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PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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Trần Thị Thu Hà - Công đoàn Giáo dục Hà Nội
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Abstract: Managerial administrators play an important role in enhancing the quality of the
education at high schools. Therefore, development of education managers at high schools is
considered the key task of the education. The paper proposes measures to develop administrators
at high schools in Hanoi towards competence approach and also evaluates the necessity and
feasibility of these measures.
Keywords: Measures, managerial staff, high school, competency approach.
1. Mở đầu
Có thể thấy, trong những năm gần đây, giáo dục trung
học phổ thông (THPT) của TP. Hà Nội đã có nhiều thành
tựu về phát triển quy mô, chất lượng giáo dục, cơ sở vật
chất, đội ngũ,... Để đạt được kết quả đó, đa số cán bộ
quản lí (CBQL) là những người có phẩm chất, năng lực,
trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đứng đầu
nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có CBQL
năng lực hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ
quản lí.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện
GD-ĐT, công tác phát triển đội ngũ CBQL các trường
THPT TP. Hà Nội theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh
hiện nay là rất quan trọng và cần thiết. Trên cơ sở luận
giải lí luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ CBQL theo
tiếp cận năng lực, trong bài viết này, tác giả đề xuất 05
biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT ở TP.
Hà Nội và tiến hành khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi
của các biện pháp đã đề xuất.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
Qua quá trình nghiên cứu, phân tích các tài liệu ta có
thể hiểu:
- Đội ngũ CBQL giáo dục trường THPT là một tập
thể có tổ chức, đặt dưới sự quản lí của Sở GD-ĐT, được
biên chế về các nhà trường THPT với một số lượng, chất
lượng, cơ cấu hợp lí nhằm thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT
theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Họ được tổ
chức thành một lực lượng, cùng chung một nhiệm vụ, có
đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực của một
nhà giáo, nhà quản lí giáo dục, cùng thực hiện các nhiệm
vụ và được định hướng các quyền lợi theo Luật Giáo
dục và các luật khác được Nhà nước quy định.
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- Phát triển đội ngũ CBQL giáo dục ở các trường
THPT theo tiếp cận năng lực là quá trình tổ chức, điều
khiển, tác động lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,
nhà quản lí cấp trên tới sự vận động phát triển của đội
ngũ CBQL trường THPT, làm cho từng cá nhân và
cả đội ngũ CBQL có cơ hội phát triển hoàn toàn những
khả năng riêng biệt của chính mình đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ.
2.2. Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí
trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo
tiếp cận phát triển năng lực
Dựa trên kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn về
việc phát triển đội ngũ CBQL theo tiếp cận năng lực,
chúng tôi đề xuất một số biện pháp phát triển như sau:
- Biện pháp 1: Quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL
giáo dục trường THPT TP. Hà Nội theo tiếp cận
năng lực
“Phát triển đội ngũ” thường được hiểu là phát triển
về số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ. Đánh giá,
quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL giáo dục trường
THPT TP. Hà Nội theo định hướng phát triển năng lực
cá nhân nghĩa là phát triển đội ngũ gắn với phát triển
năng lực cá nhân, hướng vào phát triển năng lực cá nhân.
Phát triển đội ngũ tạo ra cơ hội, môi trường và điều kiện
cho phát triển năng lực cá nhân, tạo ra sự nhất quán giữa
phát triển đội ngũ với phát triển năng lực cá nhân trong
đội ngũ.
Biện pháp này nhấn mạnh đến việc quy hoạch hướng
tới tiêu chuẩn năng lực theo thực tế biểu hiện năng lực
của chức danh/từng người gắn liền với kết quả công việc
chứ không chỉ quy hoạch theo bằng cấp; cần quan tâm
tới tiềm năng phát triển năng lực của từng cá nhân chứ
không chỉ xem xét năng lực ở hiện tại; tạo cơ hội cho sự
thể hiện và phát triển hoàn toàn năng lực cá nhân của
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từng CBQL. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá năng lực cá
nhân của CBQL mà quy hoạch về số lượng; sắp xếp,
biên chế cán bộ cho phù hợp với sở trường, sở đoản của
từng người.
- Biện pháp 2: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển
đội ngũ CBQL giáo dục trường THPT TP. Hà Nội theo
tiếp cận năng lực
Đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ CBQL giáo dục
trường THPT TP. Hà Nội theo tiếp cận năng lực là nhấn
mạnh việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo
hướng giúp phát triển năng lực của các cá nhân. Cụ thể,
đổi mới nội dung theo hướng tăng tính thực tế và phương
pháp theo hướng tăng thực hành, thực tiễn sẽ giúp người
học dễ áp dụng các kiến thức đã học được trong công
việc, qua đó phát triển năng lực bền vững.
Để thực hiện biện pháp này cần phải đa dạng hóa các
loại hình đào tạo, bồi dưỡng; thiết kế nội dung, chương
trình đào tạo, bồi dưỡng phân nhánh theo hướng phát
triển năng lực cá nhân. Về cấu trúc nội dung, chương
trình bao gồm cả nội dung chung, những kiến thức cơ
bản cho mọi đối tượng và phần nội dung riêng cho từng
cá nhân theo năng lực cá nhân của từng người. Tài liệu,
giáo trình cũng cần thiết kế chủ yếu dưới dạng các bài tập
tình huống nhằm phát triển tư duy sáng tạo của người
học. Song song với đó, tùy theo từng loại hình đào tạo,
bồi dưỡng mà xác định quy trình tổ chức hoạt động cho
phù hợp: đào tạo, bồi dưỡng, ngắn hạn, dài hạn, chính
quy, tập trung, tại chức,...
- Biện pháp 3: Thực hiện quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL giáo dục trường
THPT TP. Hà Nội theo tiếp cận năng lực
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm
CBQL giáo dục trường THPT TP. Hà Nội theo tiếp cận
năng lực là nhấn mạnh vào việc bố trí đúng người, đúng
việc dựa trên kết quả đánh giá năng lực, biết rõ sở trường,
sở đoản của từng cá nhân. Để thực hiện biện pháp này
cần phải xây dựng được văn bản có tính pháp lí quy định
về quy trình bổ nhiệm cán bộ theo năng lực. Quy trình bổ
nhiệm CBQL phải đảm bảo tính khoa học, tính dân chủ,
công khai và phải hướng vào việc động viên, thúc đẩy
phát triển năng lực cá nhân của cán bộ. Việc thực hiện
quy chế bổ nhiệm cán bộ phải tuân theo các bước, đúng
chức trách và có sự giám sát của các tổ chức quần chúng,
của cơ quan chức năng.
Quá trình thực hiện quy chế luân chuyển CBQL giáo
dục theo năng lực cần căn cứ vào đánh giá xếp loại hàng
năm, ý kiến của Hội đồng sư phạm nhà trường, kết quả
công tác của CBQL giáo dục, tiêu chuẩn CBQL giáo dục
trường THPT TP. Hà Nội đã xây dựng. Biện pháp này
cũng đòi hỏi luân chuyển cán bộ phải được thực hiện một
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cách khoa học, thời gian, địa điểm luân chuyển phải phù
hợp với tiến trình phát triển năng lực cá nhân của người
cán bộ.
- Biện pháp 4: Tổ chức đánh giá đội ngũ CBQL giáo
dục trường THPT TP. Hà Nội tiếp cận năng lực
Đánh giá đội ngũ CBQL giáo dục trường THPT
TP. Hà Nội theo tiếp cận năng lực là nhấn mạnh đổi mới
phương pháp đánh giá định lượng theo các biểu hiện
năng lực theo từng cấp độ, tránh cảm tính và hướng tới
các biểu hiện năng lực trong thực tiễn công việc của
người được đánh giá. Biện pháp này đòi hỏi phải xác
định rõ chuẩn năng lực của người CBQL theo yêu cầu
công việc cụ thể của vị trí việc làm; xây dựng mô hình
năng lực của người CBQL theo hướng phân nhánh, tạo
ra sự thống nhất giữa phẩm chất, năng lực chung theo đặc
điểm nghề nghiệp với phẩm chất, năng lực riêng của vị
trí việc làm. Tiêu chuẩn năng lực này cũng được lượng
hóa theo các mức độ thành thạo yêu cầu để thuận lợi cho
việc đánh giá năng lực cũng như phát triển năng lực của
CBQL.
- Biện pháp 5: Đổi mới phương thức quản lí giáo dục
THPT theo hướng khuyến khích phát triển năng lực
CBQL giáo dục
Biện pháp này đòi hỏi xây dựng cơ chế quản lí theo
hướng phát triển năng lực cá nhân của cán bộ, giáo viên,
học sinh; nghĩa là xây dựng hệ thống văn bản pháp luật
quy định trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ giữa
các cá nhân, tập thể trong hệ thống quản lí giáo dục làm
cơ sở triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục.
Biện pháp cũng yêu cầu tạo môi trường rèn luyện,
phát triển CBQL, từng bước hình thành môi trường sư
phạm với những yêu cầu đòi hỏi CBQL phải tự rèn luyện,
tự học hỏi.
2.3. Khảo nghiệm
2.3.1. Những vấn đề chung về khảo nghiệm
- Mục đích khảo nghiệm:
Thông qua khảo nghiệm nhằm khẳng định sự cần
thiết và tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ
CBQL các trường THPT đã đề xuất, để từ đó hoàn thiện
các biện pháp quản lí cho phù hợp với thực tiễn.
- Đối tượng khảo nghiệm:
Tác giả đã tiến hành trưng cầu ý kiến của 330 người
gồm: 187 hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT; 102
cán bộ, giáo viên trường THPT TP. Hà Nội và 41 CBQL
tại Sở GD-ĐT Hà Nội.
- Nội dung và quy trình khảo nghiệm:
Để tiến hành khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi
của các giải pháp đề xuất, tác giả xây dựng phiếu trưng
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biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT TP. Hà
Nội có mức độ cần thiết cao, với điểm trung bình chung
của cả 5 biện pháp 2,49 điểm. Mặc dù các đối tượng khảo
sát có cách đánh giá khác nhau, nhưng theo quy luật số
lớn, có thể nói đa số lượt ý kiến đánh giá đều thống nhất
cho rằng cả 5 biện pháp đề xuất là có tính cần thiết. Biện
pháp 2: “Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ
cán bộ QLGD trường THPT TP. Hà Nội theo tiếp cận
năng lực” được đánh giá cao nhất với X = 2,54, xếp bậc
1/5. Trong khi đó, biện pháp 5: “Thực hiện quy chế bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, phát triển cán
bộ QLGD trường THPT TP. Hà Nội theo tiếp cận năng
lực” được đánh giá ít cần thiết nhất với X = 2,41, xếp
bậc 5/5. Còn lại các biện pháp khác có điểm trung bình
tương ứng từ X = 2,45 tới X = 2,52.
Mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất tương đối
đồng đều, khoảng cách giữa các giá trị điểm trung bình
không quá xa nhau (chênh lệch giữa X max và X min là
0,13). Từ bảng số liệu ở trên, có thể biểu đạt qua biểu đồ 1.
Biểu đồ 1 cho thấy, các biện pháp theo thứ tự từ cao đến
thấp là 2, 5 và 1 có điểm về tính cần thiết lớn hơn 2,5 điểm,

cầu ý kiến theo hai tiêu chí: tính cần thiết và tính khả thi
của các giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT.
Thực hiện đánh giá các tiêu chí theo 3 mức độ từ cao đến
thấp và được lượng hoá bằng điểm số.
+ Tính cần thiết: Rất cần thiết (3 điểm); Cần thiết
(2 điểm); Không cần thiết (1 điểm).
+ Tính khả thi: Rất khả thi (3 điểm); Khả thi (2 điểm);
Không khả thi (1 điểm).
Sau khi nhận kết quả thu được, chúng tôi tiến hành
phân tích, xử lí số liệu trên bảng thống kê, tính tổng điểm
(∑) và điểm trung bình ( X ) của các biện pháp đã được
khảo sát, sau đó xếp theo thứ bậc để nhận xét, đánh giá
và rút ra kết luận.
- Thời gian tiến hành khảo nghiệm: tháng 04/2018.
2.3.2. Kết quả khảo nghiệm
- Đánh giá về tính cấp thiết:
Kết quả khảo sát tính cấp thiết của các biện pháp phát
triển đội ngũ CBQL trường THPT TP. Hà Nội được thể
hiện ở bảng 1.
Kết quả khảo sát ở bảng 1 cho thấy, các nhóm đối
tượng được khảo sát đã đánh giá tính cấp thiết của các

Bảng 1. Kết quả khảo sát tính cần thiết của các biện pháp phát triển CBQLGD trường THPT TP. Hà Nội
Mức độ đánh giá
TT

Biện pháp

Rất cần

Cần thiết

Không cần

∑

TB

Thứ
bậc

SL

Điểm

SL

Điểm

SL

Điểm

1

Quy hoạch phát triển đội ngũ
cán bộ QLGD trường THPT
TP. Hà Nội theo tiếp cận năng
lực

181

543

136

272

13

13

828

2,51

3

2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
phát triển đội ngũ cán bộ
QLGD trường THPT TP. Hà
Nội theo tiếp cận năng lực

195

585

119

238

15

15

838

2,54

1

3

Thực hiện quy chế bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, luân chuyển cán
bộ, phát triển cán bộ QLGD
trường THPT TP. Hà Nội theo
tiếp cận năng lực

147

441

171

342

12

12

795

2,41

5

4

Tổ chức đánh giá đội ngũ
CBQLGD trường THPT TP.
Hà Nội theo tiếp cận năng lực

173

519

131

262

26

26

807

2,45

4

5

Đổi mới phương thức quản lí
giáo dục THPT theo hướng
khuyến khích phát triển năng
lực CBQL giáo dục

192

576

119

238

19

19

837

2,52

2

Trung bình chung

888

2664

676

1352

85

85

4105

2,49
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Biểu đồ 1. Mức độ cần thiết của các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT TP. Hà Nội
tức là lớn hơn giá trị điểm trung bình chung của 5 biện đều. Điểm trung bình chung của cả 5 biện pháp là 2,16
pháp. Đây là thứ tự ưu tiên về tính cần thiết của các biện điểm. Khoảng cách giữa các giá trị điểm trung bình không
pháp đã đề xuất. Các biện pháp 3 và biện pháp 4 có điểm quá xa nhau (chênh lệch giữa X max và X min là 0,07).
thấp hơn giá trị điểm trung bình chung, nhưng vẫn cần thiết. Điều này chứng tỏ rằng, các đối tượng khảo sát tuy khác
- Đánh giá về tính khả thi của các biện pháp
nhau về cương vị công tác nhưng các ý kiến đánh giá chung
Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp phát là tương đối thống nhất. Tuy nhiên, đi sâu vào từng biện
triển CBQL trường THPT TP. Hà Nội được thể hiện pháp cụ thể và từng nhóm chủ thể đánh giá cụ thể thì cũng
có sự chênh lệch khác nhau. Sự chênh lệch đó được diễn ra
trong bảng 2.
Kết quả khảo sát tính khả thi ở bảng 2 cho thấy, cán bộ theo quy luật thuận, cùng tăng, cùng giảm như nhau.
Biện pháp 2: “Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển
tham gia khảo sát đã đánh giá tính khả thi của các biện pháp
phát triển CBQL trường THPT TP. Hà Nội tương đối đồng đội ngũ cán bộ QLGD trường THPT TP. Hà Nội theo
Bảng 2. Kết quả khảo sát tính khả thi của các biện pháp phát triển CBQL trường THPT TP. Hà Nội
Mức độ đánh giá
TT

Biện pháp

Rất khả thi

Không
khả thi

Khả thi

∑

TB

Thứ
bậc

SL

Điểm

SL

Điểm

SL

Điểm

1

Quy hoạch phát triển đội ngũ
CBQL giáo dục trường THPT
TP. Hà Nội theo tiếp cận năng
lực

58

174

270

540

2

2

716

2,17

2

2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
phát triển đội ngũ CBQL giáo
dục trường THPT TP. Hà Nội
theo tiếp cận năng lực

66

198

261

522

3

3

723

2,19

1

3

Thực hiện quy chế bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, luân chuyển cán
bộ, phát triển CBQL giáo dục
trường THPT TP. Hà Nội theo
tiếp cận năng lực

55

165

258

516

17

17

698

2,12

5

4

Tổ chức đánh giá đội ngũ
CBQL giáo dục trường THPT
TP. Hà Nội theo tiếp cận năng
lực

55

165

267

534

8

8

707

2,14

4

5

Đổi mới phương thức quản lí
giáo dục THPT theo hướng
khuyến khích phát triển năng
lực CBQL giáo dục

58

174

268

536

4

4

714

2,16

3

Trung bình

292

876

1324

2648

34

34

3558

2,16
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Biểu đồ 2. Mức độ khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT TP. Hà Nội

Biểu đồ 3. Mối tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
tiếp cận năng lực” là biện pháp có mức độ khả thi cao
nhất với X = 2,19 điểm. Biện pháp 3: “Thực hiện quy
chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, phát
triển cán bộ QLGD trường THPT TP. Hà Nội theo tiếp
cận năng lực” là biện pháp có giá trị điểm thấp nhất với
X = 2,12 điểm, xếp thứ 5/5. Các biện pháp còn lại đều
có tính khả thi với điểm trung bình từ 2,14-2,17 điểm.
Mức độ đánh giá tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất
thể hiện ở biểu đồ 2.
Biểu đồ 2 cho thấy, giá trị trung bình chung của cả 5
biện pháp là 2,16 điểm, trong đó có 3/5 biện pháp có điểm
cao hơn giá trị trung bình chung. Theo thứ tự từ cao đến
thấp là biện pháp 2, biện pháp 1, biện pháp 5. Các biện
pháp 3 và biện pháp 4 cũng có tính khả thi nhưng thấp hơn
giá trị điểm trung bình. Đây là một căn cứ để các nhà quản
lí nên lựa chọn thực hiện biện pháp nào trước.
Tóm lại, từ bảng kết quả khảo nghiệm cho thấy, các
biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT TP. Hà
Nội đề xuất trong luận án đều được các hiệu trưởng,
CBQL các cấp đánh giá mức độ cần thiết và khả thi cao.

Các biện pháp đưa ra đạt điểm trung bình X = 2,49 về
tính cần thiết và X = 2,16 về tính khả thi. Việc thực hiện
có hiệu quả các biện pháp này sẽ là cơ sở để phát triển
đội ngũ CBQL trường THPT TP. Hà Nội.
- Đánh giá về tương quan giữa tính cần thiết và tính
khả thi của các biện pháp:
Kết quả nghiên cứu trên khẳng định tính cần thiết và
tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL
trường THPT TP. Hà Nội. Mối quan hệ giữa các mức độ
cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp được thể
hiện trong biểu đồ 3 về mối tương quan giữa tính cấp
thiết và tính khả thi của các biện pháp.
Biểu đồ 3 cho thấy, các biện pháp có tính cần thiết và
tính khả thi cao. Trong đó, tất cả các biện pháp đều tính cần
thiết cao hơn tính khả thi. Biện pháp có tính cần thiết và tính
khả thi thấp nhất vẫn có điểm trung bình lớn hơn 2,1 điểm,
tức là vẫn nằm trong khoảng cao của thang chấm 3 điểm tối
đa. Điều này chứng tỏ các biện pháp của tác giả đề xuất
bước đầu đã được đa số cán bộ, giáo viên đồng tình ủng hộ.

Bảng 3. Thứ hạng sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
Biện pháp
Biện pháp 1
Biện pháp 2
Biện pháp 3
Biện pháp 4
Biện pháp 5
Trung bình

Tính cấp thiết
Điểm
Tổng điểm
trung bình
828
2,51
838
2,54
795
2,41
807
2,45
833
2,52
4101
2,49

Thứ bậc
(mi)
3
1
5
4
2

58

Tổng
điểm
716
723
698
707
714
3558

Tính khả thi
Thứ bậc
Điểm
trung bình
(ni)
2,17
2
2,19
1
2,12
5
2,14
4
2,16
3
2,16

D2
(mi-ni)
1
0
0
0
1
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Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa tính cần thiết và tính
khả thi có thể dẫn đến tương quan thuận hoặc tương quan
nghịch về mối quan hệ của các biện pháp. Việc tìm ra sự
tương quan giữa tính cấp thiết và tính khả thi của các
biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THPT TP. Hà
Nội là một yêu cầu ở góc độ khoa học và cả trong việc
áp dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn (xem bảng 3
trang trước).
Để tìm hiểu tương quan giữa tính cần thiết và tính khả
thi của các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường
THPT TP. Hà Nội, tác giả sử dụng công thức Spearman
để tính hệ số tương quan thứ bậc: R  1 

6 D 2
.
n(n2  1)

Trong công thức trên: n là số biện pháp đề xuất; D là
hệ số chênh lệch giữa thứ bậc của tính cần thiết và tính
khả thi; R là hệ số tương quan.
Nếu R > 0 (R dương) và có giá trị càng lớn (nhưng
không bao giờ bằng 1) thì tính cần thiết và tính khả thi có
tương quan thuận, nghĩa là biện pháp vừa cần thiết vừa
khả thi. Nếu R < 0 (R âm) thì tính cần thiết và tính khả
thi có tương quan nghịch, nghĩa là các biện pháp có thể
cần thiết nhưng không khả thi hoặc ngược lại.
Thay số vào công thức trên, ta có:
R = 1 - 5 * [1+0+0+0+1] / 5*(52-1)
R = 1 - 0,083 = 0,917
Với hệ số tương quan R = 0,917 cho thấy giữa tính
cần thiết và tính khả thi của các biện pháp có tính tương
quan thuận và chặt chẽ, nghĩa là các biện pháp vừa cần
thiết lại vừa khả thi.
3. Kết luận
Kết quả khảo nghiệm đã cho thấy các biện pháp đề
xuất đều được đánh giá cao về tính chính xác, cần thiết
và tính khả thi. Mức độ cần thiết của các giải biện phát
triển CBQL trường THPT TP. Hà Nội tương đối đồng
đều, khoảng cách giữa các giá trị điểm trung bình không
quá xa nhau (chênh lệch giữa X max và X min là 0,13)
với điểm trung bình X = 2,49). Các biện pháp có mức
độ khả thi với điểm trung bình X = 2,16 điểm, khoảng
cách giữa các giá trị điểm trung bình không quá xa nhau
(chênh lệch giữa X max và X min là 0,07).
Tuy kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm đều cho
rằng, các biện pháp quản lí mà luận án đề xuất đều cần
thiết, khả thi và mang lại hiệu quả trong quá trình đánh
giá; song, để đạt được mục đích, yêu cầu đánh giá năng
lực CBQL đặt ra thì ngoài việc thực hiện một cách sáng
tạo và đồng bộ các biện pháp, các chủ thể quản lí cần có
nhận thức đúng, có trách nhiệm cao thường xuyên quan
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tâm tổ chức chỉ đạo các khâu, các bước của quá trình
đánh giá. Đồng thời, cần phải quán triệt đầy đủ các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản,
toàn diện GD-ĐT hiện nay, nhất là về Chuẩn hiệu trưởng
trường THPT được ban hành theo Thông tư số
29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD-ĐT.
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