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BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN AN PHÚ,
TỈNH AN GIANG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Lê Giang Đông - Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Ngày nhận bài: 10/03/2018; ngày sửa chữa: 28/03/2018; ngày duyệt đăng: 10/04/2018.
Abstract: The article analyses the situation of homeroom teachers at high schools in the context
of education reform in An Phu district, An Giang province. Based on this analysis, the article
proposes measures for principals to enhance quality of management of homeroom teachers at high
schools in current period.
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1. Mở đầu
Quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp ở
trường trung học phổ thông (THPT) là một trong những
công tác có ý nghĩa quan trọng của hiệu trưởng (HT) để
thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh (HS).
HT triển khai linh hoạt và sáng tạo các biện pháp tổ chức,
quản lí hoạt động chủ nhiệm lớp sẽ góp phần quyết định
đến hiệu quả công tác chủ nhiệm của đội ngũ GVCN lớp,
nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường đáp ứng
yêu cầu, mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
An Phú là huyện biên giới (giáp Campuchia), đầu nguồn
của tỉnh An Giang. HS THPT trong huyện đa phần là con
nông dân, công nhân, một số là con cán bộ công chức, gia
đình buôn bán nhỏ, một số HS là người Việt sinh sống ở
Campuchia sang học tập. Toàn huyện có 4 trường THPT.
Trong những năm qua, HT các trường luôn xem trọng công
tác chủ nhiệm lớp (CTCNL) và công tác quản lí đội ngũ
này. Nhìn chung, công tác quản lí của HT đã có nhiều cố
gắng và đi vào nền nếp, song vẫn còn không ít hạn chế. Việc
quản lí còn mang tính hình thức, chủ yếu là hồ sơ, sổ sách,
ít đi vào thực chất, thậm chí có trường còn xem nhẹ
CTCNL. Năm học 2017-2018, chúng tôi đã tiến hành chọn
mẫu nghiên cứu với 4 trường THPT và khảo sát 14 cán bộ
quản lí (CBQL), 82 GVCN của những trường này. Kết quả
khảo sát cho thấy, hoạt động quản lí đội ngũ GVCN lớp của
HT các trường THPT trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An
Giang về cơ bản là tốt, có thực hiện đầy đủ các nội dung
theo chức năng quản lí. Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt
thực hiện chưa tốt như: công tác bồi dưỡng nâng cao nhận
thức, phẩm chất, năng lực cho CBQL và đội ngũ GVCN
chưa được quan tâm đúng mức; quy hoạch, phân công, bố
trí GVCN chưa cân đối về số lượng, chất lượng; việc thực
hiện các nhiệm vụ của đội ngũ GVCN lớp và kiểm tra, đánh
giá việc thực hiện nhiệm vụ này của HT chưa hiệu quả; công
tác quản lí các điều kiện hỗ trợ CTCNL chưa triệt để… Để
khắc phục những hạn chế này, bài viết đề xuất một số biện
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pháp quản lí đội ngũ GVCN lớp ở các trường THPT của
huyện, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo
dục các nhà trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm về quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp
GVCN là giáo viên bộ môn của lớp được HT tin
tưởng giao phó, chịu trách nhiệm chính trong việc quản
lí, tập hợp và phối hợp với các lực lượng khác để thực
hiện hoạt động giáo dục đối với HS lớp được giao.
Đội ngũ GVCN là tập hợp các giáo viên làm CTCNL
theo chủ đích của người HT, được tổ chức hoạt động theo
nội quy, quy định cụ thể nhằm làm cho công tác giáo dục,
quản lí HS của GVCN, của nhà trường có hiệu quả, chất
lượng hơn.
Quản lí đội ngũ GVCN lớp là thực hiện những tác
động có ý thức, có định hướng, có kế hoạch của chủ thể
quản lí (HT) đến đội ngũ “GVCN lớp” để vận hành và
phát huy tối ưu nguồn lực của đội ngũ GVCN lớp nhằm
đạt mục tiêu đề ra của đội ngũ này. Đội ngũ GVCN lớp
là tổ chức có nhiều người nên bản chất của quản lí đội
ngũ chính là quản lí nhân sự và quản lí hoạt động của tổ
chức đó.
Theo lí thuyết quản lí đội ngũ, quản lí nhân sự, quản lí
đội ngũ GVCN lớp có các nội dung cần thực hiện như sau:
- Lập quy hoạch, tuyển chọn đội ngũ GVCN thông
qua các hoạt động như dự báo về yêu cầu của đội ngũ
GVCN, khảo sát thăm dò, phẩm chất, năng lực, xây dựng
tạo nguồn GVCN, rà soát, lựa chọn, sắp xếp giáo viên
làm CTCNL sao cho đủ về số lượng, đảm bảo về chất
lượng và đồng bộ về cơ cấu.
- Phân công bố trí sao cho hợp lí, hợp tình, đúng
người, đúng việc, phát huy được tối đa năng lực sở
trường của mỗi cá nhân.
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của đội ngũ GVCN
lớp, bao gồm: hướng dẫn lập kế hoạch, thực hiện kế
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hoạch, giám sát, theo dõi, điều chỉnh sao cho các hoạt
động đi đúng mục tiêu.
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVCN lớp, bao gồm
các hoạt động: xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức bồi
dưỡng các phẩm chất, các kĩ năng, kinh nghiệm tổ chức,
năng lực giao tiếp, năng lực sư phạm cho những người
làm CTCNL.
- Quản lí các điều kiện hỗ trợ như: đảm bảo chế độ
chính sách, xây dựng quy chế phối kết hợp các lực lượng
trong và ngoài nhà trường, động viên, khen thưởng kịp
thời, đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, hồ sơ sổ sách, các
văn bản pháp lí…
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện các ưu
điểm, nhược điểm, các lệch lạc để có điều chỉnh kịp thời
hay động viên, khen thưởng hoặc xử phạt, đúng đắn,
công bằng, hoặc tìm thêm nguồn lực hỗ trợ, hoặc điều
chỉnh, xây dựng lại cơ chế phối hợp sao cho có hiệu quả
hơn nhằm đạt mục tiêu tổ chức đã đề ra.
Để thực hiện được các nội dung quản lí trên, nhà quản
lí cần xác định mục tiêu rõ ràng, phù hợp, kế hoạch thực
hiện mục tiêu hợp lí, có tính khả thi, tập hợp, bố trí, sắp
xếp các công việc một cách khoa học, các tiêu chí, tiêu
chuẩn phải cụ thể, đo đạc được một cách khách quan,
công bằng, có phương án dự phòng khi các nhân tố bên
trong và bên ngoài có sự thay đổi.
2.2. Biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp
của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện
An Phú, tỉnh An Giang
2.2.1. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí,
giáo viên về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp:
- Mục tiêu: Nhằm giúp cho mỗi cá nhân hiểu rõ vị trí,
vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng
người trong nhà trường về CTCNL; khắc phục những
hiểu biết lệch lạc, phiến diện, nhận thức sai lệch về
CTCNL.
- Nội dung biện pháp: Xác định rõ vị trí, vai trò, chức
năng, nhiệm vụ của đội ngũ GVCN lớp trong công tác
giáo dục HS; xác định rõ mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ
năm học, nội dung công việc của đội ngũ GVCN lớp
trong công tác giáo dục HS; chấn chỉnh những nhận thức
sai lệch trong CTCNL.
- Cách thực hiện:
+ Bước 1. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công
tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho CBQL, GVCN
về tầm quan trọng của CTCNL: HT tập hợp tất cả các
văn bản pháp quy của Nhà nước, của Bộ, Sở GD-ĐT,
quy định của địa phương, nhà trường; một số sách về
hướng dẫn CTCNL; nguồn nhân lực; các điều kiện cơ sở
vật chất, trang thiết bị.
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+ Bước 2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: Xác định
mục tiêu, nhu cầu (trên cơ sở tập hợp ý kiến, xem xét xem
đội ngũ GVCN lớp thiếu gì, cần gì, mức độ thế nào), nội
dung, thời gian, phương pháp, người chủ trì (HT, tổ
trưởng tổ chủ nhiệm) bồi dưỡng.
+ Bước 3. Tổ chức công tác bồi dưỡng: Tùy vào điều
kiện, hoàn cảnh và thực trạng đội ngũ giáo viên của mỗi
nhà trường mà HT có thể tổ chức công tác này khác nhau.
Có thể sử dụng các cách thức như: Cho GV nghiên cứu
tài liệu và viết thu hoạch; tổ chức thành lớp để tập huấn
(HT có thể trực tiếp tập huấn hoặc mời các chuyên gia để
tập huấn); tổ chức hội thảo chuyên đề về CTCNL; giao
nhiệm vụ cho GVCN có nhiều kinh nghiệm kèm cặp
những giáo viên chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này;
tổ chức hội thi “GVCN giỏi”...
+ Bước 4. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác bồi
dưỡng: HT phải luôn theo dõi sự tiến bộ của mỗi giáo
viên làm CTCNL, sẵn sàng giúp đỡ họ khi thấy cần thiết.
2.2.2. Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho đội ngũ giáo
viên chủ nhiệm lớp:
- Mục tiêu: Bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cốt lõi cho
đội ngũ GVCN lớp như năng lực về tổ chức, lãnh đạo,
quản lí; năng lực tác động để phát triển nhân cách người
học; năng lực phối hợp các lực lượng giáo dục...
- Nội dung biện pháp: Bồi dưỡng, nâng cao phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp;
bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm và nghiệp vụ quản
lí; bồi dưỡng kĩ năng thực hiện CTCNL.
- Cách thực hiện: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ và
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Tổ chức công tác bồi
dưỡng bằng các cách thức như: xây dựng các chuẩn mực
đạo đức trong nhà trường; cụ thể hóa nội dung học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào CTCNL cũng như
công tác giáo dục; cho GVCN lớp đăng kí thực hiện các
nội dung học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh bằng những việc cụ thể có sơ kết, tổng kết để
tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình; tạo
điều kiện cho GVCN tham gia các lớp bồi dưỡng về lí
luận chính trị; tổ chức hội thảo CTCNL, bồi dưỡng liên
trường để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường; tổ
chức hội nghị chuyên đề, hội thảo, phổ biến sáng kiến
hoặc kinh nghiệm về CTCNL; khuyến khích và tạo điều
kiện để GVCN tự học và tự bồi dưỡng; tổ chức cho
GVCN tham quan học tập kinh nghiệm... HT phải luôn
theo dõi sự tiến bộ của mỗi GV làm CTCNL, sẵn sàng
giúp đỡ khi thấy cần thiết.
2.2.3. Quy hoạch, phân công, bố trí đội ngũ giáo viên chủ
nhiệm lớp:
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- Mục tiêu: Tìm kiếm, lựa chọn, sắp xếp, bố trí đúng
người, đúng việc, đúng chức năng, vị trí, phù hợp với
trình độ năng lực, năng khiếu, sở trường của từng cá nhân
để giúp bộ máy nhà trường vận hành một cách đồng bộ,
tốt nhất và cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung.
- Nội dung biện pháp: Quy hoạch tạo nguồn, lựa chọn
GVCN lớp; phân công, bố trí GVCN lớp hợp lí.
- Cách thực hiện:
+ Bước 1: Rà soát danh sách quy hoạch đội ngũ
GVCN lớp.
+ Bước 2: Đối chiếu các tiêu chuẩn tuyển chọn đội
ngũ GVCN lớp ở thời điểm hiện tại xem cá nhân được
quy hoạch đảm bảo với tiêu chuẩn tuyển chọn hay không.
+ Bước 3: Giới thiệu người trong danh sách quy
hoạch đội ngũ GVCN lớp, đưa ra lấy ý kiến CBQL, các
đoàn thể và đội ngũ cốt cán; phân tích, thu thập thông tin
để làm căn cứ cho HT tuyển chọn, quyết định người phù
hợp với nhiệm vụ được phân công.
+ Bước 4: HT ra quyết định phân công GVCN lớp
theo đúng quy định.
+ Bước 5: Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ
ràng, đúng quy định đối với người được phân công
GVCN. Đồng thời, HT phải dự phòng những biện pháp
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian đầu thực hiện
nhiệm vụ đối với người mới được phân công công tác.
+ Bước 6: Kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực
hiện quy hoạch để đảm bảo cho hoạt động được duy
trì: HT cần đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc
thực hiện quy hoạch; phát hiện những khả năng, tiềm
năng chưa được sử dụng; tìm nguyên nhân của những
thành công và đặc biệt của những thất bại; rút ra bài
học kinh nghiệm cần thiết trong việc quy hoạch, quản
lí đội ngũ GVCN lớp.
2.2.4. Quản lí hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ
giáo viên chủ nhiệm lớp:
- Mục tiêu: Nhằm nâng cao nhận thức của CBQL,
GVCN về tầm quan trọng của CTCNL, làm cho GVCN
lớp thực hiện tốt hơn những công việc phải làm, cần làm
và nên làm đối với HS và tập thể HS lớp chủ nhiệm; giúp
GVCN năng động, sáng tạo và đi đúng hướng hơn.
- Nội dung biện pháp: Quản lí việc xây dựng kế
hoạch chủ nhiệm; tổ chức thực hiện kế hoạch; tham gia
góp ý, tư vấn, giúp đỡ cho đội ngũ GVCN; theo dõi, giám
sát việc thực hiện kế hoạch; trang bị cho đội ngũ GVCN
những kĩ năng, nghiệp vụ làm CTCNL như: tìm hiểu tập
thể HS lớp chủ nhiệm; xây dựng tập thể HS lớp chủ
nhiệm; bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ
lớp; phối hợp với các lực lượng giáo dục trong nhà
trường; liên kết các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường;
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chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động giáo
dục toàn diện; tư vấn tâm lí; tư vấn học đường; đánh giá
kết quả học tập và rèn luyện của HS trong suốt quá trình
giáo dục cũng như cuối kì, cuối năm học; quản lí, giám
sát việc ghi chép, bảo quản các loại hồ sơ của HS theo
quy định của nhà trường; đôn đốc HS thực hiện nội quy
của nhà trường, đóng góp các khoản tiền theo quy định
cũng như các khoản tiền theo thỏa thuận giữa nhà trường
và phụ huynh HS; lập kế hoạch CTCNL...
- Cách thực hiện:
+ Bước 1. Cung cấp thông tin cơ bản, cần thiết để
GVCN xây dựng kế hoạch CTCNL như: chủ đề năm học,
phương hướng, nhiệm vụ năm học, kế hoạch năm học, kế
hoạch chuyên môn, kế hoạch ngoài giờ, công tác hướng
nghiệp, nội dung chủ điểm giáo dục cần thực hiện trong
năm học, hoạt động của Đoàn Thanh niên, thông tin HS...
+ Bước 2. Phê duyệt kế hoạch chủ nhiệm cho GVCN
lớp: trước khi thực hiện kế hoạch phải được HT xem xét và
duyệt qua rồi mới thông báo công khai trước lớp. Khi phê
duyệt kế hoạch chủ nhiệm, HT cần phải lưu ý các trường
hợp làm kế hoạch để đối phó, chiếu lệ, sao chép… kế hoạch
CTCNL phải cập nhật khi có phát sinh để phù hợp với thực
tiễn. Nếu phân công GVCN suốt cấp học thì HT cần định
hướng cho GVCN lớp lập kế hoạch suốt cấp học.
+ Bước 3. Tổ chức quản lí việc thực hiện kế hoạch
của đội ngũ GVCN lớp: Phân công người theo dõi; xây
dựng quy chế, cơ chế phối hợp giữa GVCN, giáo viên bộ
môn và các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường
như Đoàn Thanh niên, công đoàn, tổ chuyên môn, ban
đại diện cha mẹ HS, gia đình, xã hội để hỗ trợ GVCN lớp
thực hiện kế hoạch và giải quyết những khó khăn trong
quá trình thực hiện kế hoạch; tổ chức họp giao ban định
kì hàng tuần, hàng tháng để nắm được tiến độ thực hiện
kế hoạch của từng GVCN. Qua đó, đánh giá lại kết quả
thực hiện, chọn lọc những cách tổ chức tốt, phù hợp để
giới thiệu điển hình cho GVCN học tập và áp dụng, đồng
thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện để có chỉ đạo điều chỉnh hoặc tháo gỡ kịp
thời giúp cho GVCN đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; xây
dựng quy trình công tác cho đội ngũ GVCN lớp.
+ Bước 4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch.
+ Bước 5. Tổng kết việc thực hiện kế hoạch đề ra (có
thể tổng kết theo quý, nửa năm, năm...).
2.2.5. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội
ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp:
- Mục tiêu: Xem xét ưu, nhược điểm và những
nguyên nhân tương ứng; khuyến khích việc làm tốt, phát
hiện những nhân tố mới, những sai lệch để điều chỉnh
quyết định quản lí nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu
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quản lí đã đề ra. Bên cạnh đó, thông qua thực hiện biện
pháp này giúp các cá nhân và bộ máy nhà trường phát
triển ở một trình độ cao hơn.
- Nội dung biện pháp: Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu
chí để kiểm tra, đánh giá; thu thập thông tin về CTCNL và
công tác quản lí đội ngũ GVCN lớp; đo đạc việc thực hiện
những nhiệm vụ GVCN lớp: số đo đầu ra, hiệu quả, năng
suất (so sánh với chỉ tiêu, tiêu chuẩn đã được thống nhất).
Kết hợp các số đo để đánh giá kết quả CTCNL của người
GVCN lớp; tổng hợp toàn bộ kết quả các hoạt động liên
quan đến chủ nhiệm lớp; phát hiện và điều chỉnh sai lệch
nhằm làm cho toàn bộ hệ thống đạt mục tiêu đã định, qua
đó điều chỉnh, uốn nắn sai lệch so với mục tiêu, kế hoạch.
- Cách thực hiện:
+ Bước 1. Thành lập tổ công tác kiểm tra: HT ra quyết
định thành lập tổ kiểm tra CTCNL và công tác quản lí
đội ngũ GVCN lớp.
+ Bước 2: Rà soát lại các tiêu chuẩn đánh giá đã thống
nhất trong Kế hoạch công tác năm của trường, kế hoạch
CTCNL...
+ Bước 3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá: Kế
hoạch này được thực hiện theo tiến trình thời gian của
năm học.
+ Bước 4. Tiến hành kiểm tra: Thu thập toàn bộ thông
tin về CTCNL. Kiểm tra qua sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài,
phiếu dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, dự các hoạt động trải
nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sổ theo dõi của tổ
bảo vệ, sổ theo dõi thi đua hàng tuần của Đoàn Thanh
niên, báo cáo của GVCN lớp, kết quả xếp loại học tập,
hạnh kiểm cuối kì, cuối năm của HS; kết quả sơ tổng kết
các phong trào thi đua trong và ngoài trường. Tuy nhiên,
khi tiến hành kiểm tra ở thời điểm nào trong năm học thì
phải vận dụng linh hoạt chuẩn ở thời điểm đó.
+ Bước 5. Đo đạc các kết quả ấy với các tiêu chí, tiêu
chuẩn đã thống nhất trong Kế hoạch công tác năm của
trường, kế hoạch CTCNL...
+ Bước 6. Tổng hợp các kết quả thực hiện các nhiệm
vụ được giao.
+ Bước 7. Phát hiện và điều chỉnh các sai lệch.
+ Bước 8. Quản lí, sử dụng kết quả kiểm tra, đánh
giá: Kết quả kiểm tra này là một dữ liệu để HT đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, mỗi bộ
phận, là tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng. Đồng thời,
đây cũng là cơ sở để HT bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ
chưa đạt cho đội ngũ GVCN lớp.
2.2.6. Quản lí các điều kiện hỗ trợ cho công tác chủ
nhiệm lớp:
- Mục tiêu: Đề xuất việc sử dụng, sắp xếp quản lí các
điều kiện hỗ trợ cho CTCNL hợp lí để thực hiện được
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mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra mang lại hiệu quả cao
nhất; thành lập Bộ phận/Ban CTCNL và quản lí đội ngũ
GVCN lớp.
- Nội dung biện pháp: Sử dụng, sắp xếp quản lí các
điều kiện hỗ trợ cho CTCNL, xác định rõ cơ cấu tổ chức,
chức năng, nhiệm vụ, cơ chế làm việc của cá nhân để thành
lập Bộ phận/Ban CTCNL và quản lí đội ngũ GVCN lớp.
Cấu trúc Bộ phận/Ban này cơ bản cung cấp cho mỗi thành
viên về khối lượng nhiệm vụ phải thực hiện và cơ chế phối
hợp công việc, nhiệm vụ của họ, gồm: sơ đồ “Bộ
phận/Ban”, bản mô tả công việc và hình thành quy định;
cung cấp nguyên tắc làm việc cơ bản. Bản cấu trúc này
giúp cho mỗi thành viên biết được người khác đang mong
đợi ở họ điều gì và hình thành điểm xuất phát để đánh giá
mỗi thành viên. Do đó, khi thay đổi những điểm chính
trong hoạt động của “Bộ phận/Ban” được hoạch định thì
cấu trúc “Ban/Bộ phận” sẽ thay đổi và cách thay đổi như
một bộ phận của quá trình, của yếu tố mà HT cần phải cân
nhắc. Nhiệm vụ của mỗi cá nhân đều phải đi đến thực hiện
nhiệm vụ chung của Bộ phận/Ban và HT phải có cách
kiểm soát, phối hợp hoạt động của các cá nhân trong ban
cũng như xử lí các biến cố bất thường. Trong khi xây dựng
cơ cấu tổ chức “Bộ phận/Ban”, HT phải chú ý đến phương
thức hoạt động, quyền hạn của từng bộ phận, từng cá nhân;
các công việc cần phải hoàn thành để đạt được mục tiêu;
cụ thể hóa các công việc thành những nhiệm vụ cho các cá
nhân và các bộ phận trong ban; kết hợp các nhiệm vụ một
cách khoa học và hiệu quả; thiết lập cơ chế điều phối, tạo
thành chuỗi liên kết các hoạt động giữa các thành viên, các
bộ phận để đạt mục tiêu một cách dễ dàng; theo dõi, đánh
giá tính hiệu quả của cơ cấu tổ chức và tiến hành điều
chỉnh khi cần thiết.
- Cách thực hiện:
+ Bước 1. Xây dựng “Bộ phận/Ban CTCNL và quản
lí đội ngũ GVCN lớp”: HT cần xác định cơ cấu tổ chức
của Bộ phận/Ban này. Đây là một trong những công cụ
để thực hiện mục tiêu giáo dục HS của nhà trường. Cơ
cấu của tổ chức này phải gắn với mục đích, mục tiêu giáo
dục chung của toàn trường, phải gắn với nội dung công
việc cụ thể. Xây dựng tiêu chuẩn các thành viên trong Bộ
phận/Ban giúp cho HT và các thành viên đánh giá và tự
đánh giá công việc của mình. Việc xây dựng cơ cấu tổ
chức này phải bảo đảm nguyên tắc chuyên môn hóa, cân
đối và dựa vào nhiệm vụ cụ thể, con người trong Bộ
phận/Ban phải được sắp xếp phù hợp với năng lực của
mình, đúng tầm quản lí của HT. Cơ cấu tổ chức của Bộ
phận/Ban phải gồm: HT làm trưởng Ban, phó HT phụ
trách hoạt động ngoài giờ lên lớp là phó Ban, Bí thư Đoàn
trường làm thư kí, các GVCN lớp, tổ trưởng tổ bảo vệ
nhà trường làm ủy viên. Các lực lượng giáo dục trong và
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ngoài nhà trường khác là những lực lượng tham gia giúp
đỡ, phối hợp với các lực lượng trong Bộ phận/Ban để
cùng giáo dục HS. Bộ phận/Ban này chịu trách nhiệm
quản lí các điều kiện hỗ trợ cho CTCNL.
+ Bước 2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên
trong Bộ phận/Ban: HT phân công lao động rõ ràng, sắp
xếp vị trí của từng người trong Ban phù hợp với năng lực
của họ, quy định và thủ tục quản lí rõ ràng. Khi phân công
nhiệm vụ cho các cá nhân, cần phải xác định mục tiêu
của nhiệm vụ và kết quả nhất định cần đạt tới theo từng
nhiệm vụ, phải quy định rõ phạm vi, quyền hạn cần thiết
của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận để đạt được hiệu quả.
+ Bước 3. Thiết lập cơ chế làm việc: Thiết lập một cơ
chế điều phối, tạo thành sự liên kết hoạt động giữa các
thành viên, các bộ phận trong Bộ phận/Ban, tạo điều kiện
đạt mục tiêu một cách dễ dàng.
+ Bước 4. Thảo luận quyết định thành lập: Khi đã xây
dựng xong cơ cấu tổ chức Bộ phận/Ban, HT tổ chức cho
tập thể các tổ, nhóm, đặc biệt là các GVCN lớp, CBQL
trong nhà trường có liên quan thảo luận, góp ý kiến. HT
điều chỉnh nếu thấy cần thiết và hợp lí.
+ Bước 5. HT ra quyết định thành lập.
3. Kết luận
Quản lí đội ngũ GVCN là nhiệm vụ cốt lõi của HT
trong quản lí nhà trường. Quản lí đội ngũ GVCN lớp tốt
góp phần quản lí tốt chất lượng giáo dục của nhà trường,
giúp cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của
nhà trường. Sáu biện pháp nêu trên có mối quan hệ chặt
chẽ và tác động tương hỗ với nhau. Mỗi biện pháp có tính
độc lập tương đối nhưng chúng thống nhất với nhau trong
một chỉnh thể hệ thống các biện pháp nhằm quản lí có hiệu
quả đội ngũ GVCN lớp. Trong thực tế, nếu HT thực hiện
đồng bộ, linh hoạt các biện pháp được đề xuất ở trên phù
hợp với điều kiện thực tế của nhà trường thì chắc chắn
công tác quản lí đội ngũ GVCN của HT trường THPT sẽ
đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo
dục ở các trường THPT huyện An Phú, tỉnh An Giang.
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3. Kết luận
Chính sách nâng cao chất lượng và số lượng SV đầu
vào, nhất là SV khá, giỏi đến học tại Trường là một trong
những chiến lược được ưu tiên hàng đầu, quyết định sự
phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Để thực
hiện tốt nhiệm vụ này, nhà trường cần thực hiện đồng bộ
và thường xuyên các giải pháp liên quan đến chất lượng
đào tạo, chất lượng đội ngũ GV, chính sách học bổng,
điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, truyền thông,
quảng bá hình ảnh, hướng nghiệp, tư vấn việc làm sau
khi tốt nghiệp cho SV và tiếp tục mở thêm các ngành học
mới, đặc biệt là các ngành đang phát triển và phù hợp với
nhu cầu xã hội.
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