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QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP
Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Văn Cao - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Ngày nhận bài: 28/07/2018; ngày sửa chữa: 01/08/2018; ngày duyệt đăng: 10/08/2018.
Abstract: In recent years, in Hanoi City, non public high schools have been established. The author
presents the scale of development of educational institutions in Hanoi from 2016 to 2018. The paper
also analyzes the current situation and challenges in the development of the teachers in non public
high schools. The most important content of the article is the author proposed 06 solutions to manage
the development of the teachers in non public high schools in Hanoi capital in the current period.
Keywords: Management, development, teaching staff, non public, high school.
1. Mở đầu
Ngành GD-ĐT Hà Nội những năm qua đã có nhiều
chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi
nhận. Hệ thống trường, lớp các cấp học liên tục được đầu tư
mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh (HS) trên
địa bàn Thủ đô; quy mô HS, giáo viên (GV) của các cấp học
tăng nhanh. Bên cạnh đó, giáo dục trung học phổ thông
(THPT) ở TP. Hà Nội đang đối mặt với áp lực của sự bùng
nổ về quy mô để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong quá trình
phát triển, đảm bảo mọi người đều có cơ hội học tập. Áp lực
đó cũng làm cho giáo dục THPT ngoài công lập TP. Hà Nội
tăng trưởng nhanh; tuy nhiên, quá trình phát triển này không
dựa trên nền tảng bảo đảm chất lượng mà chủ yếu ở số
lượng các trường được thành lập. Do nhiều nguyên nhân,
chất lượng giáo dục của các trường THPT ngoài công lập ở
một số quận ven và các huyện ngoại thành vẫn còn thấp,
chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ GV, nhân viên của các
trường THPT ngoài công lập còn thiếu, chưa đồng bộ về cơ
cấu các môn học; một số ít GV của các trường THPT ngoài
công lập còn hạn chế về năng lực chuyên môn, không đáp
ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về GD-ĐT.
Nội dung, chương trình giáo dục phổ thông luôn thay
đổi, để cập nhật những kiến thức mới, đòi hỏi phải thường
xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nhằm không ngừng
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí
giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Nhiều vấn đề đã nảy sinh trong quá trình tăng trưởng này;
đặc biệt là vấn đề phát triển đội ngũ GV. GV là nhân tố
quyết định chất lượng trong giáo dục THPT nói chung và
giáo dục THPT ngoài công lập nói riêng. Cho nên, vấn đề
quản lí, phát triển đội ngũ GV trong các trường THPT nói
chung và của các trường THPT ngoài công lập nói riêng
ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách.
Bài viết tập trung nghiên cứu về quá trình quản lí phát
triển đội ngũ GV ở các trường THPT ngoài công lập tại
TP. Hà Nội hiện nay.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quy mô phát triển đội ngũ giáo viên ở thành phố
Hà Nội hiện nay
Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, tính
đến hết năm học 2016-2017, TP. Hà Nội có 2.625 cơ sở
giáo dục, 51.798 nhóm lớp; 1.719.404 HS (so với cùng
kì năm trước tăng 48 trường, tăng 3.010 nhóm lớp, tăng
55.209 HS), trong đó:
- Giáo dục mầm non có 1.003 trường học với 17.166
nhóm lớp, 484.387 cháu, so với cùng kì năm trước tăng
43 trường, tăng 747 nhóm lớp, tăng 38.049 cháu. Trong
đó, công lập có 730 trường, 10.747 nhóm lớp, 400.058
cháu (chiếm tỉ lệ 82,6%), so với cùng kì năm trước tăng
25 trường, tăng 285 nhóm lớp, tăng 27.671 cháu.
- Giáo dục Tiểu học có 711 trường với 16.510 lớp,
610.310 HS, so với cùng kì năm trước tăng 4 trường, tăng
1.032 lớp, tăng 22.836 HS. Trong đó, công lập có 670
trường, 15.744 lớp, 590.152 HS (chiếm 96,7%), so với cùng
kì năm trước tăng 01 trường, tăng 980 lớp, tăng 20.507 HS.
- Giáo dục trung học cơ sở (THCS) có 609 trường với
9.971 lớp, 376.900 HS, so với cùng kì năm trước tăng 2
trường, tăng 303 lớp, tăng 14.447 HS. Trong đó, công lập
có 584 trường, 9.427 lớp, 361.080 HS (chiếm 95,9%), so
với cùng kì năm trước tăng 241 lớp, tăng 12.256 HS.
- Giáo dục THPT có 207 trường với 4.836 lớp,
189.732 HS, so với cùng kì năm trước tăng 12 lớp, tăng
1.331 HS. Trong đó, công lập có 109 trường, 3.805 lớp,
154.152 HS (chiếm 81,24%), so với cùng kì năm trước
tăng 59 lớp, giảm 1.316 HS.
- Giáo dục thường xuyên có 31 trung tâm với 1.548
lớp, 22.206 học viên, so với cùng kì năm trước tăng 901
lớp, tăng 1.189 học viên.
- Giáo dục kĩ thuật thực hành có 15 trung tâm đã làm
tốt công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông, tổ chức
thi và cấp chứng chỉ nghề phổ thông cho HS THCS, HS
THPT và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên.
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- Giáo dục chuyên nghiệp có 49 trường trung cấp với
35.869 HS các hệ. Trong đó, công lập có 10 trường,
9.450 HS (chiếm 26,34%).
2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
ngoài công lập ở thành phố Hà Nội
Theo số liệu thống kê, hiện nay, Hà Nội có 473 cơ sở
giáo dục ngoài công lập, với 9.976 nhóm lớp, 182.306
HS (chiếm 10,6%), so với cùng kì năm trước tăng 23 cơ
sở giáo dục, tăng 544 nhóm lớp. Trong đó, khối THPT
ngoài công lập có 102 trường, 1.278 lớp, 38.933 HS
(chiếm 22,5%), so với cùng kì năm trước tăng 3 trường,
tăng 103 lớp và tăng 1.567 HS.
Cùng với quá trình phát triển hệ thống giáo dục THPT
của TP. Hà Nội nói chung, đội ngũ GV các trường THPT
ngoài công lập nói riêng trong những năm gần đây đã và
đang phát triển mạnh về quy mô, số lượng. Hiện nay, toàn
thành phố có 3.342 GV THPT ngoài công lập. Tuy nhiên,
tỉ lệ GV cơ hữu và GV có trình độ chuyên môn tốt, tâm
huyết với nghề ở các trường THPT ngoài công lập còn
nhiều hạn chế; đại đa số là các GV mới vào nghề hoặc trái
ngành hay đã được Nhà nước cho nghỉ chế độ. Ví dụ,
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Thanh Xuân trong
năm học 2016-2017 có 30 GV, trong đó có 10 GV cơ hữu
(chiếm 30%); nhưng chỉ có 02 GV có từ 5 năm kinh
nghiệm trở lên (chiếm 20%); Trường THPT Hoàng Long
- Ba Đình trong năm học 2016-2017 có 20 GV, trong đó
có 3 GV cơ hữu (chiếm 15%); Trường THPT Xuân Thủy
- Nam Từ Liêm trong năm học 2016-2017 có 25 GV, trong
đó có 06 GV cơ hữu (chiếm 24%); Trường THPT Nguyễn
Huệ - Bắc Từ Liêm trong năm học 2016-2017 có 18 GV,
trong đó có 05 GV cơ hữu (chiếm 27,7%); Trường THPT
Minh Trí - Sóc Sơn trong năm học 2016-2017 có 15 GV,
trong đó có 03 GV cơ hữu (chiếm 20%) và chỉ có 03 GV
có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên (chiếm 50%)... Một điều
đáng quan tâm là do tỉ trọng GV thỉnh giảng lớn, thường
là trên 50% đội ngũ GV của các trường, nên đội ngũ GV
các trường THPT ngoài công lập có nhiều biến động,
không ổn định và khó quản lí để bảo đảm chất lượng giảng
dạy và tham gia nghiên cứu theo yêu cầu của Sở GD-ĐT.
Trong bối cảnh đó, vấn đề quản lí phát triển đội ngũ GV
trong các trường THPT nói chung và các trường THPT
ngoài công lập nói riêng ngày càng trở thành vấn đề quan
trọng. Chất lượng đội ngũ GV là sự “sống còn” cũng như là
thương hiệu của các trường THPT ngoài công lập ở TP. Hà
Nội hiện nay. Yêu cầu bảo đảm số lượng GV cơ hữu và có
trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề ở các trường
THPT ngoài công lập tại TP. Hà Nội đang là vấn đề lớn mà
ngành giáo dục THPT thành phố phải giải quyết.
2.3. Một số thách thức trong quản lí phát triển đội ngũ
giáo viên cho các trường trung học phổ thông ngoài
công lập ở thành phố Hà Nội
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Đội ngũ GV các trường THPT ngoài công lập, trong bối
cảnh so sánh chung đối với hiện trạng của giáo dục THPT
TP. Hà Nội đang là một vấn đề rất cần quan tâm. Các trường
công lập của TP. Hà Nội có đến 80% là các trường lớn, có
truyền thống lâu đời, được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất
và trang thiết bị hiện đại nên thu hút được nguồn GV có chất
lượng. Tâm lí “an toàn” của người dân Việt Nam cũng là
một nhân tố quan trọng giúp các trường công lập không phải
lo lắng về việc tuyển dụng nguồn nhân lực. Việc được Nhà
nước đầu tư, cấp cho nhiều kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ và bồi dưỡng thường xuyên giúp các trường
công lập không gặp nhiều khó khăn về đội ngũ GV. Trong
khi đó, đội ngũ GV các trường THPT ngoài công lập không
được các nhà trường cấp kinh phí để tham gia đào tạo, tập
huấn thường xuyên nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, các
trường THPT ngoài công lập luôn phải đối diện với tình
trạng không đủ đội ngũ GV cơ hữu và thỉnh giảng theo quy
định của Bộ GD-ĐT, do nhiều nguyên như:
- Dù được trả lương cao vẫn không thể cạnh tranh
được với các trường công lập trong việc thu hút đội ngũ
GV cơ hữu có uy tín, trình độ cao về chuyên môn.
- Không thể thu hút được đội ngũ GV làm công tác
nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đội ngũ GV thỉnh giảng
do hợp đồng chủ yếu là hợp đồng giảng dạy ngắn hạn.
- Số lượng và quy mô đào tạo của các trường THPT
ngoài công lập phát triển nhanh nên có sự cạnh tranh gay gắt
giữa chính các trường THPT ngoài công lập với nhau trong
việc tuyển dụng được nguốn GV có uy tín, trình độ cao.
- Đội ngũ GV từ các trường THPT công lập có thu nhập
thấp hơn đã trở thành dạng “cơ hữu 2” khi đảm nhận thêm
nhiều hợp đồng với các trường THPT ngoài công lập khác.
Với nguồn tuyển dụng hạn hẹp, để khẳng định được
thương hiệu cho việc phát triển bền vững thì công việc quan
trọng mà các trường THPT ngoài công lập có thể làm là
quản lí phát triển được đội ngũ GV bao gồm cả đội ngũ GV
cơ hữu và thỉnh giảng. Quản lí phát triển đội ngũ GV là một
hệ thống các giải pháp tổng thể về tuyển dụng và đào tạo,
bồi dưỡng, chế độ lương và các đãi ngộ khác tạo cơ hội phát
triển và thăng tiến nghề nghiệp, tạo lập môi trường làm việc
môi trường nghiên cứu khoa học trong nhà trường...
2.4. Một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo
viên của trường trung học phổ thông ngoài công lập ở
thành phố Hà Nội
2.4.1. Quy hoạch hợp lí mạng lưới các trường trung học
phổ thông ngoài công lập
Quy hoạch phát triển các trường THPT ngoài công lập
theo hướng đảm bảo ổn định, lâu dài, củng cố niềm tin cho
các nhà đầu tư yên tâm “mở trường”, xây dựng trường. Nhà
nước có chính sách hỗ trợ đảm bảo cho nhà đầu tư mở
trường bảo toàn vốn, không thua lỗ. Các địa phương lên
phương án chuyển đổi trường THPT bán công sang loại
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hình trường THPT phù hợp theo Thông tư số 11/2009/TTBGDĐT của Bộ GD-ĐT. Các địa phương có chính sách
phù hợp, hỗ trợ nhà đầu tư thành lập trường THPT ngoài
công lập; cải tiến quy trình, thủ tục cấp phép thành lập
trường, tạo môi trường pháp lí rõ ràng, minh bạch để các
trường THPT ngoài công lập phát triển ổn định, bền vững.
2.4.2. Hoàn thiện các chính sách và văn bản pháp lí nhằm
phát triển các trường trung học phổ thông ngoài công lập
Xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản từ Trung
ương đến địa phương và văn bản của ngành GD-ĐT và các
ngành liên quan; tạo hành lang pháp lí thông thoáng; tạo
điều kiện về các thủ tục hành chính thuận lợi cho những
nhà đầu tư vào các trường THPT ngoài công lập. Đổi mới
chính sách về đất đai, tài chính, học phí, thuế... nhằm tháo
gỡ những khó khăn hiện nay và tạo điều kiện cho các
trường THPT ngoài công lập phát triển. Xem xét để có thể
tăng học phí trường công lập nhằm giảm khoảng cách giữa
học phí trường công lập và trường THPT ngoài công lập,
tạo sự công bằng xã hội. Thực hiện tốt chính sách lương,
phụ cấp, bảo hiểm xã hội và chăm lo đến đời sống tinh thần
và vật chất của cán bộ quản lí, GV và nhân viên trường
THPT ngoài công lập trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của
những tổ chức, cơ quan và cá nhân hưởng lợi từ giáo dục.
Thực hiện nhất quán chính sách đối xử bình đẳng giữa khu
vực công lập và ngoài công lập về thi đua khen thưởng, đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ từ
khu vực công lập sang khu vực THPT ngoài công lập và
ngược lại. Ban hành chính sách đối với cán bộ GV trong
các THPT ngoài công lập và cán bộ, GV các trường công
lập tham gia giảng dạy tại các THPT ngoài công lập. Quy
định trách nhiệm của THPT ngoài công lập đảm bảo chất
lượng và số lượng cán bộ cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm phù
hợp với quy mô trường; bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn cho cán bộ, viên chức...
2.4.3. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản lí trường trung học phổ thông ngoài công lập
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và GV trường THPT
ngoài công lập theo hướng “tinh” song phải đồng bộ, đảm
bảo sự ổn định, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển. Các
trường phải xây dựng được quy chế tuyển dụng, bồi
dưỡng, quản lí và sử dụng đội ngũ GV mang rõ nét đặc thù
của nhà trường. Xây dựng các tiêu chí, quy trình quản lí,
đánh giá nội bộ công khai, dân chủ, rõ ràng; chế độ đãi
ngộ, khen thưởng nội bộ hợp lí. Rà soát, sắp xếp lại đội
ngũ cán bộ quản lí giáo dục, xây dựng lực lượng cán bộ
quản lí tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành. Xây dựng
chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, GV phù
hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. “Chuẩn hoá” các điều
kiện về độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm quản lí trường
THPT ngoài công lập. Xây dựng các tiêu chuẩn về chuyên
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môn nghiệp vụ đối với nhân viên phục vụ, GV cơ hữu, GV
thỉnh giảng trong trường THPT ngoài công lập.
2.4.4. Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và hiện đại hoá
phương tiện dạy học
Xây dựng cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư cơ sở
vật chất, các vấn đề về đất, địa điểm... Mở rộng nguồn và
đối tượng huy động tài lực và vật lực cho nhà trường (cộng
đồng, các tổ chức KT-XH trong địa phương, trong nước,
những hợp đồng liên kết với nước ngoài, những dự án, vốn
vay và viện trợ từ nước ngoài), chú trọng đến nguồn tự có
từ các hoạt động của nhà trường. Hoàn thành việc xây dựng
Chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất kĩ thuật cho tất cả các loại
hình trường nhằm đảm bảo điều kiện vật chất cơ bản, thực
hiện việc đổi mới quá trình dạy học. Trong đó, chú trọng
đến chuẩn hoá phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ
môn và các trang thiết bị dạy học hiện đại.
2.4.5. Đẩy mạnh xã hội hoá trong phát triển trường trung
học phổ thông ngoài công lập
Triển khai các chính sách cụ thể của Chính phủ đã ban
hành để hỗ trợ cho những trường THPT ngoài công lập,
trước hết về đất đai, thuế và vốn vay. Xác định rõ ràng, cụ
thể các tiêu chí thành lập cơ sở giáo dục, đảm bảo chất
lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức
KT-XH tham gia vào công tác thành lập trường theo quy
hoạch phát triển của Nhà nước. Phát huy vai trò và trách
nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lí Nhà
nước; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công
tác quản lí nhà trường; nâng cao vai trò tiên phong gương
mẫu của Đoàn Thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính
trị của nhà trường; nâng cao vai trò động viên, khuyến
khích tập hợp đội ngũ của tổ chức Công đoàn...
2.4.6. Đổi mới cơ chế quản lí nhà trường trung học phổ
thông ngoài công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ
và tính trách nhiệm xã hội
Bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lí các trường THPT
ngoài công lập, đặc biệt là phân cấp, giao quyền tự chủ,
tự quyết cho nhà trường về tuyển sinh, học phí, nhân sự,
xây dựng kế hoạch giáo dục. Nhà trường sử dụng “đầu
vào” tuỳ theo điều kiện của cộng đồng, địa phương và
chịu trách nhiệm trước phụ huynh HS, tạo ra một môi
trường giáo dục thích hợp với các điều kiện ở địa phương
trong và ngoài nhà trường. Quy định rõ ràng, rành mạch,
trách nhiệm và quyền hạn, mối quan hệ giữa cơ quan
quản lí giáo dục (Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT) và nhà
trường cũng như các tổ chức, lực lượng trong nội bộ nhà
trường (chi bộ, Hội đồng quản trị, hiệu trưởng...). Thiết
lập và thực hiện cơ chế quản lí “mở” để các trường THPT
ngoài công lập phối hợp thuận lợi với các ngành khác;
đồng thời thích ứng được với xu thế toàn cầu hoá và hội
nhập quốc tế về giáo dục của nước ta hiện nay.
(Xem tiếp trang 190)
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3. Kết luận
Các kĩ thuật trình bày trên có thể được giáo viên sử
dụng trong quá trình dạy học, nhằm đa dạng các hoạt
động học tập cho học sinh, rèn luyện cho học sinh các
thao tác tư duy, góp phần phát triển tư duy cho học sinh
trong dạy học môn Toán. Như trình bày ở trên, việc phát
triển tư duy cho học sinh có thể được thực hiện thông qua
quá trình dạy học định lí, dạy học khái niệm mới chứ
không chỉ trong quá trình dạy học giải bài tập.
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3. Kết luận
Quản lí phát triển đội ngũ GV các trường THPT nói
chung và các trường THPT ngoài công lập nói riêng là
một nhiệm vụ quan trọng nhưng gặp nhiều khó khăn,
phức tạp. Những kinh nghiệm bước đầu trong công tác
này ở nhiều trường THPT ngoài công lập những năm qua
cho thấy, nếu Hội đồng quản trị và lãnh đạo nhà trường
thực sự quan tâm chỉ đạo và có các chính sách, chế tài
thích hợp thì có thể phát triển được một đội ngũ GV cơ
hữu và thỉnh giảng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng
chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần từng bước nâng cao
uy tín và chất lượng đào tạo ở các trường THPT ngoài
công lập trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay.
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