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THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂN PHÚ,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lâm Thị Ngọc Ánh - Trường Tiểu học Hồ Văn Cường, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận bài: 14/07/2018; ngày sửa chữa: 27/07/2018; ngày duyệt đăng: 10/08/2018.
Abstract: This paper presents the results of the survey about 120 educational manager and teachers
of the current situation and development teacher staff under professional standards at primary
schools in Tân Phú District, Ho Chi Minh City. Survey results are the practical basis for proposing
measures to develop this staff in accordance with local characteristics.
Keywords: Current context , teacher staff, professional standards, primary schools.
1. Mở đầu
Trong sự nghiệp giáo dục của nước ta, đội ngũ giáo
viên (ĐNGV) giữ vai trò quyết định trong việc phát triển
giáo dục. Luật Giáo dục 2005 đã xác định: cấp tiểu học
là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành
phát triển toàn diện nhân cách của con người, đặt nền
móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ
hệ thống giáo dục quốc dân. Chính vì thế, để thực hiện
tốt mục tiêu giáo dục tiểu học, đòi hỏi phải có ĐNGV
tiểu học đầy đủ về số lượng, cơ cấu và những yêu cầu về
phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...
Bên cạnh đó, nhiều năm qua, trong quản lí giáo dục,
Chuẩn nghề nghiệp (CNN) giáo viên (GV) tiểu học đã
được Bộ GD-ĐT ban hành làm cơ sở để đánh giá GV
hằng năm, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi
dưỡng ĐNGV tiểu học. Vì thế, để phát triển đội ngũ này,
cần phải căn cứ vào CNN GV tiểu học.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của ĐNGV và việc phát
triển ĐNGV ở trường tiểu học, trong thời gian qua, đã có
một số đề tài nghiên cứu về phát triển ĐNGV các trường
tiểu học ở một số địa phương. Tại quận Tân Phú, TP. Hồ
Chí Minh, sau 15 năm thành lập và phát triển, ngành
Giáo dục quận nói chung và các trường tiểu học trên địa
bàn quận nói riêng đã thực hiện phát triển ĐNGV tiểu
học theo CNN và đã đạt được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đổi mới giáo dục, đội ngũ này
cần phải phát triển ở một tầm cao mới. Với lí do đó, bài
viết trình bày thực trạng phát triển ĐNGV theo CNN ở
các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết
quả nghiên cứu sẽ là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện
pháp phát triển phù hợp với đặc thù địa phương.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát thực trạng
- Mục tiêu khảo sát: Nhằm đánh giá khách quan thực
trạng phát triển ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu học
quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
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- Nội dung khảo sát: Đánh giá kết quả thực hiện các
nội dung phát triển ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu
học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Khách thể khảo sát: Khảo sát 30 cán bộ quản lí
(CBQL), 90 GV ở 10 trường tiểu học công lập quận Tân
Phú, TP. Hồ Chí Minh (Đoàn Thị Điểm, Tân Sơn Nhì,
Phan Chu Trinh, Tân Hương, Võ Thị Sáu, Lê Thánh
Tông, Đinh Bộ Lĩnh, Huỳnh Văn Chính, Duy Tân, Hồ
Văn Cường) vào thời điểm tháng 6/2018.
- Phương pháp khảo sát:
+ Khảo sát bằng bảng hỏi: Thiết kế phiếu hỏi với nội
dung yêu cầu CBQL và GV đánh giá kết quả thực hiện
công tác phát triển ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu học
quận Tân Phú với thang đo 5 bậc, cụ thể: 5 điểm: tốt; 4
điểm: khá; 3 điểm: trung bình; 2 điểm: yếu; 1 điểm: kém.
Điểm trung bình (ĐTB) được chia ra các mức độ: 1,0-1,80
điểm: kém; 1,81-2,60 điểm: yếu; 2,61-3,40 điểm: trung
bình; 3,41-4,20 điểm: khá; 4,21-5,0 điểm: tốt.
+ Phỏng vấn sâu: Sử dụng câu hỏi phỏng vấn đối với
chuyên viên Phòng GD-ĐT, CBQL và GV của 10/17
trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
+ Phương pháp xử lí thông tin: Sử dụng phần mềm
Excel và SPSS để nhập và xử lí thống kê mô tả.
2.2. Kết quả khảo sát
2.2.1. Thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên
theo Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học quận Tân
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (bảng1)
Bảng 1 cho thấy, CBQL và GV đánh giá kết quả công
tác quy hoạch ở mức Trung bình với ĐTB chung là 3,22;
trong đó, GV đánh giá cao hơn CBQL (3,24 > 3,16
điểm). Tất cả các nội dung đều được hiện ở mức Trung
bình. Tuy nhiên, ĐLC khá cao cho thấy các ý kiến đánh
giá chưa được tập trung, còn phân tán ở các mức độ khác
nhau từ Yếu đến Tốt. Thứ hạng các nội dung cũng thống
nhất ở hai đối tượng.
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Bảng 1. Thực trạng quy hoạch phát triển ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
TT

Nội dung

1

Phân tích, đánh giá thực trạng ĐNGV
Phân tích môi trường, xác định mục
tiêu và chiến lược phát triển của nhà
trường
Dự báo về ĐNGV
Xây dựng quy hoạch về phát triển
ĐNGV
Đánh giá chung

2
3
4

CBQL
ĐTB ĐLC
3,13
0,94

TH
3

Kết quả đánh giá
GV
ĐTB ĐLC
TH
3,24
0,84
3

Tổng hợp
ĐTB ĐLC
TH
3,22
0,86
3

2,97

0,77

4

3,12

0,76

4

3,08

0,76

4

3,30

0,99

1

3,30

0,87

2

3,30

0,89

1

3,23

0,90

2

3,31

0,90

1

3,29

0,89

2

3,16

0,90

3,24

0,84

3,22

0,85

(chú thích: ĐLC: độ lệch chuẩn; TH: thứ hạng)
Trong số các tiêu chí đánh giá về công tác quy hoạch, giá kết quả thực hiện ở mức Tốt (ĐTB chung là 4,23
tiêu chí Dự báo về ĐNGV được đánh giá cao nhất với điểm) và có đến 4/5 tiêu chí đều đạt mức này, còn GV
ĐTB 3,30 (mức Trung bình); tiêu chí được thực hiện yếu chỉ đánh giá ở mức Khá (ĐTB chung là 3,67) và có đến
nhất là Phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến 4/5 tiêu chí chỉ đạt mức Trung bình. Tiêu chí Việc thực
lược phát triển của nhà trường với ĐTB do CBQL đánh hiện quy trình tuyển chọn công khai, khách quan theo
giá là 2,97 và GV là 3,08.
tiêu chí đã đề ra được cả hai đối tượng đánh giá thực hiện
Thực trạng này cho thấy ở các trường tiểu học, công Tốt và xếp thứ nhất với ĐTB là 4,57 và 4,48; tiêu chí Hợp
tác quy hoạch phát triển ĐNGV theo CNN đã được thực đồng GV đã nghỉ hưu giảng dạy, phân công GV biên chế
hiện nhưng kết quả đạt được chưa cao. Do vậy, hiệu của trường dạy thêm giờ tạm khi trường thiếu GV cũng
trưởng cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc quy hoạch được cả hai đối tượng đánh giá thấp nhất, ở mức Trung
bình (3,20 và 3,29 điểm).
phát triển ĐNGV theo CNN.
2.2.2. Thực trạng tuyển chọn đội ngũ giáo viên theo
Để làm rõ hơn thực trạng tuyển chọn ĐNGV ở các
Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học quận Tân Phú, trường tiểu học, tác giả đã thực hiện phỏng vấn 2 hiệu
Thành phố Hồ Chí Minh (bảng 2)
trưởng và 2 GV về vấn đề này. Hiệu trưởng Trường Tiểu
Bảng 2 cho thấy, việc tuyển chọn ĐNGV được cả 2 học Tân Sơn Nhì đã nhận định: “Trường hợp Trường thiếu
đối tượng khảo sát đánh giá kết quả thực hiện ở mức Khá GV tạm thời do GV biên chế nghỉ thai sản, ốm đau dài
với ĐTB chung là 3,81; ĐLC 0,87; trong đó CBQL đánh ngày..., Trường đang hợp đồng GV nghỉ hưu giảng dạy
Bảng 2. Thực trạng tuyển chọn ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
TT
1
2
3
4

5

Nội dung
Việc xác định tiêu chí tuyển chọn
ĐNGV
Việc thực hiện quy trình tuyển chọn
công khai, khách quan theo tiêu chí
đã đề ra
Việc tiến hành thử việc GV sau khi
được tuyển chọn
Việc quyết định tiếp nhận GV chính
thức sau khi thử việc
Hợp đồng GV đã nghỉ hưu giảng
dạy, phân công GV biên chế của
trường dạy thêm giờ tạm khi trường
thiếu GV
Đánh giá chung

Kết quả đánh giá
GV
ĐTB ĐLC
TH

ĐTB

ĐTB

CBQL
ĐLC

TH

4,53

0,78

2

3,10

0,74

5

3,46

0,97

4

4,57

0,63

1

4,46

0,62

1

4,48

0,62

1

4,53

0,68

2

3,41

0,87

3

3,69

0,96

3

4,33

0,80

4

4,08

0,89

2

4,14

0,87

2

3,20

0,89

5

3,32

0,92

4

3,29

0,91

5

4,23

0,76

3,67

0,80

3,81

0,87

34

Tổng hợp
ĐLC
TH
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hoặc phân công GV biên chế đang giảng dạy ở trường dạy
thêm giờ. Tuy nhiên, việc phân công GV dạy nhiều môn
dạy thêm giờ đối với các môn năng khiếu mà GV không có
sở trường thì GV sẽ không tạo được sự hứng thú cho học
sinh học tập”. GV được phỏng vấn cho rằng: “Nếu phân
công GV biên chế của trường, nhất là GV dạy nhiều môn
dạy thêm giờ với nhiều môn ở lớp khác tạm thời khi
Trường thiếu GV sẽ không đạt hiệu quả cao do GV dạy
liên tục nhiều tiết trong ngày, trong tuần, không kịp tái tạo
sức lao động, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng
thực hiện nhiệm vụ chính được phân công”.
Như vậy, nhìn chung công tác tuyển chọn ĐNGV đã
được các trường tiểu học thực hiện khá tốt, chỉ bất cập,
hạn chế ở việc thực hiện tuyển chọn GV thay thế trong
thời gian thiếu GV tạm thời.
2.2.3. Thực trạng sử dụng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn
nghề nghiệp ở các trường tiểu học quận Tân Phú, Thành
phố Hồ Chí Minh (bảng 3)
Bảng 3 cho thấy, việc sử dụng ĐNGV ở các trường
tiểu học được các đối tượng khảo sát đánh giá thực hiện
ở mức độ Khá với ĐTB chung là 3,99 và ĐLC 0,80. ĐLC
này cho thấy, các ý kiến đánh giá của CBQL và GV chưa
có sự tập trung.
Cả hai đối tượng đều thống nhất ý kiến khi đánh giá 3
tiêu chí: Phân công nhiệm vụ GV dựa trên năng lực
chuyên môn của từng GV, phù hợp với chuyên ngành đào
tạo; Quản lí chặt chẽ hoạt động giáo dục và giảng dạy của
GV thông qua tổ chuyên môn và Lựa chọn GV giỏi chuyên
môn phân công làm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đều ở
mức Tốt với ĐTB từ 4,38 đến 4,44. Nội dung Thu thập ý
kiến nguyện vọng của GV trước khi phân công được cả

CBQL và GV đánh giá ở mức Khá với ĐTB là 3,54. Đồng
thời, cũng thống nhất ý kiến về tiêu chí Tiến hành sắp xếp,
phân công GV khoa học, khách quan, công bằng có kết
quả đánh giá thấp nhất, chỉ đạt mức Trung bình.
Khi thực hiện phỏng vấn sâu CBQL, GV các trường
tiểu học trong quận Tân Phú về công tác sử dụng ĐNGV,
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính đã trả lời
như sau: “Trước khi tiến hành phân công nhiệm vụ GV,
chúng tôi đã có thăm dò nguyện vọng của GV, tiếp nhận
các ý kiến đề nghị của cá nhân GV về việc phân công
nhiệm vụ, nhưng khi phân công, hiệu trưởng không thể
đáp ứng được hết nguyện vọng của GV mà phải ưu tiên
dựa trên các yếu tố năng lực chuyên môn của GV và nhu
cầu của nhà trường để thực hiện, cũng có trường hợp có
các biến động nhân sự đột xuất phải thay đổi phân công
GV so với dự kiến phân công đã công bố từ cuối năm học
trước”; có GV cho rằng: “Đôi lúc việc vân công nhiệm vụ
cho GV của hiệu trưởng còn cảm tính, chưa có quy định
cụ thể rõ ràng về chế độ ưu tiên cho GV khi phân công
nhiệm vụ, nên có GV cảm nhận hiệu trưởng phân công
chưa thật khách quan và công bằng cho GV”.
Điều này cho thấy, hiệu trưởng cần phải quan tâm
hơn đến việc thu thập thông tin về nguyện vọng công tác
của GV để phân công nhiệm vụ “ đúng người”, “đúng
việc”, công khai, công bằng trong quá trình thực hiện sử
dụng ĐNGV, để đảm bảo quy chế dân chủ trong hoạt
động của nhà trường, tạo sự đồng thuận cao trong ĐNGV
và nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ.
2.2.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên
theo Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học quận Tân
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (xem bảng 4 trang bên)

Bảng 3. Thực trạng sử dụng ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
TT
1
2
3
4

5

Nội dung
Thu thập ý kiến nguyện vọng của
GV trước khi phân công
Phân công nhiệm vụ GV dựa trên
năng lực chuyên môn của từng GV,
phù hợp với chuyên ngành đào tạo
Tiến hành sắp xếp, phân công GV
khoa học, khách quan, công bằng.
Quản lí chặt chẽ hoạt động giáo dục
và giảng dạy của GV thông qua tổ
chuyên môn
Lựa chọn GV giỏi chuyên môn
phân công làm tổ trưởng, tổ phó
chuyên môn.
Đánh giá chung

Mức độ đánh giá
GV
ĐTB ĐLC
TH

ĐTB

ĐTB

CBQL
ĐLC

TH

4,10

0,76

4

3,36

0,89

4

3,54

0,92

4

4,47

0,78

2

4,38

0,76

2

4,40

0,76

2

3,03

0,85

5

3,22

0,83

5

3,18

0,84

5

4,40

0,81

3

4,38

0,79

2

4,38

0,79

3

4,50

0,63

1

4,42

0,73

1

4,44

0,71

1

4,10

0,77

3,95

0,80

3,99

0,80
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Bảng 4. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV theo CNN
các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
TT
1
2
3

4

5

Nội dung
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh
giá GV theo CNN
Kiểm tra, đánh giá GV thông qua
tổ chuyên môn
Quản lí quá trình GV tự đánh giá
và tổ chuyên môn đánh giá theo
CNN GV tiểu học
Tư vấn cho GV lập kế hoạch khắc
phục các hạn chế, thiếu sót và đồng
hành cùng GV trong quá trình thực
hiện kế hoạch
Đánh giá lại kết quả khắc phục hạn
chế của GV theo tiến độ kế hoạch
cá nhân GV đã xây dựng
Đánh giá chung

CBQL
ĐTB ĐLC

TH

Mức độ đánh giá
GV
ĐTB ĐLC
TH

Tổng hợp
ĐTB ĐLC
TH

4,43

0,68

2

4,42

0,76

2

4,43

0,74

2

4,63

0,62

1

4,56

0,60

1

4,58

0,60

1

3,23

0,82

5

3,19

0,91

5

3,20

0,89

5

3,27

0,83

4

3,27

0,95

4

3,27

0,91

4

3,39

0,81

3

3,33

0,96

3

3,35

0,92

3

3,79

0,75

3,75

0,84

3,77

0,81

Bảng 4 cho thấy, công tác này được đánh giá Khá với
ĐTB chung là 3,77 và thứ hạng các nội dung cũng được
đối tượng đánh giá thống nhất. Trong đó: Các tiêu chí
được đánh giá thực hiện Tốt với ĐTB cao nhất là Xây
dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá GV theo CNN và Kiểm
tra, đánh giá GV thông qua tổ chuyên môn. Tuy nhiên,
ĐLC tương đối cao là 0,74 và 0,60 cho thấy, đánh giá về
kết quả thực hiện các tiêu chí này ở các trường tiểu học
còn có sự chênh lệch và vẫn còn có ý kiến đánh giá ở
mức độ Yếu.
Có đến 3 tiêu chí được đánh giá thực hiện ở mức độ
Trung bình, bao gồm: Quản lí quá trình GV tự đánh giá
và tổ chuyên môn đánh giá theo CNN GV tiểu học; Tư
vấn cho GV lập kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu
sót và đồng hành cùng GV trong quá trình thực hiện kế
hoạch và Đánh giá lại kết quả khắc phục hạn chế của
GV theo tiến độ kế hoạch cá nhân GV đã xây dựng với
ĐTB lần lượt là 3,20; 3,27; 3,35 (GV) và 3,23; 3,27;
3,39 (CBQL).
Kết quả phỏng vấn CBQL và GV các trường tiểu học
về công tác này, đa số hiệu trưởng và GV đã có câu trả
lời:”trong quá trình GV tự đánh giá, vẫn còn một số GV
đánh giá kiến thức và kĩ năng sư phạm của bản thân cao
hơn thực tế. Có trường hợp GV trong tổ chuyên môn vẫn
còn nể nang, ngại va chạm với đồng nghiệp khi tham gia
đánh giá từng cá nhân trong tổ dẫn đến kết quả đánh giá
của tổ cho cá nhân có khi chưa sát với thực tế”. Qua đó
khẳng định, ở các trường tiểu học, việc thực hiện lập kế
hoạch kiểm tra, đánh giá GV theo CNN và thực hiện
kiểm tra, đánh giá GV thông qua tổ chuyên môn đã được
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thực hiện tốt nhưng khâu quản lí quá trình tự đánh giá
của GV và tổ chuyên môn đánh giá GV, việc hướng dẫn
GV khắc phục hạn chế và đánh giá lại kết quả khắc phục
hạn chế sau đánh giá GV vẫn còn có khá nhiều bất cập,
hạn chế.
2.2.5. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
theo Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học quận Tân
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (xem bảng 5 trang bên)
Bảng 5 cho thấy, công tác đào tạo và bồi dưỡng
ĐNGV tiểu học theo CNN cơ bản được đánh giá Khá với
ĐTB chung 3,95. Trong đó, các tiêu chí được đánh giá
Tốt, xếp thứ hạng 1 và 2 ở cả hai đối tượng là Bồi dưỡng
kiến thức về giáo dục tiểu học và Bồi dưỡng kĩ năng sư
phạm với ĐTB từ 4,50-4,83. ĐLC không quá cao cũng
chứng tỏ, đa số các CBQL và GV đều thống nhất ý kiến.
Nội dung Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuẩn chuyên môn, tin học, ngoại ngữ được CBQL đánh
giá thấp nhất với 3,37 điểm nhưng GV thì lại đánh giá
cao hơn và xếp thứ 3/5 nhưng đều ở mức Trung bình.
Tuy nhiên, ĐLC khá cao (0,96 và 0,87) cho thấy, kết quả
thực hiện các tiêu chí này ở các trường còn nhiều ý kiến
trái chiều khác nhau. Trong khi đó, tiêu chí “Việc xác
định mục tiêu đào tạo và bồi dưỡng cụ thể theo CNN và
lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng” được GV đánh giá ở
mức thấp nhất (3,26 điểm) và các ý kiến tương đối thống
nhất (ĐLC là 0,71) nhưng CBQL lại đánh giá cao tiêu
chí chí này với ĐTB là 4,17 (xếp thứ 3/5) và ĐLC khá
cao (0,99) cũng cho thấy sự không thống nhất trong các
ý kiến đánh giá.
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Bảng 5. Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
TT

1
2
3
4
5

Nội dung
Việc xác định mục tiêu đào tạo và
bồi dưỡng cụ thể theo CNN và lập
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
Bồi dưỡng phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống
Bồi dưỡng kiến thức về giáo dục
tiểu học
Bồi dưỡng kĩ năng sư phạm
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình
độ chuẩn chuyên môn, tin học,
ngoại ngữ.
Đánh giá chung

CBQL
ĐTB ĐLC

TH

Mức độ đánh giá
GV
ĐTB ĐLC
TH

Tổng hợp
ĐTB ĐLC
TH

4,17

0,99

3

3,26

0,71

5

3,48

0,88

3

3,40

0,93

4

3,36

0,93

4

3,37

0,93

5

4,83

0,38

1

4,49

0,66

2

4,58

0,62

1

4,50

0,73

2

4,52

0,62

1

4,52

0,65

2

3,37

0,96

5

3,38

0,87

3

3,38

0,89

4

4,05

0,80

3,80

0,76

3,95

0,79

Sau khi phỏng vấn GV ở các trường tiểu học trong
quận Tân Phú bằng câu hỏi: “Thầy (cô) đánh giá như thế
nào về công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV tiểu học theo
CNN tại trường tiểu học trong quận?”, câu trả lời nhận
được của GV là:”Hiện nay nội dung bồi dưỡng về phẩm
chất chính trị, đạo đức lối sống được trường thực hiện
đầy đủ các nội dung nhưng chưa sâu, nên chưa khắc
phục được hết tình trạng GV vi phạm quy định Điều lệ
trường tiểu học, của CNN về việc trách phạt học sinh ảnh
hưởng đến thân thể học sinh, về sử dụng điện thoại trong
giờ dạy....”. Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thánh
Tông đã nhận định:”Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuẩn chuyên môn, tin học, ngoại ngữ của
trường chưa được thực hiện kịp thời, chưa có lộ trình cụ
thể dẫn đến tình trạng GV không đảm bảo đủ tiêu chuẩn
về văn bằng và chứng chỉ để được xét thăng hạng chức
danh giáo viên tiểu học”.
Phân tích trên cho thấy, còn nhiều ý kiến trái chiều
trong việc đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo và
bồi dưỡng ĐNGV theo CNN ở các trường tiểu học quận
Tân Phú, có thể những bất cập, hạn chế trong công tác này
xuất phát từ việc nhà trường đã xác định đúng mục tiêu
đào tạo và bồi dưỡng ĐNGV, có lập kế hoạch thực hiện
đào tào, bồi dưỡng ĐNGV theo CNN nhưng việc thực
hiện còn chưa sát kế hoạch đã đề ra, chỉ mới chú trọng đến
việc bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng sư phạm về giáo dục
tiểu học là chính, các nội dung khác chưa được chú trọng
đúng mức nên hiệu trưởng trường tiểu học cần quan tâm
đến các nội dung được này để công tác đào tạo và bồi
dưỡng ĐNGV theo CNN đạt hiệu quả cao hơn.
2.2.6. Thực trạng thực hiện các chế độ chính sách, tạo
điều kiện và môi trường làm việc cho đội ngũ giáo viên
(xem bảng 6 trang bên)
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Bảng 6 cho thấy, CBQL và GV đánh giá công tác này
ở mức độ Khá với ĐTB là 3,67 và ĐLC 0,83 chứng tỏ, ý
kiến đánh giá về kết quả thực hiện vấn đề này ở các
trường chưa được tập trung; trong đó, CBQL đánh giá
cao hơn GV (3,76 > 3,65). Đánh giá chi tiết từng tiêu chí
cho thấy, việc Xây dựng môi trường sư phạm nền nếp, kỉ
cương, đoàn kết thống nhất trong nhà trường được cả hai
đối tượng đánh giá kết quả thực hiện cao nhất với ĐTB
lần là 4,60 và 4,46; ĐLC không quá cao (0,69) chứng tỏ,
các ý kiến thống nhất; CBQL đánh giá tiêu chí Thực hiện
các chế độ chính sách cho GV. Tạo điều kiện về thời
gian, kinh phí cho GV học tập nâng cao trình độ ở mức
Trung bình (3,13 điểm) nhưng GV lại đánh giá ở mức
Khá (3,51 điểm); ngược lại, tiêu chí Thực hiện chế độ
tuyên dương, khen thưởng, kỉ luật được CBQL đánh giá
Khá (3,60 điểm) thì GV lại đánh giá Trung bình (3,18
điểm). Như vậy, đã có sự không thống nhất trong đánh
giá các nội dung thực hiện các chế độ chính sách, tạo điều
kiện và môi trường làm việc cho ĐNGV.
Kết quả phỏng vấn GV các trường tiểu học, ý kiến
nhận được từ GV là “Thật sự chưa hài lòng với chế độ
khen thưởng, kỉ luật đang thực hiện do các quy định về
thi đua khen thưởng của ngành ngày càng khắt khe hơn
và hạn chế hơn về tỉ lệ xét duyệt làm cho GV khó đạt danh
hiệu thi đua dù đã cố gắng hết sức” và “Việc học tập
nâng cao trình độ để đạt chứng chỉ về tin học, ngoại ngữ
và chứng chỉ GV tiểu học theo tiêu chuẩn chức danh GV
tiểu học chưa được nhà trường hỗ trợ về kinh phí”; cũng
có ý kiến GV cho rằng: “Việc tạo điều kiện cho GV phát
huy quyền dân chủ còn một số bất cập dẫn đến còn
trường hợp GV chưa đồng thuận với việc giải quyết chế
độ chính sách, thi đua, phân công phân nhiệm... của
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Bảng 6. Thực trạng thực hiện các chế độ chính sách, tạo điều kiện và môi trường làm việc cho ĐNGV
TT

1
2
3
4
5

Nội dung
Xây dựng môi trường sư phạm nền
nếp, kỉ cương, đoàn kết thống nhất
trong nhà trường.
Trang bị cơ sở vật chất, phương tiện
giáo dục, dạy học cho GV
Thực hiện các chế độ chính sách cho
GV. Tạo điều kiện về thời gian, kinh
phí cho GV học tập nâng cao trình độ
Thực hiện chế độ tuyên dương,
khen thưởng, kỉ luật
Tạo điều kiện cho GV phát huy
quyền dân chủ
Đánh giá chung

CBQL
ĐTB ĐLC

TH

Mức độ đánh giá
GV
ĐTB ĐLC
TH

Tổng hợp
ĐTB ĐLC
TH

4,60

0,62

1

4,46

0,71

1

4,49

0,69

1

4,13

0,73

2

3,87

0,82

2

3,93

0,81

2

3,13

0,94

5

3,51

0,96

3

3,42

0,97

3

3,60

0,89

3

3,18

0,76

5

3,28

0,81

4

3,33

0,99

4

3,22

0,80

4

3,25

0,85

5

3,76

0,83

3,65

0,81

3,67

0,83

trường nên gửi đơn khiếu nại vượt cấp, chưa đảm bảo
nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Kết quả trên cho thấy, việc thực hiện đầu tư cơ sở vật
chất, các chế độ chính sách, tuyên dương khen thưởng và
tạo điều kiện cho GV phát huy quyền dân chủ chỉ đạt kết
quả chưa cao và còn hạn chế bất cập, trong đó việc trang
bị cơ sở vật chất, phương tiện dạy học và chế độ tuyên
dương khen thưởng và kỉ luật bị ảnh hưởng bởi các yếu
tố khách quan là cơ chế về tài chính và chính sách khen
thưởng của Nhà nước.
3. Kết luận
Kết quả khảo sát thực trạng phát triển ĐNGV theo
CNN ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh cho thấy, bên cạnh những nội dung được thực hiện
khá tốt, vẫn còn tồn tại một số nội dung cần phải cải tiến,
điều chỉnh như: Phân tích môi trường, xác định mục tiêu
và chiến lược phát triển nhà trường để quy hoạch phát
triển ĐNGV; việc thực hiện tuyển chọn GV thay thế tạm
thời khi trường thiếu GV chưa hiệu quả; phân công
nhiệm vụ GV còn trường hợp cảm tính, chưa khách quan
công bằng; trong kiểm tra, đánh giá GV theo CNN, chưa
quản lí chặt chẽ quá trình GV tự đánh giá, tổ chuyên môn
đánh giá GV và chưa thực hiện tốt công tác hướng dẫn
GV khắc phục hạn chế và khâu đánh giá lại; công tác bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống thực hiện
chưa sâu; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn về tin học,
ngoại ngữ... chưa theo lộ trình, chưa kịp thời; việc thực
hiện chế độ chính sách, khen thưởng và kỉ luật, tạo điều
kiện cho GV phát huy quyền dân chủ còn bất cập. Những
hạn chế này là cơ sở quan trọng để chúng tôi đề xuất các
biện pháp phát triển đội ngũ trong thời gian tới.
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