạy học hiện đại. Người giảng viên không thể không biết sử dụng máy tính 

vào các công việc như: sử dụng các phần mềm dạy học, dạy học bằng chương trình 

Microsoft PowerPoint, khai thác sử dụng mạng internet để cập nhật nội dung dạy 

học, dạy học qua mạng, trao đổi thông tin giữa các đồng nghiệp trong trường, ngoài 

trường và quốc tế, giữa thầy và trò, quản lý việc học của sinh viên. Năng lực này 

không thể đánh giá chung chung ở ”tờ” tín chỉ tin học như có người ngộ nhận, mà 

phải trên thực tế công tác giảng dạy. Muốn vậy, trước hết lãnh đạo các trường cần 

thực hiện: 

 (i) Xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng dần mức đầu tư để hiện đại hóa thiết bị về 

công nghệ thông tin trong trường, tạo điều kiện dễ dàng cho giảng viên và sinh viên 

học tập, nghiên cứu và sử dụng. Đưa công nghệ thông tin và truyền thông vào nhà 

trường là một cuộc cách mạng học đường thật sự, nó có thể giúp con người chọn 

nhập và xử lí thông tin nhanh chóng để biến thành tri thức, giúp người học định 

hướng tư duy và thái độ của mình trong thời đại kinh tế tri thức. Một điểm rất mới 

không thể không nói tới là, thông qua dạy và học bằng công nghệ thông tin sẽ tạo 

lập phong cách văn hóa mới cho mỗi giảng viên cũng như mỗi sinh viên.  

(ii) Phát triển giáo trình điện tử trên mạng, cài đặt các phần mềm dạy học 

tiên tiến để giảng viên các trường có thể tận dụng tối đa Hệ thống hỗ trợ dạy và học 

(Learning Management System - LMS).  

(iii) Có chính sách khen thưởng hay hỗ trợ chế độ đối với những giảng viên, 

sinh viên đã sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin cho dạy và học, cũng như có 

những biện pháp chế tài thích đáng đối với các đối tượng yếu kém.  

(5) Xây dựng đội ngũ giảng viên đầu đàn  
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Giảng viên đầu đàn là kết quả của sự bồi dưỡng và được phát hiện của đồng 

nghiệp trong từng khoa và tổ bộ môn. Thực tế ở các trường sư phạm cho thấy, do 

thiếu cán bộ lãnh đạo, các giảng viên đầu đàn có trình độ chuyên môn và chức danh 

cao thường là những người có cương vị trong lãnh đạo nhà trường, là các trưởng 

khoa…Tuy nhiên, do bận nhiều công việc quản lí nên họ không còn nhiều thời gian 

phát huy vai trò giảng viên đầu đàn. Ở đây, chúng tôi muốn nói đến các giảng viên 

đầu đàn là những giảng viên - những nhà khoa học, những trí thức bậc cao không 

tham gia quản lí. Họ đã phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu của mình và có 

ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học, đến sự 

phát triển chất lượng chuyên môn của đơn vị. Rất tiếc, số lượng đội ngũ giảng viên 

đầu đàn hiện nay không nhiều. Trong tương lai, khi đội ngũ giảng viên có trình độ 

cao đông lên, chúng ta sẽ có thêm nhiều giảng viên đầu đàn như vậy. Song, cũng 

phải nhìn nhận rằng không phải giảng viên có trình độ tiến sĩ nghiễm nhiên là cán 

bộ đầu đàn. Thực tế cho thấy, nhiều tiến sĩ về trường nhiều năm cũng không thể trở 

thành giảng viên uy tín trong lĩnh vực giảng dạy của mình, không có ảnh hưởng 

nhiều đến sự phát triển của thế hệ đàn em.  

Người giảng viên đầu đàn phải là người có năng lực khoa học thật sự trong 

lĩnh vực của mình, là đàn anh, bậc thầy đối với các đồng nghiệp trẻ, có quan hệ và 

có uy tín về mặt khoa học ít nhất là trong khu vực. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện 

cần; điều kiện đủ để họ phát huy được vai trò ấy là môi trường làm việc khoa học, 

sự khuyến khích nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và sự phát triển mọi mặt của 

địa phương, sự giao lưu khoa học với các nhà khoa học trong và ngoài nước thông 

qua các hội nghị, hội thảo hoặc hợp tác làm việc…Các điều kiện đủ này do Nhà 

nước (thông qua các chủ trương, chính sách, cơ chế làm việc của Bộ và Trường) tạo 

ra cho các nhà khoa học là chính. Lâu nay, chúng ta nói thiếu giảng viên đầu ngành 

ở các trường, song chúng ta chưa chú ý nhiều đến điều kiện “tạo ra” họ. Các nhà 

khoa học đầu đàn ít ỏi của chúng ta thường tự thân vận động mà trưởng thành. Từ 

thực tế như vậy, chúng tôi mạnh dạn đề nghị mỗi trường:  

- Một là, cần có những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao để giao cho các 

giảng viên có bằng cấp tiến sĩ thực hiện, như:chương trình nghiên cứu khoa học lớn, 

lãnh đạo nhóm hợp tác, chịu trách nhiệm đào tạo sau đại học, dìu dắt giảng viên trẻ…  
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- Hai là, trao quyền đào tạo cho giảng viên chủ chốt cao hơn, giảm giờ 

chuẩn, tăng giờ qui chuẩn cho các đề tài cấp Bộ trở lên;  

- Ba là, tiêu chuẩn hóa điều kiện làm việc cho họ (phòng làm việc, máy móc, 

thiết bị, tiêu chuẩn xe, công tác phí đi hội họp trong và ngoài nước). Riêng về kinh 

phí cho các đề tài và chương trình lớn cần được tăng dần lên (theo khả năng của 

mỗi trường) sao cho có thể “tháo gỡ” phần nào khó khăn trong cuộc sống của các 

giảng viên đầu đàn; đồng thời, họ có thể dùng kinh phí đó “nuôi” một số đề tài nhỏ 

do sinh viên và giảng viên trẻ thực hiện;  

- Bốn là, tạo điều kiện và khuyến khích các giảng viên đầu đàn trao đổi học 

thuật với các nhà khoa học trong và ngoài nước;  

- Năm là, cải tiến chế độ mời giảng, đặc biệt là những chuyên đề báo cáo cho 

đội ngũ giảng viên;  

- Sáu là, có các qui định chế tài đối với những giảng viên có trình độ cao 

không hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình trong vai trò là một 

giảng viên chủ chốt.  

 Sở GD-ĐT kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng và thực hiện kế hoạch, 

điều tiết kinh phí; cấp giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng theo chu kỳ. 

 + Xây dựng các mối quan hệ giữa các trường đào tạo giáo viên với các cơ sở 

giáo dục cũng như các cơ quan quản lý giáo dục địa phương. Xây dựng hệ thống 

thông tin giữa các đơn vị này. Cơ quan tham mưu là Trường sư phạm và Sở GD -

ĐT, cơ quan quyết định là UBND cấp tỉnh . 

 Ngoài cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và các đơn vị liên quan trong 

từng địa phương, cần có sự p hối hợp trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các 

trường sư phạm trong vùng, trong cả nước và trong khu vực, cũng như trên thế giới. 

Các lĩnh vực hợp tác mang lại hiệu quả như trao đổi về học thuật, trao đổi giảng 

viên, sinh viên; trao đổi về chương trình, tài liệu, các sản phẩm NCKH và công nghệ; 

trao đổi về kinh nghiệm quản lý. Phối hợp trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau 

giữa các trường sư phạm trong vùng, trong cả nước và trong khu vực, cũng như trên 

thế giới. Các lĩnh vực hợp tác mang lại hiệu quả như trao đổi về học thuật, trao đổi 

giảng viên, sinh viên; trao đổi về chương trình, tài liệu, các sản phẩm NCKH và công 
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nghệ; trao đổi về kinh nghiệm quản lý. 

3.3.2.2. Giải pháp 2: Tổ chức thực hiện đào tạo giáo viên gắn với trường phổ 

thông theo hướng thiết thực và hiệu quả 

* Mục tiêu của giải pháp 

* Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

3.3.2.3. Giải pháp 3. Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu, sách 

giáo khoa của các trường, khoa sư phạm theo chương trình giáo dục phổ thông 

mới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp 

theo 

* Mục tiêu của giải pháp 

* Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp 

* Điều kiện thực hiện giải pháp 

3.3.2.4. Giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, 

tài chính của các trường sư phạm và các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục 

* Mục tiêu của giải pháp 

 - Giúp cho các cấp quản lý nhà nước có cơ sở để ngày càng hoàn thiện các 

chính sách khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên các cơ sở giáo dục 

ngày càng đáp ứng yêu cầu của bối cảnh đổi mới giáo dục; phát huy năng lực, phẩm 

chất nhà giáo tự chủ, đổi mới và sáng tạo. Từ đó, giúp cho các nhà quản lý ngày 

càng hoàn thiện chính sách và sớm ban hành Luật nhà giáo trong giai đoạn hiện 

nay. 

* Nội dung và cách thức thực hiện 

-  Xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương, tuyển chọn, sàng lọc, khen thưởng, ưu 

đãi, tôn vinh và thăng tiến sự nghiệp đối với nhà giáo. Cụ thể: 

1) Cải thiện chính sách cho đội ngũ các nhà giáo 

Để thực sự cải thiện chất lượng đào tạo giáo viên, ngoài chính sách cho đội 

ngũ giảng viên sư phạm, những người trực tiếp lao động trong cơ sở đào tạo giáo 

viên, vấn đề chính sách cho đội ngũ giáo viên có một vai trò đặc biệt quan trọng, 

chính sách tốt cho đội ngũ giáo viên một mặt khuyến khích, thu hút những sinh viên 
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xuất sắc theo học các ngành sư phạm, một mặt góp phần cải thiện môi trường giáo 

dục trong nhà trường sư phạm, qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo của các 

cơ sở đào tạo giáo viên. Cải thiện chính sách giáo viên, thực chất là cải thiện cách 

quản lý và sử dụng lực lượng giáo viên một cách hợp lý, bao gồm các chính sách 

tuyển chọn, sử dụng và bổ nhiệm giáo viên; đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; đổi 

mới chính sách tiền lương, ưu đãi đối với giáo viên, ... Cần lưu ý rằng, việc đãi ngộ 

về tiền lương, về các quyền lợi vật chất là điều rất quan trọng, nhưng chưa đủ để đội 

ngũ nhà giáo phát triển hết khả năng đóng góp của họ. Tạo điều kiện để ghi nhận 

thành tựu của họ; sử dụng những ý kiến đóng góp của họ, xây dựng một môi trường 

làm việc đầy cảm hứng, khích lệ sự đóng góp của họ vào công việc phục vụ nhà 

trường, phục vụ cộng đồng chính là động lực giúp đội ngũ giáo viên phát triển tình 

cảm nghề nghiệp, củng cố mối hệ gắn bó bền vững đầy tốt đẹp giữa giáo viên với 

học sinh, đồng nghiệp và nhà trường. Như một hệ quả, khi môi trường sư phạm mẫu 

mực trong các nhà trường được xây dựng, người giáo viên được tôn vinh thì việc 

theo học các ngành sư phạm để trở thành các nhà giáo trong tương lai được nhiều 

học sinh xuất sắc lựa chọn. Với đầu vào tốt, môi trường đào tạo tốt, chắc chắn chất 

lượng đào tạo giáo viên trong các trường/khoa sư phạm sẽ được cải thiện. 

Trong đó cần hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giáo viên tập trung 

vào các vấn đề sau đây: 

 a. Những vấn đề chung:  

- Hoàn thiện về thể chế, môi trường pháp lý 

- Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ hoạch định chính sách  

- Hoàn thiện quy trình hoạch định chính sách  

- Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và xã hội nghề nghiệp 

trong việc phản biện chính sách.  

b. Những vấn đề cụ thể:  

1. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trên cơ sở các quy hoạch 

phát triển giáo dục. Nhà nước cần xây dựng quy hoạch tổng thế, dài hạn cho việc 

phát triển đội ngũ giáo viên trong toàn hệ thống giáo dục đào tạo, từng nhà trường 

phải quy hoạch đội ngũ giáo viên của trường, đảm bảo không chỉ về số lượng, chất 

lượng và cơ cấu, tỷ lệ… phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của đất nước 
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hiện tại và trong tương lai. Đặc biệt tính đến việc đào tạo nguồn nhân lực trong và 

ngoài nước, phục vụ cho hội nhập khu vực và quốc tế. 

 2. Hoàn thiện chính sách thu hút, tuyển dụng:  

- Hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 

đội ngũ giáo viên, trong đó chú trọng việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối 

của Đảng thành các chính sách xã hội nhằm xây dựng một môi trường sư phạm thực 

sự dân chủ, tôn trọng, khuyến khích và bảo vệ các điều kiện lao động sáng tạo, các 

chế độ đãi ngộ thích đáng đối với đội ngũ giáo viên. 

 - Từ nhu cầu thực tế của vị trí việc làm, hoàn thiện chính sách giao quyền tự 

chủ và trách nhiệm xã hội cho các trường, tìm kiếm tài năng, thu hút đội ngũ giáo 

viên giỏi. 

 - Tuyển dụng đội ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời 

gian tới phải thực sự xuất phát từ nhu cầu công việc: cơ bản là quy mô, ngành nghề 

đào tạo, số lượng các đề tài nghiên cứu… vì việc tìm người thay vì có người để sắp 

xếp, bố trí việc làm.  

- Sửa đổi Luật Viên chức, công tác tuyển dụng giáo viên không nhất thiết cứ 

phải là “viên chức” và phải luôn đặt ở trạng thái “động”, có sự liên thông nhất định 

giữa nguồn nhân lực trong và ngoài nước.  

- Đảm bảo cho chính sách phát triển đội ngũ giáo viên bền vững, là công 

bằng và công khai, minh bạch.  

3. Hoàn thiện chính sách sử dụng, đánh giá:  

- Đổi mới toàn diện chính sách từ sử dụng sang trọng dụng đội ngũ giáo viên 

căn cứ vào những quy định của pháp luật, đóng góp của đội ngũ giáo viên và phù 

hợp với những quy luật của nền kinh tế thị trường.  

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để tạo môi trường làm 

việc khoa học, dân chủ, khuyến khích đội ngũ giáo viên phát huy tài năng cống hiến 

cho đất nước.  

- Đổi mới, bổ sung các quy định về sử dụng đội ngũ giáo viên. Theo biên chế 

và khoán chi phí hành chính ổn định một số năm nhằm giảm biên chế, khuyến khích 

đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.  
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- Đổi mới chính sách sử dụng đội ngũ giáo viên theo hướng phân công, phân 

cấp về trách nhiệm, quyền hạn và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ 

chuyên môn trong trường. 

- Xây dựng quy chế (tiêu chuẩn và quy trình) đánh giá ĐNGV dựa trên cơ sở 

năng lực thực tế, kết quả, hiệu suất, năng suất lao động thực tế.  

4. Hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng:  

- Hoàn thiện chiến lược và chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cần được 

hoạch định và thực thi phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, tạo môi trường pháp 

lý thuận lợi và điều kiện phấn đấu cho quá trình nâng cao chất lượng ĐNGV.  

- Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đối với đào tạo, bồi dưỡng, thể hiện 

quan điểm, chủ trương, chế độ chính sách, cách thức đối với đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên. 

- Đổi mới chính sách đảm bảo nguồn và phân bổ tài chính cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.  

- Cần có chính sách đa dạng hoá hình thức đào tạo. 

- Đánh giá, phân loại, phân hạng rõ ràng cũng là một yếu tố tạo cho giáo viên 

động lực để chủ động tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ giảng dạy, NCKH.  

- Có cơ chế khuyến khích, định hướng các trường thành lập trung tâm hỗ trợ 

đội ngũ giáo viên.  

5. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tôn vinh:  

- Thực hiện chính sách trao quyền tự chủ thực sự, đầy đủ cho các cơ sở giáo 

dục, trong đó Hiệu trưởng có quyền thỏa thuận lương, phụ cấp với đội ngũ giáo viên. 

- Hoàn thiện chính sách cải cách tiến lương gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy 

với cơ cấu lại đội ngũ giáo viên.  

- Thực hiện đổi mới chính sách tiền lương, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên. 

- Hoàn thiện hệ thống ngạch, bậc lương của nhà giáo.  

- Thực hiện chính sách đa dạng nguồn thu. 

- Hoàn thiện chính sách tôn vinh, khen thưởng giáo viên. 

- Tăng cường cơ sở vật chất và đầu tư tài chính để phát triển hệ thống các trường, 

khoa đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo 

 Các nguồn lực của cơ sở đào tạo liên quan mật thiết và phụ thuộc vào các 
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chính sách, có vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng đào tạo. Trong xu 

thế cạnh tranh, các yếu tố về nhân lực, vật lực, tài lực phải vừa là điều kiện cần vừa 

là điều kiện đủ để đảm bảo chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo, 

trong đó nhân lực là then chốt. 

 Các yếu tố tạo nên nguồn lực phải được phát triển đồng bộ; phát huy vai trò 

của nội lực. Giải pháp phát triển nguồn lực trường sư phạm nhằm đạt được mục tiêu 

là đủ điều kiện để phát triển quy mô đào tạo, đảm bảo điều kiện để tuyển sinh đáp 

ứng nhu cầu về số lượng; mở rộng ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu về cơ cấu và 

đủ điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo. 

1) Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

 Các trường chủ động xây dựng, điều chỉnh đề án, kế hoạch tăng cường cơ sở 

vật chất, trang thiết bị. Quy hoạch đất đai, đảm bảo diện tích đất trên đầu sinh viên, 

có dự trữ để phát triển nhà trường trong từng giai đoạn. Giai đoạn 2018 – 2025, đầu 

tư hoàn thiện cơ sở vật chất ở mức trên mức chuẩn trung bình cả nước (về diện tích 

đất, diện tích sàn xây dựng, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành); giai 

đoạn 2025 – 2030, đầu tư phát triển tiệm cận chuẩn khu vực và thế giới. 

 Đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng, bố trí phòng làm việc riêng cho giáo sư, 

phó giáo sư, các chuyên gia đầu ngành (ít nhất 10m
2
/người); bổ sung giáo trình, tài 

liệu, sách thư viện, các loại thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; đảm bảo đáp 

ứng các điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho giảng 

viên các trường sư phạm. Đến năm 2020, tất cả giảng viên đều có máy tính để làm 

việc tại văn phòng (khoa). Đến 2025 tất cả các cơ sở đào tạo giáo viên đều có thư 

viện điện tử hoạt động hiệu quả. Các thiết bị, nhất là thiết bị thực hành, thí nghiệm 

hiện đại, đồng bộ. 

2) Huy động nguồn lực tài chính 

 Tiếp tục tập trung đầu tư ngân sách và tăng cường thực hiện chủ trương xã 

hội hoá giáo dục để phát triển cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo giáo viên. Ưu 

tiên vốn vay từ các dự án song phương, đa phương và tài trợ hợp tác quốc tế về giáo 

dục cho xây dựng các trường sư phạm, nhất là trường sư phạm địa phương thông qua 

các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án. Huy động đóng góp từ người học 
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bằng học phí, lệ phí để hỗ trợ ngân sách, nhất là đối với các tỉnh còn khó khăn về 

nguồn thu ngân sách. 

3) Xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với trường sư phạm, ngành sư phạm 

 Rà soát để bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các chính sách nhằm tạo động 

lực (nhất là động lực tài chính) cho các trường/khoa sư phạm, đặc biệt với các trường 

ĐH được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên trình độ cao, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; 

xây dựng mới và tiếp tục triển khai các dự án, đề án trọng điểm để phát triển ngành sư 

phạm và các trường sư phạm. 

 Động lực của giáo viên là tiền lương, phụ cấp và chế độ khen thưởng. Tiền 

lương vừa đảm bảo thỏa mãn nhu cầu tồn tại của nhà giáo còn là thước đo thể hiện 

sự đánh giá cao – thấp của xã hội đối với họ và đối với nghề dạy học. Phụ cấp cho 

nhà giáo phải thể hiện được quan điểm coi trọng nhà giáo và nghề dạy học; coi 

trọng tác động của lợi ích vật chất đối với hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo. 

 Nâng cao vị thế người thầy giáo là “giải pháp tốt nhất để thu hút và giữ lại 

trong nghề dạy học một số lượng đủ cần những người có phẩm chất” như Khuyến 

nghị của ILO và UNESCO. 

 Chính sách về miễn giảm học phí không còn ý nghĩa trong xu thế hiện nay, 

thậm chí làm giảm giá trị của sinh viên ngành sư phạm. Nó chỉ phát huy tác dụng 

trong giai đoạn điều kiện kinh tế khó khăn, để thu hút học sinh giỏi nhưng hoàn 

cảnh khó khăn không có điều kiện để đi học. Chính sách hỗ trợ tín dụng cho sinh 

viên đã tạo điều kiện cho các đối tượng sinh viên được vay vốn học tập. Điều quan 

trọng để thu hút sinh viên giỏi học trường sư phạm đó là chính sách đầu ra: việc làm, 

thu nhập. 

 Đối với trường sư phạm, là “máy cái” của ngành giáo dục, tính chất đặc thù 

của nó đồng nghĩa với các chính sách đặc thù liên quan. Các chính sách phải đồng 

bộ cho cả ngành sư phạm và cho trường sư phạm mà cốt lõi là chính sách cho trường 

sư phạm. 

- Trang bị đầy đủ và sử dụng hiệu quả các phương tiện công nghệ thông tin và hệ 

thống mạng máy tính phục vụ cho hoạt động dạy học của giáo viên 
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Nhằm xây dựng được một hệ thống hoàn chỉnh về máy chủ, mạng internet, 

tốc độ, đường truyền, băng thông và hệ thống các phần mềm đáp ứng việc việc truy 

cập vào hệ thống, lưu trữ các nguồn tài nguyên học tập, các dữ liệu phục vụ cho 

hoạt động giảng dạy và học tập của giáo viên. Đảm bảo hạ tầng công nghệ đào tạo 

và bồi dưỡng giáo viên về khả năng đáp ứng số lượng, chất lượng và cập nhật công 

nghệ mới, đáp ứng nhu cầu đổi mới các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên 

theo hướng hiện đại hóa và nâng cao chất lượng. Cụ thể: 

- Sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin và hệ thống mạng máy tính 

phục vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một cách có hiệu quả: Để quản lý 

việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin và hệ thống mạng máy tính có 

hiệu quả, các trường cần xây dựng qui định sử dụng từng hệ thống trang thiết bị và 

qui trình sử dụng. Đối với các thiết bị phần cứng, cần phân công người quản trị, 

theo dõi nhật ký hoạt động, mở rộng dung lượng, bộ nhớ khi cần thiết đảm bảo đủ 

đáp ứng nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí. Đối với các hệ thống phần mềm, cần xây 

dựng qui trình quản lý, trong đó phân công người quản trị hệ thống, quản lý và phân 

cấp các tài khoản người sử dụng theo đúng vai trò, nhiệm vụ tham gia trên hệ thống. 

Cần xây dựng đầy đủ, rõ ràng các tài liệu hướng dẫn sử dụng để cán bộ, giáo viên 

nắm được các chức năng để sử dụng có hiệu quả. 

- Tăng cường việc bảo trì, bảo quản hệ thống các thiết bị phần cứng, phần 

mềm để việc sử dụng ổn định, an toàn, hiệu quả: Để bảo trì, bảo quản hệ thống các 

thiết bị phần cứng, phần mềm của trường, cần xây dựng nội qui qui định về công tác 

bảo trì, bảo quản và thực hiện an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu trên hệ thống. Qui 

định được thông báo và hướng dẫn thực hiện đến từng cán bộ, giáo viên tham gia hệ 

thống nhằm bảo vệ người sử dụng hệ thống an toàn, hiệu quả.  

- Tổ chức nghiên cứu phát triển, cập nhật công nghệ mới đáp ứng nhu cầu 

của người sử dụng tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng: cần xây dựng qui 

định, qui trình phát triển, nâng cấp cập nhật công nghệ mới để bộ phận chịu trách 

nhiệm về CNTT thực hiện. Qui trình được xây dựng bắt nguồn từ nhu cầu người sử 

dụng. Người sử dụng có thể là cán bộ, giáo viên có nhu cầu thay đổi hay bổ sung 

các chức năng mới có thể đưa ra đề xuất yêu cầu. Trên cơ sở yêu cầu từ người sử 

dụng, cán bộ phát triển phần mềm thực hiện quá trình khảo sát, phân tích và thiết kế 
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hệ thống, lập trình và kiểm thử sản phẩm mới. Hệ thống trang thiết bị và phần mềm 

mới cần được nghiệm thu kèm theo qui trình sử dụng và tài liệu hướng dẫn. Định 

kỳ, nhà trường cần đưa ra kế hoạch nghiên cứu phát triển và nâng cấp hệ thống để 

luôn có được hạ tầng công nghệ cập nhật, hiện đại cho giáo viên có môi trường tốt 

để tham gia hoạt động dạy học. 

Trang bị đầy đủ và sử dụng hiệu quả các phương tiện công nghệ thông tin và 

hệ thống mạng máy tính phục vụ cho hoạt động dạy học của giáo viên bao gồm các 

hoạt động sau đây: 

1. Tìm hiểu nhu cầu về các phương tiện công nghệ thông tin và hệ thống 

mạng máy tính. Hoạt động này có 2 nhiệm vụ: 

• Khảo sát hiện trạng các phương tiện công nghệ thông tin và hệ thống mạng 

máy tính phục vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và các yêu cầu mới cho 

hệ thống phần mềm; 

• Xác định nhu cầu về các phương tiện công nghệ thông tin và hệ thống mạng 

máy tính phục vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. 

2. Xây dựng kế hoạch và mua sắm các phương tiện công nghệ thông tin và 

hệ thống mạng máy tính. Hoạt động này có 2 nhiệm vụ: 

• Lên kế hoạch đầu tư, phát triển, nâng cấp hệ thống trang thiết bị và phần 

mềm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên;  

• Tổ chức đầu tư, mua sắm, nghiên cứu phát triển, nâng cấp hệ thống trang 

thiết bị và phần mềm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. 

3. Tổ chức quản lý sử dụng, bao trì, bảo mật các phương tiện công nghệ thông 

tin và hệ thống mạng máy tính. Hoạt động này có 2 nhiệm vụ sau đây: 

• Quản lý danh mục và quản lý sử dụng hệ thống trang thiết bị, phần 

mềm theo phân cấp; 

• Bảo trì, bảo mật, bảo quản theo quy trình sử dụng và tài liệu hướng dẫn. 

4. Thường xuyên đánh giá hiệu quả đầu tư và sử dụng các phương tiện 

công nghệ thông tin và hệ thống mạng máy tính. Hoạt động này có 1 nhiệm 

vụ sau đây: 

• Đánh giá định kỳ sự đáp ứng và hiệu quả đầu tư, phát triển, sử dụng hạ 

tầng công nghệ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. 
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- Tổ chức phát triển và cung ứng đầy đủ học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên  

Thông qua cập nhật, phát triển và cung ứng đầy đủ học liệu với nội dung phù 

hợp với nhu cầu của giáo viên, đặc biệt là học liệu điện tử, giúp giáo viên tiếp cận 

tri thức một cách thuận tiện, dễ dàng trên máy tính và các thiết bị, thuận lợi cho việc 

tự học mọi lúc mọi nơi. Nhờ đó mà có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo 

và bồi dưỡng giáo viên. 

Việc quản lý phát triển nội dung học liệu có vai trò rất quan trọng để phát 

triển nội dung theo hướng phù hợp với yêu cầu của các nhà trường và đáp ứng nhu 

cầu của giáo viên. Để quản lý phát triển học liệuđào tạo và bồi dưỡng giáo viên, các 

trường cần tập trung quản lý việc thiết kế, triển khai xây dựng nội dung học liệu; 

quản lý công việc thẩm định, xét duyệt; quản lý việc khai thác và vận hành hệ thống 

học liệu; quản lý việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật định kỳ và thường xuyên học liệu 

điện tử của toàn bộ các môn học. Cụ thể: 

- Xác định những bất cập cần điều chỉnh, cập nhật, nâng cấp, bổ sung đối 

với học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên:Rà soát học liệu đào tạo và bồi dưỡng 

giáo viên; Phân tích các ý kiến phản hồi của giáo viên về học liệu; Tiếp nhận, cập 

nhật các nội dung giảng dạy mới theo chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; 

Khảo sát thực tế nhu cầu sử dụng học liệu trên các phương tiện học tập. 

- Xác định nội dung cần điều chỉnh, cập nhật, nâng cấp, bổ sung học liệu 

đào tạo và bồi dưỡng giáo viên:Kiểm tra (chuyên môn và kỹ thuật) và xác định nội 

dung cần được điều chỉnh, cập nhật, nâng cấp, bổ sung học liệu đào tạo và bồi 

dưỡng giáo viên; xây dựng kế hoạch thực hiện. 

- Tổ chức xây dựng kịch bản sư phạm của học liệu:Phân công, theo dõi giáo 

viên kết hợp với chuyên gia thiết kế bài giảng để thống nhất xây dựng kịch bản bài 

giảng đáp ứng kế hoạch và yêu cầu đặt ra (các nội dung cần được điều chỉnh, cập 

nhật, nâng cấp, bổ sung), đảm bảo tính sư phạm cho người tự học. 

- Tổ chức xây dựng kịch bản tổng thể học liệu (về sư phạm, kỹ thuật):Phân 

công, theo dõi giáo viên kết hợp chuyên gia thiết kế bài giảng và chuyên gia kỹ 

thuật học liệu để thống nhất xây dựng kịch bản bài giảng, học liệu phần mềm trên 

cơ sở kịch bản sư phạm được thông qua về nội dung chuyên môn. 
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- Tổ chức phát triển nội dung học liệu phần mềm: Phân công, theo dõi 

chuyên gia kỹ thuật thực hiện ứng dụng các hiệu ứng kỹ thuật xây dựng bài giảng 

theo kịch bản đã thống nhất ở trên. 

- Tiếp thu các ý kiến từ chuyên gia, người học về học liệu để hoàn thiện: 

Tiếp thu các ý kiến đánh giá, thẩm định của chuyên gia; ý kiến khảo sát người học 

thử để chỉnh sửa và hoàn thiện. 

- Thông qua Hội đồng nghiệm thu học liệu:Họp hội đồng nghiệm thu về nội 

dung và kỹ thuật của học liệu. 

- Hoàn thiện học liệu:Chỉnh sửa các nội dung theo ý kiến trong biên bản họp 

Hội đồng nghiệm thu. 

- Nghiệm thu và đưa vào sử dụng:Hội đồng nghiệm thu; Ký ban hành học 

liệu và đưa lên hệ thống đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. 

Việc thực hiện giải pháp này phải tiến hành theo các bước cụ thể sau đây:  

- Xây dựng kế hoạch thực hiện:Kế hoạch phát triển nội dung học liệu đào tạo 

và bồi dưỡng giáo viên phải được thể hiện trong kế hoạch hàng năm của nhà trường. 

Kế hoạch này phải bao gồm các hoạt động như rà soát, đánh giá nguồn học liệu đào 

tạo và bồi dưỡng giáo viên đang được sử dụng, xác định nhu cầu điều chỉnh, nâng 

cấp, cập nhật, bổ sung học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. 

- Tổ chức thực hiện:Nhà trường cần ban hành qui trình phát triển nội dung 

học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Ban lãnh đạo nhà trường cần thành lập các 

nhóm phát triển học liệu điện tử. Thành phần của các nhóm này có thể bao gồm các 

cán bộ, giáo viên có khả năng và đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ, cụ thể là: 

giáo viên chuyên môn; chuyên gia thiết kế nội dung học liệu; chuyên gia kỹ thuật 

xây dựng nội dung và kỹ thuật trường quay; cán bộ quản lý điều phối chung. Tổ 

chức bồi dưỡng, tập huấn cho các nhóm phát triển học liệu điện tử về qui trình mới và 

bổ sung kiến thức, kỹ năng để thực hiện đối với từng hoạt động cụ thể. 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo thực hiện hoạt động phát 

triển nội dung học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch và qui trình đã 

ban hành, bám sát các tiêu chuẩn đặt ra.Tổ chức giám sát việc thực hiện theo từng 

giai đoạn để đảm bảo yêu cầu và kế hoạch đặt ra, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các thành viên trong nhóm phát triển nội dung học liệu, đảm bảo việc giám sát, 
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thẩm định học liệu trong từng giai đoạn. Học liệu sau khi hoàn thành được thông 

qua tại Hội đồng đánh giá, nghiệm thu của nhà trường, từ đó nhà trường ra quyết 

định chính thức sử dụng học liệu điện tử vào giảng dạy. 

Hình 3.1. Quy trình tổ chức phát triển học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên  

 

* Điều kiện thực hiện 

- Nhà trường cần thường xuyên giám sát việc sử dụng các phương tiện công 

nghệ thông tin và hệ thống mạng máy tính phục vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ 

giáo viên sao cho có hiệu quả.  

- Nhà trường cần có đội ngũ cán bộ quản trị và phát triển phần mềm có trình 

độ chuyên nghiệp để nghiên cứu, phát triển nâng cấp hệ thống. Việc nghiên cứu 

phát triển, nâng cấp công nghệ mới có thể được thực hiện thông qua hợp tác với đơn 

vị bên ngoài nhà trường nếu nhà trường không đủ khả năng về nguồn nhân lực.  

- Cán bộ, giáo viên cần có ý thức chấp hành nghiêm túc các qui định về an 

toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu. 

- Định kỳ hàng năm nhà trường cần tổ chức đánh giá việc khai thác, sử dụng 

hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm để kịp thời có giải pháp sử dụng hiệu quả 

hơn, phù hợp với sự phát triển của CNTT. 

- Nhà trường cần có nguồn kinh phí để duy trì, tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, 

phát triển và nâng cấp cho hệ thống. 

Thành 
lập Ban 
chỉ đạo 

Lập kế 
hoạch 
phát 
triển 

học liệu 

Phân 
nhóm 
triển 
khai 
phát 

triển học 
liệu 

Điều 
phối các 

hoạt 
động 
phát 

triển học 
liệu 

Đánh 
giá hiệu 
quả phát 
triển học 

liệu 

Ban 
hành và 
sử dụng 
học liệu 

trong 
đào tạo 

Lấy ý 
kiến 
phản 

hồi của 
người 
học 

Điều 
chỉnh, 

cập 
nhật, 

bổ sung 
hàng 
năm 
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- Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện gồm: Quyết định thành lập Hội 

đồng rà soát học liệu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên có sự tham gia của các đơn vị 

chuyên môn và đơn vị quản lý, sử dụng học liệu; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; 

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu học liệu có sự tham gia của các chuyên 

gia theo ngành phù hợp và đơn vị quản lý, sử dụng học liệu. Ban hành các văn bản 

qui định, hướng dẫn như: Qui định các tiêu chuẩn xây dựng học liệu điện tử; Qui 

trình xây dựng, cập nhật học liệu điện tử; Tài liệu tập huấn xây dựng, cập nhật học 

liệu điện tử cho giáo viên và cho các cán bộ thiết kế học liệu, các cán bộ kỹ thuật; 

qui định chế độ, thù lao cho giáo viên vá các cán bộ tham gia thực hiện. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý cần có trình độ, hiểu biết nhất định đối với hình 

thức đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Có đủ đội ngũ tham gia thực hiện bao gồm: 

đội ngũ giáo viên, đội ngũ thiết kế học liệu, đội ngũ kỹ thuật xây dựng học liệu. 

- Có đủ cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện công tác xây dựng, cập nhật học 

liệu điện tử như: phòng studio có đủ diện tích phục vụ buổi giảng làm học liệu điện 

tử, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc ghi âm, ghi hình, có đầy đủ phần mềm 

xử lý, đóng gói, thử nghiệm học liệu điện tử. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động, cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù 

công việc nhằm khuyến khích những người tham gia và thúc đẩy công tác xây 

dựng, cập nhật học liệu điện tử đảm bảo kế hoạch và yêu cầu.  

3.3. Khảo nghiệm mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của các nhóm giải pháp  

3.3.1. Mục đích khảo nghiệm 

Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 

và những năm tiếp theo. (Xem phụ lục 3) 

3.3.2. Tổ chức khảo nghiệm 

- Tổ chức khảo sát lấy ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các nhóm 

giải pháp. 

- Số lượng tham gia khảo nghiệm: 200 người.  

+ Số phiếu phát ra: 200 phiếu 

+ Số phiếu thu về: 200 phiếu 
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  - Đối tượng khảo nghiệm: Lãnh đạo các cấp Sở Giáo dục và Đào tạo, CBQL 

và giáo viên các trường tham gia khảo sát. 

- Cách thức khảo nghiệm: Phát phiếu cho các đối tượng tham gia trả lời 

phiếu.  

- Xử lý số liệu phiếu khảo nghiệm: Xử lý bằng phần mềm SPSS và phân tích 

độ tương quan trong các mức độ khảo nghiệm cấp thiết và khả thi của các giải pháp 

đề xuất. 

3.3.3. Kết quả khảo nghiệm 

3.3.3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của nhóm giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những 

năm tiếp theo 

Bảng 3.13. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết của nhóm giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025  

và những năm tiếp theo 

 Nhóm giải pháp 

Rất không 

cấp thiết 

Không  

cấp thiết 

Bình 

thường 
Cấp thiết 

Rất cấp 

thiết 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

GP1: Giải pháp quy 

hoạch lại mạng lưới các 

cơ sở giáo dục đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ quản 

lý giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

4 2.00 15 7.50 35 17.50 38 19.00 108 54.00 

GP 2: Giải pháp về tổ 

chức thực hiện đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ quản 

lý gắn với cơ sở giáo 

dục theo hướng thực 

hành thiết thực và hiệu 

quả 

6 3.00 9 4.50 30 15.00 52 26.00 103 51.50 

GP 3: Giải pháp về phát 

triển chương trình, tài 

liệu đào tạo, bồi dưỡng, 

phát triển tài liệu bồi 

dưỡng cán bộ quản lý 

2 1.00 15 7.50 34 17.00 45 22.50 104 52.00 
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 Nhóm giải pháp 

Rất không 

cấp thiết 

Không  

cấp thiết 

Bình 

thường 
Cấp thiết 

Rất cấp 

thiết 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

GP 4: Gải pháp về các 

điều kiện đảm bảo chất 

lượng đội ngũ, cơ sở vật 

chất, tài chính của các 

cơ sở giáo dục phổ 

thông và cơ sở tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý 

đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục 

4 2.00 12 6.00 38 19.00 38 19.00 108 54.00 

 

Bảng 3.14. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của nhóm giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025  

và những năm tiếp theo 

Nhóm giải pháp  

Rất không 

khả thi 

Không khả 

thi 

Bình 

thường 
Khả thi Rất khả thi 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

GP1: Giải pháp quy 

hoạch lại mạng lưới các 

cơ sở giáo dục đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ quản lý 

giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

5 2.50 10 5.00 34 17.00 39 19.50 112 56.00 

GP 2: Giải pháp về tổ 

chức thực hiện đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ quản lý 

gắn với cơ sở giáo dục 

theo hướng thực hành 

thiết thực và hiệu quả 

3 1.50 13 6.50 29 14.50 38 19.00 117 58.50 

GP 3: Giải pháp phát 

triển chương trình, tài liệu 

đào tạo, bồi dưỡng, phát 

3 1.50 10 5.00 29 14.50 46 23.00 112 56.00 
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Nhóm giải pháp  

Rất không 

khả thi 

Không khả 

thi 

Bình 

thường 
Khả thi Rất khả thi 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

triển tài liệu bồi dưỡng 

cán bộ quản lý giáo dục 

đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục giai đoạn 2017-

2025 và những năm tiếp 

theo 

GP 4: Giải pháp về các 

điều kiện đảm bảo chất 

lượng đội ngũ, cơ sở vật 

chất, tài chính của các cơ 

sở giáo dục phổ thông và 

cơ sở tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng nhà giáo và cán bộ 

quản lý đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục 

3 1.50 9 4.50 33 16.50 44 22.00 111 55.50 

 

 

Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của nhóm giải pháp 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 

và những năm tiếp theo 
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 Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết và khải thi của nhóm giải pháp nâng 

cao chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những 

năm tiếp theo tại Bảng 3.1, 3.2 và Biểu đồ 3.1 cho thấy:Các giải pháp 1, 2, 3 và 4 

được khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi theo 5 mức độ: Rất cấp thiết, Cấp 

thiết, Bình thường, Không cấp thiết và Rất không cấp thiết; và Rất khả thi, 

Khả thi, Bình thường, Không khả thi và Rất không khả thi. Trong đó, Giải 

pháp 1. Giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo được đánh giá là Rất cấp thiết chiếm tỷ lệ là 54% và Giải 

pháp 4. Giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài 

chính của các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục được đánh giá là Rất khả 

thi chiếm tỷ lệ là 54%. Còn các giải pháp còn lại cũng có chiếm tỷ lệ về tính rất cấp 

thiết trên mức trung bình, cụ thể, .Giải pháp 2. Giải pháp về tổ chức thực hiện đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý gắn với cơ sở giáo dục theo hướng thực hành thiết 

thực và hiệu quả được đánh giá là Rất cấp thiết chiếm tỷ lệ là 51% và Giải pháp 

3.Giải pháp phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài liệu 

bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 

2017-2025 và những năm tiếp theo được đánh giá là Rất cấp thiết chiếm tỷ lệ là 

52%. Tương tự như vậy, kết quả khảo nghiệm về mức độ Rất khả thi của các các 

giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo cũng đều chiếm 

tỷ lệ trên mức trung bình. Cụ thể: Giải pháp 2. Giải pháp phát triển chương trình, 

tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo lại có 

mức độ Rất khả thi chiếm tỷ lệ cao nhất là 58%. Giải pháp 1 và Giải pháp 3 đều 

chiếm tỷ lệ là 56% và Giải pháp 1 chiếm tỷ lệ là 55%. Nhìn chung kết quả khảo 

nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp đều có mối tương quan khả thuận 

chặt, các giải pháp đề xuất đã có tính rất cấp thiết thì đều mang tính khả thi. Chứng 

tỏ các giải pháp trong nhóm giải pháp dành cho Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục 

đều thể hiện được tính ứng dụng cao trong thực tiễn và gắn với các hoạt động của 

nhà quản lý trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.  
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3.3.3.2. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của nhóm giải pháp nâng 

cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những 

năm tiếp theo 

Bảng 3.15. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết của nhóm giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025  

và những năm tiếp theo 

 Nhóm giải pháp 

Rất không 

cấp thiết 

Không cấp 

thiết 

Bình 

thường 
Cấp thiết Rất cấp thiết 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

GP1: Giải pháp quy 

hoạch lại mạng lưới 

nhà giáo đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục 

giai đoạn 2017-2025 

và những năm tiếp 

theo 

6 3.00 8 4.00 16 8.00 56 28.00 114 57.00 

GP 2: Giải pháp về tổ 

chức thực hiện đào tạo 

giáo viên gắn với 

trường phổ thông theo 

hướng thiết thực và 

hiệu quả 

5 2.50 3 1.50 15 7.50 72 36.00 105 52.50 

GP 3: Giải pháp hoàn 

thiện chương trình 

đào tạo, tài liệu, sách 

giáo khoa của các 

trường, khoa sư phạm 

theo chương trình 

giáo dục phổ thông 

mới đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo. 

3 1.50 9 4.50 18 9.00 66 33.00 104 52.00 

GP4: Giải pháp về các 

điều kiện đảm bảo 

chất lượng đội ngũ, cơ 

sở vật chất, tài chính 

của các trường sư 

phạm và các trường 

phổ thông đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

6 3.00 6 3.00 21 10.50 48 24.00 119 59.50 
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Bảng 3.16. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của nhóm giải pháp nâng cao 

chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025  

và những năm tiếp theo 

  

Rất không 

khả thi 

Không  

khả thi 
Bình thường Khả thi Rất khả thi 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

GP1: Giải pháp quy 

hoạch lại mạng lưới 

nhà giáo cơ sở giáo 

dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

4 2.00 8 4.00 26 13.00 57 28.50 105 52.50 

GP 2: Giải pháp về tổ 

chức thực hiện đào tạo 

giáo viên gắn với 

trường phổ thông theo 

hướng thiết thực và 

hiệu quả 

3 1.50 9 4.50 22 11.00 57 28.50 109 54.50 

GP 3: Giải pháp hoàn 

thiện chương trình 

đào tạo, tài liệu, sách 

giáo khoa của các 

trường, khoa sư phạm 

theo chương trình 

giáo dục phổ thông 

mới đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo. 

5 2.50 5 2.50 20 10.00 70 35.00 100 50.00 

GP4: Giải pháp về các 

điều kiện đảm bảo 

chất lượng đội ngũ, cơ 

sở vật chất, tài chính 

của các trường sư 

phạm và các trường 

phổ thông đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo 

dục 

3 1.50 7 3.50 17 8.50 69 34.50 104 52.00 
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Biểu đồ 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi  

của nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục  

giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo 

 Kết quả khảo nghiệm về tính cấp thiết và khả thi của nhóm giải pháp nâng 

cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những 

năm tiếp theo tại Bảng 3.3, Bảng 3.4 và Biểu đồ 3.2 cho thấy:Các giải pháp 1, 2, 

3 và 4 được khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi theo 5 mức độ: Rất cấp 

thiết, Cấp thiết, Bình thường, Không cấp thiết và Rất không cấp thiết; và Rất 

khả thi, Khả thi, Bình thường, Không khả thi và Rất không khả thi. Trong đó, 

Giải pháp 4.Giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, 

tài chính của các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục được đánh giá là Rất cấp 

thiết chiếm tỷ lệ là 59,50 % và Giải pháp 1. Giải pháp về các điều kiện đảm bảo 

chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài chính của các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ 

sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục được đánh giá là Rất khả thi chiếm tỷ lệ là 57%. Tương tự như vậy, kết 

quả khảo nghiệm về mức độ Rất khả thi của các các giải pháp nâng cao chất lượng 
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đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-

2025 và những năm tiếp theo cũng đều chiếm tỷ lệ trên mức trung bình. Cụ thể: 

Giải pháp 2 được đánh giá là Rất khả thi chiếm tỷ lệ là 54,50%. Giải pháp 1 xếp 

thứ hai chiếm tỷ lệ là 52,50% và Giải pháp 3 và 4 đều chiếm tỷ lệ xấp xỉ trên 50%. 

Nhìn chung kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp đều có 

mối tương quan khả thuận chặt, các giải pháp đề xuất đã có tính rất cấp thiết thì đều 

mang tính khả thi. Chứng tỏ các giải pháp trong nhóm giải pháp dành cho đội ngũ 

nhà giáo các cơ sở giáo dục đều thể hiện được tính thực tiễn nếu được đưa vào 

chuẩn hóa trong quá trình quản lý và thực thi. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Đề tài đã tập trung nghiên cứu về một số vấn đề cơ sở lý luận về chất 

lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo. Cụ thể: 

- Đã xác định được hệ thống các khái niệm như: Chất lượng cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục, Các quan điểm về chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục, các 

quan điểm về chất lượng đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục,....  

- Đã phân tích được yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo và phân tích vị trí, 

vai trò của đội ngũ nhà giáo và CBQL đối với cơ sở giáo dục và Ngành giáo dục. 

- Đã xây dựng khung lý luận, căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học xây dựng hệ 

thống tiêu chí chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. Cụ thể: 

* Đối với đội ngũ CBQL các cơ sở giáo dục gồm có: 

1) Mô tả công việc của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (mầm non, phổ thông);  

2) Xác định các vai trò lãnh đạo, quản trị nhà trường/cơ sở giáo dục và đào tạo 

3) Xác định tiêu chuẩn năng lực cần có của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;  

4) Tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.  

Với phương pháp tiếp cận hệ thống như đã phân tích ở trên, Đề tài đã đề xuất 

các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục cho các cấp học, 

bậc học, gồm: 

1) Khung tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Mầm 

non gồm 3 lĩnh vực; 11 tiêu chí; 45 chỉ báo), cụ thể: 

Lĩnh vực 1: Chất lượng các yếu tố thuộc về cá nhân của CBQL (có 4 tiêu chí; 

16 chỉ báo); 

Lĩnh vực 2: Chất lượng các mối quan hệ của CBQL với môi trường công tác 

(các cấp lãnh đạo địa phương, đồng nghiệp, cha mẹ trẻ) với gia đình và cộng đồng 

(có 2 tiêu chí; 10 chỉ báo); 

Lĩnh vực 3: Chất lượng trong chỉ đạo, quản lý chăm sóc giáo dục trẻ MN và 

chất lượng các cơ sở GDMN (có 5 tiêu chí; 19 chỉ báo). 
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2) Khung tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Phổ 

thông gồm 5 lĩnh vực; 19 tiêu chí; 85 chỉ báo), cụ thể: 

Lĩnh vực 1: Kế hoạch phát triển và đổi mới nhà trường (2 tiêu chí)  

Lĩnh vực 2: Lãnh đạo và quản lý nhà trường (7 tiêu chí)  

Lĩnh vực 3: Phát triển mối quan hệ với cộng đồng (3 tiêu chí)  

Lĩnh vực 4: Điều kiện, môi trường làm việc (2 tiêu chí)  

Lĩnh vực 5: Phát triển toàn diện bản thân (5 tiêu chí)  

* Đối với đội ngũ nhà giáo được tiếp cận theo các nhóm tiêu chí đánh giá chất 

lượng như: 

+ Nhóm tiêu chí về mục tiêu đánh giá giáo viên 

+ Nhóm tiêu chí về xu hướng đánh giá phẩm chất đội ngũ nhà giáo 

+ Nhóm tiêu chí đánh giá hoạt động dạy học chuyên nghiệp. 

 + Nhóm tiêu chí đánh giá giáo viên hiệu quả  

- Đã phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. 

1.2. Đề tài đã tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục với 2.600 mẫu gồm CBQL và giáo viên các cơ sở giáo dục tại 06 

tỉnh: Lào Cai, Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An, Cần Thơ và ĐakLak với các nội dung 

khảo sát gồm: Đánh giá thực trạng hệ thống mạng lưới các trường đào tạo ngành sư 

phạm, khoa sư phạm và quản lý giáo dục; Đánh giá thực trạng về số lượng và cơ 

cấu đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục; Đánh giá thực trạng về các điều kiện 

và tiêu chuẩn của đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục đáp ứng vị trí việc làm 

và chức danh nghề nghiệp và Đánh giá thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của 

đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục,.... Kết quả khảo sát được thể hiện rõ ở 

Chương 2 với 14 bảng và 12 biểu đồ đã làm rõ các chỉ số đánh giá chất lượng đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trong bối 

cảnh hiện nay so với các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ mà đề tài đã xây dựng 

ở Chương 1. Từ đó đã đánh giá được thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo với hai 

khía cạnh chính sau: 

1) Trình độ đào tạo chuyên môn (về bằng cấp) của đội ngũ hiệu trưởng đều 

đạt chuẩn. Nhìn chung, đối chiếu với các Chuẩn hiệu trưởng hiện nay, thì năng lực 
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quản trị nhà trường của đại bộ phận hiệu trưởng còn khoảng cách đáng kể. Do đó 

bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trong thời gian tới 

là cực kỳ quan trọng. 

2) Đời sống vật chất của đội ngũ hiệu trưởng các cấp so với mặt bằng chung 

của xã hội có thể chấp nhận được trong bối cảnh kinh tế đất nước hiện nay. 

1.3. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất được hệ thống các 

nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo. Gồm có các nhóm giải pháp cụ thể như sau: 

* Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL cơ sở giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. Bao gồm các giải pháp sau: 

GP1: Giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

GP 2: Giải pháp về tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý gắn với cơ 

sở giáo dục theo hướng thực hành thiết thực và hiệu quả 

GP 3: Giải pháp phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài 

liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 

2017-2025 và những năm tiếp theo 

GP 4: Giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài 

chính của các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 

Các giải pháp đề xuất đã thể hiện rõ tính cấp thiết và khả thi. Các giải pháp đều 

đã khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi và đạt được tỷ lệ khá cao. 

* Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cơ sở giáo dục giai 

đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. Bao gồm các giải pháp sau: 

GP1: Giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhà 

giáo cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và 

những năm tiếp theo 

GP 2: Giải pháp về tổ chức thực hiện đào tạo giáo viên gắn với trường phổ thông 

theo hướng thiết thực và hiệu quả 
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GP 3: Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu, sách giáo khoa của các 

trường, khoa sư phạm theo chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo. 

GP4: Giải pháp về các điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, tài 

chính của các trường sư phạm và các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục 

2. Khuyến nghị 

2.1.Với các cấp Bộ Ngành liên quan 

Để có giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp và đời sống vật 

chất tinh thần của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ sở, thì trước hết 

phải có cơ sở pháp lý mạnh Cơ sở pháp lý đó là ban hành Luật Nhà giáo và nghề 

dạy học. Luật Giáo dục hiện hành (có hiệu lực từ 1/7/2020) và Luật viên chức chưa 

đủ có sở pháp lý cho các giải pháp mạnh năng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp 

cho đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục.Trong Luật Giáo dục có Chương IV  

Nhà giáo.Trong Chương này có 4 Mục, với 13 điều. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề 

liên quan đến nhà giáo và nghề dạy học chưa được đề cập đến (như an ninh và an 

sinh nghề nghiệp). 13 điều hình như chỉ hướng đến các nhà giáo thuộc các trường 

công lập. Do đó cần đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo và Nghề dạy học. 

  Trong Luật Nhà giáo và Nghề dạy học đề cập ít nhất `đến những vấn đề sau: 

-Xác lập chuẩn mực pháp lý về phẩm chất, năng lực của nhà giáo và những 

người tham gia quản lý nhà trường;  

- Xác định các quy định về quyền và trách nhiệm của nhà giáo trong việc tổ 

chức quá trình dạy học, lựa chọn sách giáo khoa/ tài liệu giảng dạy và áp dụng 

phương pháp giảng dạy;  

- Quy định về tổ chức đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nhà giáo và về hệ thống 

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; 

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan/ tổ chức và cá nhân quản lý/ sử dụng 

lao động của nhà giáo trong việc cải thiện điều kiện hành nghề dạy học, bảo đảm an 

ninh nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến và vị thế xã hội của nhà giáo; 

- Quy định về Hội nghề nghiệp của nhà giáo và việc thực hiện các chức năng 

của một hội nghề nghiệp trong đó có chức năng phản biện đối với các chính sách có 
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liên quan về giáo dục, thẩm định chương trình đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ 

hành nghề dạy học... 

Điều chỉnh chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục như: 

  Trước hết có đề tài/dự án đánh giá tính hiệu quả của các chính sách đối với 

nhà giáo và CBQL giáo dục cơ sở Trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị với Đảng và Nhà 

nước có chính sách phù hợp với vị trí, vai trò của nhà giáo, CBQL và đặc điểm lao 

động của họ. 

- Để đáp ứng chất lượng nhân lực cao trong Ngành Giáo dục như Nghị quyết 

Đại hội 13 đã nêu rõ thì cần phải hướng tới chất lượng thật, chất lượng đội ngũ gắn 

với năng lực và hiệu quả phù hợp với việc hoàn thiện bằng cấp và thăng hạng. 

- Phân cấp đánh giá chất lượng đội ngũ giao cho các cơ sở giáo dục để phù 

hợp với cơ chế tự chủ trong tuyển dụng giáo viên. 

- Hướng tới từng bước giao tự chủ về xây dựng chất lượng nguồn lực giáo 

viên mầm non và phổ thông cho Bộ giáo dục và đào tạo dựa trên các cơ sở dự báo 

về quản lý nhân lực phục vụ cho Ngành giáo dục. 

2.2. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo 

Đổi mới cơ bản nội dung, cách thức tổ chức bồi dưỡng GV, CBQL để đáp ứng 

yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục, trước mắt đáp ứng yêu cầu của việc 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.Đối với GV, CBQL, đặc biệt giáo 

viên MN, công tác ở những vùng dân tộc thiểu số, thay vì bồi dưỡng tiếng Anh, 

phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (mỗi GV, CBQL 

phải thành thạo từ 2 đến 3 thứ tiếng DTTS) 

  1) Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo 

  Trước mắt tập trung bồi dưỡng GV về năng lực dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực học sinh, các công việc cần làm: 

- Biên soạn tài liệu về các chủ đề: 

+ Dạy học môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh 

+ Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học 

sinh 

+ Kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường 
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+ Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm 

- Tổ chức bồi dưỡng: 

+ Công tác bồi dưỡng giao cho các trường sư phạm: 

Các trường Sư phạm Trọng điểm bồi dưỡng Giảng viên các trường Sư phạm 

Địa phương và giáo viên THPT 

Các trường sư phạm Địa phương chịu trách nhiệm bồi dưỡng GV tiểu học và 

THCS 

+ Hình thức bồi dưỡng: kết hợp bồi dưỡng tập trung (theo từng khóa, kéo dài 

ít nhất 3 tháng) với bồi dưỡng tại trường theo tổ chuyên môn 

+ Bồi dưỡng qua mạng internet (hệ thống E.learning) 

- Các trường Sư phạm xây dựng các Chương trình đào tạo lại với thời gian đào 

tạo từ 1 đến 2 năm. Các chương trình đào tạo lại đáp ứng yêu cầu của Chương trình 

giáo dục phổ thông mới. 

   2) Bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

Học viện quản lý giáo dục và Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo 

dục cá cấp chịu trách nhiệm bồi dưỡng CBQL cơ sở giáo dục các cấp theo các chủ 

đề gắn với các Chuẩn hiệu trưởng. Tổ chức bồi dưỡng tập trung theo từng khóa từ 6 

tháng đến 01 năm, đồng thời triển khai nhiều chuyên đề bồi dưỡng trực tuyến hoặc 

qua E-learnning. 
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