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THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC BỮA ĂN CHO TRẺ
TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN TÂN BÌNH,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Huỳnh Thị Phương Thảo - Trường Mầm non Bầu Cát, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận bài: 01/04/2019; ngày sửa chữa: 08/04/2019; ngày duyệt đăng: 17/04/2019.
Abstract: The article presents the survey results of 29 managers, 100 teachers and 20 employees
of 10 public preschools in Tan Binh District, Ho Chi Minh City on the implementing of managing
innovation activities of organizing meals for children at these preschools in Tan Binh District. The
survey results will be the basis for proposing management measures in accordance with local
characteristics in the coming time.
Keywords: Current status, management, organizing meals, preschools..
Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động đổi
mới TCBA cho trẻ tại các trường MN công lập quận Tân
Bình, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực
tiễn quan trọng cho đề xuất các biện pháp quản lí tốt hoạt
động này.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát thực trạng
- Địa bàn và khách thể khảo sát: Khảo sát được thực
hiện tại 10/24 trường MN công lập của quận Bình Tân
có thực hiện hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ, bao gồm:
MN 1A, MN 3, MN 7, MN 8, MN 11, MN 13, MN 14,
MN Họa Mi, MN Bàu Cát, MN Tuổi Xanh; trong đó, có
6 trường loại 1 (trên 9 lớp) và 4 trường loại 2 (dưới 9
lớp). Khách thể khảo sát bao gồm: 29 cán bộ quản lí
(CBQL, 10 hiệu trưởng, 19 phó hiệu trưởng), 100 giáo
viên (GV) và 20 nhân viên (NV) đang công tác tại 10
trường trên này.
- Mục đích, nội dung và thời điểm khảo sát: Nhằm
làm rõ thực trạng nhận thức về tầm quan trọng và mức
độ thực hiện các chức năng quản lí hoạt động đổi mới
TCBA cho trẻ của CBQL, GV và NV tại các trường MN
công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm
khảo sát: tháng 01/2019.
- Phương pháp khảo sát và thang đánh giá: Các
phương pháp được sử dụng để khảo sát thực trạng là:
phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng
vấn sâu, phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động,
phương pháp xử lí và phân tích số liệu.

1. Mở đầu
Lứa tuổi mầm non (MN) là lứa tuổi quan trọng trong
cuộc đời con người. Trẻ em lứa tuổi này đang trong giai
đoạn phát triển mạnh mẽ nhất và hoàn thiện dần về mặt
thể chất. Trong thời kì này, cơ thể trẻ cần được cung cấp
đầy đủ, hợp lí và cân đối các chất cần thiết về lượng cũng
như về chất. Bữa ăn đối với trẻ không chỉ cần đủ về dinh
dưỡng, mà còn cần đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là phải
mang lại niềm vui, sự hào hứng cho trẻ trong các bữa ăn.
Sự hứng thú của trẻ trong việc ăn uống sẽ giúp trẻ có một
tinh thần tốt và khả năng hấp thu chất dinh dưỡng tối ưu
nhất. Mặt khác, qua bữa ăn, người lớn còn giáo dục cho
trẻ kĩ năng tự phục vụ, giúp trẻ ý thức hơn về nếp sống
văn minh, lịch sự trong ăn uống và văn hóa ẩm thực [1].
Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tại trường MN,
việc tổ chức bữa ăn (TCBA) cho trẻ để đạt các yêu cầu
nói trên còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, bữa ăn của trẻ
trong trường MN thường được chế biến đơn điệu, không
thay đổi cách chế biến, khẩu vị… Hậu quả là trẻ sợ ăn,
bữa ăn trở thành “cực hình”, giờ ăn chưa đáp ứng được
nhu cầu và sở thích của trẻ, trẻ chưa hứng thú với bữa ăn
tại trường. Điều này dẫn đến sự cần thiết phải đổi mới
TCBA cho trẻ ở trường MN, nhằm nâng cao chất lượng
chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, tạo cho trẻ sự hứng thú, hình
thành ở trẻ những kĩ năng cơ bản trong văn hóa ẩm thực
nơi công cộng.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới
TCBA cho trẻ trong trường MN, trong năm học 20162017 và 2017-2018, trong văn bản hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ giáo dục MN, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở
giáo dục MN chú trọng quản lí chất lượng bữa ăn ở
những nơi tổ chức bán trú [2], [3]. Chính vì tầm quan
trọng và tính cấp thiết của việc đổi mới TCBA cho trẻ
trong trường MN như vậy, nên hoạt động đổi mới này
cần được hiệu trưởng nhà trường quan tâm quản lí một
cách khoa học.

Thang điểm trả lời các câu hỏi đối với phiếu khảo sát
bằng bảng hỏi được quy ước như sau: 1 điểm: Hoàn toàn
không đồng ý/Kém; 2 điểm: Không đồng ý/Yếu; 3 điểm:
Có phần đồng ý/Trung bình (TB); 4 điểm: Đồng ý/Khá;
5 điểm: Hoàn toàn đồng ý/Tốt. Điểm trung bình (ĐTB)
được chia ra các mức độ (MĐ): 1,0-1,80 điểm: Hoàn toàn
không đồng ý/Kém; 1,81-2,60 điểm: Không đồng ý/Yếu;
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2,61-3,40 điểm: Có phần đồng ý/TB; 3,41-4,20 điểm:
Đồng ý/Khá; 4,21-5,0 điểm: Hoàn toàn đồng ý/Tốt.
Sau khi thu được số liệu, chúng tôi tổng hợp và tính
ra ĐTB, độ lệch chuẩn (ĐLC) và xếp hạng (XH) và MĐ
các nội dung. Cụ thể như sau:
2.2. Kết quả khảo sát
2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên
và nhân viên về tầm quan trọng của quản lí hoạt động
đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường mầm non (kết
quả khảo sát ở bảng 1)
Bảng 1 cho thấy, tất cả các nội dung về tầm quan
trọng của quản lí hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ tại
trường MN do người nghiên cứu đưa ra đều được CBQL
đánh giá ở mức “Hoàn toàn đồng ý” với ĐTB chung là
4,92 điểm và GV, NV cũng đánh giá ở mức này với ĐTB

chung là 4,42 điểm. Tổng hợp đánh giá của 149 CBQL,
GV, NV cho thấy, các nội dung đều ở mức “Hoàn toàn
đồng ý” với ĐTB chung là 4,52 điểm. Như vậy, đối
tượng khảo sát đều có nhận thức đúng đắn về tầm quan
trọng của hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ tại trường
MN. Tuy nhiên, ĐTB chung là 4,52 chứng tỏ, vẫn còn
bộ phận nhỏ chưa nhận thức tốt về vấn đề này.
2.2.2. Thực trạng việc thực hiện các chức năng quản
lí hoạt động đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các
trường mầm non công lập quận Tân Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh
- Về lập kế hoạch hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
(bảng 2):
Bảng 2 cho thấy, chức năng lập kế hoạch hoạt động
đổi mới TCBA cho trẻ đều được CBQL và GV, NV đánh

Bảng 1. Ý kiến của CBQL, GV và NV về tầm quan trọng
của quản lí hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ tại trường MN
TT
1
2

3

Tầm quan trọng của quản lí hoạt động
đổi mới TCBA cho trẻ tại trường MN
Giúp nhà trường thực hiện việc đổi
mới một cách chủ động theo kế hoạch
Đảm bảo được sự phối hợp giữa các bộ
phận và cá nhân trong thực hiện đổi mới
Đảm bảo việc thực hiện đổi mới một
cách khoa học và điều chỉnh kịp thời
các sai sót trong quá trình thực hiện
của các bộ phận và cá nhân
Chung

Ý kiến
của CBQL
ĐTB ĐLC XH

Ý kiến
của GV, NV
ĐTB ĐLC XH

ĐTB

ĐLC

XH

4,93

0,26

1

4,48

0,65

1

4,57

0,62

1

4,90

0,31

2

4,38

0,69

3

4,48

0,66

3

4,93

0,26

1

4,39

0,73

2

4,50

0,69

2

4,92

0,28

4,42

0,7

4,52

0,65

Tổng hợp

Bảng 2. Thực trạng lập kế hoạch hoạt động đổi mới TCBA
cho trẻ tại các trường MN công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
TT
1
2
3
4
5

Nội dung
Lập kế hoạch việc đổi mới về xây dựng
khẩu phần dinh dưỡng, thực đơn
Lập kế hoạch việc đổi mới về cách chế
biến món ăn
Lập kế hoạch việc đổi mới về hình thức
TCBA
Lập kế hoạch việc đổi mới về trang thiết
bị phục vụ bữa ăn
Lập kế hoạch việc đổi mới về nội dung
tuyên truyền đến cha mẹ học sinh
Chung

Đánh giá
Đánh giá
Tổng hợp
của CBQL
của GV, NV
ĐTB ĐLC XH ĐTB ĐLC XH ĐTB ĐLC XH MĐ
4,53

0,2

1

4,20

0,9

2

4,37

0,55

1

Tốt

3,10

0,35

4

3,00

0,74

4

3,05

0,54

4

TB

4,10

0,44

2

4,32

0,73

1

4,21

0,59

2

Khá

3,62

0,44

3

3,50

0,69

3

3,56

0,56

3

Khá

2,58

0,41

5

2,52

0,91

5

2,55

0,66

5

Yếu

3,59

0,37

3,51

0,74

3,55

0,58

10
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giá ở mức “Khá” với ĐTB chung là 3,59 và 3,51. Tuy
nhiên, các nội dung của công tác này lại được đánh giá
với nhiều MĐ khác nhau và XH các nội dung là có sự
thống nhất giữa các đối tượng đánh giá. Cụ thể: Chỉ duy
nhất 1 nội dung được đánh giá ở MĐ “Tốt” là “Lập kế
hoạch việc đổi mới về xây dựng khẩu phần dinh dưỡng,
thực đơn” với 4,53 điểm; 2 nội dung tiếp theo xếp ở mức
“Khá” là “Lập kế hoạch việc đổi mới về hình thức
TCBA” (4,10 điểm) và “Lập kế hoạch việc đổi mới về
trang thiết bị phục vụ bữa ăn” (3,62 điểm); 2 nội dung
được đánh giá thấp nhất, mức “TB” là “Lập kế hoạch
việc đổi mới về cách chế biến món ăn” (3,10 điểm) và
“Lập kế hoạch việc đổi mới về nội dung tuyên truyền đến
cha mẹ học sinh” (2,58 điểm).
Khi nghiên cứu Kế hoạch thực hiện chuyên đề đổi
mới TCBA cho trẻ ở mỗi trường, chúng tôi nhận thấy,
hiệu trưởng các trường đã xây dựng kế hoạch cho cả năm
học, kế hoạch đều thể hiện được mục tiêu, nội dung và
biện pháp thực hiện hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi. Từ kế hoạch chung của
trường, hiệu trưởng triển khai đến từng tổ chuyên môn
và GV các nhóm, lớp. Trong kế hoạch của mỗi GV đều
bám sát mục tiêu cụ thể cũng như đề ra biện pháp và hình
thức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của nhóm
lớp. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch của tổ chuyên môn
cũng có những hạn chế nhất định, xây dựng kế hoạch còn
sơ sài, nội dung thực hiện thường lồng ghép vào kế hoạch
giáo dục của lớp, chưa bám sát và đánh giá cụ thể nội
dung hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ ở từng giai đoạn
để có biện pháp điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng
hoạt động ở các giai đoạn tiếp theo.

- Thực trạng về tổ chức nhân sự thực hiện hoạt động
đổi mới TCBA cho trẻ (bảng 3):
Bảng 3 cho thấy: Nhìn chung, các đối tượng khảo sát
đánh giá chức năng này ở mức “Khá”, nhưng ĐTB
không cao (chỉ 3,52 điểm). CBQL và GV, NV có sự đánh
giá gần như tương đồng nhau. Cụ thể: ĐTB chung của
CBQL là 3,54, còn GV, NV là 3,50; XH cũng giống nhau
ở các nội dung 1, 3 và 4; chỉ khác nhau ở nội dung thứ 2
và 5, nhưng lại thống nhất ở chỗ là đều xếp vị trí cuối
cùng và đều đạt mức “TB”.
Đối tượng khảo sát đánh giá các nội dung về tổ chức
nhân sự có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể: Nội dung “Tổ
chức việc đổi mới về xây dựng khẩu phần dinh dưỡng,
thực đơn” được đánh giá cao nhất với 4,33 điểm ở CBQL
và 4,36 ở GV, NV (đạt mức “Tốt”); xếp ở vị trí thứ 2, 3
và đều ở mức “Khá” lần lượt là “Tổ chức việc đổi mới về
trang thiết bị phục vụ bữa ăn” (3,99 điểm ở CBQL và
3,90 ở GV, NV) và “Tổ chức việc đổi mới về hình thức
TCBA” (3,48 ở CBQL và 3,61 ở GV, NV). Đối với nội
dung “Tổ chức việc đổi mới về cách chế biến món ăn”
thì CBQL đánh giá xếp ở vị trí thứ 5 với 2,67 điểm, trong
khi GV, NV thì đánh giá xếp thứ 4 với 2,87 điểm; còn
đối với nội dung “Tổ chức việc đổi mới về nội dung tuyên
truyền đến cha mẹ học sinh” thì ngược lại với điểm số là
3,21 (CBQL) và 2,77 (GV, NV). Qua đây cho thấy, công
tác tổ chức việc đổi mới về cách chế biến món ăn và đổi
mới về nội dung tuyên truyền đến cha mẹ học sinh của
hiệu trưởng các trường thực hiện chưa tốt.
Qua nghiên cứu Hồ sơ về quản lí thực hiện hoạt động
đổi mới TCBA cho trẻ trong năm học 2018-2019 tại 10
trường MN được khảo sát cho thấy: Hiệu trưởng các

Bảng 3. Thực trạng tổ chức hoạt động đổi mới TCBA
cho trẻ tại các trường MN công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
TT
1
2
3
4
5

Nội dung
Tổ chức việc đổi mới về xây
dựng khẩu phần dinh dưỡng,
thực đơn
Tổ chức việc đổi mới về cách
chế biến món ăn
Tổ chức việc đổi mới về hình
thức TCBA
Tổ chức việc đổi mới về trang
thiết bị phục vụ bữa ăn
Tổ chức việc đổi mới về nội
dung tuyên truyền đến cha
mẹ học sinh
Chung

Đánh giá của CBQL Đánh giá của GV, NV
ĐTB ĐLC XH ĐTB ĐLC XH ĐTB

Tổng hợp
ĐLC XH

MĐ

4,33

0,23

1

4,36

0,54

1

4,35

0,39

1

Tốt

2,67

0,51

5

2,87

0,70

4

2,77

0,61

5

TB

3,48

0,30

3

3,61

0,63

3

3,55

0,47

3

Khá

3,99

0,42

2

3,90

0,77

2

3,95

0,60

2

Khá

3,21

0,60

4

2,77

0,73

5

2,99

0,67

4

TB

3,54

0,41

3,50

0,67

3,52

0,54
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trường có sự phân công phân nhân sự phụ trách hoạt
động này là phó hiệu trưởng, đối với các nhóm lớp và bộ
phận đều có sự phân công GV, NV phù hợp với yêu cầu
vị trí công tác. Đối với nhóm lớp, có xây dựng lịch TCBA
theo từng độ tuổi, quy định công việc của nhân sự tại lớp
và thời gian thay đổi vai trò giữa 2 GV để đảm bảo chế
độ ăn của trẻ theo đúng quy định. Đối với bếp ăn, phân
công cụ thể từng thành viên rõ ràng theo ca trực, có xây
dựng nội quy làm việc tại khu vực bếp. Ngoài ra, các bộ
phận khác trong trường như: y tế, phục vụ, kế toán... cũng
được phân công cụ thể trách nhiệm. Tuy nhiên, đó mới
chỉ là sự phân công, còn việc thể hiện mối quan hệ giữa
các bộ phận và cá nhân trong nhà trường trên tinh thần
phối hợp để thực hiện nhiệm vụ hoạt động đổi mới
TCBA cho trẻ thì chưa được thể hiện.
- Thực trạng về chỉ đạo hoạt động đổi mới TCBA cho
trẻ (bảng 4):

“Chỉ đạo việc đổi mới về nội dung tuyên truyền đến cha
mẹ học sinh” cũng đều xếp vị trí thứ 5 và đạt mức “Yếu”
(điểm số gần tương đương nhau: 2,60 và 2,57). Đặc biệt,
nội dung “Chỉ đạo việc đổi mới về cách chế biến món
ăn”, khi CBQL đánh giá ở mức “Khá” với điểm số là
3,98 (tương đối cao) thì GV, NV lại chỉ đánh giá ở mức
“Yếu” với điểm số 2,60; ngược lại, nội dung “Chỉ đạo
việc đổi mới về hình thức TCBA” được CBQL đánh giá
thấp với ĐTB là 2,92 (đạt mức “TB”) thì GV, NV lại
đánh giá cao với ĐTB là 3,89 (đạt mức “Khá”).
Khi tính ĐTB chung cho các nội dung thì vẫn cho kết
quả tương tự như chức năng lập kế hoạch và tổ chức, đó
là công tác chỉ đạo việc đổi mới về cách chế biến món ăn
và đổi mới về nội dung tuyên truyền đến cha mẹ học sinh
đều chỉ đạt mức “TB”, ba nội dung còn lại đều đạt mức
“Khá”.

Bảng 4. Thực trạng chỉ đạo hoạt động đổi mới TCBA
cho trẻ tại các trường MN quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá
Đánh giá
của CBQL
của GV, NV
TT
Nội dung
ĐTB ĐLC XH ĐTB ĐLC XH ĐTB
Chỉ đạo việc đổi mới về xây dựng
1
4,17 0,19 1 4,11 0,57
1
4,14
khẩu phần dinh dưỡng, thực đơn
Chỉ đạo việc đổi mới về cách chế
2
3,98 0,19 2 2,60 0,6
4
3,29
biến món ăn
Chỉ đạo việc đổi mới về hình thức
3
2,92 0,35 4 3,89 0,57
2
3,41
TCBA
Chỉ đạo việc đổi mới về trang thiết bị
4
3,42 0,26 3 3,45 0,69
3
3,44
phục vụ bữa ăn
Chỉ đạo việc đổi mới về nội dung
5
2,60 0,56 5 2,57 0,75
5
2,59
tuyên truyền đến cha mẹ học sinh
Chung
3,42 0,31
3,32 0,64
3,37
Bảng 4 cho thấy, CBQL đánh giá việc chỉ đạo của
hiệu trưởng với ĐTB chung là 3,42 (đạt mức “Khá”,
nhưng điểm không cao), trong khi GV, NV chỉ đánh giá
ở mức “TB” với 3,32 điểm. TB chung của cả hai nhóm
đối tượng cũng chỉ đạt mức “TB” (3,37 điểm). Điều này
cho thấy, công tác chỉ đạo của hiệu trưởng vẫn chưa tốt.
Đối tượng khảo sát cũng đánh giá các nội dung ở
nhiều mức khác nhau và thứ bậc các nội dung này ở
CBQL và GV, NV cũng khác nhau. Cụ thể: Cả hai nhóm
đều đánh giá nội dung “Chỉ đạo việc đổi mới về xây dựng
khẩu phần dinh dưỡng, thực đơn” ở mức “Khá” và XH
1, nội dung “Chỉ đạo việc đổi mới về trang thiết bị phục
vụ bữa ăn” cũng đều mức “Khá” và xếp vị trí thứ 3 (điểm
đều không cao: 3,42 và 3,45 điểm); tương tự, nội dung
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Tổng hợp
ĐLC

XH

MĐ

0,47

1

Khá

0,4

4

TB

0,46

3

Khá

0,48

2

Khá

0,66

5

TB

0,48

TB

- Thực trạng về kiểm tra hoạt động đổi mới TCBA
cho trẻ (bảng 5):
Bảng 5 cho thấy: công tác kiểm tra hoạt động đổi mới
TCBA cho trẻ đều được CBQL và GV, NV đánh giá ở
MĐ “TB” (2,95 và 3,10 điểm). Đây là mức điểm thấp
nhất trong các chức năng quản lí. XH các nội dung cũng
tương đối thống nhất giữa hai nhóm đối tượng này và
cũng thống nhất với các chức năng khác, tức là hai nội
dung về quản lí đổi mới về cách chế biến món ăn và đổi
mới về nội dung tuyên truyền đến cha mẹ học sinh đều
được đánh giá thấp nhất.
Nội dung được đánh giá cao nhất là “Kiểm tra việc
đổi mới về xây dựng khẩu phần dinh dưỡng, thực đơn”
với 3,90 điểm (đạt mức “Khá”); hai nội dung thấp nhất,

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 454 (Kì 2 - 5/2019), tr 9-14

Bảng 5. Thực trạng kiểm tra hoạt động đổi mới TCBA
cho trẻtại các trường MN công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá
Đánh giá
của CBQL
của GV, NV
TT
Nội dung
ĐTB ĐLC XH ĐTB ĐLC XH ĐTB
Kiểm tra việc đổi mới về xây
1 dựng khẩu phần dinh dưỡng, thực 3,67
0
1
4,12 0,86
1
3,90
đơn
Kiểm tra việc đổi mới về cách chế
2
2,34 0,35
5
2,60 0,69
4
2,47
biến món ăn
Kiểm tra việc đổi mới về hình
3
2,93 0,26
3
3,12 0,69
3
3,03
thức TCBA
Kiểm tra việc đổi mới về trang
4
3,21 0,19
2
3,18 0,81
2
3,20
thiết bị phục vụ bữa ăn
Kiểm tra việc đổi mới về nội dung
5
2,58 0,41
4
2,50 0,77
5
2,54
tuyên truyền đến cha mẹ học sinh
Chung
2,95 0,16
3,10 0,76
3,03
đạt mức “Yếu” là “Kiểm tra việc đổi mới về cách chế
biến món ăn” (2,47 điểm) và “Kiểm tra việc đổi mới về
nội dung tuyên truyền đến cha mẹ học sinh” (2,54 điểm).
Như vậy, đây là hai nội dung có điểm số thấp nhất trong
các nội dung của 4 chức năng quản lí. Qua đó cho thấy,
công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đổi mới TCBA cho
trẻ ở chưa được hiệu trưởng các nhà trường quan tâm.
- Tổng hợp đánh giá về thực trạng thực hiện các chức
năng quản lí hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
Tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng việc thực hiện
các chức năng quản lí hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
tại 10 trường MN công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí
Minh thể hiện ở bảng 6.
Bảng 6 cho thấy, công tác lập kế hoạch về hoạt động
đổi mới TCBA cho trẻ tại các trường MN công lập quận
Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh được hiệu trưởng thực hiện
tốt nhất, sau đó là tổ chức (đều mức “khá”), chỉ đạo và
kiểm tra đều xếp ở mức “TB”, trong đó, công tác kiểm
tra được đánh giá yếu nhất. Như vậy, khâu kiểm tra là

Tổng hợp
ĐLC XH

MĐ

0,43

1

Khá

0,52

4

Yếu

0,48

3

TB

0,5

2

TB

0,59

5

Yếu

0,5

TB

quan trọng nhất thì lại chưa được hiệu trưởng các trường
quan tâm.
Khi tiến hành phỏng vấn một số CBQL, GV và NV
của 10 trường MN công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí
Minh, chúng tôi nhận thấy, đa số các ý kiến như sau:
“Cách chế biến món ăn chưa thực sự tốt bởi hiện nay đội
ngũ NV vừa thiếu vừa yếu, đa số họ đều chỉ có bằng sơ
cấp nấu ăn hoặc thậm chí chưa có…” (ý kiến của
CBQL); “việc tuyên truyền qua bảng tin, cổng thông tin
điện tử là chưa thực sự tạo niềm tin với cha mẹ học sinh,
còn tổ chức hoạt động thực tế thì khó có thể thu hút được
đông đủ phụ huynh tham gia vì ngày thường họ bận đi
làm, hơn nữa hình thức này không thể tổ chức thường
xuyên được” (ý kiến của GV); “Bằng kinh nghiệm,
chúng tôi đã tích cực chế biến món ăn sao cho các con
có thể thích nhất, tuy nhiên chúng tôi chỉ được tìm hiểu
trên mạng là chính, rất mong muốn được tham gia các
lớp học nấu ăn để được cấp bằng và chế biến tốt hơn…”
(ý kiến của NV).

Bảng 6. Tổng hợp đánh giá thực trạng thực hiện các chức năng quản lí hoạt động đổi mới TCBA
cho trẻ tại các trường MN công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
TT
1
2
3
4

Chức năng
Lập kế hoạch hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
Tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
Chỉ đạo hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
Kiểm tra hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ
Chung
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ĐTB
3,55
3,52
3,37
3,03
3,37

Tổng hợp
ĐLC
0,58
0,54
0,48
0,50
0,53

XH
1
2
3
4

MĐ
Khá
Khá
TB
TB
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Như vậy, kết quả phỏng vấn đã bổ sung cho kết khảo
sát bằng bảng hỏi và khẳng định công tác quản lí đổi mới
về cách chế biến món ăn và tuyên truyền đến cha mẹ học
sinh đang còn yếu. Đây là cơ sở để hiệu trưởng các
trường có những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất
lượng hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ.
2.2.3. Thực trạng quản lí các điều kiện phục vụ hoạt động
đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non
công lập quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh cho thấy, hầu hết CBQL, GV, NV đã
nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lí hoạt
động đổi mới TCBA cho trẻ và thực hiện tương đối tốt một
số nội dung quản lí hoạt động này. Tuy nhiên, vẫn còn tồn
tại một số nội dung chưa tốt như: lập kế hoạch, tổ chức,
chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện hoạt động đổi mới về
cách chế biến món ăn và đổi mới về nội dung tuyên truyền
đến cha mẹ học sinh; trong đó đặc biệt là khâu kiểm tra
việc thực hiện hai nội dung này còn yếu. Kết quả này là cơ

Bảng 7. Thực trạng quản lí các điều kiện phục vụ hoạt động đổi mới TCBA
cho trẻ tại các trường MN công lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
TT

Quản lí các điều kiện phục vụ
hoạt động đổi mới TCBA cho
trẻ

Đánh giá
của CBQL

Đánh giá
của GV, NV

Tổng hợp

ĐTB

ĐLC XH

ĐTB

ĐLC XH ĐTB ĐLC XH

MĐ

1

Quản lí việc sử dụng phương
tiện, thiết bị,… phục vụ đổi mới
TCBA cho trẻ

3,42

0,26

1

3,36

0,54

2

3,39 0,43

2

TB

2

Quản lí việc huy động và sử dụng
tài chính phục vụ đổi mới TCBA
cho trẻ

3,39

0,31

2

3,43

0,70

1

3,41 0,50

1

Khá

Chung

3,41

0,29

3,40

0,62

Bảng 7 cho thấy, quản lí các điều kiện cơ sở vật chất
và tài chính phục vụ cho hoạt động đổi mới TCBA cho
trẻ được CBQL đánh giá ở MĐ “Khá” với ĐTB là 3,41
điểm (điểm gần sát với mức “TB”), trong khi GV, NV
đánh giá ở mức “TB” nhưng ĐTB cũng gần bằng với
CBQL đánh giá (3,40 điểm). Dù tính ra ĐTB để XH và
MĐ có khác nhau nhưng nhìn chung, cả hai nội dung đều
được đánh giá không cao và xấp xỉ nhau về điểm (dao
động xung quanh 3,40 điểm). TB chung vẫn ở mức “TB”
(3,40 điểm). Qua đó cho thấy, công tác quản lí các điều
kiện cơ sở vật chất và tài chính phục vụ cho hoạt động
này vẫn chưa được thực hiện tốt.
Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu một số CBQL,
GV và NV của các trường này, đa số các ý kiến đều cho
rằng: “Điều kiện tài chính còn nhiều khó khăn, hạn hẹp…”.
Như vậy, đối với các trường MN công lập, kinh phí
phục vụ đổi mới TCBA cho trẻ luôn là vấn đề khó khăn,
nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng thì khó đảm bảo
được bữa hàng ngày vì việc thu tiền cha mẹ học sinh luôn
phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định. Đây là thực
trạng chung, nên hiệu trưởng cần có những biện pháp vận
dụng linh hoạt ở mỗi đơn vị nhằm nâng cao chất lượng
TCBA cho trẻ.
3. Kết luận
Kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động đổi mới
TCBA cho trẻ tại các trường MN công lập quận Tân Bình,
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3,40 0,47

TB

sở thực tiễn quan trọng, định hướng cho chúng tôi đề ra
các biện pháp thiết thực, sát thực tiễn để quản lí tốt hơn
hoạt động đổi mới TCBA cho trẻ tại các trường MN công
lập quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
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