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               Biểu B1-2b-TMĐTXH 
    08/2017/TT-BKHCN 

THUYẾT MINH 
 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

CẤP QUỐC GIA  
 
 

 
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI. 

1 Tên đề tài:  

Nghiên cứu định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới 
giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lí nhân 
sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông 
 

1a.   Mã số của đề tài: 

KHGD/16-20.ĐT.029 

 

2 Loại đề tài: 

 Thuộc Chương trình “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” Mã số: KHGD/16-20 

 Độc lập                                               

 Khác   

 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(Dự kiến từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 7 năm 
2020) 

 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia       

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí 3,600.000  triệu đồng, trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 3,600.000  triệu đồng 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Không 
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Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                   

 Khoán từng phần, trong 
đó:     

- Kinh phí khoán:  

   3,600.000 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán chi:  

  0 

                                                 



 

2

7 
Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: VŨ THÀNH HƯNG        

Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1957               Nam/ Nữ:        Nam 

Học hàm, học vị:  Phó Giáo sư, Tiến sỹ. 

Chức danh khoa học:  Giảng viên cao cấp    Chức vụ: 

Điện thoại của tổ chức: 024 3869 4197        Mobile: 0911 435 066 

Fax: 024 3869 1682                                      E-mail: vuthanhhung@hotmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Địa chỉ tổ chức: Số 207, Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

8  
Thư ký khoa học:  

Họ và tên: LÊ THỊ MỸ LINH  

Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1964                Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư. Tiến Sỹ 

Chức danh khoa học: Giảng viên chính.        Chức vụ:  

Điện thoại của tổ chức: 024 38690055          Mobile: 0913003492  

Fax: 024 3869 1682                                       E-mail: linh.neubs@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Địa chỉ tổ chức: Số 207, Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

9 
Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

Điện thoại: 024 3628 0280  Fax: 024 3 869 3368 E-mail:  

Website: http://www.neu.edu.vn 

Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. TRẦN THỌ ĐẠT 

Số tài khoản: 3713.0.1055543 

Ngân hàng: Kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Cơ quan chủ quản đề tài: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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10 
Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

Tổ chức 1 : Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

Cơ quan chủ quản:  Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điện thoại: 024.38695144;         

Địa chỉ: Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. HOÀNG ĐỨC MINH, Cục trưởng  

Tổ chức 2 : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024 394232639      

Địa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. TRẦN CÔNG PHONG  

Tổ chức 3 : Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội 

Điện thoại: 024.38242074    

Địa chỉ: Số 2 Đinh Lễ, Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà nội.  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. ĐÀO QUANG VINH  

Tổ chức 4 : Trường Đại học Lao động và Xã hội 

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội 

Điện thoại: 024 3556 4584;   

Địa chỉ: Số 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. LÊ THANH HÀ 

Tổ chức 5 : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Cơ quan  chủ quản:  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024 3754 7823; Fax: ............................................................... ... 

Địa chỉ: Số 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS. NGUYỄN VĂN MINH.  

Tổ chức 6 : Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ quan  chủ quản  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: (08) 38352020         

Địa chỉ: Số 280 An Dương Vương, P4, Q5, thành phố Hồ Chí Minh  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS. TS. NGUYỄN THỊ MINH HỒNG  
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11  Cán bộ thực hiện đề tài
 

  (Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ 

trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ lập danh sách 

theo mẫu này có xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực hiện đề 

tài2 
Tổ chức công tác 

1 PGS.TS. Vũ Thành Hưng Chủ nhiệm đề tài Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân 

2 PGS.TS. Lê Thị Mỹ Linh Thư ký khoa học đề tài Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân 

3 PGS.TS. Lê Thanh Hà Thành viên nghiên cứu 
chính 

Trường Đại học Lao Động và 
Xã hội 

4 PGS.TS. Lê Anh Vinh Thành viên nghiên cứu 
chính 

Viện Khoa học Giáo dục Việt 
Nam 

5   PGS.TS. Đỗ Hương Trà  Thành viên nghiên cứu 
chính 

Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội 

6 PGS.TS. Ngô Minh Oanh  Thành viên nghiên cứu 
chính 

Trường Đại học Sư phạm TP 
HCM 

7 TS. Nguyễn Vân Thùy Anh Thành viên nghiên cứu 
chính 

Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân 

8 PGS.TS. Đào Thị Thanh  

               Lam 

Thành viên nghiên cứu 
chính 

Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân 

9 TS. Vũ Thị Uyên Thành viên nghiên cứu 
chính 

Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân 

10  Ths. Nguyễn Huyền Lê Thành viên nghiên cứu 
chính 

Viện Khoa học Lao động và 
Xã hội 

 

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài:  (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) 

Đề tài có 4 mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể như sau:  

12.1. Mục tiêu chung của đề tài 

 Mục tiêu 1:  Xây dựng cơ sở khoa học để xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; 

 Mục tiêu 2: Xây dựng căn cứ khoa học để đề xuất thực hiện đổi mới cơ chế quản lý nhân 
sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, góp phần hoàn thiện các văn bản luật 

                                                           
2 Theo quy định tại bảng 1 Khoản b Mục 1 Điều 7 thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn 
định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước. 
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có liên quan; 

 Mục tiêu 3: Đề xuất được bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên phổ thông (theo từng cấp học) 

 Mục tiêu 4: Đề xuất được các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các 
trường phổ thông. 

Các mục tiêu chung ở trên được cụ thể được cụ thể hóa như sau:  

Mục tiêu 1:  Xây dựng cơ sở khoa học để xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 

Mục tiêu cụ thể: 

 Mục tiêu cụ thể 1.1: Xây dựng cơ sở khoa học về xây dựng định mức lao động kinh 
tế, kỹ thuật của giáo viên các trường phổ thông: Tiểu học, Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông trên các mặt chuyên môn giảng dạy, tổ chức quản lí và các 
điều kiện khác có liên quan đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ 
thông hiện nay và trong những năm tới.  

 Mục tiêu cụ thể 1.2: Xây dựng cơ sở khoa học về xây dựng định mức lao động kinh 
tế, kỹ thuật của giáo viên các trường phổ thông đặc thù-chuyên biệt (trường 
Chuyên, trường Bán trú, Dân tộc nội trú) trên các mặt chuyên môn giảng dạy, tổ 
chức quản lí và các điều kiện khác có liên quan đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 
trình giáo dục phổ thông hiện nay và trong những năm tới.  

Mục tiêu 2:  Xây dựng căn cứ khoa học để đề xuất thực hiện đổi mới cơ chế quản lí nhân 
sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, góp phần hoàn thiện các văn bản luật có 
liên quan.  

Mục tiêu cụ thể: 

  Mục tiêu cụ thể 2.1: Xây dựng căn cứ khoa học để đề xuất thực hiện đổi mới cơ chế 
quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (trường Tiểu học, 
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông), góp phần hoàn thiện các văn bản luật có 
liên quan;  

 Mục tiêu cụ thể 2.2: Xây dựng căn cứ khoa học để đề xuất thực hiện đổi mới cơ chế 
quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông chuyên biệt (trường Chuyên, 
trường Bán trú, Dân tộc nội trú) góp phần hoàn thiện các văn bản luật có liên quan;  

Mục tiêu 3: Đề xuất được bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao  động, kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên phổ thông (theo từng cấp học) 

Mục tiêu cụ thể  

 Mục tiêu cụ thể 3.1. Đề xuất bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế kỹ 
thuật của giáo viên giảng dạy chuyên môn (các môn bắt buộc, các môn tích hợp-liên 
môn, các môn tự chọn của học sinh); giáo viên tham gia công tác quản lý (trong ban 
giám hiệu, chủ nhiệm lớp, công tác đoàn thể v.v) cuả trường Tiểu học  

 Mục tiêu cụ thể 3.2. Đề xuất bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế kỹ 
thuật của giáo viên giảng dạy chuyên môn (các môn bắt buộc, các môn tích hợp-liên 
môn, các môn tự chọn của học sinh); giáo viên tham gia công tác quản lý (trong ban 
giám hiệu, chủ nhiệm lớp, công tác đoàn thể v.v) của trường Trung học cơ sở 

 Mục tiêu cụ thể 3.3. Đề xuất bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế kỹ 
thuật của giáo viên giảng dạy chuyên môn (các môn bắt buộc, các môn tích hợp-liên 
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môn, các môn tự chọn của học sinh); giáo viên tham gia công tác quản lý (trong ban 
giám hiệu, chủ nhiệm lớp, công tác đoàn thể v.v) của trường Trung học phổ thông.  

 Mục tiêu cụ thể 3.4. Đề xuất bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế kỹ 
thuật của giáo viên giảng dạy chuyên môn (các môn bắt buộc, các môn tích hợp-liên 
môn, các môn tự chọn của học sinh); giáo viên tham gia công tác quản lý (trong ban 
giám hiệu, chủ nhiệm lớp, công tác đoàn thể v.v) của trường phổ thông đặc thù 
(trường Chuyên, trường Bán trú, Dân tộc nội trú,). 

Mục tiêu 4. Đề xuất được các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các 
trường phổ thông. 

Mục tiêu cụ thể : 

 Mục tiêu cụ thể 4.1: Đề xuất được các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý nhân 
sự trong trường Tiểu học. 

 Mục tiêu cụ thể 4.2: Đề xuất được các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý nhân 
sự trong trường Trung học cơ sở. 

 Mục tiêu cụ thể 4.3: Đề xuất được các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý nhân 
sự trong trường Trung học phổ thông. 

 Mục tiêu cụ thể 4.4: Đề xuất được các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý nhân 
sự trong trường phổ thông đặc thù (trường Chuyên, trường Bán trú, Dân tộc nội 
trú).  

13 
Tình trạng đề tài:         

       Mới               Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                           Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên 
cứu của đề tài: 

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

14.1.1 . Tình hình chung về giáo dục và đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam. 

 Tình hình chung về hệ thống giáo dục và giáo dục phổ thông ở Việt Nam 

Hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta được xây dựng dựa trên mô hình hệ thống 
giáo dục của các nước phát triển, trong đó có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước đối với 
chương trình học tập. Luật giáo dục 2000, điều 6 qui định về hệ thống giáo dục quốc dân và 
Luật Giáo dục 2005, điều 5 qui định lại như sau:  

1. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. 

2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: 

a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo; 

b) Giáo dục phổ thông có Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; 

c) Giáo dục nghề nghiệp có Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề; 

d) Giáo dục đại học và sau đại học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo 
trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ thống 
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giáo dục quốc dân. Điều 1 của Quyết định số 1981/QĐ-TTg nêu rõ như sau:  

1. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính qui và giáo dục 
thường xuyên. 

2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: 

a) Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo; 

b) Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục 
trung học phổ thông; 

c) Giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; 

d) Giáo dục đại học đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. 

3. Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân là cơ sở để thực hiện đổi mới căn bản 
toàn diện giáo dục và đào tạo. 

4. Các qui định tại Quyết định này khác với các qui định hiện hành tại các luật, văn 
bản pháp luật liên quan được thực hiện sau khi điều chỉnh các luật, văn bản pháp luật 
có liên quan đó.”  

        Khung hệ thống giáo dục quốc dân mới thể hiện sự phân luồng giáo dục của Nghị 
quyết 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục. Đó là việc vận dụng tốt kinh nghiệm quốc tế phản 
ánh ở tiêu chuẩn quốc tế về phân tầng giáo dục (International Standard Classification of 
Education - ISCED) năm 2011, đặc biệt là phân chia giáo dục thành hai luồng giáo dục phổ 
thông – học thuật  (general – academic) và giáo dục nghề - chuyên nghiệp (vocational – 
professional) (Lâm Quang Thiệp, 2017) 

Như vậy, giáo dục phổ thông ở nước ta hiện nay bao gồm giáo dục tiểu học (5 năm), 
giáo dục trung học cơ sở (4 năm) và giáo dục trung học phổ thông (3 năm). Giáo dục phổ 
thông vẫn được xem là phần cốt lõi của hệ thống giáo dục quốc dân để giáo dục thế hệ 
tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ngày càng cao của quốc gia, của dân tộc. 

 

 Những thành tựu đã đạt được của giáo dục phổ thông Việt Nam 

Giáo dục của Việt Nam trong suốt những năm qua đã có những thành tựu quan trọng, 
đáp ứng yêu cầu của đất nước qua từng thời kỳ. Trong thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ 20, các 
thành tựu đáng ghi nhận là “tỷ lệ biết đọc và biết viết đối với dân số từ 10 tuổi trở lên đã 
tăng từ 88% năm 1989 lên 91% năm 1999, trong đó của nữ là 88%, của nam là 94%; Tỷ lệ 
học sinh đến trường đã tăng nhanh: 75,3% trẻ em 5-9 tuổi đang đi học năm 1999 so với 
63,5% năm 1989” (Unicef, 2011).  

Bước sang thế kỷ 21, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học vào năm 2000, phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010 (Ban chấp hành 
Trung ương, 2013). Mạng lưới cơ sở giáo dục được mở rộng đến khắp xã, phường. Trường 
Tiểu học có ở tất cả các xã, trường Trung học cơ sở (THCS) có ở hầu hết các xã hoặc liên 
xã, trường Trung học phổ thông (THPT) có ở tất cả các huyện. Số lượng học sinh các cấp 
học tăng trưởng rõ rệt. Số năm đi học bình quân của người dân 15 tuổi trở lên tăng liên tục 
từ 4,5 năm (vào năm 1990) lên 6,34 năm (vào năm 2000), 7,3 năm (vào năm 2003) và 9,6 
năm (vào năm 2008). Giai đoạn 2001-2010, tỷ lệ nhập học tăng nhanh, trong đó tiểu học 
tăng từ 94% lên 97%, trung học cơ sở từ 70% lên 85%, trung học phổ thông từ 33% lên 
50%. Về cơ bản, không có sự khác biệt đáng kể về trình độ học vấn giữa nam và nữ. Giáo 
dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa phát triển mạnh. Các trường phổ 
thông Dân tộc nội trú được xây dựng, củng cố và phát triển, năm 2008 có khoảng 86.000 
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học sinh học tại 278 trường dân tộc nội trú. 

 Nội dung giảng dạy và kiến thức của học sinh phổ thông có tiến bộ, toàn diện hơn. 
Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển mạnh mẽ về số lượng và trình độ 
ngày càng được nâng cao. Số lượng giáo viên các cấp học gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là 
bậc THCS và THPT. Năm học 2000-2001 cả nước có 10.668 giáo viên tiểu học, 8.793 giáo 
viên THCS, 3.703 giáo viên THPT. Đến năm học 2012-2013, các con số này lần lượt là 
16.828, 28.955 và 10.342. Ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng liên tục từ 15,5% 
năm 2001 lên 20% năm 2007 và giữ ổn định từ đó đến nay. Các trường phổ thông chất 
lượng cao được hình thành ở nhiều địa phương. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập ngày 
càng phát triển. Năm học 2007-2008, cả nước có 95 trường tiểu học, 33 trường THCS, 651 
trường THPT là các cơ sở giáo dục ngoài công lập; tỷ lệ học sinh phổ thông ngoài công lập 
là 9% (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2004; 2008; 2014). 

 

B. Tình hình chung về giáo viên trong các trường phổ thông của Việt Nam 

Về số lượng 

Theo con số thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) năm 2017, cả nước hiện có gần 
859.000 giáo viên phổ thông, đông nhất là cấp tiểu học gần 400.000 người, THCS có hơn 
300.000, giáo viên THPT có gần 160.000 người. Tuy nhiên, cơ cấu giáo viên phổ thông lại 
xảy ra tình trạng thừa thiếu cục bộ, vừa thừa và vừa thiếu ở tất cả các cấp. Cả nước đang 
thừa 26.750 giáo viên ở các cấp, trong đó cấp THCS dư tới 21.005 người (gần 80% tổng số 
dôi dư) nhưng lại thiếu gần 13.000 giáo viên các cấp. Bảng sau thể hiện tình hình này.  

Bảng 1: Tình trạng thừa thiếu giáo viên phổ thông công lập năm 2017 

Cấp học Tiểu học THCS THPT Cộng 

Thừa 3.194 21.005 2.551 26.750 

Thiếu 7.824  2.799 1.974 12.597 

Nguồn: Bộ Giáo dục - Đạo tạo, 2017 

Về triển khai thực hiện chương trình phổ thông mới, Bộ Giáo dục đào tạo cho biết sẽ 
xảy ra tình trạng thừa 40.264 giáo viên của các cấp học. Trong đó, bậc THCS thừa nhiều 
nhất (hiện có gần 311.000 giáo viên). Bậc THPT cũng sẽ thừa 4.508 giáo viên vào năm học 
2021-2022 trong tổng số 150.700 người hiện tại (Vietnamnet, 2017). Ở bậc THPT, khi triển 
khai chương trình giáo dục mới sẽ có thêm hai môn mới là Âm nhạc và Mỹ thuật. Do vậy, 
theo tính toán của Bộ GD&ĐT, mỗi năm bậc học này vẫn cần tuyển thêm khoảng 2.700 
giáo viên mỗi môn.  

Trong khi các cấp phổ thông thừa hàng nghìn giáo viên, bậc Tiểu học lại vừa thừa 
vừa thiếu. Bậc học này đang có 397.000 giáo viên. Triển khai chương trình mới ở lớp một, 
năm học 2019-2020, sẽ thừa khoảng 4.700 giáo viên và thừa thêm gần 5.000 giáo viên vào 
năm học 2020-2021. Từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, bậc học này lại thiếu 
giáo viên. Tổng số giáo viên thiếu là trên 5.000 giáo viên. Dôi dư giáo viên về tổng thể 
nhưng xét theo từng môn ở từng cấp học lại có nhiều môn sẽ thiếu giáo viên với số lượng 
khá lớn. 

Về cơ cấu 

Cơ cấu giáo viên vẫn còn mất cân đối giữa các môn học, bậc học, các vùng, miền, 
thừa giáo viên dạy môn văn hóa, thiếu giáo viên tiếng Anh, giáo viên dạy các hoạt động thể 
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dục, âm nhạc, mỹ thuật (Báo Nhân Dân (a), 2017). Ngoài ra, đối với bậc học THCS và 
THPT vẫn còn một số trường thiếu giáo viên các môn có tính đặc thù như công nghệ, âm 
nhạc, mỹ thuật, thể dục, giáo dục công dân, ngoại ngữ. Điều này dẫn đến tình trạng giáo 
viên dạy kiêm nhiệm không đúng chuyên môn đào tạo còn khá phổ biến, không bảo đảm 
chất lượng giáo dục. Thiếu giáo viên cục bộ ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn 
hoặc các khu vực có sự gia tăng dân số cơ học cao và bắt đầu có sự dư dôi giáo viên phổ 
thông ở các tỉnh đồng bằng. 

Về chất lượng 

Chất lượng của một trường học phụ thuộc chủ yếu vào đội ngũ giáo viên - nhân tố 
quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Họ là những người trực tiếp giảng dạy, giáo dục, 
hướng dẫn và truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho học sinh. Trên thực tế, chất 
lượng của đội ngũ giáo viên được đánh giá là yếu tố quan trọng nhất tác động đến chất 
lượng trường học phổ thông, chiếm trọng số 27 điểm trên tổng số 100 điểm (The World 
Bank, 2011).  

Về bằng cấp, phần lớn giáo viên phổ thông đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên 
chuẩn, trong đó giáo viên tiểu học có 99,09%, giáo viên THCS 98,25% và giáo viên THPT 
có 98,91%. Trong số giáo viên THPT đạt trình độ trên chuẩn có 6% là trình độ thạc sĩ, tiến 
sĩ (Báo Nhân Dân (a), 2017).  

Tuy nhiên, trên thực tế năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông còn không ít hạn chế 
trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Kết quả đánh giá tổng quát năng lực của gần 200 giáo viên 
phổ thông ở 12 môn (không dựa vào bằng cấp) cho thấy chỉ có 75,3% đạt yêu cầu (Bộ giáo 
dục và đào tạo, 2015). Đây cũng là điều phù hợp với kết luận từ khảo sát của trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội: “Năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông vừa yếu vừa thiếu và chưa 
đáp ứng ứng được yêu cầu đổi mới” (Phạm Thị Kim Anh, 2016). Đánh giá cụ thể hơn về 
năng lực dạy học của giáo viên có đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ 
thông cho thấy nhìn chung giáo viên đã có những năng lực cần thiết để đáp ứng với yêu cầu 
đổi mới giáo dục phổ thông, nhưng số giáo viên có năng lực vững chắc chỉ đạt trên dưới 
20%. Hơn một nửa giáo viên đã có năng lực dạy học tích hợp, lồng ghép, liên môn nhưng 
chưa vững chắc (khoảng 60%). Tỷ lệ giáo viên chưa có các năng lực dạy học theo yêu cầu 
đổi mới cũng còn khá nhiều: cao nhất là các năng lực về phát triển chương trình (54%); 
năng lực dạy học theo phương thức trải nghiệm sáng tạo (41,8%); năng lực đổi mới, sáng 
tạo, cải tiến chất lượng dạy học và năng lực thích ứng với các điều kiện dạy học khác nhau 
(40,5%) (Phạm Thị Kim Anh, 2016). 

Qua phân tích các số liệu trên có thể thấy đội ngũ giáo viên phổ thông trong những 
năm tới sẽ còn tiếp tục bất hợp lý về cơ cấu, thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng nếu 
không có các biện pháp mới trong việc đồng bộ hóa và cải thiện bồi dưỡng giáo viên kịp 
thời và tổ chức quản lý dựa trên những cơ sở khoa học. Trong đó, cần trú trọng đến quản lý 
giáo viên theo khối lượng công việc, chức năng nhiệm vụ và vị trí việc làm một cách hợp lý 
nhất.   

Về nhiệm vụ đảm nhiệm  

   Tại Việt Nam, nhiệm vụ của giáo viên được chia theo vị trí của từng giáo viên: giáo 
viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên thỉnh giảng, giáo viên làm công tác Đoàn, giáo 
viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh (Thông tư về Điều 
lệ trường Tiểu học, THCS và THPT của Bộ GD&ĐT, 2007). Theo Thông tư này, giáo viên 
ở từng vị trí sẽ có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Về cơ bản, giáo viên có những nhiệm 
vụ chính như sau: 
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 Giảng dạy, đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học 

 Trau dồi đạo đức, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi 
mới phương pháp giảng dạy 

Ngoài ra, nhiều giáo viên còn đảm nhiệm một số nhiệm vụ đặc thù như: 

 Tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội, công đoàn, các tổ chức khác 
trong nhà trường 

 Tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn 
gặp phải trong học tập và sinh hoạt 

 Phối hợp với gia đình học sinh để xây dựng kế hoạch giáo dục bảo đảm tính khả thi, 
phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế.  

Như vậy, ngoài nhiệm vụ chính, nhiều giáo viên được phân công thêm các nhiệm vụ 
quan trọng khác như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách Đoàn, Đội, công tác giám 
thị... Tuy nhiên, vì tính chất công việc vất vả và áp lực cao, nhiều giáo viên không thực sự 
nhiệt tình với các nhiệm vụ được giao thêm. Hơn nữa, các nhiệm vụ đặc thù này lại đòi hỏi 
nhiều kĩ năng như: Biết điều khiển và tổ chức các hoạt động tập thể (trò chơi giáo dục, kỹ 
năng học theo nhóm v.v); Biết giáo dục và giúp đỡ những học sinh cá biệt, biết các nghi 
thức Đoàn, Đội; Có kỹ năng sự phạm tốt (trong giảng dạy, giao tiếp); Tổ chức được các 
hoạt động trong ngày lễ được trường tổ chức; Biết làm các kế hoạch công việc theo qui định 
của nhà trường, của sự chỉ đạo của bộ phận ngoài giờ lên lớp v.v. Hiện tại, không phải giáo 
viên nào cũng đảm nhận tốt được những nhiệm vụ, công việc nói trên và việc phân công 
công việc cho giáo viên hiện nay còn nhiều bất cập. 

Những tồn tại và hướng tiếp tục đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam 

Hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng có sự phát 
triển mạnh trong hơn hai chục năm qua và mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp 
phần cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam. Tuy nhiên sự đóng góp của yếu 
tố giáo dục có xu hướng giảm đi (Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, 2017). 

Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tổng kết được những yếu điểm trong 
nền giáo dục quốc dân nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng của nước nhà đó là: (i) 
Chất lượng giáo dục còn thấp, cách dạy học trong nhà trường còn nặng về lý thuyết nhẹ về 
thực hành, chưa phát huy tinh thần tự học và tư duy sáng tạo của người học; (ii) Phương 
pháp giảng dạy, cách thức đánh giá, thi cử chậm được đổi mới tạo ra tâm lý dạy và học đối 
phó (iii) Còn một số tiêu cực trong giáo dục như bệnh thành tích, lạm dụng dạy thêm…. 
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại này được cho là do chậm đổi mới tư duy giáo dục, 
quản lý giáo dục còn yếu (Ban chấp hành Trung ương, 2013; Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2014;).  

Do những hạn chế nêu trên và trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng 
đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, giáo dục phổ thông cần phải có phát triển hơn nữa 
về mọi mặt, ngày 04/11/2013, Ban chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết số 29-NQ/TW 
“Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng 
lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. 
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo 
đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. 
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Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những cơ hội và đối mặt 
với các thách thức lớn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nắm rõ những yếu điểm 
tồn tại lâu dài của nền giáo dục quốc dân, đặc biệt là giáo dục phổ thông, ngày 6/6/2017, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT “Ban hành qui định tiêu 
chuẩn, qui trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động 
của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông”. Trên cơ sở đó, chương 
trình giáo dục phổ thông hiện nay đã được đánh giá lại một cách toàn diện và Bộ GD&ĐT 
cũng đã tổ chức nghiên cứu xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trình 
Chính phủ phê duyệt.  

Những định hướng chính trên sẽ là một trong những cơ sở quan trọng nhất cho 
những đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Trong đó có những đổi mới liên quan đến giáo 
viên và quản lý nhân sự giảng dạy trong các trường phổ thông ở các cấp. 

 

14.1.2. Những nghiên cứu về nhân sự và cơ chế quản lý nhân sự trong khu vực giáo dục  

A. Một số nghiên cứu ở nước ngoài 

Quản lý nhân sự có xu hướng ngày càng tăng sự đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả 
công việc của giáo viên trong các cơ sở giáo dục. Các hoạt động quản lý nhân sự như đánh 
giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển, hay thù lao theo hiệu quả công việc sẽ giúp 
cải thiện chất lượng công việc của giáo viên thông qua sự gia tăng về động lực và sự phát 
triển nghề nghiệp (Smylie, et al., 2004). Các giáo viên cần động lực để không ngừng phát 
triển bản thân, đồng nghĩa với nâng cao đóng góp cho sự phát triển của học sinh (Choi & 
Tang, 2009). Đồng thời, khi các giáo viên nhận thấy hoạt động quản lý nhân sự là có lợi 
(như giúp cải thiện năng lực và hiệu quả công việc), thì họ sẽ gắn kết với công việc, từ đó 
mang lại lợi ích cho cả giáo viên và học sinh (Salanova & Schaufeli, 2008).  

Thực tiễn quản lý nhân sự thường có sự khác nhau đối với mỗi loại hình tổ chức và  
hoạt động quản lý nhân sự (HRM) chuyên nghiệp cũng được chú trọng hơn ở các trường 
học so với các ngành nghề khác. Nghiên cứu của Runhaar, et al. (2013) chỉ ra một số hoạt 
động quản lý nhân sự đã được áp dụng trong các trường học tại Hà Lan bao gồm: kế hoạch 
phát triển cá nhân, hệ thống đánh giá thực hiện công việc, các chương trình khuyến khích, 
đãi ngộ và đào tạo giáo viên. Kết quả nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng nhiều giáo viên có 
trải nghiệm không mấy tích cực đối với các hoạt động quản lý nhân sự của nhà trường, 
nguyên nhân đến từ một số vấn đề như sự hạn chế trong giao tiếp hay phương thức mà các 
lãnh đạo đưa hệ thống quản lý nhân sự vào thực tiễn của nhà trường chưa phù hợp.  

Báo cáo quốc tế Giảng dạy và học tập (TALIS ) của tổ chức hợp tác và phát triển kinh 
tế (OECD, 2014) nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của công tác thu hút, duy trì và phát 
triển nguồn nhân lực giáo viên trong hệ thống các trường học trên toàn thế giới. Báo cáo 
này cũng mô tả vai trò ảnh hưởng và hỗ trợ quan trọng của người lãnh đạo nhà trường trong 
việc tạo ra môi trường giảng dạy và học tập hiệu quả. Nghiên cứu tập trung vào năm khía 
cạnh quản lý nhân lực trong các trường học bao gồm: (i) Phong cách lãnh đạo nhà trường, 
(ii) Đào tạo giáo viên (bao gồm cả Phát triển nghề nghiệp cho giáo viên), (iii) Hệ thống 
đánh giá thực hiện công việc của giáo viên, (iv) Niềm tin, thái độ sư phạm và thực tiễn 
giảng dạy của giáo viên, cuối cùng là (v) Cảm nhận của giáo viên về hiệu quả, hài lòng công 
việc và môi trường học tập. Ba trong năm khía cạnh trên (i, ii và iii) là những hoạt động cụ 
thể trong cơ chế quản lý nhân sự của nhà trường có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt 
động của trường học được đo lường qua thực tiễn giảng dạy của các giáo viên (iv) và sự hài 
lòng của họ trong công việc (v).  Lãnh đạo các trường cần chú ý hoàn thiện phong cách lãnh 
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đạo vì nó có mối quan hệ tích cực và quan trọng đối với sự gắn kết của giáo viên với nhiệm 
vụ của nhà trường, các đối tượng liên quan cũng như thành tích của học sinh (Beatriz, et al., 
2008). Đối với sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên, nhà trường có thể cung cấp một 
cách đa dạng các phương thức, từ chính thức đến phi chính thức, ví dụ như các khóa học, 
hội thảo, chương trình cấp chứng chỉ, hay qua việc phối hợp giữa các trường (giáo viên 
hoặc học sinh đi tham quan các trường khác). Cuối cùng, nhà trường cần thực hiện tốt hệ 
thống đánh giá thực hiện công việc giáo viên vì nó cung cấp các thông tin giá trị (đến từ cả 
những phản hồi chính thức và không chính thức) có thể giúp các giáo viên hiểu rõ hơn và 
cải thiện hiệu quả công tác giảng dạy, từ đó có những tác động mạnh mẽ đến việc học tập và 
tiếp thu kiến thức của học sinh. 

 

B. Các nghiên cứu trong nước. 

Cho đến nay, có thế thấy có khá nhiều nghiên cứu ở trong nước liên quan đến nhân sự 
và cơ chế quản lý các trường thuộc hệ thống giáo dục phổ thông. Căn cứ vào đối tượng 
nghiên cứu, có thể chia thành 02 nhóm nghiên cứu chính. 

Thứ nhất, nhóm nghiên cứu tập trung vào nhân sự, cụ thể phát triển đội ngũ giáo viên 
theo Chuẩn nghề nghiệp.  

Như phần trên đã nêu, năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông đang là vấn đề đáng lo ngại 
trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông vừa yếu vừa thiếu 
(Phạm Thị Kim Anh, 2016). Từ phân tích thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông, 
với mẫu nghiên cứu là 200 giáo viên phổ thông ở các tỉnh: Hải Dương, Ninh Bình, Sơn La, 
Lai Châu, tác giả này đã đề xuất hai nhóm giải pháp để nâng cao năng lực nghề nghiệp cho 
giáo viên đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới là đào tạo giáo viên tại các 
trường sư phạm và bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên. 

Ở một góc độ đánh giá khác về phát triển đội ngũ giáo viên, tác giả Phạm Ngọc Anh 
(2017) tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận của phát triển đội ngũ giáo viên và quản lý phát 
triển đội ngũ giáo viên THCS theo quan điểm chuẩn hóa trên các khía cạnh: quy hoạch phát 
triển; tuyển dụng, sử dụng hợp lí; đánh giá, bồi dưỡng; tạo điều kiện môi trường cho đội ngũ 
giáo viên THCS tự phát triển. Về tiêu chí “chuẩn hóa”, tác giả đi sâu nghiên cứu các tiêu chí 
đánh giá thực trạng giáo viên THCS theo quan điểm chuẩn hóa được xác định trên 06 tiêu 
chuẩn, 25 tiêu chí theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. Dựa trên kết quả khảo sát thực tế tại 50 trường THCS 
trên địa bàn Hà Nội (245 giáo viên và 55 cán bộ quản lý), tác giả đã xác định được khoảng 
cách giữa thực trạng đội ngũ giáo viên THCS hiện nay và yêu cầu của đội ngũ giáo viên 
THCS đáp ứng các tiêu chuẩn trong bộ chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. Từ đó, tác giả 
đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS, phù hợp với bối cảnh đào tạo, 
bồi dưỡng giáo viên THCS ở nước ta theo hướng chuẩn hóa thông qua 03  nhóm biện pháp: 
Nhóm1: Hoàn thiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 
Nhóm 2: Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuẩn nghề nghiệp đã ban hành; Nhóm 3: Tạo điều 
kiện môi trường để giáo viên liên tục hoàn thiện bản thân theo chuẩn nghề nghiệp 

Tương tự với hướng nghiên cứu trên, Lê Trung Chinh (2015) cũng tiến hành nghiên cứu 
phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở thành phố Đà Nẵng. Theo tác giả, chuẩn nghề nghiệp 
của giáo viên và lý thuyết phát triển nguồn nhân lực có tác động đồng bộ vào các khâu cơ 
bản của quá trình phát triển đội ngũ giáo viên (bao gồm: quy hoạch; tuyển chọn; sử dụng; 
đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán và thanh tra, 
kiểm tra). Tác giả đã vận dụng đa dạng các phương pháp tiếp cận nghiên cứu, gồm tiếp cận 
lý thuyết phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT và yêu 
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cầu đối với giáo viên THPT trong bối cảnh đổi mới sự nghiệp giáo dục – đào tạo; phân tích 
làm rõ nội dung phát triển đội ngũ giáo viên THPT và các yếu tố tác động đến phát triển 
giáo viên. Trên cơ sở lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng từ 354 giáo viên ở các bộ môn 
và 56 cán bộ quản lý tại các THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu đã đề xuất 
6 giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên THPT thành phố Đà Nẵng đủ về số lượng, 
đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện sự 
nghiệp GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, bao gồm: (1) Tăng cường phân cấp quản lí, giao 
quyền tự chủ cho các trường THPT trong công tác phát triển đội ngũ giáo viên (2) Xây dựng 
quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên THPT; (3) Đổi mới tuyển chọn, sử dụng, điều 
chuyển giáo viên; (4) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên; (5) Xây 
dựng, phát huy ảnh hưởng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán trong phát 
triển nghề nghiệp giáo viên; (6) Tăng cường đánh giá giáo viên và thanh tra, kiểm tra 
chuyên môn của các trường THPT. 

Thứ hai, nhóm nghiên cứu tập trung vào bộ máy quản lý và cơ chế quản lý nhân sự tại 
các trường trung học phổ thông ở Việt Nam. 

Theo Nguyễn Tiến Hùng (2005), xét về phân cấp quản lý giáo dục phổ thông và quản lý 
trường THPT tại Việt Nam thì hoạt động quản lý cần được đánh giá thực trạng dựa trên mối 
quan hệ trách nhiệm (chức năng, nhiệm vụ), quyền hạn và tính chịu trách nhiệm giữa các 
cấp quản lý (Bộ GD-ĐT – UBND tỉnh/ TP/ Sở GD-ĐT – trường THPT) trong hệ thống 
phân cấp quản lý trường THPT. Với phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn, lấy ý 
kiến chuyên gia…), nghiên cứu của tác giả đã đưa ra được những điểm khó khăn chính đang 
tồn tại trong phân cấp quản lý trường THPT Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp 
về thể chế (điều chỉnh trách nhiệm và quyền hạn cho cấp Bộ, sở GD-ĐT và trường THPT), 
về tổ chức (thiết lập cụm trường và Hội đồng cụm trường THPT…) để khắc phục các khó 
khăn.  

Vẫn tiếp tục hướng nghiên cứu này, tác giả Nguyễn Tiến Hùng đã công bố nghiên cứu 
liên quan đến quản lý giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục (năm 
2014). Trong nghiên cứu của mình, tác giả đã tập trung phản ánh những nội dung cơ bản 
phân cấp quản lí giáo dục phổ thông, từ các khái niệm cơ bản, cách tiếp cận, các nhân tố 
ảnh hưởng, các kiểu/hình thức đến định hướng và phương pháp luận nghiên cứu về phân 
cấp quản lí cả cấp vĩ mô (quản lí nhà nước về giáo dục phổ thông) và vi mô (quản lí nhà 
trường phổ thông). Ngoài ra, trong nghiên cứu của mình, tác giả cũng tập trung phân tích xu 
thế phân cấp quản lí giáo dục phổ thông, điển hình là: quản lí dựa vào nhà trường (SBM), 
trường phổ thông công lập tự chủ (charter school), hội đồng trường phổ thông, hệ thống 
chịu trách nhiệm xã hội và xu thế phát triển về cơ cấu hệ thống giáo dục phổ thông; từ đó, 
rút ra những bài học về phát triển quản lí giáo dục phổ thông trong bối cảnh phân cấp và 
quản lí giáo dục. Đặc biệt, tác giả cũng trình bày cụ thể về mô hình hội đồng trường phổ 
thông, phân tích mô hình, tiêu chuẩn và quy trình để nhà trường phổ thông có thể tự đánh 
giá và cải tiến hoạt động của mình trong bối cảnh phân cấp quản lí giáo dục. 

Cũng tập trung về nhóm đối tượng là phát triển trường THPT ở Việt Nam, tuy nhiên, 
tác giả Nguyễn Mạnh Cường (2009) lại xem xét hoạt động quản lý nhà trường được định 
hướng theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Trong đó, khung lý thuyết về nhà trường hiệu 
quả được tác giả tập trung hệ thống hóa và phân tích, đánh giá dựa trên sự thành công của 
một số nhà trường ở nước ngoài cũng như khảo sát một số nhà trường THPT có tiếng tại 
Việt Nam (trường tiên tiến, trường xuất sắc, trường đạt chuẩn quốc gia, trường có chất 
lượng cao, trường trọng điểm…) tại khu vực miền Bắc. Đặc biệt, trong nghiên cứu của 
mình, tác giả đã xây dựng được bộ tiêu chí quản lý và đề xuất được các giải pháp làm cơ sở 
phát triển nhà trường THPT theo quan điểm hiệu quả ở Việt Nam. 
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Theo Đỗ Thị Hồng (2013), hoạt động quản lý nhân sự, cụ thể là đối với đội ngũ giáo 
viên, cần được căn cứ xác định theo các nội dung: quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, 
bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá. Từ đó, dựa trên cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên, 
tác giả đã tiến hành cả 2 phương pháp nghiên cứu: định tính (phỏng vấn sâu, tọa đàm) và 
định lượng (điều tra bảng hỏi) trên 456 đối tượng khảo sát (bao gồm: cán bộ quản lý (hiệu 
trưởng và phó hiệu trưởng), tổ trưởng chuyên môn và giáo viên giảng dạy) thuộc 8 trường 
THPT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kết quả khảo sát trong nghiên cứu của tác giả cho thấy 
công tác quản lý đội ngũ giáo viên đã được các trường nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, do yêu 
cầu đổi mới giáo dục ngày càng cao, cơ chế quản lý còn nhiều ràng buộc, sự ảnh hưởng của 
các yếu tố chủ quan, khách quan... nên thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên vẫn 
còn nhiều hạn chế. Từ những hạn chế này, tác giả có đề xuất một số giải pháp tương ứng 
với những vấn đề gặp phải trong quản lý, tập trung ở các khâu: quy hoạch, bố trí sử dụng 
phù hợp và công tác kiểm tra, đánh giá. 

Nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Chương (2017) về quản lý đội ngũ giáo viên theo quan 
điểm phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh của nhà trường đã giúp gia 
tăng sự phong phú về cơ sở lý luận trong hoạt động quản lý đội ngũ giáo viên trong bối 
cảnh đổi mới giáo dục. Tác giả đã có hướng tiếp cận nghiên cứu khảo sát dựa trên cơ sở lý 
thuyết quản lý nguồn nhân lực của Leonard Nadler và lý thuyết chiến lược cạnh tranh của 
Michael E. Porter. Mẫu và đối tượng khảo sát như sau: 02 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên sở 
GD-ĐT, 148 hiệu trưởng, hiệu phó và tổ trưởng chuyên môn trường THPT và 569 giáo viên 
trường THPT. Với mẫu khảo sát khá lớn, tác giả có thể đưa ra các đánh giá thực trạng hoạt 
động quản lý đội ngũ giáo viên tại các trường THPT hiện nay của tỉnh Lâm Đồng cũng như 
những nhân tố ảnh hưởng. Từ đó, tác giả đã tiến hành trưng cầu ý kiến các chủ thể có liên 
quan đến quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng để khẳng định 5 biện pháp 
mà tác giả đưa ra có tính cấp thiết và tính khả thi cao, đó là: (1) Đề xuất Khung năng lực 
nghề nghiệp của giáo viên trường THPT phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 
và thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng; (2) Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên theo Đề án vị trí 
việc làm của trường THPT phù hợp với đặc điểm vùng miền của tỉnh Lâm Đồng; (3) Tổ 
chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tạo lợi thế cạnh tranh cho 
trường THPT; (4) Hoàn thiện chế độ chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho giáo viên 
trường THPT phát triển năng lực nghề nghiệp; (5) Đánh giá gắn với thu hút, tuyển dụng và 
sử dụng đội ngũ giáo viên trường THPT. Hơn nữa, tác giả đã tiến hành thực 
nghiệm biện pháp “Tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tạo lợi 
thế cạnh tranh cho trường THPT” trên nhóm mẫu là 54 người, gồm tổ trưởng chuyên môn 
và giáo viên Trường THPT Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và một lần nữa 
chứng mình biện pháp này có tác dụng tích cực và có khả năng để triển khai trong thực tiễn. 

Một nghiên cứu khác của tác giả Phạm Minh Giản (2012) với quan điểm cho rằng mục 
tiêu của hoạt động quản lý đội ngũ giáo viên là nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện trên 
cả 3 mặt: quy mô – chất lượng – cơ cấu. Tác giả đã xây dựng cơ sở lý luận về phát triển và 
quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT theo hướng chuẩn hoá để phân tích, đánh giá 
thực trạng đội ngũ giáo viên và quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT các tỉnh ĐBSCL 
về quy mô, cơ cấu, trình độ; về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, chế độ 
chính sách. Nghiên cứu được triển khai trên quy mô lớn, khảo sát ở các sở GD-ĐT, các 
trường THPT của 13 tỉnh ĐBSCL và có thực hiện trưng cầu ý kiến chuyên giá, cán bộ quản 
lý giáo dục, do đó các giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn cao. Các giải pháp quản lý phát 
triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh ĐBSCL theo hướng chuẩn hóa mà tác giả đưa ra tập 
trung ở 06 nội dung chính là: (1) Nâng cao nhận thức phát triển đội ngũ giáo viên THPT các 
tỉnh ĐBSCL theo hướng chuẩn hóa; (2) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ 
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THPT ở các cấp quản lý giáo dục trong từng thời kỳ đáp ứng yêu cầu cơ cấu đội ngũ theo 
chuẩn; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo, bổi dưỡng các trường sư phạm, các khoa sư phạm 
ở các trường đại học đảm bảo chuẩn; (4) Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học các 
trường đại học và THPT để đảm bảo chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên; (5) Tạo sự liên 
kết, gắn bó giữa các trường sư phạm – sở GD-ĐT – trường THPT và sự hợp tác giữa các 
trường đại học, phân cấp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT; (6) Xây dựng và hoàn 
thiện một số chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, học sinh – sinh viên sư phạm. 

Như vậy có thể thấy có nhiều nghiên cứu liên quan đến quản lý và cơ chế quản lý nhân 
sự trong các trường phổ thông. Các nghiên cứu trên đã đề cập nhiều khía cạnh của chủ đề 
nghiên cứu, từ trình độ đến nâng cao năng lực trình độ đội ngũ giáo viên, duy trì năng lực 
làm việc, tinh thần thái độ tốt và nhất là cơ chế đảm bảo cho giáo viên có năng lực đảm 
nhận công việc giảng dạy đạt chất lượng theo yêu cầu. 

 

14.1.3.Tổng quan nghiên cứu về định mức kinh tế kỹ thuật nói chung và trong khu vực 
giáo dục. 

A. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài. 

Báo cáo quốc tế Giảng dạy và học tập của tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế của 
OECD năm 2014 (OECD Teaching and Learning International Survey - TALIS) đã đưa ra 
bức tranh tổng thể và cung cấp thông tin hữu ích về điều kiện làm việc và môi trường học 
tập tại các trường trung học cơ sở nhằm nhằm giúp các các quốc gia xem xét và phát triển 
các chính sách hỗ trợ cho giảng dạy chất lượng cao. Khảo sát được thực hiện tại 34 quốc 
gia, mỗi quốc gia có 200 trường và mỗi trường có 20 người (giáo viên và hiệu trưởng) tham 
gia vào nghiên cứu này. Trong khảo sát này, khối lượng thời gian làm việc của các giáo viên 
được đo lường theo mười loại nhiệm vụ  như sau: (i) Giảng dạy, (ii) Soạn bài giảng (cả ở 
trường và ngoài trường), (iii) Làm việc và thảo luận với đồng nghiệp, (iv) Chấm bài, (v) Tư 
vấn cho học sinh, (vi) Tham gia công tác quản lý của trường, (vii) Các công việc hành chính 
chung, (viii) Giao tiếp với phụ huynh, (ix) Các hoạt động ngoại khóa và (x) Các nhiệm vụ 
khác. Theo kết quả khảo sát, thời gian trung bình mỗi giáo viên dành cho hoạt động giảng 
dạy là 19 giờ/tuần, trong các nhiệm vụ còn lại hai nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian nhất là 
công việc Soạn bài giảng (khoảng 7 giờ/tuần) và Chấm bài (khoảng 5 giờ/tuần), các hoạt 
động khác là trung bình 2-3 giờ/tuần.  

Báo cáo Khảo sát nhật ký khối lượng công việc của giáo viên năm 2013 (Teachers’ 
workload diary survey, 2013) cung cấp các dữ liệu về thời gian làm việc của giáo viên các 
trường học phổ thông tại Anh quốc. Giáo viên tham gia khảo sát được lựa chọn ngẫu nhiên 
và được gửi một văn bản hướng dẫn cách thức điền thông tin vào phiếu khảo sát dưới dạng 
nhật ký và bảng hỏi; dữ liệu thu thập được dựa vào phiếu nhật ký về hai ngày làm việc trước 
đó của giáo viên được chọn. Theo đó, các hoạt động trong công việc của giáo viên được 
phân loại theo bảy nhóm: (i) Giảng dạy, (ii) Làm việc với học sinh/phụ huynh, (iii) Soạn bài 
và chấm bài, (iv) Hoạt động quản lý, (v) Các hoạt động hành chính chung, (vi) Hoạt động cá 
nhân liên quan đến công việc và (vii) Hoạt động ngoài công việc. Kết quả nghiên cứu này 
cho thấy các giáo viên đang làm việc trung bình trên 50 giờ/tuần, còn đối với các giáo viên 
kiêm nhiệm quản lý thì con số này là hơn 60 giờ/tuần. Trong tổng số thời gian làm việc, thời 
gian đứng lớp giảng dạy của mỗi giáo viên từ 19 đến 20 giờ/tuần, một số trường đặc thù có 
số lượng giờ giảng trung bình là 16,8 giờ/tuần. Các thông tin cụ thể theo từng loại hoạt động 
khác của giáo viên cũng được đưa ra trong báo cáo này, đó là cơ sở để có thể đảm bảo rằng 
thời gian và công sức của các giáo viên được tập trung cho các nhiệm vụ chính cần thiết cho 
công việc.  



 

16

Báo cáo về Khối lượng công việc của giáo viên phổ thông - Teacher Workload Survey 
(2016) do Bộ Giáo dục, Vương quốc Anh được tiến hành tại các trường tiểu học và trung 
học cơ sở trên toàn nước Anh, hai năm một lần. Nội dung khảo sát cũng tương tự như trong 
nghiên cứu của TALIS nhằm ước tính hao phí thời gian vào các nhiệm vụ giảng dạy và 
ngoài giảng dạy, xác định sự khác biệt về khối lượng công việc giữa các loại lao động khác 
nhau: giáo viên, quản lý cấp trung và quản lý cấp cao và về thái độ của giáo viên đối với 
khối lượng công việc hiện tại của họ. Dữ liệu khảo sát được thu thập trực tuyến tại 245 
trường với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và có tổng số giáo viên tham gia khảo sát là 
10.410 người.  Kết quả có 3186 giáo viên hoàn thành bảng hỏi (tỷ lệ trả lời 34%) từ 218 
trường có ít nhất một người tham gia đánh giá hao phí thời gian cho mỗi loại hoạt động lao 
động trong tuần làm việc gần nhất. Kết quả nghiên cứu cụ thể như sau:  

Về thời gian làm việc: khoảng một phần tư số giáo viên THCS và một phần ba số giáo 
viên tiểu học phải làm việc hơn 60 giờ mỗi tuần. Trung bình mỗi giáo viên và người quản lý 
cấp trung làm việc 54,4 giờ/tuần. Các giáo viên và người quản lý cấp trung ở cấp Tiểu học 
có tổng số giờ làm việc (trung bình 55,5 giờ) cao hơn giáo viên THCS (53,5 giờ). Lãnh đạo 
cấp cao ở THCS có thời gian làm việc trung bình dài hơn ở cấp tiểu học (62,1 giờ so với 
59,8 giờ). Các giáo viên THCS có dưới 6 năm kinh nghiệm làm việc thêm trung bình 17,3 
giờ mỗi tuần ngoài thời gian làm việc ở trường.  

Về hao phí thời gian vào các hoạt động lao động: giáo viên và quản lý cấp trung giảng 
dạy trung bình khoảng 21,6 giờ mỗi tuần, chiếm khoảng 40% thời gian làm việc. Các hoạt 
động ngoài giảng dạy trên lớp chiếm khoảng 33 giờ/ tuần, trong đó, khoảng 50% dành cho 
chuẩn bị bài giảng và chấm/chữa bài cho học sinh. Trong đó, giáo viên tiểu học dạy nhiều 
hơn giáo viên THCS khoảng 3 giờ. Giáo viên giảng nhiều hơn quản lý cấp trung khoảng 2 
giờ/ tuần. Những loại hoạt động được cho là gây nên lãng phí lao động là: chấm bài/ chữa 
bài cho học sinh, chuẩn bị bài, và các nhiệm vụ hành chính khác. 

Về thái độ đối với khối lượng công việc: Phần lớn giáo viên được khảo sát cho rằng khối 
lượng công việc lớn như vậy là vấn đế tương đối nghiêm trọng và rất nghiêm trọng (tỷ lệ 
tương ứng là 93% và 52%). Nhóm này làm việc khoảng 57 giờ (ở tuần nghiên cứu), với 
khoảng 19 giờ làm thêm công việc trong nhiệm vụ nhưng ngoài thời gian ở trường, so với 
mức 53 giờ và 13 giờ của các nhóm khác. 

Cũng trong nghiên cứu này, hơn ba phần tư số người được hỏi cho rằng họ không hài 
lòng (thậm chí bất mãn) với số giờ mà họ thường phải làm việc. Hầu hết giáo viên được hỏi 
đều cho rằng họ không thể hoàn thành hết khối lượng công việc trong thời gian làm việc 
thoả thuận theo hợp đồng, họ đã làm việc nhiều giờ hơn thời gian làm việc cần thiết ở 
trường và khối lượng công việc như hiện nay là quá tải và họ không thể duy trì sự cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống. 

Khảo sát Khối lượng công việc của giáo viên trung học cơ sở của Hội đồng Nghiên cứu 
Giáo dục New Zealand (Ingvarson et al, 2005) đã được tiến hành với sự tham gia của 1150 
giáo viên, 936 nhà quản lý và 235 hiệu trưởng từ 357 trường. Nghiên cứu tình huống điển 
hình cũng được nhóm tác giả tiến hành tại 6 trường. Đối tượng khảo sát được yêu cầu mô tả 
thời gian làm việc và khối lượng công việc của họ vào tuần trước khi nghiên cứu. "Nghiên 
cứu cũng đưa ra khái niệm mới “khối lượng công việc được cho rằng có khả năng quản lý 
được  - perceived manageability of workload”, khác với khối lượng công việc thực tế - 
actual workload.  Khối lượng công việc thực tế tính theo số giờ làm việc ở tuần trước khi 
tiến hành nghiên cứu.  

Kết quả điều tra cho thấy thời gian làm việc thực tế trung bình của lãnh đạo cấp cao là 
59 giờ/ tuần, quản lý cấp trung là 52 giờ và giáo viên là 47 giờ. Tuy nhiên, trong các cuộc 
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phỏng vấn trực tiếp, thời gian  làm việc trung bình của giáo viên là 43 giờ/ tuần, của quản lý 
là 51 giờ (thấp hơn so với số liệu có từ khảo sát).  Nhận thức của người lao động về “khối 
lượng công việc có khả năng quản lý được " có liên quan đến sự bất mãn với công việc hoặc 
gây những tác động bất lợi đến chất lượng giảng dạy, sự hỗ trợ đồng nghiệp và sức khoẻ của 
bản thân người lao động. Nghiên cứu cho thấy các nhà quản lý cấp cao và cấp trung cho 
rằng rằng khối lượng công việc có khả năng quản lý được của họ ít hơn đáng kể so với giáo 
viên. Các yếu tố chính liên quan đến nhận thức của người lao động về “khối lượng công 
việc có khả năng quản lý được ” là những yếu tố gây căng thẳng trong công việc như các 
công việc giấy tờ, hành vi thái độ của học sinh và quy mô lớp. Số giờ giảng thực tế mỗi tuần 
(khối lượng công việc thực tế) không liên quan đến nhận thức về khối lượng công việc có 
khả năng quản lý được của người lao động." 

Kết quả đánh giá cụ thể của Quản lý cấp trung như sau: 57% nghĩ rằng khối lượng 
công việc của họ là không thể quản lý được, 63% cho rằng không có được sự cân bằng giữa 
công việc và gia đình, 77% cảm thấy khối lượng công việc ảnh hưởng đến chất lượng giảng 
dạy của họ, 84% cảm thấy khối lượng công việc là năng nhọc, 71% cho rằng không thể làm 
được những gì họ muốn trong khoảng thời gian hợp lý, 23% đang nghĩ đến chuyển nghề do 
khối lượng công việc quá lớn, 40% cảm thấy họ có  quá ít thời gian để hiểu rõ học sinh của 
mình, 70% cảm thấy không có thời gian để hỗ trợ chuyên môn cho các đồng nghiệp, 27% 
nghĩ tới bỏ việc dạy học vì khối lượng công việc lớn, 47% cho rằng khối lượng công việc 
tác động xấu đến sức khoẻ của họ. 

 Giáo viên cũng cảm thấy công việc của họ là nặng nhọc và không cân bằng trong 
cuộc sống, kết quả đánh giá chi tiết như sau: 48% nghĩ rằng khối lượng công việc của họ là 
không thể quản lý được, 57% không có được sự cân bằng giữa công việc và gia đình, 71% 
cảm thấy khối lượng công việc ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của họ, 75% cảm thấy 
khối lượng công việc là năng nhọc, 73% cảm thấy họ không thể làm được những gì họ 
muốn trong khoảng thời gian hợp lý, 21% đang nghĩ đến rời bỏ nghề do khối lượng công 
việc quá lớn, 39% cảm thấy họ có  quá ít thời gian để hiểu rõ học sinh của mình, 66% cảm 
thấy họ không có thời gian để hỗ trợ chuyên môn cho các đồng nghiệp, 28% suy nghĩ về bỏ 
việc dạy học vì khối lượng công việc lớn, 43% cho biết khối lượng công việc tác động xấu 
đến sức khoẻ của họ. 

Như vậy các nghiên cứu trên cho thấy ở nhiều quốc gia (không chỉ ở Việt nam) đang có 
những vấn đề quan trọng đặt ra cần được nghiên cứu và giải quyết liên quan đối với giáo 
viên các trường phổ thông. Đó là những vấn đề về sự quá tải công việc-khối lượng và 
cường độ làm việc, về thời gian làm việc, hao phí thực-hao phí hợp lý và lãng phí trong quá 
trình làm việc, cơ cấu thời gian giữa giảng dạy và ngoài giảng dạy, về đảm bảo chất lượng 
giảng dạy so với yêu cầu của vị trí việc làm v.v  

 

B. Một số văn bản pháp luật quy định và công trình nghiên cứu trong nước liên quan 
đến định mức lao động. 

Hiện nay, nghiên cứu về định mức và tổ chức lao động ở Việt Nam cũng đã được thực 
hiện trong một số tổ chức, trong đó có liên quan đến công tác dạy học. Hầu hết các nghiên 
cứu này là những nghiên cứu ứng dụng và triển khai trên cơ sở các quy định luật pháp có 
liên quan.  

 Về các văn bản quy định pháp luật, Ở Việt Nam các văn bản pháp luật quy định liên 
quan đến mức lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
gần đây chủ yếu đang được quy định trong 02 thông tư hướng dẫn. Cụ thể đó là: 
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 Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2017) 
ban hành. Với 03 Chương, 17 Điều, thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định và ban 
hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo. Trong đó, định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm 
03 định mức thành phần cơ bản: Định mức lao động, định mức thiết bị và định mức vật tư. 
Tuy nhiên, phạm vi của Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH mới chỉ tập trung áp dụng với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quản lý. 

 Thông tư số 8/2016/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành (2016). Nội 
dung của thông tư tập trung quy định về nguyên tắc giảm trừ định mức giờ giảng và chế độ 
giảm định mức tiết dạy, giờ dạy cho cán bộ công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở 
giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Trường mầm non, trường 
Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều 
cấp học, trường Chuyên biệt, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, 
trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trường Trung cấp, trường Cao đẳng, Học viện, 
trường Đại học. Mục đích ban hành thông tư này là nhằm đảm bảo đúng số giờ quy định 
được sử dụng để làm công tác công đoàn theo khoản 2 Điều 24 Luật Công đoàn. Do đó, 
nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy được quy định trong Thông tư số 8/2016/TT-BGDĐT 
là: số giờ dạy được giảm cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên 
trách được tính trên cơ sở quy định về thời gian làm việc và định mức giờ dạy của giáo viên, 
giảng viên theo từng cấp học và được tính theo năm học. 

Về nghiên cứu ứng dụng. Căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của nhà nước cũng như 
thực trạng về hoạt động xây dựng định mức lao động – kỹ thuật tại các tổ chức, doanh 
nghiệp, một số nhà khoa học cũng đã tiến hành tập trung phân tích theo lĩnh vực nghiên cứu 
này, tuy nhiên chưa có nhiều. Điển hình như trong nghiên cứu của tác giả tác giả Nguyễn 
Thị Lan Hương (2012) về định mức lao động sản xuất, kinh doanh ngành điện của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN). Tác giả đã tập trung thống kê các mức lao động hiện hành; Rà 
soát các mức lao động chi tiết; Rà soát bổ sung danh mục các mức lao động chi tiết; Xác 
định mức lao động tổng hợp và ứng dụng mức lao động tổng hợp để xây dựng kế hoạch lao 
động – tiền lương. Tập định mức là cơ sở để định mức lao động cho tất cả người lao động 
đang và sẽ làm việc tại EVN. 

Trong một nghiên cứu khác, tác giả Hà Xuân Hùng (2009), căn cứ vào Thông tư số 
14/2017/TT-BLĐTBXH, đã đề cập đến việc xác định mức tiêu hao kỹ thuật vật tư cho một 
số nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng. Tác giả đã đã xác định được mức tiêu hao vật tư cần 
thiết cho thực hành một số nghề dựa trên cơ sở phân tích các nội dung: Chương trình đào 
tạo nghề, Định mức về số sinh viên trên 01 cán bộ giảng dạy; Định mức về số giờ giảng dạy 
trên một cán bộ giảng dạy/ trên một học kỳ; Định mức về cơ sở vật chất; Định mức tối thiểu 
về thiết bị, phương tiện dạy nghề. Kết quả định mức này là cơ sở để các trường lập kế hoạch 
về chi phí và dự trù các loại vật tư cần thiết cho đào tạo nghề hiệu quả và cũng tránh lãng 
phí khi xác định các khoản chi phí đầu tư không đúng mục đích. 

Trên đây là một số nghiên cứu liên quan đến định mức lao động. Về nội dung, nghiên 
cứu về định mức lao động là một quá trình tỷ mỷ, công phu, chặt chẽ và khoa học. Đó cũng 
là một công việc phức tạp, có nhiều thách thức. Các nghiên cứu về định mức lao động cũng 
khác nhau tùy theo loại hình lao động, lĩnh vực hay ngành nghề hoạt động v.v. Trong đó 
nhiều ngành thường gắn vấn đề mức lao động với các tiêu chuẩn công nghệ trong ngành. 
Do vậy khi nghiên cứu về định mức lao động phải được đặt trong những điều kiện cụ thể, 
thực tế có liên quan.  
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14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý 
luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng 
nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy 
nền kinh tế phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, 
các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong đó, Giáo dục phổ thông giành 
cho lứa tuổi từ 6 đến 18 tuổi, cấp học này cung cấp những kiến thức phổ thông, cơ bản ban 
đầu giúp tuổi trẻ có thể tiếp tục học nghề hoặc học lên và cũng có thể đi vào cuộc sống tự 
tạo việc làm và cống hiến cho xã hội. Giáo dục phổ thông có một vị trí hết sức quan trọng, 
nó là chiếc cầu nối cơ bản, nó là cấp học mang tính nền tảng của cả hệ thống giáo dục của 
mỗi quốc gia. Chất lượng của giáo dục phổ thông do vậy trước tiên ảnh hưởng rất lớn tới 
chất lượng giáo dục dạy nghề và đại học, sâu xa hơn, mở rộng hơn, chính nó là nguồn gốc 
góp phần quan trọng quyết định chất lượng của nguồn lực lao động từng nước.  

Đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc thực 
hiện thành công đổi mới giáo dục phổ thông. Để đảm bảo cho sự thành công của việc hiện 
thực hóa chương trình Đổi mới giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 
theo tinh thần nghị quyết TW19 ban hành ngày 25-10-2017, một đội ngũ giáo viên và quản 
lý giáo dục đủ và ổn định về số lượng, về năng lực cũng như về mặt tâm thế đổi mới là yếu 
tố then chốt. Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay cho các trường phổ thông và cơ quan chủ quản 
là làm sao xác định số lượng, chất lượng giáo viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của 
mỗi vùng, miền, mỗi cấp học, dựa trên cơ sở nào để có thể đưa ra những quyết định, những 
chính sách đúng đắn về việc tuyển chọn, bố trí, đào tạo phát triển, đánh giá và trả thù lao, 
khen thưởng, kỷ luật tạo, những chính sách gì có thể tạo ra động lực tốt cho giáo viên hoàn 
thành tốt công việc, tạo ra những “sản phẩm trí tuệ” tốt nhất góp phần tạo ra những thế hệ 
người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng 
định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới 
giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông là rất cần thiết và cấp bách hiện nay.  

Thực hiện đề nhiệm vụ-tài nghiên cứu này sẽ mang lại ý nghĩa lý trên nhiều mặt. 

Ý nghĩa lý luận 

- Thứ nhất: Kết quả nghiên cứu làm rõ hơn cơ sở lý luận về định mức lao động, về quản 
lý nhân sự, cơ chế quản lý nhân sự trong các trường phổ thông, cơ sở để lựa chọn một 
mô hình quản trị nhân sự phù hợp trong các trường phổ thông trong điều kiện và yêu cầu 
mới. Kiến thức này sẽ làm giàu thêm kiến thức về các chuyên đề này trong giảng dạy tại 
các chuyên ngành về quản trị nhân sự của các trường đại học. 

- Thứ hai: Qua nghiên cứu của đề tài, hướng tiếp cận và phương pháp trong nghiên cứu về 
xây dựng định mức lao động kinh tế, kỹ thuật đối với giáo viên phổ thông theo từng 
nhóm đối tượng giáo viên (giảng các môn bắt buộc, các môn tích hợp-liên môn, các môn 
tự chọn của học sinh) theo từng cấp và từng loại hình trường phổ thông của Việt nam sẽ 
được đưa ra. Đó sẽ là những cơ sở lý luận quan trọng cho những nghiên cứu tương tự. 

- Thứ ba. Quá trình nghiên cứu của đề tài giúp đưa ra và hoàn thiện quy trình, các nội 
dung và các công cụ nghiên cứu phù hợp để có thể áp dụng vào xây dựng được các định 
mức lao động cho giáo viên phổ thông trong tương lai. 

- Thứ tư. Nghiên cứu giúp làm rõ bản chất và tính đặc thù của định mức lao động áp dụng 
đối với giáo viên các trường phổ thông ở các cấp. Các đặc điểm này giúp cho việc ban 
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hành các quy định liên quan sát với yêu cầu thực tế hơn. 

- Thứ năm. Đề tài sau khi hoàn thành cùng với những công trình công bố có liên quan 
(các bài báo, bài hội thảo) là những tài liệu tham khảo có giá trị trong đào tạo về quản trị 
nhân lực, về định mức kinh tế kỹ thuật trong các cơ sở đào tạo chuyên ngành có liên 
quan. 

 

Ý nghĩa thực tiễn 

Bên cạnh những ý nghĩa lý luận ở trên, đề tài còn có ý nghĩa rất quan trọng về mặt thực tế :  

- Một là: Giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm rõ hơn về thực trạng công tác quản lý nhân sự 
sự tại các trường phổ thông hiện nay một cách khách quan nhất. Nhất là về cơ chế quản 
lí nhân sự và các định mức lao động của giáo viên các trường phổ thông. 

- Hai là: Đưa ra được các mô hình thực tế về quản trị nhân sự và cơ chế quản trị nhân sự 
trong các trường phổ thông. Điều này sẽ tạo được những cơ sở thực tế hết sức quan 
trọng và hữu ích để các cơ quan quản lý chuyên ngành về giáo dục phổ thông nghiên 
cứu ban hành các quy định về quản lý có liên quan. 

- Ba là: Đưa ra được bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về các định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
cho giáo viên phổ thông các cấp (theo loại hình và phương thức tổ chức giảng dạy như 
đã nêu). Đây là cơ sở để bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng có liên quan sử 
dụng để rà soát, điều chỉnh và ban hành các văn bản có nhằm thực hiện đổi mới định 
mức lao động tại các trường phổ thông, góp phần hoàn thiện cơ chế và chính sách quản 
lý nhân sự (giáo viên) tại các trường phổ thông có hiệu quả nhất. Đây là cơ sở để để các 
trường bố trí giáo viên theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 về hướng 
dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông công lập. 

- Bốn là: Kết quả của nghiên cứu này về các vấn đề tồn tại trong cơ chế quản lý nhân sự 
và bộ định mức kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông cũng sẽ là những cơ sở quan 
trọng để bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra chiến lược đổi mới giáo dục phổ thông và chiến 
lược về quản lý nhân sự trong trường phổ thông trong tương lai.  

-  

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước 
có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn)  
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài 

(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện  
để đạt mục tiêu đề ra; nội dung  thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không 
kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 21) 

 Nội dung 1: Xây dựng cơ sở khoa học để xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên phổ thông và quản lí nhân sự trong trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông.  

Trong nội dung này đề tài tập trung vào nghiên cứu cả cơ sở lý thuyết và cơ sở thực 
tế điển hình về định mức kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông. Các nội dung cụ thể bao 
gồm:  

1.1. Nghiên cứu về cơ sở khoa học xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo 
viên tại trường Tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông.  

1.2. Nghiên cứu về hệ thống cơ sở khoa học xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên tại trường Trung học cơ  sở  theo định hướng đổi mới giáo dục phổ 
thông.  

1.3. Nghiên cứu về hệ thống cơ sở khoa học xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên tại trường Trung học phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ 
thông.  

1.4. Nghiên cứu về hệ thống cơ sở khoa học xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên  tại các trường chuyên biệt (trường Chuyên, trường Bán trú, Dân tộc nội 
trú) theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. 

1.5. Nghiên cứu về hệ thống cơ sở khoa học về quản lý nhân sự trong các trường phổ 
thông (thông thường) theo định hướng đổi mới giáo dục (cho 3 cấp). 

1.6. Nghiên cứu về hệ thống cơ sở khoa học về quản lý nhân sự trong các trường phổ 
thông chuyên biệt (trường Chuyên, Bán trú, Nội trú) theo định hướng đổi mới giáo dục 

  

Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng hệ thống các định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của 
giáo viên phổ thông theo từng cấp học, loại trường của trường phổ thông công lập đáp 
ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 

         Nội dung này được thực hiện trên dựa trên các cơ sở khoa học và kết quả khảo sát, 
phân tích thực tế về tình hình thực hiện công tác giảng dạy của giáo viên phổ thông các cấp 
theo vị trí việc làm và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên phổ thông. Từ đó đề xuất 
các loại định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp của giáo viên các trường phổ thông công lập các 
cấp theo hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Trong nội dung này các nội dung cụ thể gồm có: 

2.1. Nghiên cứu về phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về 
định mức kinh tế kỹ thuật của giáo viên trường tiểu học ở các vùng khác nhau. 

2.2. Nghiên cứu về phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về 
định mức kinh tế kỹ thuật của giáo viên trường Trung học Cơ sở ở các vùng khác 
nhau. 

2.3. Nghiên cứu về phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất về bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về 
định mức kinh tế kỹ thuật của giáo viên trường Trung học Phổ thông ở các vùng khác 
nhau. 
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2.4. Nghiên cứu về phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định 
mức kinh tế kỹ thuật của giáo viên trường Chuyên, trường Bán trú, Dân tộc nội trú. 

 

Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế quản lí nhân sự tại các 
trường phổ thông công lập, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.  

Trong nội dung nghiên cứu này nhóm nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu, phân tích và 
đánh giá cơ chế quản lý nhân sự tại các trường phổ thông các cấp với các nội dung cụ thể 
như sau:  

3.1. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất về cơ chế quản lý nhân sự tại 
các trường trường Tiểu học ở các vùng khác nhau. 

3.2. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất về cơ chế quản lý nhân sự tại 
các trường trường Trung học cơ sở ở các vùng khác nhau. 

3.3. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất về cơ chế quản lý nhân sự tại 
các trường trường Trung học phổ thông ở các vùng khác nhau. 

3.4. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất về cơ chế quản lý nhân sự tại 
các trường chuyên biệt (trường Chuyên, trường Bán trú, Dân tộc nội trú). 

 

Nội dung 4: Thực hiện thử nghiệm thí điểm về cơ chế quản lý nhân sự và áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật mới tại một số trường 
lựa chọn.  

Trong nội dung này, các kết quả hoàn thành trong nội dung nghiên cứu 2 và 3 sẽ 
được triển khai áp dụng thử nghiệm thí điểm tại 4 trường phổ thông tại Hà Nội (mỗi cấp 
một điểm trường và một trường chuyên biệt) nhằm đánh giá tính thực tế và hiệu quả của các 
mức lao động mới được xây dựng, cơ chế quản lý mới về nhân sự áp dụng tại các trường. 
Các nội dung cụ thể bao gồm: 

4.1.Triển khai thực hiện thử nghiệm thí điểm về cơ chế quản lý nhân sự và áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn định mức lao động kinh tế, kỹ thuật mới tại một trường Tiểu học 
được lựa chọn. 

4.2.Triển khai thực hiện thử nghiệm thí điểm về cơ chế quản lý nhân sự và áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn định mức lao động kinh tế, kỹ thuật mới tại một trường Trung học cơ 
sở được lựa chọn 

4.3.Triển khai thực hiện thử nghiệm thí điểm về cơ chế quản lý nhân sự và áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn định mức lao động kinh tế, kỹ thuật mới tại một trường Trung học 
phổ thông được lựa chọn. 

4.4. Triển khai thực hiện thử nghiệm thí điểm về cơ chế quản lý nhân sự và áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn định mức lao động kinh tế, kỹ thuật mới tại một trường chuyên biệt 
được lựa chọn. 

 

Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất phương án thí điểm, các giải pháp, khuyến nghị nhằm 
thực hiện đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Nội dung này nghiên cứu về các điều kiện, nhân tố có tác động, ảnh hưởng đến việc 
áp dụng hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chí, tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật và cơ chế 
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quản lý nhân sự mới (qua kết quả nghiên cứu của đề tài). Trên sơ sở đó đề xuất phương án 
thí điểm, các giải pháp và kiến nghị phù hợp. Trong phần này sẽ hoàn thành báo cáo về các 
nội dung sau: 

5.1. Xây dựng- đề xuất định hướng và quan điểm về thực hiện đổi mới cơ chế quản lý 
nhân sự trong các trường phổ thông bao gồm áp dụng hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu về 
định mức lao động của giáo viên các trưởng phổ thông công lập. 

5.2. Phân tích xu hướng và dự báo về sự thay đổi, các nhân tố ảnh hưởng, điều kiện áp 
dụng v.v của đổi mới, phát triển của giáo dục phổ thông trong thời gian tới liên quan 
đến các trường và giáo viên làm việc trong các trường phổ thông. 

5.3. Nghiên cứu, đề xuất phương án thí điểm, các giải pháp, kiến nghị về triển khai áp 
dụng cơ chế quản lý nhân sự mới trong các trường Tiểu học trong thời gian tới. 

5.4 Nghiên cứu, đề xuất phương án thí điểm, các giải pháp, kiến nghị về triển khai áp dụng 
cơ chế quản lý nhân sự mới trong các trường Trung học cơ sở trong thời gian tới 

5.5. Nghiên cứu, đề xuất phương án thí điểm, các giải pháp, kiến nghị về triển khai áp 
dụng cơ chế quản lý nhân sự mới trong các trường Trung học phổ thông trong thời 
gian tới. 

5.6. Đề xuất phương án thí điểm, các giải pháp, kiến nghị về triển khai áp dụng cơ chế 
quản lý nhân sự mới trong các trường chuyên biệt (trường Chuyên, trường Bán trú, 
Dân tộc nội trú) 

 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài) 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

           Bên cạnh những tài liệu đã trình bày ở mục 14, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ/đề tài và 
nhóm nghiên cứu tiếp tục sưu tầm những tài liệu trong nước và ngoài nước để phục vụ cho 
quá trình nghiên cứu và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là 
điều kiện và tiền đề cần thiết để thực hiện đề tài đảm bảo đạt chất lượng theo yêu cầu. Việc 
sưu tầm, tập hợp, xử lý và dịch tài liệu sẽ được hướng vào các chủ đề đã nêu ở mục 16. 

Các tài liệu thu thập bao gồm:  

- Các văn bản pháp luật các các quy định về lao động làm việc trong các tổ chức, cơ 
quan tổ chức công như luật Lao động, Luật Viên chức và các văn bản về tổ chức bộ 
máy và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế quản lý nhân sự và quản lý nhân 
sự là giáo viên trong các trường phổ thông, nói chung, các trường đặc thù-chuyên 
biệt (trường chuyên, bán trú, nội trú ). 

- Các văn bản quy định của nhà nước, bộ và các ngành có liên quan (nghị định, thông 
tư v.v) về giáo dục phổ thông, giáo viên về các mặt quản lý có liên quan, về đổi mới 
giáo dục, trường phổ thông chương trình, giáo viên v.v  trong những năm qua và 
trong thời gian tới. 

- Các báo cáo quản lý chuyên ngành về tổ chức bộ máy quản lý và cơ chế quản lý nhân 
sự trong các trường phổ thông, báo cáo của các trường về phân công công việc và 
hoàn thành công việc của giáo viên. 

- Các báo cáo khoa học của các chương trình, đề tài và công trình nghiên cứu khác, 
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các bài báo khoa học, các bài hội thảo có liên quan đến chủ đề nghiên cứu. 

- Các tài liệu lý luận dùng trong giảng dạy (các giáo trình, bài giảng, các báo cáo 
chuyên đề, luận văn, luận  án có liên quan v.v). 

Các tài liệu trên được thu thập từ các nguồn khác nhau bao gồm:   

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: tài liệu về đề tài, các dữ liệu thống kê, 
các chính sách nhà nước. 

- Thư viện quốc gia, thư viện trường đại học Kinh tế Quốc dân. 

- Các bộ phận lưu trữ thông tin, tài liệu như văn bản pháp luật các chương trình, đề tài 
nghiên cứu, các báo cáo thống kê v.v) 

- Cơ sở dữ liệu điện tử trên các trang mạng điện tử (Internet). Đây là nguồn tài liệu 
tham khảo các đề tài, bài báo khoa học và các công trình nghiên cứu cả về lý luận và 
thực tế có liên quan đến cơ chế quản lý nhân sự và định mức kinh tế kỹ thuật của 
giáo viên các trường phổ thông các cấp. 

- Cơ sở dữ liệu điện tử từ các tổ chức quốc tế, các trường đại học nước ngoài, v.v 

- Một số nguồn dữ liệu khác có liên quan. 

Tài liệu sưu tầm trong và ngoài nước có thể ở dạng bản cứng như sách, tạp chí, có 
thể ở dạng đĩa mềm như file dữ liệu, internet, đĩa CD, … 

 

17.2. Hội thảo khoa học và tọa đàm  

17.2.1. Hội thảo khoa học quốc gia  

- Số lượng hội thảo: Có 03 hội thảo quốc gia về các nội dung của đề tài được tổ chức 

- Số đại biểu/người tham dự: 180 người  

Về các cuộc hội thảo khoa học, các vấn đề cụ thể được trình bày như dưới đây 

 

Hội thảo 1: 

- Nội dung/Chủ đề: Nội dung chính của hội thảo là về cơ sở khoa học xây dựng hệ 
thống định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông các cấp và đổi 
mới cơ chế quản lí nhân sự trong các trường công lập theo định hướng đổi mới 
giáo dục phổ thông. 

- Mục đích: Cuộc hội thảo nhằm mục đích chính như sau: 

(1). Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về cơ sở khoa học của việc 
xây dựng định mức lao động kinh tế, kỹ thuật và cơ chế quản lý nhân sự đối với giáo 
viên phổ thông các cấp. 

(2). Lấy ý kiến các chuyên gia các nhà quản lý trong và ngoài ngành và giáo viên về 
kết quả nghiên cứu để hoàn thiện kết quả nghiên cứu ban đầu của đề tài (hệ thống 
định mức kinh tế, kỹ thuật và cơ chế quản lý nhân sự mới) thông qua các bài tham 
luận, trình bày tại hội thảo và ý kiến trao đổi. 

(3) Thảo luận về hướng tiếp cận, giải pháp triển khai nghiên cứu về xây dựng định 
mức lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông các cấp. 
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- Yêu cầu:  

Yêu cầu chung là các cuộc hội thảo phải được tiến hành khoa học, bài bản, đạt mục 
tiêu đề ra và có sự tham gia tích cực, đúng đối tượng và bám sát nội dung, chủ đề. 
Trong đó: 

 Nhóm nghiên cứu: Hoàn thành kết quả nghiên cứu ban đầu (có báo cáo trình bày), 
chuẩn bị và trình bày các kết quả nghiên cứu có liên quan. 

 Các đại biểu tham dự có những đóng góp, chia sẻ ý kiến, quan điểm về các vấn 
đề liên quan để đảm bảo thành công của hội thảo. 

+ Số lượng: dự kiến mời 60 đại biểu tham dự 

+ Chất lượng: Kết quả hội thảo phải đảm bảo có thêm được những ý tưởng hữu ích 
(qua tham luận và trao đổi) và bổ sung thêm thông tin cần thiết cho phân tích.  

- Thành phần tham dự hội thảo: 

 Các chuyên gia trong nước và quốc tế về giáo dục, quản lý giáo dục, định mức 
lao động, quản trị nhân sự. 

 Cán bộ quản lý có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Đại diện lãnh đạo một số Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
ở một số địa phương. 

 Đại diện một số giáo viên các trường phổ thông. 

- Nội dung chính của hội thảo. 

+ Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu. 

+ Đại biểu được lựa chọn trình bày tham luận. 

+ Các đại biểu khác tham gia thảo luận phát biểu. 

+ Tổng kết các vấn đề hội thảo (làm cơ sở để hoàn thiện cơ sở khoa học về nghiên 
cứu định mức lao động, cơ chế quản lý nhân sự trong các trường phổ thông) 

- Thời gian : Tổ chức hội thảo trong một ngày (02 buổi). 

- Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội.   

Kế hoạch hội thảo sẽ được chuẩn bị chi tiết trước khi tổ chức hội thảo. 

 

Hội thảo 2 

- Nội dung/chủ đề: Nội dung chính của hội thảo là về Đánh giá thực trạng và giải 
pháp triển khai áp dụng hệ thống định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo 
viên phổ thông các cấp và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các trường phổ 
thông công lập qua kết quả nghiên cứu, đề xuất của đề tài 

- Mục đích hội thảo: Cuộc hội thảo nhằm mục đích chính như sau: 

(1). Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về việc xây dựng định mức 
lao động kinh tế, kỹ thuật và cơ chế quản lý nhân sự đối với giáo viên phổ thông các 
cấp (qua nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các địa phương). 

(2). Lấy ý kiến các chuyên gia các nhà quản lý trong và ngoài ngành và giáo viên 
tham gia hội thảo về kết quả nghiên cứu của đề tài (hệ thống định mức kinh tế kỹ 
thuật và cơ chế quản lí nhân sự mới) thông qua các bài tham luận, trình bày tại hội 



 

30

thảo và ý kiến trao đổi. 

(3) Thảo luận về hướng tiếp cận, giải pháp triển khai áp dụng vào thực tế định mức 
lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông các cấp và cơ chế quản lý nhân sự 
tại các trường phổ thông. 

- Yêu cầu 

 Yêu cầu chung là các cuộc hội thảo phải được tiến hành khoa học, bài bản, đạt 
mục tiêu đề ra và có sự tham gia tích cực, đúng đối tượng và bám sát nội dung, 
chủ đề.  

 Nhóm nghiên cứu cần hoàn thành kết quả nghiên cứu và trình bày các kết quả 
nghiên cứu có liên quan rõ ràng, khoa học. 

 Các đại biểu tham dự có những đóng góp, chia sẻ ý kiến, quan điểm về mọi vấn 
đề liên quan để đảm bảo thành công của hội thảo. 

 Số lượng: dự kiến mời 60 đại biểu tham dự. 

 Chất lượng: Kết quả hội thảo phải đảm bảo có thêm được những ý tưởng hữu ích 
(qua tham luận và trao đổi) và bổ sung thêm thông tin cần thiết để phân tích, đánh 
giá chính xác thực trạng về chủ đề đề nghiên cứu. 

- Thành phần tham dự hội thảo bao gồm: 

 Các chuyên gia trong nước và quốc tế về giáo dục, quản lý giáo dục, định mức 
lao động, quản trị nhân sự. 

 Cán bộ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ khác có liên quan khác. 

 Đại diện lãnh đạo một số Sở giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo ở 
một số địa phương. 

 Đại diện một số giáo viên các trường phổ thông,  

- Nội dung chính của hội thảo. 

+ Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu. 

+ Đại biểu được lựa chọn trình bày tham luận. 

+ Các đại biểu khác tham gia thảo luận phát biểu. 

+ Tổng kết các vấn đề hội thảo (làm cơ sở để hoàn thiện đảm bảo tính khoa học của 
hệ thống chỉ  tiêu, tiêu chí về định mức lao động của giáo viên phổ thông, cơ chế 
quản lý nhân sự trong các trường phổ thông). 

- Thời gian: Tổ chức hội thảo trong một ngày (02 buổi). 

- Địa điểm: Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.   

Kế hoạch chi tiết hội thảo sẽ được chuẩn bị trước khi tổ chức hội thảo. 

 

Hội thảo 3 

- Nội dung/chủ đề: Nội dung chính của hội thảo là về Hoàn thiện phương án thí 
điểm, giải pháp triển khai áp dụng hệ thống định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 
của giáo viên phổ thông các cấp và đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các 
trường phổ thông công lập theo định hướng đổi mới giáo dục 

- Mục đích hội thảo: Cuộc hội thảo nhằm mục đích chính như sau: 
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(1). Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về việc xây dựng định mức 
lao động kinh tế, kỹ thuật và cơ chế quản lý nhân sự đối với giáo viên phổ thông các 
cấp (qua nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các địa phương và sau áp dụng thử nghiệm). 

(2). Lấy ý kiến các chuyên gia các nhà quản lý trong và ngoài ngành và giáo viên 
tham gia hội thảo về kết quả nghiên cứu của đề tài để hoàn thiện nội dung nghiên 
cứu thông qua các bài tham luận, trình bày tại hội thảo và ý kiến trao đổi. 

(3) Thảo luận về phương án thí điểm, giải pháp triển khai áp dụng vào thực tế về 
định mức lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông các cấp và cơ chế quản 
lý nhân sự của giáo viên phổ thông tại các trường. 

- Yêu cầu 

 Yêu cầu chung là các cuộc hội thảo phải được tiến hành khoa học, bài bản, đạt 
mục tiêu đề ra và có sự tham gia tích cực, đúng đối tượng và bám sát nội dung, 
chủ đề. 

 Nhóm nghiên cứu: Hoàn thành kết quả nghiên cứu và trình bày các kết quả 
nghiên cứu có liên quan phù hợp với nội dung hội thảo. 

 Các đại biểu tham dự có những đóng góp, chia sẻ ý kiến, quan điểm về mọi vấn 
đề liên quan để đảm bảo thành công của hội thảo. 

 Số lượng: dự kiến mời 60 đại biểu tham dự. 

 Chất lượng: Kết quả hội thảo phải đảm bảo có thêm được những ý tưởng hữu ích 
(qua tham luận và trao đổi) và bổ sung thêm thông tin cần thiết để phân tích, đánh 
giá. 

- Thành phần tham dự hội thảo bao gồm: 

 Các chuyên gia trong nước và quốc tế về giáo dục, quản lý giáo dục, định mức 
lao động, quản trị nhân sự. 

 Cán bộ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ có liên quan khác. 

 Đại diện lãnh đạo một số Sở giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo ở 
một số địa phương. 

 Đại diện một số giáo viên các trường phổ thông.  

- Nội dung các hoạt động chính của hội thảo. 

+ Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu. 

+ Đại biểu được lựa chọn trình bày tham luận. 

+ Các đại biểu khác tham gia thảo luận phát biểu. 

+ Tổng kết các vấn đề hội thảo (làm cơ sở để hoàn thiện lần cuối, đảm bảo tính 
khoa học của hệ thống chỉ tiêu, tiêu chí về định mức lao động của giáo viên phổ 
thông, cơ chế quản lý nhân sự trong các trường phổ thông). 

- Thời gian: Tổ chức hội thảo trong một ngày (02 buổi). 

- Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội.   

 

17.2.2. Tọa đàm về kết quả khảo sát (tại các địa phương). 

Các cuộc tọa đàm sẽ được thực hiện  trong các đợt khảo sát cụ thể như sau:  



 

32

- Số lượng:  

 Tọa đàm: Tổ chức 08 cuộc tọa đàm, tại 08 tỉnh-thành phố/huyện có điểm trường 
được nghiên cứu 

 Người tham dự: 280 người (35 đại biểu tham dự cho mỗi tọa đàm/địa phương).  

- Chủ đề: Thực trạng cơ chế quản lý nhân sự và tiêu chuẩn, định mức lao động của 
giáo viên phổ thông (tại các tỉnh/huyện được điều tra). 

- Mục đích: 

 Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát tại địa phương. 

 Trao đổi lấy ý kiến, thảo luận v.v về những thông tin và số liệu nhóm nghiên cứu 
tại địa bàn đã thu thập được để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đã thu thập được. 

 Thu thập thêm thông tin, ý kiến bổ sung để làm cơ sở cho những phân tích, đánh 
giá về sau. 

- Yêu cầu:  

Yêu cầu chung là các cuộc tọa đàm phải đạt mục tiêu đề ra và có sự tham gia tích cực, 
đúng đối tượng và bám sát nội dung, chủ đề. Trong đó: 

+ Nhóm nghiên cứu: Chuẩn bị và trình bày các thông tin khảo sát của nhóm qua 
nghiên cứu khảo sát tại địa phương. 

+ Các đại biểu tham gia: Đại biểu tham gia phải là giáo viên các trường, cán bộ 
quản lý tại các trường và cán bộ quản lý phòng, sở GD&ĐT tại địa phương. 

+ Kết quả toạ đàm phảỉ đảm bảo có được những thông tin cần thiết để phân tích, 
đánh giá. 

- Thành phần tham dự: 

+ Giáo viên các trường phổ thông. 

+ Cán bộ quản lý tại các trường và cán bộ quản lý Phòng/ Sở Giáo dục và Đào tạo 
tại địa phương. 

- Địa điểm: Tổ chức tại tỉnh-thành phố/huyện có điểm trường được nghiên cứu.  

 

17.2.3. Hội nghị, tọa đàm tại các trường áp dụng thí điểm thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số 
ở đại diện các vùng miền 

Trong quá trình thực hiện thí điểm thử nghiệm tại 4 trường (Tiểu học, Trung học cơ 
sở, Trung học phổ thông và một trường chuyên biệt được lựa chọn). Tại mỗi trường, tổ chức 
1 hội nghị triển khai và và 2 cuộc tọa đàm về kết quả thí điểm thử nghiệm (01 tọa đàm giữa 
kỳ và 01 tọa đàm khi kết thúc thực hiện thí điểm thử nghiệm). 

- Số lượng:  

 Hội nghị: 04 hội nghị tại 04 trường. 

 Tọa đàm: 08 cuộc tọa đàm tại 04 trường. 

 Người tham dự: 40 người mỗi hội nghị và 30 người cho mỗi cuộc tọa đàm.  

- Chủ đề:  

 Hội nghị:Triển khai thử nghiệm, thí điểm bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động 
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và quản lí nhân sự mới. 

 Tọa đàm 1: Những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực hiện kết quả 
nghiên cứu về bộ định mức lao động của giáo viên phổ thông và cơ chế quản lý 
nhân sự trong trường phổ thông, hướng giải quyết. 

 Tọa đàm 2: Tổng kết đánh giá về thực hiện thí điểm về bộ định mức lao động của 
giáo viên phổ thông và cơ chế quản lý nhân sự trong trường phổ thông 

- Mục đích: 

 Triển khai thử nghiệm trong đó có quán triệt, hướng dẫn và thảo luận, lựa chọn  
các phương án, giải pháp triển khai thực hiện thử nghiệm thí điểm. 

 Tìm hiểu những khó khăn thách thức trong thực hiện kết quả nghiên cứu về bộ 
đinh mức lao động của giáo viên phổ thông và cơ chế quản lý nhân sự trong 
trường phổ thông và hướng giải quyết. 

 Thu thập thêm thông tin, ý kiến bổ sung để làm cơ sở cho hoàn thiện bộ tiêu chí 
định mức mới và cơ chế quản lý nhân sự mới trong trường phổ thông. 

- Yêu cầu:  

Yêu cầu chung là các cuộc hội nghị, tọa đàm phải đạt mục tiêu đề ra và có sự tham gia 
tích cực, đúng đối tượng và bám sát nội dung, chủ đề. Trong đó: 

+ Nhóm nghiên cứu: Chuẩn bị và trình bày các thông tin thu thập được trong quá 
trình thực hiện thí điểm. 

+ Các đại biểu tham gia: Đại biểu tham gia phải là giáo viên các trường, cán bộ 
quản lý tại các trường và cán bộ quản lý phòng, sở giáo dục và đào tạo tại địa 
phương. 

+ Kết quả hội nghị, toạ đàm phảỉ đảm bảo triển khai được phương án thử nghiệm, 
và có được những thông tin cần thiết để phân tích, đánh giá trong đề tài nghiên 
cứu qua kết quả thử nghiệm. 

- Thành phần tham dự: 

+ Giáo viên các trường phổ thông. 

+ Cán bộ quản lý tại các trường và cán bộ quản lý Phòng/ Sở Giáo dục và Đào tạo 
tại địa phương. 

- Địa điểm: Tổ chức tại trường được lựa chọn ở Hà Nội.  

 

17.3. Khảo sát/điều tra thực tế tại các trường phổ thông 

17.3.1. Địa bàn nghiên cứu 

Để hoàn thành kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát/điều tra 
thực tế tại các trường phổ thông trên các vùng, miền khác nhau nhằm thu thập những thông 
tin thực tế để phân tích, đánh giá và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ 
thông và đề xuất cơ chế mới trong quản lý nhân sự tại các trường phổ thông. Cụ thể các địa 
phương được chọn làm địa điểm nghiên cứu như sau: 

Vùng đô thị-đồng bằng:  

 Thành phố Hà Nội 
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 Thành phố Hồ Chí Minh 

Vùng miền núi phía Bắc 

 Tỉnh Lào Cai 

 Tỉnh Bắc Cạn 

Vùng Miền trung-Tây nguyên 

 Tỉnh Bình Định 

 Tỉnh Gia Lai 

Vùng Tây Nam bộ 

 Tỉnh Đồng Tháp 

 Tỉnh Sóc Trăng 

Tại mỗi tỉnh/thành phố sẽ chọn một quận/huyện và từ đó chọn một trường có tính đại 
diện cao (mỗi cấp một trường) để tiến hành khảo sát. Trong một số tỉnh sẽ chọn trường đặc 
thù như: trường chuyên, trường bán trú, trường dân tộc nội trú để phân tích. Tổng số là 28 
trường cụ thể như sau: 

- 18 trường tại 6 tỉnh (Lào Cai, Bắc Cạn, Bình Định, Gia Lai, Đồng Tháp, Sóc 
Trăng) Về cơ bản, mỗi tỉnh 3 trường, mỗi cấp một trường (dự kiến tại một 
huyện). Trong số này có nghiên cứu về 01 trường chuyên biệt (Dân tộc nội trú) 
thay cho một trường phổ thông để xây dựng định mức lao động và cơ chế quản lý 
nhân sự.  

- 10 trường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (mỗi thành phố có 3 trường phổ 
thông, 01 trường chuyên, 01 trường bán trú)  

 

17.3.2. Khảo sát tại các trường phổ thông 

  Phương pháp và đối tượng 

Trong nghiên cứu, khảo sát, phương pháp chụp ảnh được sử dụng để chụp lại thời gian 
làm việc, các hao phí thời gian thực hiện các công việc giảng dạy và liên quan đến giảng 
dạy. Có 3 nhóm đối tượng theo vị trí việc làm của giáo viên dự kiến tiến thành khảo sát như 
sau: 

- Giáo viên chuyên giảng (không kiêm nhiệm các công việc quản lý). Trong đó có 
khảo sát giáo viên giảng các môn chính- môn bắt buộc, giảng liên môn-các môn 
tích hợp, liên môn (theo yêu cầu, theo lựa chọn của học sinh). 

- Giáo viên kiêm nhiệm công việc quản lý (chủ nhiệm lớp, tổ tưởng bộ môn v.v).  

- Giáo viên giảng các môn đặc thù (nhạc, họa, thể dục v.v).  

 

 Cộng cụ (phiếu, bảng hỏi), qui mô mẫu, mục đích-yêu cầu của khảo sát 

Về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật, khảo sát được tiến hành trên cơ sở phiếu khảo 
sát được và khảo sát qua: 

- 252 phiếu chụp ảnh ngày làm việc (do thành viên nghiên cứu thực hiện) 

- 840 phiếu tự chụp ảnh về ngày làm việc (giáo viên tự ghi chép lại) 
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 - 840 phiếu khảo sát về cơ chế quản lí nhân sự (giáo viên trả lời) 

Cụ thể như sau 

- Thiết kế phiếu: Có 03 loại phiếu chụp ảnh sẽ được thiết kế để khảo sát 03 nhóm đối 
tượng giáo viên theo vị trí việc làm (như trên) ở mỗi trường, khảo sát 28 trường).  

- Khảo sát qua chụp ảnh của chuyên gia : 252 người  (3 vị trí*3 giáo viên* 28 trường)  

- Khảo sát/điều tra “tự chụp ảnh”: 840 phiếu (3 vị trí*10 giáo viên* 28 trường). Phiếu 
khảo sát này do giáo viên tự trả lời (tự chụp ảnh).  

- Mục đích khảo sát: thu thập các thông tin về các loại thời gian làm việc và hao phí 
thời gian làm việc của từng đối tượng giáo viên qua hai phương pháp khảo sát do 
giáo viên tự trả lời và chụp ảnh/ quan sát của các thành viên nghiên cứu. 

- Yêu cầu: 

 Bảng khảo sát do giáo viên tự trả lời và phiếu chụp ảnh thời gian làm việc cần 
phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ ghi chép. 

 Giáo viên được phân công trả lời phải trả lời thật sự, đúng thực tế (không nhờ 
người khác làm hộ). 

- Quy trình cách thức thực hiện. Nghiên cứu viên cần nắm vững qui trình và các bước 
trong thực hiện nghiên cứu. 

 Có sự giám sát để kiểm tra chất lượng khảo sát. 

 Phiếu khảo sát do giáo viên tự trả lời sau khi được hướng dẫn cách trả lời. 

 Quan sát, chụp ảnh trực tiếp của nghiên cứu viên. 

 

 Về cơ chế quản lí nhân sự 

- Thiết kế phiếu: Có 03 loại phiếu/bảng hỏi sẽ được thiết kế để khảo sát 03 nhóm đối 
tượng giáo viên theo vị trí việc làm (như trên) ở mỗi trường, khảo sát 28 trường).  

- Khảo sát/điều tra qua trả lời bảng hỏi: 840 phiếu (3 vị trí*10 giáo viên* 28 trường). 
Phiếu khảo sát này do giáo viên tự trả lời.  

- Mục đích khảo sát: thu thập các thông tin về công tác và cơ chế quản lí nhân sự của 
từng đối tượng giáo viên tại các trường phổ thông thuộc phạm vi nghiên cứu. 

- Yêu cầu: 

 Bảng hỏi gửi để giáo viên tự trả lời đảm bảo phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ trả lời và 
cung cấp đủ thông tin phân tích. 

 Giáo viên được phân công trả lời phải trả lời thật sự, đúng thực tế (không nhờ 
người khác làm hộ). 

- Quy trình cách thức thực hiện. Nghiên cứu viên cần nắm vững qui trình và các bước 
trong thực hiện nghiên cứu. 

 Có sự giám sát để kiểm tra chất lượng khảo sát điều tra. 

 Phiếu khảo sát do giáo viên tự trả lời sau khi được hướng dẫn cách trả lời các nội 
dung trong phiếu. 
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17.3.3. Phỏng vấn sâu  tại các trường (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, 
phương pháp) 

Phần phỏng vấn sâu về quản lý nhân sự ở các trường phổ thông: có 84 người được 
phỏng vấn, cụ thể như sau: 

- Đối tượng: Mỗi trường 03 người (01 trong ban giám hiệu, 01 chủ nhiệm/trưởng bộ 
môn, 01 giáo viên), phỏng vấn cả 28 trường. 

- Mục đích: 

 Hiểu rõ hơn các tồn tại trong thực hiện khối lượng công việc của giáo viên hiện 
nay. 

 Hiểu rõ hơn các vấn đề trong quản lý nhân sự tại các trường phổ thông. 

 Có thông tin nhiều chiều để có thể phân tích toàn diện hơn cho vấn đề nghiên cứu 
và khuyến nghị.  

- Nội dung phỏng vấn chính 

 Khối lượng công việc và hoàn thành công việc của giáo viên 

 Các khó khăn trong thực hiện công việc của giáo viên của trường 

 Vấn đề trong quản lí nhân sự tại các trường phổ thông 

 Hướng giải quyết các khó khăn về quản lí nhân sự 

 Một số vấn đề liên quan khác. 

- Phương pháp: 

 Phỏng vấn sâu trực tiếp 1-1 

 Có ghi chép nhanh nội dung 

 Có ghi âm để nghe lại nội dung (nếu cần) 

 Nội dung phỏng vấn được tập hợp, xử lý theo phương pháp xử lý thông tin định 
tính 

 

17.3.4. Khảo sát ngoài trường phổ thông (các cơ quan quản lý) 

Trong nghiên cứu, đề tài tiến hành phỏng vấn các các bộ quản lý giáo dục các cấp để có 
thêm thông tin, ý kiến đánh giá về công tác định mức và cơ chế quản lý nhân sự tại các 
trường phổ thông, có 48 người được phỏng vấn. 

Cụ thể sẽ phỏng vấn như sau: 

 Phỏng vấn 32 người tại các địa phương trong phạm vi khảo sát: (4 người*8 
tỉnh/thành phố. Cụ thể: tại mỗi địa phương có: 01 lãnh đạo sở, 01 cán bộ chuyên viên 
thuộc sở có liên quan, 01 lãnh đạo phòng 01 cán bộ chuyên viên phòng). 

 Phỏng vấn 8 người tại 02 trường Đại học Sư phạm (Hà Nội và TP HCM), mỗi trường 
sẽ phỏng vấn 4 cán bộ, giáo viên. 

 Phỏng vấn 8 người (các cán bộ, chuyên viên) tại Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ 
sở Giáo dục, vụ Giáo dục phổ thông và các bộ phận có liên quan khác của Bộ 
GD&ĐT.    
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18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử 
dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương 
tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

18.1. Tiếp cận trong xây dựng mức lao động và quản lý nhân sự đối với giáo viên các 
trường phổ thông 

Đề tài được thực hiện theo qui trình nghiên cứu như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Mô hình quy trình nghiên cứu 

 

Cách tiếp cận nghiên cứu của đề tài: 

Nghiên cứu xây dựng các định mức lao động kinh tế, kỹ thuật và cơ chế quản lý đối 
với các trường phổ thông và giáo viên công tác tại các trường phổ thông là những nghiên 
cứu rất cụ thể cần có tính thực tế cao. Kết quả nghiên trong trong đề tài này một mặt vừa là 
một đề tài nghiên cứu khoa học, đảm bảo giá trị học thuật của nghiên cứu (dựa trên cơ sở 
khoa học, khách quan) vừa đáp ứng yêu cầu thực tế đổi mới giáo dục tại Việt nam (xuất 
phát từ thực tế và quay trở lại áp dụng trực tiếp vào thực tế hoạt động của các trường). Do 
vậy, đề tài cần được tiếp cận trên nhiều góc độ và qua nhiều giai đoạn khác nhau, cụ thể: 

- Về lý luận, lý thuyết: hướng tiếp cận của đề tài nghiên cứu là dựa trên khung lý thuyết-lý 
luận cơ bản về nghiên cứu xây dựng định mức và cơ chế quản lý nhân sự của quản trị 
nhân lực, quản trị nhân lực trong khu vực công (giáo dục công lập), quản lý theo hiệu 
quả và kết quả hoàn thành công việc (performance) trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được 
giao, các mô tả công việc của các vị trí việc làm (giáo viên giảng dạy chuyên môn, giáo 
viên làm công tác quản lý, giáo viên kiêm nhiệm v.v).  

- Về luận cứ thực tế: các hoạt động và nội dung nghiên cứu đánh giá thực tế đều được 
thực hiện dựa trên các văn bản hiện hành (luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư v.v) và 
khảo sát thực tế về thời gian làm việc, yêu cầu năng lực chuyên môn (kiến thức, kỹ năng, 
phẩm chất khác) và quản trị nhân lực để có số liệu và thông tin tại chính các cở sở 
(trường học), tại từng vị trí làm việc theo từng chức danh, và trong từng điều kiện thực 
tế cụ thể của từng chức danh, từng điểm trường, từng cấp học từng vùng miền để phân 
tích đánh giá, đảm bảo đúng và sát thực tế.  

- Về định hướng đổi mới, mở và hội nhập: Các thiết kế công cụ, phương pháp luôn bám 
sát yêu cầu đổi mới của ngành đối với giáo dục phổ thông, trong đó có so sánh để làm rõ 
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hơn thực tế tại các trường phổ thông (so sánh trong nước và quốc tế). Các vấn đề nghiên 
cứu phải hướng tới tiệm cận sát các tiêu chuẩn, định mức và cơ chế quản lý của một nền 
giáo dục của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại trong khu vực và quốc tế.  

- Tiếp cận trên phạm vi tổng thể và khả thi-có giá trị ứng dụng. Đây là nghiên cứu mang 
tính ứng dụng cao. Nghiên cứu xuất phát từ những vấn đề cụ thể (theo vị trí việc làm và 
đơn vị điểm trường) nhưng phải mang tính đại diện, được khái quát, nâng tầm thành 
những vấn đề chung, có thể áp dụng trên toàn hệ thống giáo dục công lập của Việt Nam 
(theo các mục tiêu nghiên cứu) trong thời gian tới.  

 

18.2. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng          

- Tổng quan chung về phương pháp nghiên cứu 

Về tổng thể, trong quá trình nghiên cứu, nhóm thực hiện nhiệm vụ-đề tài khoa học áp 
dụng các phương pháp xây dựng định mức lao động, kinh tế kỹ thuật tiên tiến đang được sử 
dụng hiện nay trong quản lý nhân sự nói chung và quản lý nhân sự trong lĩnh vực giáo dục 
công lập.  

Trong phân tích, đề tài thực hiện theo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề 
nghiên cứu (định mức lao động giáo viên phổ thông và cơ chế quản lý nhân sự), thể hiện ở 
sơ đồ sau: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sơ đồ 2: Các nhân tố tác động đến định mức kinh tế kỹ thuật và cơ chế Quản lý nhân sự 

 

Về nội dung phân tích 

- Phân tích tổ chức (ở đây chính là các trường học) về vai trò, chức năng, điều kiện và 
nhân tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động của các trường (có tính đến những ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý các 
trường học phổ thông). Nhân tố tổ chức là nghiên cứu về tổ chức phục vụ nơi làm việc, 
sự phối hợp, hợp tác và phân công lao động. Nhân tố này sẽ ảnh hưởng đến thực hiện 
các mức lao động cả trong tính toán xây dựng và trong triển khai thực hiện. 

- Phân tích vị trí việc làm (theo chức năng nhiệm vụ đươc giao, hợp đồng được ký v.v) và 
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mối quan hệ phối hợp giữa các vị trí việc làm trong tổ chức (trường phổ thông). 

- Phân tích công việc (giảng dạy và nhiệm vụ quản lý, kiêm nhiệm khác) yêu cầu nhiệm 
vụ các tiêu chuẩn hoàn thành công việc, chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá kết quả, các bước 
trong quy trình thực hiện công tác giảng dạy v.v. Trong phân tích này sẽ phân tích những 
loại công việc/hoạt động khác nhau như: giảng trên lớp; chuẩn bị-soạn bài, chấm bài, 
công tác quản lý lớp, gặp gỡ trao đổi với phụ huynh, các công tác khác trong hoạt động 
của nhà trường. 

- Phân tích cá nhân: Nhân tố cá nhân bao gồm năng lực (trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm 
v.v) và yếu tố về thái độ, tinh thần ý thức trách nhiệm, động lực làm việc. Những đặc 
điểm tính cách cá nhân cũng sẽ được phân tích sự phù hợp công việc và định mức lao 
động cho giáo viên 

- Phân tích đánh giá những tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ 
năng lực, trình độ trang bị kỹ thuật, nâng cấp các phương tiện, điều kiện làm việc (chẳng 
hạn như tình hình trang bị và sử dụng máy tính, hệ thống thông tin, các thiết bị, công 
nghệ mới khác v.v) tác động đến quản lý nhân sự và định mức lao động (tăng năng suất, 
tăng hiệu quả v.v). Tiến bộ khoa học kỹ thuật (như ứng dụng công nghệ thông tin và tin 
học vào công tác giảng dạy, hay các phương pháp/công nghệ giảng dạy mới là nhân tố 
làm tăng năng suất lao động, có ảnh hưởng đến tính toán các định mức lao động, định 
biên nhân sự v.v)..  

- Phân tích tác động của chính sách, pháp luật, các qui định và định hướng đổi mới giáo 
dục của bộ giáo dục và đào tạo, và của nhà nước nói chung. 

Trong các nhân tố trên, các văn bản/quy định pháp luật hiện hành và định hướng đổi 
mới giáo dục và cụ thể là chương trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo 
nói chung và trong các trường phổ thông là nhân tố quan trọng nhất, trực tiếp tác động đến 
định mức lao động và quản lý nhân sự đối với giáo viên các trường phổ thông. Chương trình 
này thể hiện được quyết tâm đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông trên nhiều khía cạnh 
hướng tới hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, 
trung thực, trách nhiệm), và những năng lực cốt lõi (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, 
giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, công nghệ, 
tin học, thẩm mỹ, thể chất) cho học sinh. Bên cạnh đó, năng lực đặc biệt của học sinh cũng 
được chú ý phát hiện và bồi dưỡng. Chương trình đổi mới này đòi hỏi phải đổi mới phương 
pháp giảng dạy trong giáo dục từ việc truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất, năng 
lực cho người học; tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh; đa dạng hóa sách giáo 
khoa trên cơ sở mở rộng sự lựa chọn hợp lý v.v. Các yêu cầu này sẽ tác động rất lớn đến quá 
trình làm việc (giảng dạy, hướng dẫn, quản lý giáo dục học sinh v.v) của giáo viên các 
trường phổ thông.  

Việc khảo sát thực tế và phân tích các nhân tố ảnh hưởng nêu trên sẽ giúp nhóm 
nghiên cứu của đề tài có được thông tin đảm bảo tính chính xác và trung thực từ đó sẽ xây 
dựng được định mức lao động giáo viên và các giải pháp quản lí nhân sự phù hợp nhất đáp 
ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục. 

 

Về phương pháp nghiên cứu 

- Thứ nhất, phương pháp nghiên cứu tại bàn:  

Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện tìm kiếm, chọn lọc kết quả các công trình, tài liệu khoa học đã 
công bố trong và ngoài nước có liên quan, các tài liệu, dữ liệu về văn bản quy định, luật pháp 
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v.v nhằm tìm ra cơ sở lý luận về định mức lao động kinh tế , kỹ thuật của giáo viên phổ thông, về cơ 
chế quản trị nhân lực trong trường học, mô hình quản lý, các nhân tố ảnh hưởng đến định mức lao 
động, đến quản trị nhân sự trong trường học. Nguồn thông tin liên quan phục vụ cho nghiên cứu 
được thu thập tổng hợp từ số liệu thống kê của các bộ ngành có liên quan, các nguồn trên các trang 
mạng-Internet, cơ sở dữ liệu điện tử, thư viện quốc gia, thư viện của các trường đại học, các viện 
nghiên cứu, của các tổ chức FAO, UNDP, WB. Trong đó có sử dụng các cơ sở dữ liệu tra 
cứu có uy tín trên thế giới đã được trường đại học kinh tế quốc dân đầu tư mua cho thư viện 
bao gồm Proquest và ScienceDirectv.v.   

- Thứ hai, phương pháp khảo sát thực tế  

Dữ liệu phục vụ mục tiêu nghiên cứu của đề tài được thực hiện kết hợp cả ba kỹ thuật: 
(1) Chụp ảnh thời gian làm việc của giáo viên; (2) Khảo sát (thu thập thông tin định 
lượng bằng phiếu tự chụp ảnh thời gian làm việc của giáo viên); (3) tham vấn ý kiến 
chuyên gia.  

Thông tin chi tiết về mẫu và nội dung của từng phương pháp thu thập dữ liệu bằng 
chụp ảnh và khảo sát tự chụp ảnh, phỏng vấn sâu đã nêu ở phần 17.3 

Lấy ý kiến chuyên gia: Kết quả nghiên cứu từ khảo sát thực tế sẽ được tiếp tục phân tích 
thông qua phương pháp chuyên gia để lấy ý kiến tham vấn từ các chuyên gia trong các cuộc 
hội thảo (chuyên gia về giáo dục-sư phạm, các chuyên gia quản lý trong ngành, trong nước 
và chuyên gia quốc tế). Ngoài ra, các thành viên trong nhóm nghiên cứu cũng sẽ tham vấn các 
nhà hoạch định chính sách, quản lý nhà nước (Bộ Giáo dục và Đào tạo), các nhà quản lý có kiến 
thức và kinh nghiệm trực tiếp về quản lý các trường phổ thông trong suốt quá trình thực hiện 
phân tích và viết báo cáo và đặc biệt là trong quá trình xây dựng các khuyến nghị về giải pháp.  

 

Phân tích và xử lý dữ liệu 

Các kỹ thuật chính được sử dụng bao gồm: 

- Kỹ thuật phân tích mô tả và đánh giá hiện trạng tổ chức (trường học) qua các tài liệu có 
liên quan (chức năng nhiệm vụ, quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được, thành 
tựu, hạn chế, nguyên nhân v.v ) 

- Kỹ thuật so sánh sẽ cho phép xác định các yếu tố tương đồng và khác biệt về định mức 
lao động giữa các vùng, các cấp trường phổ thông áp dụng các kiểm định t và phân tích 
phương sai (ANOVA). 

- Kỹ thuật phân tích sâu vị trí việc làm và kết quả thực hiện công việc hiện tại, cụ thể về:  

o Quy định nhiệm vụ của giáo viên (cho các đối tượng khác nhau) 

o Mô tả công việc- nhấn mạnh và đặc điểm và những điểm đặc thù theo vị trí việc 
làm theo kết cấu công việc-thời gian có liên quan. 

o Công việc và các bước thực hiện nhiệm vụ, công tác. 

o Phân tích, đánh giá kết quả hoàn thành, hiệu quả thực tế, các nhân tố ảnh hưởng 
v.v 

Công cụ chính được sử dụng để xử lý số liệu khảo sát phục vụ cho phân tích đó là sử 
dụng phần mềm máy tính chuyên dụng (SPSS). Các thông tin thứ cấp và dữ liệu phỏng vấn, 
hội thảo sẽ được phân tích, tổng hợp theo các bảng so sánh theo nội dung từng phần để phân 
tích, đánh giá. 
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18.3.  Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu- một số vấn đề cơ bản.   

Trong phần này, một số vấn đề về định mức lao động và quản lý nhân sự được nói đến 
như là cơ sở về mặt lý thuyết được nghiên cứu, sử dụng và áp dụng vào thực tế nghiên cứu 
các nội dung chính của đề tài. Sau đây là một số vấn đề cơ bản. 

 

18.3.1. Định mức lao động và mức lao động  

- Định mức lao động 

Định mức là một khái niệm rộng và áp dụng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề và 
phạm vi cấp độ khác nhau. Nói về định mức có thể đó là Định mức kinh tế-kỹ thuật, Định 
mức lao động, định mức vật tư, thiết bị v.v.  

Định mức kinh tế - kỹ thuật là xác định lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư 
và thiết bị để hoàn thành một công việc nào đó. Như vậy. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao 
gồm 03 định mức thành phần cơ bản: Định mức lao động, định mức thiết bị và định mức vật 
tư. Trong đó, Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao 
động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành một công việc nhất định đảm bảo được các 
tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành (chẳng hạn như tiêu chí về chất 
lượng v.v). Tương tự , định mức vật tư, kỹ thuật nói về mức tiêu hao vật tư (các loại) và sử 
dụng trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để hoàn thành một công việc được giao. Như vậy, các 
loại mức như vừa nói có liên quan đến nhau và liên quan ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành 
công việc, năng suất lao động của người lao động. Định mức lao động luôn gắn với điều 
kiện trang bị kỹ thuật và đảm bảo các điều kiện cần thiết về vật chất (cơ sở hạ tầng, vật tư 
v.v).  

Về định mức (xây dựng mức) lao động. Ở cấp độ ngành, theo quy định hiện nay, việc 
xây dựng phê duyệt và ban hành định mức lao động ở cấp ngành là một quá trình, có liên 
quan đến nhiều bộ ngành. Trong đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành và sau khi ban hành sẽ được áp 
dụng trong phạm vi toàn ngành, toàn quốc. Trong quá trình xây dựng mức, các căn cứ phải 
được xác lập và xây dựng trước. Trong đó có các tiêu chuẩn về công việc, sản phẩm hoàn 
thành, về chế độ làm việc của ngành, nghề, về các điều kiện thực tế của các tổ chức, doanh 
nghiệp và các thông tin dữ liệu liên quan khác.  

- Mức lao động 

Mức lao động là lượng lao động hợp lý được quy định để sản xuất ra một đơn vị sản 
phẩm hay hoàn thành một công việc nhất định theo đúng tiêu chuẩn và chất lượng trong các 
điều kiện tổ chức-kỹ thuật sản suất nhất định. Mức lao động được đo bằng lượng hao phí 
thời gian lao động cần thiết (ngày, giờ, phút giây) để sản suất một đơn vị sản phẩm hay hoàn 
thành một công việc. Mức này luôn phụ thuộc vào các điều kiện tổ chức, kỹ thuật (sức lao 
động, công cụ lao động, nguyên nhiên vật liệu và điều kiện lao động) mà trong đó người lao 
động tiến hành quá trình sản xuất hay thực hiện công việc được giao. Chính vì vậy, khi các 
điều kiện đó có sự thay đổi thì mức lao động phải được xem xét lại một các thường xuyên, 
được thay đổi và hoàn thiện để phù hợp với điều kiện tổ chức kỹ thuật mới. 

Trong xây dựng cũng như sửa đổi, hoàn thiện mức lao động, các hoạt động cần thiết 
được tập trung vào nghiên cứu các dạng mức lao động và điều kiện áp dụng mức lao động 
trong thực tế và nghiên cứu đưa ra các phương pháp để xây dựng các mức lao động có căn 
cứ khoa học. Đây là điều có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp tổ chức sử dụng và quản 
lý người lao động có hiệu quả, mà còn làm cho năng suất lao động và năng lực làm việc của 
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người lao động được nâng lên, tạo điều kiện để người lao động có cơ hội phát triển chuyên 
môn và nghề nghiệp hướng tới phát triển toàn diện. Để đưa ra được các mức lao động phù 
hợp, trong định mức lao động, các yếu tố ảnh hưởng cần phải được tính đến bao gồm: Các 
yếu tố kinh tế và tăng năng suất lao động; Các yếu tố về con người như thể chất, đặc điểm 
tâm sinh lý, các điều kiện sinh lý và trạng thái tâm lý tốt nhất để đảm bảo năng lực và động 
lực làm việc, đảm bảo tái sản suất sức lao động; Các yếu tố xã hội: liên quan đến môi 
trường, các điều kiện trang bị và các mối quan hệ giữa người lao động với nhau trong quá 
trình làm việc v.v.   

- Các loại mức lao động 

Khoa học về tổ chức và định mức lao động đã đưa ra các loại mức lao động được áp 
dụng trong tổ chức, bao gồm:  

 Mức thời gian: Lượng thời gian hao phí được quy định để sản xuất ra một sản 
phẩm hay hoàn thành một khối lượng công việc.  

 Mức sản sản lượng: Là số lượng sản phẩm hoàn thành trong một đơn vị thời gian. 

 Mức phục vụ: Số lượng nơi làm việc (máy móc, thiết bị, nơi làm việc v.v) đảm 
nhiệm trong một đơn vị thời gian. 

 Mức biên chế: là số người lao  động được quy định theo một kết cấu về nghề 
nghiệp-chuyên môn nhất định, cần thiết cho việc hoàn thành một khối lượng công 
việc. 

 Mức quản lý: Là số lượng người lao động trực tiếp (công nhân, nhân viên...) do 
một người quản lý phụ trách hay số cấp dưới do một lãnh đạo cấp trên trực tiếp 
quản lý. 

+  Mức lao động tổng hợp: Tổng số lượng lao động hao phí (gồm lao động công 
nghệ, lao động phục vụ và lao động quản lý) quy định cho một đơn vị sản phẩm. 

 

 Các phương pháp định mức lao động 

Đối với xây dựng mức kỹ thuật lao động, mức lao động phải được xây dựng trên cơ 
sở những phân tích khoa học, có tính đến đầy đủ các yếu tố về con người, các điều kiện tổ 
chức và kỹ thuật hợp lý để thực hiện công việc. Những phân tích đánh giá trên được kết hợp 
một cách hợp lý. Dưới đây là một số phương pháp chủ yếu:   

- Phương pháp tổng hợp: Xây dựng mức lao động theo phương pháp này về cơ bản dựa 
theo số liệu thống kê (phương pháp thông kê), và kinh nghiệm (phương pháp kinh 
nghiệm) khi xây dựng định mức. Nếu các mức lao động sau khi được soạn thảo có đưa 
ra lấy kiến qua thảo luận, trao đổi, góp ý của người lao động v.v trước khi ra quyết định 
áp dụng thì gọi là phương pháp có sự tham gia. 

- Phương pháp phân tích: Đây là phương pháp định mức lao động dựa trên sự phân chia 
quá trình sản xuất hay làm việc thành các bộ phận hợp thành, các bước công việc v.v và 
tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian lao động hao phí để thực hiện, 
hoàn thành chúng. Đó chính là phương pháp định mức lao động có căn cứ khoa học kỹ 
thuật và được gọi là phương pháp định mức kỹ thuật lao động. Trong nhóm này có các 
phương pháp cụ thể bao gồm:  

 Phương pháp phân tích tính toán: là phương pháp định mức kỹ thuật lao động 
dựa trên cơ sở phân tích kết cấu bước công việc, các nhân tố ảnh hưởng đến thời 
gian hao phí, dựa vào các tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn các loại thời gian để tính 
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mức thời gian cho bước công việc và tổng hợp cho công viêc phải hoàn thành  

 Phương pháp phân tích khảo sát: Đây là phương pháp định mức lao động có căn 
cứ kỹ thuật, dựa trên cơ sở phân tích kết cấu bước công việc, cá nhân tố ảnh 
hưởng đến hao phí thời gian, các tài liệu kỹ thuật và tài liệu khảo sát về việc sử 
dụng thời gian lao động 

 Phương pháp so sánh điển hình: Đây là phương pháp xây dựng mức lao động 
trên cơ sở so sánh với mức của công việc, bước công việc điển hình. 

 

 Định mức lao động đối với giáo viên phổ thông 

- Đặc điểm làm việc của giáo viên phổ thông 

Về giáo viên: Giáo viên nói chung và giáo viên phổ thông là một loại lao động rất 
đặc thù trong xã hội. Điều này xuất phát từ chuyên môn nghề nghiệp, từ môi trường làm 
việc và các vấn đề liên quan khác. Cũng như các loại hình lao động làm việc trong xã hội, 
giáo viên phải được đào tạo về chuyên môn (kiến thức giáo dục v.v) và kỹ năng (sư phạm, 
giảng dạy) v.v.  

Về môi trường làm việc. Đối tượng trực tiếp quan trong nhất trong quá trình làm việc 
của giáo viên là con người-học sinh. Mục tiêu công việc là dạy người, không chỉ dạy kiến 
thức mà còn là dạy về phẩm chất, nhân cách và các hành vi cần thiết khác để có được người 
lao động, công dân tốt cho xã hội trong tương lai. Giáo viên có vai trò quan trọng đặc biệt 
trong dạy người, trong tạo dựng những cá nhân tốt, từ đó góp phần tạo nên những lớp 
người-thế hệ công dân tốt, đóng góp quyết định vào quá trình phát triển của xã hội trên mọi 
mặt. Do vậy, đây luôn được xem là một nghề cao quý, được toàn xã hội mong đợi và tôn 
vinh. Đó cũng là một trách nhiệm, sứ mệnh rất nặng nề, một sự đòi hỏi rất cao đối với giáo 
viên. 

Trong quá trình làm việc, môi trường làm việc của giáo viên rất năng động và nhạy 
cảm, gắn với hành vi tương tác qua lại rất gần gũi, trực tiếp trong mối quan hệ con người 
với con người. Đây là điểm rất khác về quan hệ giữa con người với đối tượng lao động 
trong làm việc ở ngành nghề, lĩnh vực khác. Trong môi trường giáo dục, làm việc của giáo 
viên không thuần túy đo bằng “sản lượng” sản phẩm làm ra, đó còn là thời gian làm việc, 
loại công việc thực hiện. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên phải thực 
hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo yêu cầu của công tác giáo 
dục liên quan đến kiến thức kỹ năng cho học sinh v.v . Trong làm việc, ngoài giảng dạy trực 
tiếp còn là sự tham gia tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, 
nghiệp vụ v.v và nhất là hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. 

Với những đặc điểm như trên, tổ chức quản lý nhân sự và công tác định mức lao 
động cho đối tượng giáo viên này phải có những cân nhắc và lựa chọn phương pháp, cách 
thức phù hợp. Điều quan trọng là phải hướng tới tạo động lực cho giáo viên, để giáo viên 
luôn luôn nỗ lực và có tâm huyết cao nhất trong giảng dạy và giáo dục học sinh trong các 
nhà trường.  

 

- Yêu cầu xây dựng mức lao động đối với giáo viên phổ thông 

Định mức lao động hay xây dựng mức lao động kinh tế, kỹ thuật đối với giáo viên 
phổ thông là một công việc rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên đây là một công việc cần 
được nghiên cứu có căn cứ khoa học vững chắc, có cách tiếp cận và quy trình phù hợp, công 
phu, tỷ mỷ, thận trọng và chính xác. Trong đề tài này khi nghiên cứu cần phân tích đánh giá 
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đúng về các yếu tố tổ chức (chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của các trường phổ thông), 
các yếu tố về quản lý (có chế, chính sách, phương pháp trong quản lý và lãnh đạo) và các 
yếu tố cá nhân, trực tiếp là giáo viên (năng lực trình độ trách nhiệm, tâm huyết với nghề 
v.v).  

Các đặc điểm làm việc của giáo viên (như đã nêu ở trên) cần được cân nhắc và tính 
đến khi xây dựng các định mức lao động cho giáo viên phổ thông. Trong đó, định mức lao 
động phải phù hợp với điều kiện và đặc thù của cơ sở giáo dục phổ thông, phải đảm bảo tính 
đúng, tính đủ thời gian để giáo viên hoàn thành việc giảng dạy, giáo dục học sinh đạt được 
các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành. Những tiêu chí xây dựng định 
mức lao động phải trên cơ sở khung trình độ quốc gia về khối lượng kiến thức và yêu cầu về 
năng lực mà học sinh đạt được sau khi hoàn thành các chương trình giảng dạy. Đồng thời 
phải gắn với những quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 
phổ thông và các điều kiện thực tế hoạt động của các cơ sở giáo dục này v.v. 

 

18.3.2. Quản lí nhân sự trong tổ chức. 

 Nguồn nhân lực và quản lí nguồn nhân lực.  

          Nguồn nhân lực của các tổ chức ngày nay được đánh giá như một nguồn lực có giá trị 
và là nguồn gốc tạo nên sức mạnh của các tổ chức. Nhân lực (hay công gọi là nguồn nhân 
lực) không chỉ được nhìn nhận như một tài sản mà còn là một nguồn lực quan trọng, cần 
được xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn và giữ gìn để đảm bảo luôn có được 
nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc trước mắt cũng như trong tương lai. Cơ chế 
quản lí nhân sự cần phải hướng tới các mục tiêu tạo (hình thành) được nguồn nhân lực chiến 
lược có khả năng tham gia vào các kế hoạch chiến lược và hoàn thành các mục tiêu của tổ 
chức, có sự cam kết cao trong thực hiện các mục tiêu của tổ chức, có chất lượng cao đủ để 
đảm bảo chất lượng công việc, sản phẩm và có tính linh hoạt để thích ứng với khả năng thay 
đổi, đổi mới. Các hoạt động quản lí nhân lực hiện đại gồm các chức năng chính sau đây: 

- Chức năng thu hút (hình thành) nguồn nhân lực: nhằm đảm bảo tổ chức có đủ số lượng 
và chất lượng lao động đáp ứng công việc trước mắt và trong tương lai, gồm các hoạt 
động: thiết kế và phát triển cơ cấu tổ chức phù hợp, phân tích và thiết kế các công việc, 
kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tuyển chọn nhân lực, biên chế nhân lực, thu hút và quản 
lý nhân tài. 

- Chức năng phát triển nguồn nhân lực: nhóm chức năng này chú trọng các hoạt động 
nhằm nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong tổ chức có các 
năng lực cần thiết (thể hiện dưới dạng kiến thức, kỹ năng, trình độ lành nghề) để hoàn 
thành công việc được giao và tạo điều kiện cho người lao động phát triển được tối đa các 
năng lực cá nhân. Nhóm chức năng này gồm các hoạt động: đào tạo và phát triển, phát 
triển quản lý, phát triển sự nghiệp và phát triển cá nhân người lao động, quản lý thực 
hiện công việc và quản lý tri thức. 

- Chức năng duy trì nguồn nhân lực: nhóm này chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có 
hiệu quả nguồn nhân lực trong tổ chức. Nhóm chức năng này bao gồm thù lao lao động 
cho nhân viên, duy trì và phát triển các mối quan hệ lao động tốt trong tổ chức.  

 

 Vị trí việc làm.  

Cả về phương diện lý luận-trong lý thuyết về tổ chức và quản trị nhân lực cũng như 
trong thực tế hiện nay (luật công chức, 2008) Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn 
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với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng và là cơ sở để xác định số lượng 
nhân sự cần thiết và thực hiện tuyển dụng, bố trí sử dụng và quản lý người lao động làm 
việc trong tổ chức. Vị trí việc làm là nói về công việc, gắn với chức danh, chức vụ, và cơ 
cấu nhân sự cũng như cơ cấu ngạch chức danh công việc của người lao động làm việc trong 
tổ chức. Mỗi vị trí việc làm luôn làm rõ những chức năng, nhiệm vụ đi kèm. Mức độ phức 
tạp của các chức năng, nhiệm vụ này sẽ tương ứng với một chức danh, chức vụ qui định 
trong mỗi ngạch chức danh. Trong các tổ chức, vị trí việc làm là căn cứ xác định biên chế 
và bố trí người lao động một cách phù hợp để hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu đề ra.  

Vị trí việc làm, trước hết thể hiện qua tên công việc hay chức danh công việc, sau đó là 
tập hợp các nhiệm vụ phải thực hiện (theo bản mô tả công việc) và trình độ, năng lực cần có 
của người sẽ thực hiện công việc (yêu cầu năng lực trình độ theo khung năng lực) nhằm bảo 
đảm thực hiện công việc đó một cách thành công góp phần hoàn thành mục tiêu chung của 
tổ chức. Vị trí việc làm cũng là cơ sở quan trọng để xác định tiền lương và các khoản thu 
nhập có liên quan, để đánh giá kết quả hoàn thành và xác định lộ trình phát triển nghề 
nghiệp (chuyên môn hoặc quản lý). Vị trí việc làm sẽ là đối tượng để nghiên cứu trong xây 
dựng mức lao động. Đó cũng là cơ sở để xây dựng cơ chế quản lý nhân sự phù hợp và hiệu 
quả.  

 

 Mối quan hệ giữa quản lý nguồn nhân lực và định mức lao động.   

Sản phẩm của phân tích công việc và định mức lao động, như đã nói ở trên là các bản 
mô tả công việc, yêu cầu của công việc với người thực hiện và đặc biệt là các tiêu chuẩn 
thực hiện công việc gồm các tiêu chuẩn định lượng (các mức lao động) và các tiêu chuẩn 
định tính được coi là những công cụ cơ bản để phục vụ cho quản lý nguồn nhân lực hiệu 
quả trong các tổ chức. Cụ thể hơn đó là cơ sở để: Lập kế hoạch nguồn nhân lực (ngắn hạn, 
trung hạn và dài hạn); Tuyển dụng nhân sự đáp ứng yêu cầu của công việc; Đánh giá thực 
hiện công việc đúng và công bằng; Tiến hành đào tạo, phát triển sự nghiệp và phát triển 
quản lý cho người lao động; Trả thù lao lao động công bằng, tạo động lực làm việc. Như 
vậy, có thể thấy rằng không thể quản lý nhân sự hay nguồn nhân lực tốt nếu không có được 
hệ thống định mức lao động phù hợp. Đây là mối quan hệ hữu cơ trong bất kỳ tổ chức nào 
và trong mọi lĩnh vực hoạt động, trong mọi ngành nghề trong xã hội. 

 

 Một số vấn đề về quản lí nhân sự trong trường phổ thông 

Trong giáo dục, quản lý nhân sự có xu hướng ngày càng tăng sự đóng góp vào việc 
nâng cao hiệu quả công việc của giáo viên trong các cơ sở giáo dục. Các hoạt động quản lý 
nhân sự như đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển, hay thù lao theo hiệu quả 
công việc sẽ giúp cải thiện chất lượng công việc của giáo viên thông qua sự gia tăng về 
động lực và sự phát triển nghề nghiệp. Các giáo viên cần có động lực để không ngừng phát 
triển bản thân, đồng nghĩa với nâng cao đóng góp cho sự phát triển của học sinh. Đồng thời, 
khi các giáo viên nhận thấy hoạt động quản lý nhân sự là có lợi (như giúp cải thiện năng lực 
và hiệu quả công việc), thì họ sẽ gắn kết với công việc, từ đó mang lại lợi ích cho cả giáo 
viên và học sinh.  

Giáo viên phổ thông là một loại lao động tri thức (knowledge workers), do vậy, quản 
lý nguồn nhân lực giáo viên trong các trường phổ thông đòi hỏi thoả mãn những yêu cầu 
đặc thù với những lao động đặc biệt này. Trong nội dung nghiên cứu về quản lí nhân sự, đề 
tài tập trung vào (1) Vị trí việc làm của giáo viên và (2) quản lý nguồn nhân lực trong các 
trường phổ thông.    
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-    Về vị trí việc làm: Như đã phân tích chung ở phần trước, đối với các trường phổ thông 
hiện nay ở Việt Nam, việc xác định vị trí việc làm của giáo viên trong các trường có ý 
nghĩa rất quan trọng trong tổ chức và quản lý nhân sự, từ xây dựng các tiêu chí, tiêu 
chuẩn về các định mức, về định mức lao động,  tuyển chọn, bố trí và sử dụng nhân sự, 
đánh giá kết quả làm việc, trả công lao động (tiền lương và thu nhập) cũng như phát 
triển nâng cao  trình độ năng lực. Nghiên cứu định mức lao động và quản lý giáo viên 
luôn gắn với vị trí làm việc trong các trường. 

- Về quản lý nguồn nhân lực trong các trường phổ thông. Trong các trường phổ thông, 
định mức lao động (Tiêu chuẩn thực hiện công việc, các mức lao động v.v) phải là 
những công cụ cơ bản để phục vụ cho quản lý nguồn nhân lực hiệu quả trong các trường 
phổ thông theo định hướng đổi mới toàn diện giáo dục. Cụ thể: 

  Đối với lập kế hoạch nguồn nhân lực Mức lao động giúp các trường tính toán đúng 
và đủ nhu cầu nhân lực về số lượng, chất lượng lao động sẽ cần trong mỗi kỳ mỗi 
năm. Trên cơ sở đó lập kế hoạch nhân lực phù hợp nhất. 

  Đối với tuyển dụng nhân sự: Mức lao động, các bản mô tả công việc và yêu cầu 
năng lực đối với người thực hiện được sử dụng để tuyển chọn giáo viên vào các vị 
trí việc làm đảm bảo nguyên tắc: đúng người-đúng việc-đúng vị trí. 

  Đối với đánh giá thực hiện công việc: các tiêu chuẩn thực hiện công việc và các mức 
lao động là cơ sở để đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.  

  Đối với đào tạo, phát triển sự nghiệp và phát triển quản lý cho người giáo viên: Các 
kết quả đánh giá thực hiện công việc (dựa trên định mức) là cơ sở để thực hiện các 
kế hoạch đào tạo và phát triển giáo viên trên các mặt khác nhau. 

 Đối với thù lao lao động: Định mức lao động, luôn được sử dụng để đánh giá giá trị 
các công việc, làm cơ sở cho việc đưa ra cơ cấu tiền lương công bằng, hợp lý, một  
giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực và nỗ lực làm việc, phấn đấu của giáo viên. 

 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể 
cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng 
đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có]  

Tổ chức nghiên cứu trong nước  

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở 
giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp trong xây dựng nội dung, phương 
pháp và lựa chọn các đơn vị, trường có liên 
quan, tổ chức hội thảo v.v (có cử cán bộ 
cùng tham gia nghiên cứu). 

- Cùng trao đổi, thảo luận kết quả cũng như sử 
dụng phù hợp kết quả nghiên cứu của đề 
phục vụ công tác chuyên môn của Cục trong 
các mặt có liên quan đến quản lý giáo viên 
và các cơ sở giáo dục, các trường phổ thông 

2. Viện khoa học Lao động-Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội.  

- Cử cán bộ, chuyên gia tham gia nghiên cứu. 
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3. Viện khoa học giáo dục- Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 

- Cùng tham gia xây dựng phương pháp, các 
công cụ nghiên cứu tổng quan, tài liệu. 

- Cùng phối hợp triển khai tiến hành khảo sát, 
phân tích số liệu, xây dựng báo cáo tài liệu 
và phối hợp tổ chức hội thảo các cấp. 

- Tổ chức 8 tọa đàm và 3 hội thảo quốc gia 
trong quá trình nghiên cứu. 

- Khai thác kết quả của đề tài phục vụ các 
công tác chuyên môn và quản lý có liên quan 
tại các trường đại học, viện nghiên cứu cùng 
tham gia trong đề tài. 

 4. Trường Đại học Lao động-Xã hội- Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội. 

 5. Trường Đại học Sư phạm Hà nội. 

6. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Các Sở giáo dục các (8) tỉnh, thành phố nơi 
tiến hành khảo sát Hà nội, TP Hồ Chí Minh, 
tỉnh Lao Kai, Bắc Cạn, Bình Định, Gia lai, 
Đồng Tháp, Sóc Trăng. 

 

- Phối hợp tổ chức và triển khai tiến hành 
khảo sát tại và tổ chức tọa đàm, hội thảo tại 
địa phương. 

- Sử dụng kết quả nghiên cứu có liên quan hỗ 
trợ công tác quản lý nhà nước đối với các 
trường phổ thông cũng như giáo viên trong 
các trường thuộc địa phương. 

 

20 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối 
tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực 
hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối 
với kết quả của đề tài) 

Sự hợp tác trong nghiên cứu thuộc phạm vi đề tài tập trung vào học tập kinh nghiệm 
qua trao đổi nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn chuyên gia v.v để có những thông tin cần thiết 
phục vụ cho việc phân tích đánh giá và có được những nhận thức mới về các tổ chức 
phương pháp tiếp cận trong quản lý nhân sự và xây dựng các định mức lao động kinh tế, kỹ 
thuật của các trường phổ thông ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam. 

 

1. Nghiên cứu các công trình nghiên cứu, 
các tài liệu có liên quan của các nhà 
nghiên cứu, các tổ chức quốc tế về các 
vấn đề có liên quan theo chủ đề của đề 
tại nghiên cứu 

Nghiên cứu mô hình về quản lý nhân sự và 
định mức lao động, xây dựng, áp dụng định 
mức lao động kinh tế kỹ thuật của giáo viên 
trong các trường phổ thông có quy mô và tính 
chất phù hợp  

 

2. Tham vấn chuyên gia quốc tế đang làm 
việc tại Việt Nam (qua hội thảo và trao 
đổi quốc tế). 

Mời các chuyên gia quốc tế am hiểu về giáo 
dục phổ thông đang làm việc tại Việt Nam để 
tham vấn, trao đổi (trực tiếp và qua hội thảo 
có liên quan) để có thêm thông tin, ý tưởng 
phục vụ cho nghiên cứu đề tài. 
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21 Phương án thuê chuyên gia Không có 

1. Thuê chuyên gia trong nước  

Số 
TT 

Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Thuộc tổ chức Lĩnh vực 
chuyên môn 

Nội dung thực 
hiện và giải trình 

lý do cần thuê 

Thời gian thực 
hiện quy đổi 

(tháng) 

1      

2      

...      

 2. Thuê chuyên gia nước ngoài 

Số 
TT 

Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Quốc 
tịch 

Thuộc tổ 
chức 

Lĩnh vực 
chuyên 

môn 

Nội dung thực 
hiện và giải trình 

lý do cần thuê 

Thời gian thực 
hiện quy đổi 

(tháng) 

1       

2       

…       

22 Tiến độ thực hiện:  

 
Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện; 
các mốc đánh giá chủ yếu 

Kết quả 
phải đạt     

Thời gian  

(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện* 

Dự kiến  
kinh phí

 

1 

 

 

 

 

Xây dựng, hoàn thiện 
thuyết minh, đề cương 
nghiên cứu 

Thuyết 
minh được 
phê duyệt 

3/2018-
9/2018 

PGS.TS Vũ 
Thành Hưng, 

PGS.TS Lê Thị 
Mỹ Linh, TS. 
Vũ Thị Uyên,  

TS. Nguyễn Vân 
Thùy Anh, 

PGS.TS. Đào 
Thị Thanh Lam,  

và các thành 
viên nghiên cứu  

Có bản 
giải trình 
chi tiết 

kèm theo 

 

 

Thu thập phân tích thông tin 
trong các tài liệu có liên 
quan 

Viết và hoàn thiện thuyết 
minh theo quy định 

2 Nội dung 1: Xây dựng cơ sở 
khoa học để xác định định 
mức lao động kinh tế, kỹ 
thuật của giáo viên phổ 
thông và quản lí nhân sự 
trong trường học đáp ứng 
yêu cầu đổi mới chương 
trình giáo dục phổ thông.  

Các bản 
báo cáo 
được hoàn 
thành và 
nghiệm 
thu 

10/2018-
02/2019 

 

PGS.TS Vũ 
Thành Hưng, 
PGS.TS Lê Thị 
Mỹ Linh, 
PGS.TS. Lê 
Thanh Hà, TS. 
Vũ Thị Uyên,  
TS. Nguyễn Vân 
Thùy Anh. 
PGS.TS. Đào 

Có bản 
giải trình 
chi tiết 

kèm theo 

 

Công việc 1: Thu thập và 
phân tích các thông tin tài 

 10-11 
/2018 
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liệu có liên quan trong nước 
và quốc tế/nước ngoài về cơ 
sở lý luận về định mức lao 
động giáo viên phổ thông. 

Thị Thanh Lam, 
và các thành 
viên nghiên cứu 
của đề tài 

Công việc 2: Thu thập và 
phân tích các thông tin tài 
liệu về các trường phổ thông 
có liên quan đến định mức 
lao động và quản lý nhân sự 
làm cơ sở thực tế cho xây 
dựng cơ sở khoa học về định 
mức kinh tế-kỹ thuật của 
giáo viên phổ thông. 

 11-12 
/2018 

 

Công việc 3: Tổ chức hội 
thảo khoa học 1 về cơ sở 
khoa học (lý luận và thực tế) 
về xác định các định mức 
kinh tế kỹ thuật của giáo 
viên phổ thông. 

 01/2019 

 

 

Công việc 4: Viết phần báo 
cáo khoa học về cơ sở khoa 
học (lý luận và thực tế), kinh 
nghiệm quốc tế về xác định 
các định mức kinh tế kỹ 
thuật của giáo viên phổ 
thông, và quản lí nhân sự 
trong trường phổ thông. 

 

 02/2019  

3 Nội dung 2: Nghiên cứu 
xây dựng hệ thống các định 
mức lao động kinh tế, kỹ 
thuật của giáo viên phổ 
thông theo từng cấp học 
của trường phổ thông công 
lập đáp ứng yêu cầu đổi 
mới chương trình giáo dục 
phổ thông. 

Các bản 
báo cáo 
được 
hoàn 
thành và 
nghiệm 
thu 

3-10/2019 

 

PGS.TS. Vũ 
Thành Hưng, 
PGS.TS. Lê Thị 
Mỹ Linh,TS. 
Ngô Minh Oanh, 
PGS.TS Đào Thị 
Thanh Lam, TS. 
Vũ Thị Uyên,  
TS. Nguyễn Vân 
Thùy Anh. Ths. 
Nguyễn Huyền 
Lê, và các thành 
viên nghiên cứu 
của đề tài 

Có bản 
giải trình 
chi tiết 

kèm theo 

 

Công việc 1.: Thiết kế các 
công cụ nghiên cứu bao 
gồm: các bảng hỏi phỏng 
vấn, bảng câu hỏi điều tra, 
phiếu quan sát-chụp ảnh, 
phiếu tự chụp ảnh (nhật ký 
công việc và hao phí thời 
gian làm việc trong ngày)  

 3//2019 

Công việc 2: Khảo sát phân  3-7/2019  
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tích và phân tích, đánh giá 
chính thức, trên diện rộng về 
tình hình thức hiện các hoạt 
động giảng dạy và các hoạt 
động có liên quan đến định 
mức lao động và quản lý 
nhân sự tại các trường phổ 
thông được lựa chọn  

Công việc 3: Tiến hành phân 
tích các thông tin, số liệu thu 
thập được qua đó đưa ra bộ 
tiêu chuẩn-định mức lao 
động kinh tế, kỹ thuật (bản 
thảo) cuả giáo viên phổ 
thông các cấp và các điều 
kiện áp dụng. 

 7-8/2019  

Công việc 4: Tổ chức hội 
thảo lần 2 (trên quy mô toàn 
ngành) để lấy ý kiến chuyên 
gia, tham vấn về bộ định 
mức kinh tế, kỹ thuật sơ bộ 
do nhóm nghiên cứu xây 
dựng và đề xuất. 

 9/2019  

Công việc 5: Rà soát, phân 
tích bổ sung và hoàn thiện 
bộ định mức lao động kinh 
tế, kỹ thuật của giáo viên 
phổ thông sau hội thảo và 
tham vấn chuyên gia. 

 9/2019  

3 Nội dung 3: Nghiên cứu 
đánh giá thực trạng và đề 
xuất cơ chế quản lí nhân sự 
tại các trường phổ thông 
theo phạm vi nghiên cứu 
của đề tài.  

Các bản 
báo cáo 
được 
hoàn 
thành và 
nghiệm 
thu  

3-10/2019 

 

PGS.TS. Vũ 
Thành Hưng, 
PGS.TS. Lê Thị 
Mỹ Linh, 
PGS.TS. Đỗ 
Hương Trà, TS. 
Vũ Thị Uyên,  
TS. Nguyễn Vân 
Thùy Anh, 
PGS.TS. Đào 
Thị Thanh Lam, 
PGS.TS. Lê Anh 
Vinh, PGS.TS. 
Lê Thanh Hà và 
các thành viên 
nghiên cứu của 
đề tài 

 

Công việc 1.: Thiết kế các 
công cụ nghiên cứu như 
bảng hỏi phòng vấn, bảng 
câu hỏi điều tra v.v ,  

 3//2019   

Công việc 2: Khảo sát phân 
tích và đánh giá chính thức 
về thực tế cơ chế quản lý 
nhân sự tại các trường phổ 
thông.  

 3-7/2019  

Công việc 3: Tiến hành phân  7-8/2019  
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tích các thông tin, số liệu thu 
thập được qua đó đưa các 
đánh giá và đề xuất mô hình 
về cơ chế quản lý nhân sự 
tại các trường phổ thông phù 
hợp với đổi mới giáo dục.  

Công việc 4: Tổ chức hội 
thảo 2, trên quy mô toàn 
ngành có sự tham gia của 
các đại biểu là giáo viên, các 
nhà quản lý các chuyên gia 
trong ngành giáo dục, sư 
phạm (cùng hội thảo với nội 
dung về định mức lao động 
ở trên). 

 9/2019  

Công việc 5: Rà soát, phân 
tích bổ sung và hoàn thiện 
về cơ chế và các vấn đề liên 
quan trong cơ chế quản lý 
nhân sự đối của giáo viên 
trong các trường phổ thông 
(sau hội thảo ) 

 9/2019  

4 Nội dung 4: Thực hiện thử 
nghiệm thí điểm về cơ chế 
quản lý nhân sự và áp dụng 
hệ thống tiêu chí, chỉ số 
vềđịnh mức lao động Kinh 
tế-Kỹ thuật mới tại một số 
trường lựa chọn.  

Các bản 
báo cáo 
được 
hoàn 
thành và 
nghiệm 
thu 

9-2019-
6/2020 

 

PGS.TS Vũ 
Thành Hưng, 
PGS.TS. Lê Thị 
Mỹ Linh, 
PGS.TS. Đỗ 
Hương Trà, 
PGS.TS Đào Thị 
Thanh Lam, TS. 
Vũ Thị Uyên,  
TS. Nguyễn Vân 
Thùy Anh, và 
các thành viên 
nghiên cứu của 
đề tài 

Có bản 
giải trình 
chi tiết 

kèm theo 

 

Công việc 1: Nghiên cứu về 
các tiêu chí tiêu chí và lựa 
chọn các trường (mỗi cấp 
một trường như đã đề cập ở 
phân trên) và áp dụng thí 
điểm các tiêu chuẩn, mức 
lao động của giáo viên và cơ 
chế quản lý nhân sự mới  

 9-2019 

Công việc 2: Giới thiệu, đào 
tạo, hướng dẫn, tư vấn và 
tọa đàm các trường được lựa 
chọn triển khai áp dụng thí 
điểm cơ chế quản lý nhân sự 
và các mức lao động đối với 
giáo viên. 

 9/2019-
4/2020 

 

Công việc 3: Phân tích đánh 
giá kết quả áp dụng tại các 

 5-6/2020  
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trường thử nghiệm.  

5 Nghiên cứu đề xuất 
phương án thí điểm, các 
giải pháp, khuyến nghị 
nhằm thực hiện đổi mới cơ 
chế quản lý nhân sự trong 
các cơ sở giáo dục phổ 
thông 

Các bản 
báo cáo 
được 
hoàn 
thành và 
nghiệm 
thu 

7-10/2020 

 

PGS.TS. Vũ 
Thành Hưng, 
PGS.TS. Lê Thị 
Mỹ Linh, 
PGS.TS. 
Nguyễn Thanh 
Hà, PGS.TS. Đỗ 
Hương Trà, TS. 
Vũ Thị Uyên,  
TS. Nguyễn Vân 
Thùy Anh, Ths. 
Nguyễn Huyền 
Lê, PGS.TS. 
Ngô Minh Oanh 
và các thành 
viên nghiên cứu 
của đề tài 

 

 

Có bản 
giải trình 
chi tiết 

kèm theo 

 

Công việc 1: Nghiên cứu 
những nhân tố tác động trên 
các mặt liên quan đến áp 
dụng các tiêu chuẩn định 
mức và cơ chế quản lý nhân 
sự mới. Để đề xuất định 
hướng và quan điểm mới 

 7/2020 

Công việc 2: Đánh giá 
những thay đổi, đổi mới và 
tác động, ảnh hưởng của hệ 
thống tiêu chuẩn, định mức 
kinh tế kỹ thuật mới và cơ 
chế quản lý nhân sự mới tại 
các trường phổ thông (đến 
giáo viên, tổ chức, bộ máy 
v.v) và đưa ra một số dự báo 
có liên quan. 

 8/2020  

Công việc 3: tổ chức hội 
thảo 3 trên quy mô toàn 
ngành về áp dụng thí điểm 
hệ thống tiêu chí, chỉ số định 
mức kinh tế kỹ thuật mới và 
cơ chế quản lý nhân sự mới 
tại các trường phổ thông  

 8-9/2020  

Công việc 4: Nghiên cứu đề 
xuất phương án thí điểm áp 
dụng hệ thống tiêu chí, chỉ 
số định mức kinh tế kỹ thuật 
mới và cơ chế quản lý nhân 
sự mới tại các trường phổ 
thông; hoàn thành các báo 
cáo của đề tài. 

 

 9-10/2020 

* Chỉ ghi những tổ chức, cá nhân có tên tại Mục 7, 8, 9, 10, 11, 21. 
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III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản 
phẩm)  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, 
báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ 
đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm )

 

Yêu cầu khoa học cần đạt  Ghi chú 

1 Báo cáo cơ sở khoa 
học để xác định 
định mức lao động 
kinh tế, kỹ thuật và 
quản lí nhân sự của 
giáo viên phổ thông 
theo định hướng đổi 
mới giáo dục phổ 
thông. 

Các cơ sở khoa học được xây dựng để xác định 
các định mức lao động kinh tế, kỹ thuật và quản 
lí nhân sự phải đảm bảo tính khoa học và có giá 
trị thực tế. Cụ thể: 

- Cơ sở lý luận (qua nghiên cứu lý luận và các 
công trình nghiên cứu khoa học có liên quan 
trước đây) 

- Cơ sở thực tế: trên cơ sở nghiên cứu thực tế tại 
các cơ sở giáo dục ở Việt Nam về thực trạng về 
định mức lao động và quản lí nhân sự. 

- Cơ sở pháp lý: Các văn bản định hướng chỉ 
đạo, quản lý và pháp lý có liên quan (nghị 
quyết của Đảng, nhà nước-chính phủ, các 
chương trình, chiến lược và văn bản trong quản 
lý nhân sự, quản lý trong ngành giáo dục có 
liên quan). 

Các đề xuất về áp dụng các cơ sở khoa học trên 
vào nghiên cứu thực tế trong đề tài. 

1 

2 Báo cáo đánh giá 
thực trạng và kinh 
nghiệm quốc tế về 
định mức lao động 
kinh tế, kỹ  thuật 
của giáo viên phổ 
thông; 

Bản báo cáo phân tích, đánh giá và bài học rút ra 
phải có ý nghĩa trong nghiên cứu vận dụng vào 
thực tế các trường phổ thông ở Việt nam trong 
bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế về giáo 
dục. Cụ thể bao gồm các phần chính như sau: 

- Phân tích thực trạng (của một số nước trên thế 
giới) qua các báo cáo, nghiên cứu quốc tế có 
liên quan. 

- Các vấn đề chính có liên quan được rút ra từ 
kết quả phân tích các báo cáo, nghiên cứu nêu 
trên. 

Những bài học kinh nghiệm cần được nghiên 
cứu và các đề xuất vận dụng, áp dụng vào Việt 
Nam về định mức lao động kinh tế, kỹ  thuật của 
giáo viên phổ thông.  

2 

3 Bộ tiêu chí, chỉ số 
về định mức lao 

Xây dựng được bộ tiêu chí, chỉ số phù hợp và 
chuẩn trong điều kiện của Việt nam và có giá trị 

3 
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động kinh tế, kỹ 
thuật của giáo viên 
theo từng cấp học. 

thực tế áp dụng vào các trường phổ thông theo 
hướng đổi mới giáo dục. Trong đó bao gồm các 
phần chính như sau:  

- Bộ tiêu chí mới (đề xuất) về định mức lao 
động. 

- Các chỉ số (để đo lường, đánh giá) đi liền với 
các tiêu chí nêu trên. 

Các đề xuất về giải pháp áp dụng bộ tiêu chí, chỉ 
số (nếu trên) vào thực tế tại các trường phổ 
thông của Việt Nam (trong phạm vi đối tượng 
nghiên cứu của đề tài). 

4 Báo cáo đề xuất 
định mức lao động 
kinh tế, kỹ thuật của 
giáo viên ở mỗi cấp 
học theo chương 
trình giáo dục phổ 
thông mới. 

Bản báo cáo phải đưa ra được các đề xuất cụ thể 
và các luận cứ khoa học (cả luận cứ lý thuyết và 
luận cứ thực tế) thể hiện định mức phù hợp, 
chính xác và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
hiện nay và trong những năm tới. Các phần 
chính bao gồm: 

- Bộ định mức của giáo viên Tiểu học. 

- Bộ định mức của giáo viên Trung học cơ sở. 

- Bộ định mức của giáo viên Trung học phổ 
thông. 

- Bộ định mức của giáo viên các trường chuyên 
biệt. 

Các đề xuất về giải pháp và kiến nghị nhằm áp 
dụng có hiệu quả các bộ định mức (nêu trên) đáp 
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay và trong 
những năm tới. 

4 

5 Báo cáo kết quả áp 
dụng thử nghiệm bộ 
tiêu chí, chỉ số về 
định mức lao động 
tại một số trường 
phổ thông được lựa 
chọn  

Bản báo cáo phải đánh giá đầy đủ các mặt tốt và 
hạn chế của bộ tiêu chí, chỉ số ở các trường làm 
cơ sở cho điều chỉnh và hoàn thiện trước khi áp 
dụng chung cho toàn ngành. Cụ thể báo cáo về: 

- Lựa chọn và triển khai các cơ sở giáo dục áp 
dụng thử nghiệm. 

- Kết quả thử nghiệm về Định mức lao động 
mới. 

- Đánh giá ưu, nhược điểm và các tồn tại hạn chế 
của bộ định mức lao động mới, các nguyên 
nhân. 

Đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí, chỉ số về định 
mức lao động. 

5 

6 Báo cáo tổng kết về 
áp dụng thử nghiệm 
thí điểm đổi mới cơ 

Bản báo cáo phải tổng kết được những mặt được 
và chưa được khi áp dụng thí điểm đồng thời 
phải đưa ra các đề xuất hoàn thiện để có được bộ 
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chế quản lí nhân sự 
trong các cơ sở giáo 
dục phổ thông. 

tiêu chí, chỉ số phù hợp có tính khả thi cao. Cụ 
thể báo cáo về: 

- Lựa chọn và triển khai các cơ sở giáo dục áp 
dụng thử nghiệm (cùng với thử nghiệm về định 
mức). 

- Kết quả thử nghiệm về cơ chế quản lí nhân sự 
mới. 

- Đánh giá ưu, nhược điểm và các tồn tại của cơ 
chế quản lí nhân sự mới, các nguyên nhân. 

Đề suất hoàn thiện cơ chế quản lí nhân sự mới 
tại các trường phổ thông. 

7 Báo cáo tổng hợp 
của đề tài 

Báo cáo về các nội dung chính: 

- Cơ sơ lý luận, phương pháp luận của định mức 
lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo viên và 
quản trị nhân sự trong trường phổ thông. 

- Phân tích, đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 
định mức lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo 
viên và quản trị nhân sự trong trường phổ 
thông và bài học cho Việt Nam. 

- Thực trạng định mức lao động và quản lý nhân 
sự trong trường phổ thông 

- Các đề xuất định mức lao động kinh tế, kỹ 
thuật của giáo viên ở mỗi cấp học theo chương 
trình giáo dục phổ thông mới. 

- Kết quả thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số tại một 
số trường được lựa chọn 

- Các đề xuất phương án thí điểm đổi mới cơ chế 
quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông. 

- Những khuyến nghị về giải pháp áp dụng hệ 
thống định mức lao động mới và đổi mới cơ 
chế quản lý nhân sự trong các trường phổ 
thông. 

 

8 Báo cáo tóm tắt đề 
tài 

Tóm tắt tổng quát được những phần chính trong 
nội dung của báo cáo tổng hợp 

 

23.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản 
phẩm )

 

Yêu cầu khoa học cần đạt 
Dự kiến nơi công 
bố (Tạp chí, Nhà 

xuất bản) 
Ghi chú 

1
 03 bài báo trong 

nước có liên quan 
đến chủ đề nghiên 

Đạt yêu cầu khoa học và 
được công bố/đăng trên các 
tạp chí khoa học. 

Đăng trên tạp chí 
thuộc danh mục 
của Hội đồng 
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cứu.   CDGS nhà nước. 

1
 03 bài báo trong 

nước có liên quan 
đến chủ đề nghiên 
cứu.   

Đạt yêu cầu khoa học và 
được công bố/đăng trên các 
tạp chí khoa học. 

  

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

24.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật 
hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh 
vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công 
bố ở trong và ngoài nước) 

Đề tài mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội rất lớn 

- Về lợi ích chung cho ngành giáo dục. Trước hết, qua nghiên cứu và công bố kết quả 
nghiên cứu, đề tài giúp các cơ quan quản lý giáo dục nắm vững những nội dung, 
thông tin thực tế (cả trên phương diện lý luận, lý thuyết và thực tế) liên quan đến 
định mức lao động, kinh tế kỹ thuật của giáo viên phổ thông, về quản lý nhân sự 
trong các trường phổ thông. Đề tài cũng giúp đưa ra các đề xuất về định mức lao 
động kinh tế, kỹ thuật cho giáo viên phổ thông các cấp, khuyến nghị các chính sách 
và mô hình quản lý nhân sự phù hợp trong các trường phổ thông công lập và điều 
kiện áp dụng, nhờ đó các cơ quan quản lý giáo dục có cơ sở để đưa ra được các quy 
định luật pháp, chính sách chủ trương lớn về cơ chế chính sách về quản trị nhân sự, 
hoàn thiện tổ chức các trường phổ thông và định mức lao động của giáo viên phổ 
thông các cấp phù hợp với đổi mới giáo dục. 

- Lợi ích đối với quản lý tại các trường phổ thông nói chung.  Từ kết quả của đề tài, 
các trường có được một bộ tiêu chí, chỉ tiêu phù hợp về định mức lao động kinh tế kỹ 
thuật để áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao năng lực làm việc, năng suất lao 
động và động lực làm việc của giáo viên theo định hướng đổi mới giáo dục. Mặt 
khác, kết quả đề xuất của đề tài về Cơ chế quản lý nhân sự trên cơ sở định hướng đổi 
mới giáo dục và hệ thống định mức mới sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để 
các trường áp dụng hoàn thiện tổ chức và quản lý hiệu quả đội ngũ giáo viên của 
mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.  

- Lợi ích đối với các trường phổ thông trong phạm vi nghiên cứu. Các trường phổ 
thông trong phạm vi đối tượng nghiên cứu của đề tài có cơ hội rà soát lại các vấn đề 
liên quan, qua đó chủ động hơn trong công tác quản lý giáo viên và quản lý hiệu quả 
hơn hoạt động dạy học trong trường mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu của ngành và địa phương. 

- Đối với xã hội. Các lợi ích nêu trên đều có ý nghĩa xã hội lớn, bên cạnh đó thông tin 
từ các cuộc khảo sát, tọa đàm, hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về giáo viên phổ thông, về chính sách đổi mới giáo dục của nhà nước, về các 
giải pháp gắn trực tiếp với giáo viên và quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục phổ 
thông Việt Nam. Các bài báo (sản phẩm của đề tài) cũng là những thông tin, ý tưởng 
chia sẻ với cộng đồng nghiên cứu khoa học từ đó có thêm học giả nghiên cứu về chủ 
đề liên quan đến giáo dục phổ thông trong tương lai. Cùng với đó, báo cáo và kết quả 
nghiên cứu của đề tài cũng là một tài liệu tham khảo có giá trị và ý nghĩa đối với các 
trường đại học, các viện nghiên cứu (trong và ngoài nước) về quản lý nhân lực, xây 
dựng định mức lao động kinh tế kỹ thuật nói chung và cho giáo viên phổ thông nói 
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riêng.  

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề 
tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

Quá trình nghiên cứu dự kiến sẽ góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức cá nhân 
có liên quan, cụ thể:  

Về nâng cao năng lực nghiên cứu.  

Đề tài huy động một số đông các nhà nghiên cứu là các cán bộ giảng dạy đại học, các 
nhà quản lý và nghiên cứu sinh, sinh viên các trường đại học, nghiên cứu viên của các viện 
nghiên cứu. Qua tham gia các hoạt động nghiên cứu của đề tài, kiến thức, kỹ năng và kinh 
nghiệm và năng lực nghiên cứu nói chung và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc nội dung đề tài 
của các thành viên nghiên cứu và các tổ chức phối hợp nghiên cứu, cũng như của trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các 
trường, các viện cùng tham gia đề tài. Hơn nữa năng lực phối hợp giữa các cá nhân và tổ 
chức có liên quan cũng được nâng cao. Điều này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cũng như 
tạo năng lực cộng hưởng qua đó nâng cao được năng lực nghiên cứu của các tổ chức, các 
nhân có liên quan trên nhiều mặt. 

Về đào tạo kiến thức. Đề tài trực tiếp liên quan đến đào tạo sau đại học để có thêm 
nguồn nhân lực chất lượng cao, cụ thể: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực kinh tế và quản lý nguồn nhân lực.  

- Đào tạo 01 thạc sỹ. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài còn là cơ sở dữ liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu 
các nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên khác có quan tâm nghiên cứu về chủ đề có 
liên quan. 

 

24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ 
quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 

Những kết quả nghiên cứu chính được (như đã nêu trong mục 23) bao gồm: 

1) Báo cáo cơ sở khoa học để xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo 
viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. 

2) Báo cáo đánh giá thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về định mức kinh tế, kỹ  thuật 
của giáo viên phổ thông. 

3) Bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên theo từng cấp 
học (tiêu chí đề xuất). 

4) Báo cáo đề xuất định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên ở mỗi cấp học 
theo chương trình giáo dục phổ thông mới. 

5) Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số ở một số trường phổ thông đại diện 
các vùng miền. 

6) Báo cáo đề xuất phương án thí điểm đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các cơ sở 
giáo dục phổ thông. 

7) Đào tạo (góp phần đào tạo) chuyên sâu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến 
sỹ) 
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Các kết quả này sẽ được chuyên giao cho các cơ quan như sau:  

- Bộ Giáo dục Đào tạo, (cơ quan chủ quản đề tài), văn phòng chương trình khoa học 
giáo dục và trực tiếp là Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.  

- Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Các cơ sở đào tạo có liên quan  

Đồng thời kết quả nghiên cứu cũng sẽ được chuyển đến các cơ quan có liên quan 
trong ban hành các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan, đến thư viện các cấp 
và các cơ quan quản lý ở các địa phương, ngành theo yêu cầu. 

Trong chuyển giao, cùng với kết quả nghiên cứu trong các báo cáo và hồ sơ bàn giao, 
chuyển giao, nhóm nghiên cứu đề tài còn chuyển giao cả phương pháp và quy trình liên 
quan đến triển khai ứng dụng để đảm bảo tính hiệu quả của đề tài trong thực tế. Sự chuyển 
giao này được thực hiện qua công tác tập huấn, tư vấn và các hoạt động khác có liên quan 
khi có yêu cầu.  

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 
thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại thông tư liên tịch 
của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng 
dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa 
chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê 
danh mục tài sản cho các nội dung c, d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì 
xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1    

2    

 

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1   

2   

 

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài 
(hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

26 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi 

 Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công 
lao động  

trực tiếp + 
chuyên gia 

(nếu có) 

Nguyên
, vật 
liệu, 
năng 
lượng 

Thiết 
bị, 

máy 
móc 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa 
nhỏ 

Chi khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Tổng kinh phí 3,600.000 1,850.914     1,749.086  

 Trong đó:       

1 Ngân sách nhà nước: 

a. Kinh phí khoán chi:  

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

- Năm thứ ba:  

b. Kinh phí không khoán chi:  

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

- Năm thứ ba: 

3,600.000 

3,600.000 

2,499.585 

1,100.415 

 

1,850.914  

1,850.914 

 1,315.262  

535.652  

  

  

 

     

   1,749.086 

1,749.086 

1,184.323  

   564.763  

  

 

2 Nguồn ngoài ngân sách nhà 
nước 

      

  

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Hà Nội, ngày ..... tháng ....... năm 2018 

Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

            PGS. TS. Vũ Thành Hưng 

Văn phòng Chương trình KHGD 
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 

 

 

 

Ngày     tháng    năm 2018 Ngày……tháng …… năm 2018 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ tên, chữ  ký và đóng dấu) 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
TL. Bộ trưởng 

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ 
 và Môi trường 

 
 


