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Abstract: The article presents some theoretical issues about developing principals in the secondary
schools that meet the requirements of educational innovation. Research results are a theoretical
framework for educational managers to design the contents of surveying the current situation of
developing secondary school principals to meet the current educational innovation requirements
for each locality, thereby proposing effective solutions to this issue.
Keywords: Principals, developing the principals, the requirements of education innovation,
secondary schools.
1. Mở đầu
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW [1] của Ban
Chấp hành Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ra
Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 về việc phê
duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ
quản lí cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định
hướng đến năm 2025”. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020
và định hướng đến năm 2025, tất cả giáo viên và cán bộ
quản lí (CBQL) ở các cơ sở giáo dục phổ thông được đào
tạo, bồi dưỡng đủ năng lực triển khai chương trình, sách
giáo khoa mới, nâng cao năng lực theo Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên và Chuẩn hiệu trưởng (HT); đảm bảo
năng lực đội ngũ nhà giáo, CBQL cơ sở giáo dục phổ
thông được chuẩn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến
trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu
đổi mới GD-ĐT [2]. Như vậy, đội ngũ CBQL được
Chính phủ quan tâm xây dựng và xem đây là lực lượng
quyết định đến sự thành công của việc triển khai chương
trình mới.
Đội ngũ hiệu trưởng (ĐNHT) nói chung, trường
trung học cơ sở (THCS) nói riêng, với tư cách là người
đứng đầu nhà trường, được xem là lực lượng tiên phong
dẫn dắt và là một trong những nhân tố quyết định sự
thành công của đổi mới giáo dục. Do vậy, phát triển
ĐNHT trường THCS để đáp ứng yêu cầu của đổi mới
giáo dục là việc làm vừa mang tính cấp thiết vừa có tính
chiến lược lâu dài.
Để có cơ sở cho việc đề xuất những nội dung khảo
sát thực trạng, bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về
phát triển ĐNHT trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
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2.1.1. Đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở
Theo Điều 54, Luật Giáo dục 2005, sửa đổi và bổ
sung năm 2009: “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm
quản lí các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận. Hiệu trưởng
các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải được
đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lí trường học” [3].
Như vậy, HT trường THCS là CBQL giáo dục, chịu
trách nhiệm quản lí các hoạt động xã hội của một nhà
trường THCS, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ
nhiệm, công nhận. Khi đó, có thể hiểu, ĐNHT trường
THCS là tập hợp các CBQL giáo dục có trách nhiệm
quản lí các hoạt động của nhà trường THCS, do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận.
2.1.2. Yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay
Theo Luật Giáo dục 2005 [3], Nghị quyết số 29NQ/TW [1] và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020
[4], đổi mới giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục
THCS nói riêng phải đáp ứng các yêu cầu về các nội
dung cơ bản sau:
- Đổi mới mục tiêu giáo dục THCS: + Giúp học sinh
(HS) phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm
mĩ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính
năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách
nhiệm công dân; chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi
vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; + Giáo dục THCS nhằm giúp HS hình thành những
cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo
đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để HS
tiếp tục học trung học phổ thông; + Chất lượng giáo dục
toàn diện được nâng cao, đặc biệt chất lượng giáo dục văn
hóa, đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học.
Đến năm 2020, tỉ lệ đi học đúng độ tuổi ở THCS là 99%,
có 70% em khuyết tật được đi học.
Email: ngocmai.pgdhocmon@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 14-19; 29

- Yêu cầu đổi mới về chương trình và nội dung giáo
dục THCS: + Nội dung giáo dục THCS phải bảo đảm
tính phổ thông, cơ bản, toàn diện và có hệ thống; gắn liền
với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi
của HS, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở cấp học; + Chương
trình giáo dục THCS thể hiện mục tiêu giáo dục THCS;
quy định chuẩn kiến thức, kĩ năng, phạm vi và cấu trúc
nội dung giáo dục THCS, phương pháp và hình thức tổ
chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo
dục đối với các môn học ở mỗi khối lớp; + Các nội dung
giáo dục phải hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích
hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp
học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ
đề và hoạt động giáo dục tự chọn.
- Đổi mới phương pháp giáo dục THCS: + Phương
pháp giáo dục THCS phải phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của
từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học,
khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận
dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem
lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS; + Lựa chọn các
phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo và vận động kiến thức, kĩ
năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một
chiều, ghi nhớ máy móc; + Tập trung dạy cách học, cách
nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập
nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực làm
việc độc lập, chủ động và khả năng tự học của HS; + Ứng
dụng công nghệ thông tin và thành tựu của các khoa học
khác vào việc cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học.
- Yêu cầu đổi mới hình thức tổ chức giáo dục THCS:
+ Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức
học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa,
tìm hiểu thiên nhiên, cuộc sống, gắn với thực tiễn cuộc
sống; + Phối hợp hài hòa các hình thức tổ chức dạy học
trên cơ sở tận dụng được các lợi thế của môi trường tự
nhiên và xã hội tại địa phương vào dạy học; + Khắc phục
được những bất hợp lí của hệ thống giáo dục “khép kín”,
thiếu mềm dẻo, thiếu linh hoạt và thiếu liên thông; + Xây
dựng được hệ thống giáo dục mở để phụ huynh HS, các
lực lượng xã hội cùng tham gia vào quá trình tổ chức giáo
dục và tăng hiệu quả giáo dục.
- Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục THCS:
Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục
tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học phù hợp với việc đổi mới phương pháp,
hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển
năng lực HS. Cụ thể như sau: + Giao quyền chủ động
cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc kiểm tra,
đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; chỉ đạo và tổ
chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu
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ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS trong việc thi
và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực,
công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS;
+ Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS:
đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ
học tập, vở học tập; đánh giá qua việc HS báo cáo kết
quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học,
kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá
qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video
clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên
có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho
các bài kiểm tra hiện hành; + Kết hợp đánh giá trong quá
trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối
năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận
xét, góp ý lẫn nhau của HS, đánh giá của cha mẹ HS và
cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét,
hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của
HS; + Những yêu cầu cơ bản trên đặt ra các yếu tố đối
với người hiệu trưởng trường trung học cơ sở trong công
tác quản lí nhà trường.
2.1.3. Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học
cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Theo quan điểm duy vật biện chứng, “Phát triển là
một phạm trù triết học để khái quát một quá trình vận
động tiến từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ
kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Nguồn gốc của sự
phát triển nằm ngay trong bản thân sự vật” [5; tr 102].
Theo Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh, với cách
tiếp cận phát triển từ góc độ xã hội, phát triển nguồn nhân
lực là quá trình tăng lên về mặt số lượng (quy mô), nâng
cao về mặt chất lượng và tạo ra cơ cấu nguồn nhân lực
ngày càng hợp lí [6].
Như vậy, phát triển ĐNHT trường THCS chính là
hoạt động quản lí nhằm làm cho đội ngũ này đủ về số
lượng, hợp lí về cơ cấu và đặc biệt là tăng về chất lượng
để đáp ứng được các yêu cầu và nhiệm vụ được giao của
ngành Giáo dục.
Từ những khái niệm trên, có thể hiểu, phát triển
ĐNHT trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
là quá trình bằng các biện pháp quản lí tạo ra một ĐNHT
trường THCS đảm bảo đủ về mặt số lượng, đồng bộ về
cơ cấu, đạt và vượt chuẩn về mặt chất lượng để đáp ứng
được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người
HT trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay và trong
tương lai.
Phòng GD-ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp quận/huyện, giúp Ủy ban nhân dân cấp
quận/huyện thực hiện chức năng quản lí nhà nước về
GD-ĐT ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ,
quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban
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nhân dân cấp quận/huyện. Do đó, chủ thể quản lí trong
việc phát triển ĐNHT trường THCS chính là Trưởng
phòng GD-ĐT quận/huyện; đối tượng quản lí là HT
trường THCS.
2.2. Nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường
trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Phát triển ĐNHT trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục theo hướng tiếp cận quản lí của mô hình
nguồn nhân lực là việc thực hiện các hoạt động quản lí
gồm những nội dung như sau:
2.2.1. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng
trường trung học cơ sở
Quy hoạch ĐNHT trường THCS nhằm giới thiệu
được những người vào danh sách để các cấp có thẩm
quyền ra quyết định bổ nhiệm thành HT trường THCS
theo nhu cầu hiện tại và trong một khoảng thời gian nhất
định về tương lai. Công tác quy hoạch này được thực
hiện theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày
05/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí và Kết luận số 24KL/TW ngày 06/6/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản
lí đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trong đó chủ
yếu tập trung vào phát hiện sớm để bồi dưỡng nguồn cán
bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng quản lí,
đưa vào quy hoạch, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh
đạo, quản lí, đáp ứng nhiệm vụ phát triển giáo dục THCS
của đơn vị, địa phương trước mắt và lâu dài.
Quy hoạch phát triển ĐNHT trường THCS nhằm xác
định nhu cầu thực tiễn và yêu cầu đối với ĐNHT trường
THCS về số lượng, cơ cấu, chuẩn về trình độ đào tạo,
năng lực và phẩm chất; đề ra mục tiêu, xác định các biện
pháp và các điều kiện để xây dựng được ĐNHT trường
THCS đáp ứng được các yêu cầu phát triển GD-ĐT theo
mục tiêu đã đề ra,…
Như vậy, Quy hoạch ĐNHT trường THCS và quy
hoạch phát triển ĐNHT trường THCS cùng có ý nghĩa
giúp cho các cấp quản lí giáo dục chủ động, kịp thời trong
việc bổ nhiệm HT. Có được các biện pháp quản lí để có
được ĐNHT đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, đạt chuẩn trình
độ đào tạo, phẩm chất và năng lực theo chuẩn mực mong
muốn; đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ,
đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai.
Quy trình quy hoạch phát triển ĐNHT trường THCS
được triển khai qua việc thực hiện các chức năng cơ bản
của quản lí, đó là kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiểm
tra, cụ thể:
- Nêu lên thời cơ và thách thức từ bên ngoài đối với
hoạt động phát triển ĐNHT trường THCS trong giai
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đoạn hiện nay; thuận lợi và khó khăn về số lượng, cơ cấu,
trình độ đào tạo, năng lực và phẩm chất của ĐNHT
trường THCS.
- Dự báo đúng về quy mô phát triển trường THCS để
nhận biết được nhu cầu số lượng HT trường THCS; đề
ra mục tiêu phát triển ĐNHT trường THCS về số lượng,
cơ cấu, trình độ đào tạo, năng lực và phẩm chất.
- Xây dựng lộ trình thực hiện từng hoạt động phát
triển ĐNHT trường THCS để đạt được các mục tiêu của
quy hoạch; trong đó, dự kiến các nguồn nhân lực, tài lực
và vật lực cho hoạt động phát triển ĐNHT trường THCS.
- Xây dựng các biện pháp thực hiện các hoạt động
phát triển ĐNHT trường THCS; các hoạt động kiểm tra,
đánh giá việc thực hiện quy hoạch phát triển ĐNHT
trường THCS theo lộ trình quy hoạch; có các quyết định
quản lí kịp thời để điều chỉnh quy hoạch phát triển ĐNHT
trường THCS cho phù hợp với các dự báo và quy trình.
2.2.2. Tuyển chọn, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ hiệu
trưởng trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục
Tuyển chọn có chất lượng theo các hình thức thi
tuyển hoặc xét tuyển, bổ nhiệm người giữ chức vụ HT
trường THCS là cơ hội để phát huy tốt những phẩm chất,
năng lực cá nhân, xây dựng được ĐNHT trường THCS
đạt và vượt Chuẩn HT.
- Yêu cầu khi thực hiện:
+ Thực hiện đúng Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Nghị định số 19/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức
và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm
cán bộ, công chức lãnh đạo.
+ Cập nhật đủ và kịp thời các thông tin về những cán
bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, vững vàng về tư
tưởng chính trị; có tinh thần trách nhiệm cao, năng động,
sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới căn bản và
toàn diện GD-ĐT, mạnh dạn đấu tranh và kiên quyết với
những quan điểm sai trái; có ý thức tổ chức kỉ luật tốt,
giữ gìn đoàn kết nội bộ; có năng lực trình độ và sức khỏe
phù hợp với nhiệm vụ được giao; có phong cách làm việc
khoa học, có quan hệ mật thiết với nhân dân.
+ Bổ nhiệm HT các trường THCS trên cơ sở thực
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, căn cứ vào
các tiêu chuẩn trong các chuẩn nghề nghiệp và Chuẩn
HT trường THCS đã quy định; đảm bảo sự thống nhất
giữa con người và công việc, đảm bảo tính thống nhất
mục tiêu phát triển giáo dục địa phương, giữa đảm bảo
về quy trình và hồ sơ cá nhân, chú trọng danh sách quy
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hoạch được cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.
+ Để đảm bảo phẩm chất và năng lực của HT đáp ứng
các yêu cầu phát triển giáo dục THCS thì cơ quan quản
lí giáo dục, mỗi cơ quan quản lí hành chính ở địa phương
(quận/ huyện, thành phố) phải thực hiện thường xuyên,
kịp thời việc rà soát, bồi dưỡng, tuyển chọn, bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm HT các trường
THCS trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả công tác và
việc xét chọn dân chủ, công khai và minh bạch.
- Triển khai: Thực hiện theo các chức năng cơ bản
của quản lí với các hoạt động cụ thể:
+ Các hoạt động nâng cao nhận thức về tầm quan
trọng của lựa chọn, bổ nhiệm, luân chuyển và miễn
nhiệm HT các trường THCS.
+ Việc công khai các tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy
trình, thủ tục chọn lựa, bổ nhiệm, luân chuyển và miễn
nhiệm HT trường THCS.
+ Công tác đánh giá theo các Chuẩn từng HT trường
THCS đương chức để nhận biết những người có thể bổ
nhiệm lại hoặc luân chuyển.
+ Hoạt động rà soát, đánh giá để lựa chọn người đề
cử vào danh sách quy hoạch HT trường THCS từ đội ngũ
phó HT và nhà giáo trong các trường THCS.
+ Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch giới thiệu
nguồn quy hoạch theo Hướng dẫn số 15/HD-BTCTW
ngày 05/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về
công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí.
+ Tập hợp hồ sơ, lí lịch, nguyện vọng cá nhân của
người được giới thiệu để bổ nhiệm và công khai rộng rãi
hồ sơ đó theo quy định; tổ chức Hội đồng thi tuyển hoặc
xét tuyển để lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện bổ
nhiệm thành HT trường THCS.
+ Thăm dò dư luận và công khai kết quả bổ nhiệm
chức vụ HT trường THCS để nhận ý kiến phản hồi từ các
cá nhân và tổ chức; xử lí các thông tin phản hồi, có ý kiến
tiếp thu hoặc giải trình với các cá nhân, tổ chức để tạo
đồng thuận về bổ nhiệm HT trường THCS.
+ Ban hành quyết định bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại
HT trường THCS hoặc luân chuyển đến trường khác khi
hết nhiệm kì; thực hiện giao trách nhiệm cho từng HT
trường THCS sau bổ nhiệm trên nguyên tắc tiếp tục thử
thách để phát triển; miễn nhiệm theo quy định cho các
HT trường THCS theo nguyện vọng thôi giữ chức vụ
quản lí hoặc có sai phạm trong quản lí, điều hành đơn vị.
2.2.3. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường
trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Trước những yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện
GD-ĐT, đối với quản lí giáo dục THCS hiện nay và đứng
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trước thực trạng chung về phẩm chất và năng lực quản lí,
thì hoạt động bồi dưỡng ĐNHT trường THCS theo các
chuẩn nghề nghiệp và chuẩn HT trường THCS là công
việc cấp bách. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ phải được tiến
hành một cách có kế hoạch cụ thể, việc chỉ đạo và kiểm
tra chặt chẽ từ các cơ quan quản lí giáo dục như Sở GDĐT, Bộ GD- ĐT và việc phối hợp các cơ quan quản lí
hành chính nhà nước.
Việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng HT trường
THCS đạt các chuẩn nghề nghiệp theo quy định và
Chuẩn HT không những được tiến hành cho đối tượng là
các HT đương chức mà còn phải đối với cả đội ngũ cán
bộ trong diện quy hoạch và chuẩn bị đưa vào quy hoạch
để bổ nhiệm thành HT, phó HT các trường THCS. Việc
làm này được triển khai qua việc thực hiện các chức năng
cơ bản của quản lí với các hoạt động quản lí cụ thể:
- Tổ chức đánh giá năng lực của HT theo các chuẩn
nghề nghiệp được quy định và Chuẩn HT trường THCS
để thông hiểu yêu cầu việc bồi dưỡng.
- Tổ chức đánh giá cán bộ quy hoạch và khảo sát nhu
cầu học tập để xác định tiềm năng và triển vọng của đội
ngũ này cũng như yêu cầu cần bồi dưỡng.
- Thực hiện phân loại HT và cán bộ nguồn ở diện quy
hoạch bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ;
liên hệ với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục
để mở lớp học tại địa phương hoặc giới thiệu HT và cán
bộ nguồn quy hoạch học tập, bồi dưỡng.
- Khuyến khích việc tự bồi dưỡng của HT và cán bộ
quy hoạch bằng hình thức tự học, học từ xa.
- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQL
giáo dục để góp ý về mục tiêu, chương trình và nội dung
bồi dưỡng cho phù hợp.
- Xây dựng, thực hiện quy định hỗ trợ thời gian, kinh
phí và chế độ cho người tham gia bồi dưỡng hoặc tự bồi
dưỡng.
- Kết hợp kết quả đánh giá công tác bồi dưỡng, tự bồi
dưỡng với việc tuyển chọn bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại.
2.2.4. Tổ chức đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường
trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
- Quan điểm đánh giá hoạt động quản lí của ĐNHT
các trường THCS:
+ Kiểm tra và đánh giá để giúp HT trường THCS phát
huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, nâng cao tính
chuyên nghiệp trong công tác quản lí và hoàn thiện nhân
cách theo chuẩn mực; không lập căn cứ để phê bình, kỉ
luật, hoặc miễn nhiệm.
+ Cần xây dựng bộ tiêu chí và cách minh chứng việc
đánh giá trên cơ sở các tiêu chuẩn trong Chuẩn nghề
nghiệp, Chuẩn HT trường THCS và phải đa dạng hóa
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nguồn thông tin đánh giá (Hội đồng trường, Ban đại diện
cha mẹ HS, HS, các ban ngành đoàn thể địa phương...).
+ Trọng tâm đánh giá về phát triển các năng lực quản
lí, nhân cách và tiềm năng hơn là kiểm tra hoạt động quản
lí hoặc đánh giá hạn chế của HT.
+ Phải tạo điều kiện cho HT các trường “có đất để
dụng võ”, qua đó đánh giá chính xác triển vọng phát triển
của từng HT từ hoạt động thực tiễn, những sáng tạo đã
làm được, “cái khó không bó cái khôn” trong công tác
quản lí.
+ Động viên, khuyến khích hoạt động hợp tác và
chia sẻ kinh nghiệm của mỗi HT trường THCS cũng
là yếu tố quyết định trên cơ sở kết hợp đánh giá và tự
đánh giá của họ.
+ Kết quả đánh giá là cơ sở bổ nhiệm lại và luân
chuyển HT trường THCS, động viên khen thưởng tạo
động lực phấn đấu cho HT trường THCS.
- Triển khai đánh giá ĐNHT trường THCS qua việc
thực hiện các chức năng cơ bản của quản lí với các hoạt
động quản lí cụ thể:
+ Nội dung đánh giá những hoạt động của HT trường
THCS dựa trên cơ sở trách nhiệm và quyền hạn của chức
năng và nhiệm vụ.
+ Tiêu chí đánh giá hoạt động của HT trường THCS
dựa trên cơ sở yêu cầu của các chuẩn theo quy định và
Chuẩn HT trường THCS.
+ Kết hợp các kết quả đào tạo, bồi dưỡng với việc
tuyển chọn, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại HT trường THCS.
+ Các công cụ, phương pháp thu thập và xử lí thông
tin để nhận biết kết quả hoạt động của HT trường THCS
được chọn lọc phù hợp; phối hợp có hiệu quả hoạt động
tự đánh giá của HT với các kết quả khác.
+ Tổng hợp, so sánh kết quả hoạt động của HT
trường THCS với các tiêu chí để nhận biết các điểm
mạnh, điểm yếu để đưa ra quyết định quản lí nhằm
phát huy các điểm mạnh của HT trường THCS, khắc
phục điểm yếu, khắc phục thiếu sót và ngăn ngừa, xử
lí sai phạm nếu có của CBQL.
+ Phối hợp có hiệu quả hoạt động đánh giá HT
trường THCS với hoạt động nhân điển hình, thúc đẩy
phong trào thi đua; với đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự bồi
dưỡng đội ngũ; khen thưởng, kỉ luật sau đánh giá với
việc bổ nhiệm lại, thuyên chuyển hoặc miễn nhiệm
chức vụ HT trường THCS.
2.2.5. Xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực làm
việc cho đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Hành lang pháp lí, môi trường làm việc, giải quyết các
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chế độ chính sách và chế độ đãi ngộ tạo nên môi trường
làm việc thuận lợi cho ĐNHT trường THCS và có ý nghĩa
góp phần tạo động lực cho HT trường THCS phát triển.
Động lực về vật chất bao gồm việc thực hiện các chế
độ chính sách về tiền lương, phụ cấp chức vụ, các phúc
lợi tập thể mà cá nhân được thụ hưởng, các phương tiện
làm việc và điều kiện làm việc để mỗi người HT phát huy
công năng, thế mạnh của mình.
Động lực về tinh thần bao gồm tính hiệu lực của các
luật pháp, chính sách, quy chế làm việc; sự tôn trọng và
thu hút tài năng và trí tuệ; việc khen thưởng kịp thời và
kỉ luật nghiêm minh;
Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội và
điều kiện phát triển; uy tín với cấp dưới, niềm tin đối với
cấp trên được thể hiện qua năng lực, phẩm chất và hiệu
quả công việc của CBQL.
Triển khai nội dung này thông qua việc thực hiện các
chức năng cơ bản của quản lí với các hoạt động quản lí
cụ thể như sau:
+ Xác lập hành lang pháp lí của trường THCS, là nơi
mà mọi cá nhân đều tôn trọng luật pháp, thực hiện
nghiêm túc quy chế, hiểu rõ và làm đúng nhiệm vụ, chức
năng của mình;
+ Thực hiện kịp thời và đầy đủ chế độ tiền lương, các
phụ cấp chức vụ, nghề nghiệp và ưu đãi đối với ĐNHT
trường THCS mà nhà nước đã ban hành;
+ Tổ chức hiệu quả hoạt động thi đua, khen thưởng
và đánh giá ĐNHT trường THCS gắn với các thành tích
chung của trường THCS;
+ Tổ chức hiệu quả các hoạt động tham quan học hỏi
kinh nghiệm quản lí cho ĐNHT trường THCS tại các
trường THCS trong và ngoài nước;
+ Tổ chức đánh giá hiệu lực tác động của chính sách,
cơ chế quản lí HT trường THCS để nhận biết mặt tích
cực, hạn chế, nguyên nhân làm cơ sở tham mưu với các
cấp quản lí thiết lập và triển khai các chính sách ưu đãi
riêng của mỗi địa phương đối với HT trường THCS;
+ Quan tâm thực hiện có hiệu quả các hoạt động vinh
danh, đề xuất phong tặng các danh hiệu cao quý cho HT
trường THCS như nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và
các danh hiệu khác.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu
trưởng trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục
2.3.1. Các yếu tố thuộc về người hiệu trưởng trường
trung học cơ sở (yếu tố chủ quan)
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở có chức
năng đào tạo, bồi dưỡng HT trường THCS: Để có thể đạt
chuẩn, trước hết, trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng của
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các cơ sở giáo dục phải thể hiện rõ về chương trình và
nội dung đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng về đội ngũ giảng
viên, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo, uy
tín và thương hiệu,... Nói cách khác, công tác đào tạo, bồi
dưỡng của các cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo, bồi
dưỡng CBQL giáo dục nói chung và HT trường THCS
nói riêng có tính chất quyết định đến kết quả phát triển
đội ngũ này.
- Nhận thức và năng lực tự thân của HT trường
THCS: Nhận thức của HT trường THCS và hành động
của họ luôn có mối quan hệ biện chứng với nhau trong
mọi hoạt động. Từ nhận thức đúng mới dẫn đến hành vi
đúng. Mỗi HT trường THCS phải nhận thức đúng về
tầm quan trọng của phát triển để đáp ứng yêu cầu đổi
mới căn bản và toàn diện giáo dục THCS. Từ đó, năng
lực tự thân vận động của HT trường THCS về tự học,
tự bồi dưỡng hoặc tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng
là yếu tố nội hàm cốt lõi góp phần quyết định đến phát
triển bản thân họ.
- Năng lực của đội ngũ CBQL nhân sự giáo dục của
các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục: Chất lượng
và hiệu quả phát triển đội ngũ CBQL nhân sự giáo dục
của các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục phụ thuộc
vào nhiều yếu tố, nhưng yếu tố năng lực quản lí nhân sự
của đội ngũ CBQL mang tính quyết định. Như vậy, năng
lực của đội ngũ đào tạo CBQL nhân sự giáo dục của các
cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục có tác động đến
chất lượng và hiệu quả hoạt động phát triển ĐNHT
trường THCS.
2.3.2. Các cấp quản lí và môi trường quản lí hiệu trưởng
trường trung học cơ sở (yếu tố khách quan)
- Bối cảnh hội nhập quốc tế về GD-ĐT: Trong bối
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, sự
phát triển của khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế thị
trường là xu thế tất yếu của thời đại đều có tác động, ảnh
hưởng làm thay đổi mọi hoạt động trong xã hội, trong đó
có lĩnh vực giáo dục; mà giáo dục là lĩnh vực nhạy cảm
và vấn đề cốt lõi của giáo dục là hội nhập quốc tế về giáo
dục. Vì vậy, giáo dục Việt Nam, trong đó có giáo dục
THCS phải chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh phát
triển KT-XH hiện nay.
- Điều kiện tự nhiên, KT-XH, văn hóa địa phương:
Điều kiện tự nhiên, KT-XH tốt mới thúc đẩy phát triển
GD-ĐT, tạo thuận lợi cho phát triển ĐNHT các trường
THCS. Với xu hướng hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa
đã và đang tạo ra những cơ hội và thách thức đối với nhu
cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển KT-XH. Tất yếu
dẫn đến yêu cầu đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới
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giáo dục THCS nói riêng. Các yêu cầu này dẫn đến yêu
cầu về chất lượng ĐNHT trường THCS, kéo theo yêu
cầu đổi mới công tác phát triển đội ngũ này. Như vậy,
điều kiện tự nhiên và KT-XH của mỗi đất nước, mỗi tỉnh
và thành phố có tác động không nhỏ đến chất lượng và
hiệu quả phát triển ĐNHT các trường THCS, Mặt khác,
quan điểm và truyền thống văn hóa đối với các vùng nội
và ngoại thành của thành phố cũng có ảnh hưởng phần
nào đến ý chí phấn đấu, sự nỗ lực của mỗi CBQL giáo
dục nói chung và HT trường THCS nói riêng.
- Luật pháp, chính sách, điều lệ, quy chế và các chuẩn
trong giáo dục THCS: Mọi hoạt động xã hội, trong đó có
quản lí giáo dục, đều được Nhà nước quản lí, điều chỉnh
bởi các quy định của pháp luật và chính sách. Do đó, luật,
chính sách, điều lệ, quy chế, các chuẩn trong giáo dục
THCS có giá trị định hướng và điều chỉnh các hoạt động
của chủ thể quản lí giáo dục nói chung và phát triển
ĐNHT trường THCS nói riêng.
- Mức độ và chất lượng đầu tư tài chính, cơ sở vật
chất của địa phương phục vụ cho phát triển ĐNHT
trường THCS: Tài chính và cơ sở vật chất là điều kiện và
phương tiện cho hoạt động phát triển mọi đối tượng, vì
nó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống vật chất và tinh thần
của mỗi con người. Với sự bùng nổ của công nghệ thông
tin và truyền thông, xu hướng hội nhập quốc tế và sự phát
triển của nền kinh tế tri thức thì nguồn lực tài chính và
vật chất phù hợp quyết định sự thành đạt mục tiêu đặt ra,
đồng nghĩa quan điểm những yếu tố mang tính điều kiện
và phương tiện có tính chất quyết định đến chất lượng và
hiệu quả phát triển ĐNHT trường THCS không thể thiếu
yếu tố đầu tư tài chính và cơ sở vật chất.
3. Kết luận
Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu mà có nhiều cách
hệ thống hóa cơ sở lí luận khác nhau. Mỗi cách tiếp cận
đều có những ưu điểm và hạn chế. Tuy nhiên, dù cách
tiếp cận nào thì chủ thể quản lí cần bám sát 04 chức năng
quản lí, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, đến kiểm
tra, đánh giá để thực hiện tốt các nội dung phát triển
ĐNHT trường THCS và phải có nhiều kĩ năng và kiến
thức về quản lí, quản lí giáo dục, kiến thức về chuyên
môn. Những vấn đề lí luận được đề xuất là cơ sở để các
nhà quản lí giáo dục thiết kế các nội dung khảo sát thực
trạng phát triển ĐNHT trường THCS đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục hiện nay đối với từng địa phương mang
tính đặc thù; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hiệu quả
cho vấn đề này.
(Xem tiếp trang 29)
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thời, kết hợp với các trường phổ thông là nơi thực nghiệm
mô hình giáo dục STEM.
2.3.7. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước
Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, liên kết với
các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục STEM và kết hợp triển khai giáo dục STEM trong các
nhà trường phổ thông. Tăng cường các hoạt động hợp tác
đa phương, song phương trong các lĩnh vực về giáo dục
STEM (như: nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật; đào
tạo, bồi dưỡng GV, cán bộ quản lí; quản trị nhà trường…).
Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lí và chính
sách để các nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở giáo dục
STEM chất lượng cao tại Việt Nam; thực hiện liên kết, hợp
tác tổ chức đào tạo tập huấn cho GV nhằm nâng cao nhận
thức và kĩ năng giảng dạy về giáo dục STEM.
3. Kết luận
Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh và
hướng tới nền kinh tế tri thức, các quốc gia đều chú trọng
đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Với
Việt Nam, để không tụt hậu xa so với trình độ chung của các
nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, chúng ta phải
có các chính sách đổi mới công tác đào tạo phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao. Trong đó, thúc đẩy giáo dục STEM
trong nhà trường phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục
phổ thông mới đóng một vai trò quan trọng đối với việc đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; đồng thời xây dựng được
nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của xã hội trong thời đại ngày nay.
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