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MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nguyễn Văn Định - Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp
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Abstract: The quality of high school education in the Mekong River Delta is lower than in other
socio-economic regions in the country. In the article, we show the importance of learning activities
and propose 6 solutions to improve the quality of managing the learning activities of high school
students in the Mekong Delta River, including: Organizing and managing academic discipline;
Building learning environment; Building and improving the competencies of managers and
teachers; Working closely with family and education forces; Caring and helping each specific
student; Rewarding in time.
Keywords: Management, learning activities, high school students, Mekong Delta River.
1. Mở đầu
Hoạt động học tập (HĐHT) đã được nhiều nhà giáo dục
quan tâm nghiên cứu ở mọi khía cạnh khác nhau. Từ thời
cổ đại, không chỉ các nhà giáo dục học mà cả những nhà tư
tưởng lớn đã khẳng định tầm quan trọng của việc học đối
với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà giáo dục vĩ đại của dân
tộc ta rất coi trọng việc học tập và luôn dành sự quan tâm
đặc biệt đến giáo dục - đào tạo (GD-ĐT). Người là một
tấm gương mẫu mực tuyệt vời về tự học và học tập suốt
đời. Có thể khẳng định, tự học và học tập suốt đời là một
trong những quan điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về GD-ĐT.
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực có
chất lượng giáo dục trung học còn thấp so với các khu
vực KT-XH khác trong cả nước. Bài viết nhấn mạnh tầm
quan trọng của HĐHT, qua đó đề xuất một số biện pháp
nhằm nâng cao chất lượng quản lí HĐHT của học sinh
(HS) trung học phổ thông (THPT) ở ĐBSCL.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động học tập
Chất lượng GD-ĐT được quyết định do nhiều yếu tố
nhưng hai yếu tố không thể thiếu là hoạt động dạy của
giáo viên (GV) và HĐHT của HS. HĐHT của HS có vai
trò quan trọng và quyết định chất lượng giáo dục. Khi HS
chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức thì việc tổ chức,
điều khiển của GV mới đạt được kết quả tốt nhất. HĐHT
của HS luôn được quan tâm đặc biệt vì HS chính là
nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.
Quản lí HĐHT của HS là một nội dung không thể
thiếu trong công tác quản lí của các nhà trường. Việc
nghiên cứu tìm ra các giải pháp giúp HS đam mê học tập
và tự học có hiệu quả, góp phần quyết định chất lượng
giáo dục là trách nhiệm chính của cán bộ quản lí và GV.
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2.2. Thực trạng giáo dục trung học phổ thông vùng
Đồng bằng sông Cửu Long
Trước đây, ĐBSCL là vùng đất thường xuyên bị ngập
nước nên giao thông đi lại và học tập không thuận lợi.
Phần lớn người dân sinh sống bằng nghề nông. Nhiều gia
đình lo quan tâm phát triển kinh tế mà chưa thực sự coi
trọng việc học hành cho con em. Dù là vùng đất phì nhiêu,
có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, là vựa
lúa và vườn cây ăn trái đa dạng bậc nhất Việt Nam, nhưng
nhiều năm qua, ĐBSCL có xu hướng phát triển chậm lại
và có nguy cơ tụt hậu so với các vùng khác của cả nước.
Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự
phát triển của vùng ĐBSCL chính là yếu tố “con người”,
là nguồn nhân lực, là trình độ dân trí còn nhiều hạn chế.
Số liệu điều tra dân số năm 2009 đã cho thấy sự khác
biệt giữa các vùng KT-XH về tình trạng biết đọc, biết viết
và các chỉ số về giáo dục cơ bản khác. Các tỉnh phía Nam
có tỉ lệ dân số bỏ học (độ tuổi 5-18 tuổi) cao hơn nhiều
so với các tỉnh phía Bắc, có tỉ lệ cao nhất là các tỉnh: Bình
Dương (30,8%) và 3 tỉnh thuộc vùng ĐBSCL là: Bạc
Liêu (26,2%), An Giang (25,9%), Sóc Trăng (25,8%).
Nếu tính riêng 10 tỉnh có tỉ lệ dân số từ 5-18 tuổi bỏ học
cao nhất nước thì có thêm 5 tỉnh nữa ở ĐBSCL là: Cà
Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Đồng Tháp.
Thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL, nơi
có điều kiện khá thuận lợi cho GD-ĐT nhưng cũng có tỉ
lệ bỏ học cao thứ 12 trên cả nước [1].
Ngày 25/9, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra “Hội nghị đánh
giá kết quả thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và
dạy nghề vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015”. Tại Hội
nghị, báo cáo của Bộ GD-ĐT cho biết, toàn vùng
ĐBSCL có hơn 1,5 triệu HS tiểu học; tỉ lệ huy động đi
học tiểu học đúng độ tuổi tăng dần qua các năm và đạt
98,31% vào năm học 2014-2015. Toàn vùng có 1.468
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trường trung học cơ sở, tỉ lệ huy động HS trung học cơ
sở chỉ đạt 82,6% (cả nước 88,2%) [2].
Năm học 2014-2015, toàn vùng có 466 trường
THPT. Tỉ lệ huy động HS THPT trong độ tuổi chỉ đạt
46,9% (cả nước 59,4%, Tây Bắc 55,4%, Tây Nguyên
50,05%). Tỉ lệ bỏ học THPT vẫn còn cao nhất nước
3,94% (cả nước 1,79%, Tây Bắc 1,99%, Tây Nguyên
1,32%). Ở cấp THPT, 5 tỉnh có tỉ lệ nhập học đúng độ
tuổi thấp nhất nước là Lai Châu (20%), Hà Giang
(25,7%) và 3 tỉnh ĐBSCL là Sóc Trăng (28,1%), Cà Mau
(27,5%), Bạc Liêu (28,7%) [2].
Theo thống kê HS giỏi quốc gia năm 2016 của Bộ
GD-ĐT, toàn vùng ĐBSCL đạt 127 giải (cao nhất là giải
nhì với 5 giải). Xét về số lượng, cả vùng ĐBSCL (13 tỉnh,
thành) có ít hơn TP. Hà Nội (146 giải, 14 giải nhất). Xét
về chất lượng, ĐBSCL không có giải nhất so với một số
tỉnh khác: Nghệ An (85 giải, 7 giải nhất), Hải Phòng (97
giải, 4 giải nhất), Nam Định (72 giải, 3 giải nhất). Qua 5
năm (2012-2016), kết quả chung của ĐBSCL đạt rất thấp
so với các khu vực khác cả về số lượng lẫn chất lượng.
Trong 5 năm, toàn vùng (13 tỉnh) chỉ có 3 giải nhất (Bến
Tre và An Giang vào năm 2012 và Cần Thơ vào năm
2015), tương đương số giải nhất của 1 tỉnh trong mỗi năm
2016 (Nam Định và Hải Phòng), gần bằng ½ của tỉnh
Nghệ An và Trường Năng khiếu Đại học Quốc gia Hà
Nội và chỉ bằng 1/5 của Hà Nội [3]. Đến nay, nhiều tỉnh
ĐBSCL chưa có HS đạt giải nhì quốc gia.
Tuy nhiên, đến kì thi THPT quốc gia năm 2018,
ĐBSCL đã có bước chuyển biến tích cực về chất lượng
khi có nhiều tỉnh đạt kết quả khá cao. Đây là tín hiệu lạc
quan tạo nền tảng cho việc triển khai nhiều giải pháp
nâng cao chất lượng giáo dục THPT cho vùng. Theo
thống kê điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018, trong
nhóm 10 tỉnh dẫn đầu có An Giang (hạng 5), Bạc Liêu
(hạng 7). Nếu tính từ trung bình trở lên (hạng 31/63 tỉnh)
thì ĐBSCL có tất cả 9/13 tỉnh, thành đạt được. Đặc biệt,
tại kì thi Olympic Toán học quốc tế năm 2018, có 1 HS
của Đồng Tháp đạt Huy chương đồng. Đây là thành tích
xuất sắc nhất từ trước đến nay của ĐBSCL.
Những số liệu trên cho thấy GD-ĐT (nhất là cấp
THPT) vùng ĐBSCL đang gặp khó khăn và còn nhiều
vấn đề rất đáng quan tâm. Thực tiễn yêu cầu có những
nghiên cứu chuyên sâu, phân tích đầy đủ về thực trạng
GD-ĐT tại ĐBSCL để đề ra các giải pháp cải tiến một
cách khả thi.
2.3. Nguyên nhân thực trạng giáo dục trung học phổ
thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long
“Bệnh thành tích” có thể là một trong những nguyên
nhân gây cản trở giáo dục ĐBSCL. Nhiều tỉnh có kết quả
cuối năm, kết quả tốt nghiệp THPT, kết quả xếp loại học
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lực khá giỏi rất cao nhưng kết quả trúng tuyển vào đại
học, cao đẳng và kết quả HS giỏi quốc gia còn thấp so
với các tỉnh, thành của vùng KT-XH khác.
ĐBSCL chưa thật sự tạo được một môi trường học tập
tốt, môi trường cạnh tranh lành mạnh về GD-ĐT để thúc
đẩy toàn vùng phát triển. Đa số người dân lo quan tâm phát
triển kinh tế mà chưa coi trọng việc học hành của con em.
Nhìn từ góc độ khách quan, ĐBSCL là vùng đất được
thiên nhiên ưu đãi với đất đai phì nhiêu do phù sa bồi đắp,
thời tiết khá thuận lợi so với các vùng KT-XH khác trong
cả nước, giúp con người nơi đây có thể canh tác, gieo
trồng, chăn nuôi tốt đảm bảo cuộc sống ấm no. Nhiều
người quan niệm đây là vùng đất mà con người với nhiều
thực phẩm, cá, tôm, lúa gạo, cây trái... Vì thỏa mãn trong
điều kiện sống kinh tế như thế nên người dân nơi đây chưa
chú trọng vào việc đầu tư giáo dục cho con em.
Chính vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho ngành GD-ĐT
vùng ĐBSCL là nghiên cứu tìm ra các giải pháp khả thi
nhằm đưa GD-ĐT theo kịp các vùng KT-XH khác, đáp
ứng được các yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và hội nhập quốc tế.
Để công tác GD-ÐT vùng ÐBSCL thay đổi theo
chiều hướng tích cực thì việc thay đổi nhận thức của từng
gia đình là rất quan trọng. Cần phải xem việc học không
chỉ để biết chữ, mà học để “lập thân, lập nghiệp”, học để
mở mang kiến thức, nâng cao trình độ và sự hiểu biết. Dù
làm bất cứ ngành nghề nào (ngay cả làm nghề nông
nghiệp vốn đã có kinh nghiệm từ ngàn xưa) cũng phải
học để ứng dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật vào sản xuất,
nắm được nhu cầu thị trường tiêu thụ nhằm định hướng
sản xuất phù hợp...
Những năm gần đây, nhiều địa phương ở ÐBSCL đã
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lo cho con
em học hành nhiều hơn. Không ít địa phương phát động
phong trào “Học để ngày mai lập nghiệp”, tăng cường
khuyến khích những tấm gương vượt khó, tôn vinh
những gia đình hiếu học, những xã, ấp... có cách làm hay
trong phát triển giáo dục.
2.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt
động học tập của học sinh trung học phổ thông vùng
Đồng bằng sông Cửu Long
2.4.1. Xây dựng nền nếp và kỉ luật học tập, giáo dục động
cơ học tập đúng đắn cho học sinh
Như thực trạng đã phân tích, ĐBSCL chưa thật sự tạo
được một môi trường học tập cần thiết, môi trường cạnh
tranh lành mạnh về GD-ĐT. Vùng ĐBSCL chưa xuất
hiện các mô hình hiếu học truyền thống như “Làng đại
học”, “Làng tiến sĩ”... Phần đông trẻ em có tư tưởng “ỷ
lại” vào điều kiện thiên nhiên ưu đãi nên an phận và
không có ý chí quyết tâm học tập. Để làm thay đổi thực
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trạng trên, các nhà giáo dục, các nhà trường vùng
ĐBSCL cần có những giải pháp mạnh nhằm thiết lập lại
nền tảng vững chắc để thực hiện có kết quả các yêu cầu
GD-ĐT. Vận dụng chọn lọc các yếu tố tích cực trong triết
lí dạy con của người xưa và những quan điểm giáo dục
cận đại và hiện đại về “kỉ luật trong học tập”. Triết lí ấy
luôn có giá trị đặc biệt, là “cẩm nang” cần thiết để các
nhà trường có thể vận dụng linh hoạt trong công tác quản
lí giáo dục ở vùng ĐBSCL.
Vùng ĐBSCL đang cần một nền nếp học tập, một
“khuôn phép” linh hoạt cho thanh thiếu niên nhằm từng
bước thay đổi thói quen, thay đổi suy nghĩ, rèn luyện ý
chí, từ đó có động cơ học tập đúng đắn và học tập đạt kết
quả cao. Các nhà trường cần xác định cho HS rằng việc
chấp hành nội quy, việc giữ vững nền nếp, kỉ cương học
tập đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc quyết
định kết quả cuối cùng. HS phải nhận thức được rằng chỉ
bằng con đường cần cù, chịu khó, phải tích cực học tập,
tích cực rèn luyện mới mong đạt được kết quả cao.
Thực hiện lộ trình đổi mới GD-ĐT, các yêu cầu đổi
mới kiểm tra, đánh giá đang hướng HS đến khả năng vận
dụng kiến thức vào thực tiễn, năng lực nắm bắt kịp thời
tình huống đang diễn ra trong cuộc sống, khả năng tư duy
sáng tạo ngày càng cao hơn trong học tập. Vì thế, yêu cầu
đòi hỏi nhà trường phải giúp HS hình thành thói quen học
tập mới, phương pháp học tập mới để đáp ứng được yêu
cầu của chương trình. Nền nếp học tập, nguyên tắc học
tập phù hợp, sự linh hoạt trong công tác quản lí HĐHT
của HS là những yêu cầu cần thiết đang được đặt ra cho
GD cấp THPT vùng ĐBSCL.
Để thiết lập tốt nền nếp học tập cho HS, các nhà
trường cần bắt đầu xây dựng từ tập thể nhỏ đơn vị lớp,
chi đoàn; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ lớp tiêu
biểu, năng động, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động
tập thể và vì chất lượng giáo dục của nhà trường; bồi
dưỡng, rèn luyện năng lực lãnh đạo cho HS ngay từ khi
còn ngồi trên ghế nhà trường; tổ chức tốt hoạt động tự
quản của HS. Các hoạt động phong trào cần hướng đến
nuôi dưỡng động cơ học tập đúng đắn cho HS, học tập
“Vì ngày mai lập thân, lập nghiệp”.
2.4.2. Xây dựng môi trường học tập
Xây dựng môi trường văn hóa, môi trường giáo dục
lành mạnh là vấn đề cần phải được quan tâm trong mọi
nhà trường. Nhà trường cần chú trọng tuyên truyền giáo
dục để trang bị kiến thức và thu hút HS tích cực tham gia
thực hiện tốt các nội dung: văn hoá ứng xử, văn hoá pháp
luật, văn minh công sở, xây dựng cảnh quan môi trường
giáo dục “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Công tác triển khai
cần được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng và
phong phú, qua đó nhằm nâng cao ý thức tự hào, tự tôn
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về dân tộc, về quê hương, có ý thức phấn đấu học tập thật
tốt để tích cực tham gia phát triển các giá trị lịch sử, giá
trị truyền thống của dân tộc.
Thiết lập tốt các mối quan hệ “thầy - trò”, “trò - trò”,
“HS - cộng đồng”; tạo cơ hội tốt cho HS thực hiện trách
nhiệm trong mối quan hệ nhà trường và gia đình, nhà
trường và cộng đồng. ĐBSCL là vùng có không gian văn
hóa, xã hội mang đặc trưng của cộng đồng nhiều dân tộc,
đa tôn giáo (Phật giáo chiếm đa số) cùng tồn tại và phát
triển tích cực. Ngoài người Kinh là chủ yếu, vùng này
còn có người Khmer, người Hoa và người Chăm (chiếm
khoảng 8% dân số toàn vùng), hình thành nên cộng đồng
dân tộc Việt Nam cùng nhau khai mở vùng đất phương
Nam của Tổ quốc. Người dân ĐBSCL có truyền thống
yêu nước, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại
xâm và cần cù trong lao động sản xuất. Trong thực tiễn
và trong lịch sử, con người ĐBSCL đã bộc lộ những
phẩm chất đáng quý như: trung thực, thân thiện, khẳng
khái trong cuộc sống; cần cù sáng tạo trong lao động sản
xuất; khoan dung, nhân ái trong giao tiếp; đoàn kết gắn
bó trong cộng đồng và sống hòa mình với thiên nhiên,
sông nước. Chính vì thế, việc xây dựng các mối quan hệ
trong giảng dạy và học tập, quan hệ nhà trường và gia
đình, nhà trường và cộng đồng cần lưu tâm đến các yếu
tố như văn hóa, dân tộc, tôn giáo. Việc thiết lập các mối
quan hệ cần hướng tới tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn
kết tôn giáo, khai thác thế mạnh của mỗi dân tộc và mỗi
tôn giáo vào phát triển GD-ĐT.
2.4.3. Xây dựng đội ngũ và nâng cao năng lực đội ngũ
cán bộ quản lí và giáo viên
Muốn thực hiện đổi mới giáo dục thành công thì phải
xây dựng được những con người có năng lực và tâm
huyết. Đó là những người thầy giỏi. Có thầy giỏi mới có
thể có trò giỏi, có trường tốt, giáo dục sẽ thành công. Mỗi
cán bộ quản lí, GV phải được trang bị tốt nhất, đầy đủ
nhất về năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu đổi mới căn
bản và toàn diện GD-ĐT và nhu cầu học tập ngày một đa
dạng của HS và sự đòi hỏi ngày càng cao của xã hội nói
chung và của vùng ĐBSCL nói riêng.
Hiện nay, Nhà nước đã giao quyền tự chủ về tài chính
cho các cơ sở GD-ĐT. Chính điều này giúp cho nhà
trường chủ động phân bố hợp lí, điều hành có hiệu quả
hơn các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhân sự mới
chính là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Tự chủ
về nhân sự sẽ giúp cho các trường chủ động trong việc
chọn người, bố trí nhiệm vụ, mạnh dạn thu hút nhân tài,
thực hiện các giải pháp đột phá và tạo được cơ chế thi
đua lành mạnh để cùng nhau phát triển. Vì vậy, tự chủ về
tài chính đi đôi với tự chủ về nhân sự và gắn liền với các
yêu cầu về chất lượng là quy trình khép kín cần thiết cho
các nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 454 (Kì 2 - 5/2019), tr 15-19

Thành quả lao động của người cán bộ quản lí và GV
là sự tích hợp của cả vật chất và tinh thần. Lao động của
GV vừa trực tiếp, vừa gián tiếp thúc đẩy sự tiến bộ của
nhà trường, sự phát triển của địa phương và đất nước. Vì
thế, công tác bố trí nhân sự có ý nghĩa quan trọng trong
việc quyết định chất lượng HĐHT của HS, chất lượng
chung của nhà trường. Việc thường xuyên đánh giá, rà
soát năng lực của đội ngũ sẽ giúp nhà trường có những
điều chỉnh phù hợp, kịp thời.
Chọn được cán bộ quản lí giỏi, GV giỏi đã khó, phát
huy tốt sở trường năng lực của họ càng khó hơn nhiều. Vì
thế, cần quan tâm tập trung vào công tác tuyển chọn, bố trí
công việc phù hợp, bồi dưỡng năng lực chuyên môn. Chú
trọng nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên
môn của đội ngũ cán bộ quản lí và GV các trường THPT
vùng ĐBSCL trên các lĩnh vực: đạo đức nghề nghiệp, trình
độ chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực quản lí, khả
năng sáng tạo và năng lực tự bồi dưỡng để không ngừng
hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT.
2.4.4. Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các lực lượng giáo
dục để quản lí tốt việc học ở nhà, tại trường và ngoài trường
Những hoạt động mà biện pháp này muốn đề cập đến
trong việc phối hợp giữa gia đình và các lực lượng giáo dục
là: huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài trường tham gia
nâng cao chất lượng giáo dục; thiết lập mối liên hệ thường
xuyên, hiệu quả giữa nhà trường và gia đình; có sự “phân
công” nhiệm vụ hợp lí của các tổ chức và cá nhân liên quan
nhằm đạt kết quả cao nhất trong giáo dục; đảm bảo thực hiện
thường xuyên công tác công khai chất lượng giáo dục.
Nhà trường cần xây dựng hệ thống thông tin hai chiều
chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình; các thông tin về HS
cần được cung cấp kịp thời đến gia đình; vận động gia
đình HS tham dự đầy đủ các cuộc họp do nhà trường bố
trí và đóng góp ý kiến góp phần phát triển toàn diện nhà
trường. Việc giữ mối liên lạc thường xuyên và hiểu được
đầy đủ các hoạt động của nhà trường sẽ giúp gia đình HS
có niềm tin khi gửi gắm con em học tập tại trường.
Phối hợp chặt chẽ, khai thác tốt vai trò vận động của
các tổ chức: Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội
Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ... Tổ chức tốt hoạt động tự
quản của HS thông qua Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành
Đoàn, Đội Cờ đỏ, Đội Thanh niên xung kích giúp nhà
trường nắm bắt kịp thời tình hình học tập và rèn luyện của
mỗi HS và công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm của
GV, để từ đó có những giải pháp quản lí kịp thời.
2.4.5. Quan tâm giúp đỡ từng đối tượng học sinh, cụ thể:
bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, giúp đỡ
học sinh có tư cách đạo đức chưa tốt
Đảm bảo giáo dục phù hợp từng đối tượng, phù hợp
năng lực HS, làm cho mỗi HS đều được thụ hưởng giáo
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dục một cách đầy đủ nhất. Tuyệt đối không “bỏ rơi” bất
cứ HS nào. Nhà trường vừa đảm bảo thực hiện mục tiêu
giáo dục đại trà, mục tiêu phổ cập, vừa đồng thời thực
hiện giáo dục mũi nhọn để góp phần đào tạo nhân tài cho
vùng ĐBSCL và cho đất nước nói chung.
Các nhà trường cần quan tâm tạo nguồn HS giỏi ngay
từ những năm trung học cơ sở, tuyển chọn GV có năng
lực tốt và tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả; kịp thời khen
thưởng, động viên những HS đạt thành tích cao trong học
tập; công tác phụ đạo HS yếu kém phải được thực hiện
thường xuyên và có hiệu quả; khuyến khích GV phân
loại trình độ, nghiên cứu để tìm ra phương pháp phù hợp
đối với từng nhóm HS, yêu cầu vừa sức, tránh giao việc
vượt quá khả năng.
Cần phát huy vai trò của các đoàn thể như: Đoàn
Thanh niên, Chi đoàn GV trong việc giúp đỡ HS có học
lực yếu, HS có đạo đức chưa tốt cũng như phát huy mạnh
vai trò tự quản của HS.
Để công tác phối hợp được nhịp nhàng và hiệu quả,
các nhà trường cần có nguồn lực tài chính phù hợp, có sự
đồng thuận ý kiến của tập thể đơn vị, có sự chỉ đạo đồng
bộ của cơ quan chủ quản cấp trên và chính quyền địa
phương; tổ chức tốt việc xây dựng quy chế phối hợp giữa
nhà trường và các tổ chức, cá nhân liên quan.
2.4.6. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng
Phải thật sự coi trọng công tác thi đua, khen thưởng
vì thi đua là “đòn bẩy” cho sự phát triển, ở đâu không có
thi đua, ở đó sẽ không có sự phát triển. Tổ chức thi đua
phải mang lại hiệu quả cao, phải kết hợp chặt chẽ thi đua
HS với thi đua GV và dùng kết quả thi đua của HS làm
căn cứ quan trọng nhất để đánh giá GV. Khen thưởng kịp
thời các cá nhân và tập thể xuất sắc. Việc tham gia các
phong trào thi đua một cách công bằng sẽ giúp nhà
trường giáo dục và rèn luyện ý chí phấn đấu không ngừng
vươn lên trong học tập và trong cuộc sống cho HS. Phát
huy hiệu quả tích cực, khai thác hết tiềm lực của phong
trào thi đua “Hai tốt” tại các trường. Tạo động lực chung
cho các tập thể HS, cho tập thể GV. Mỗi trường luôn xem
kết quả tiến bộ không ngừng của HS là nguồn cảm hứng,
là động lực để phấn đấu làm việc tốt hơn và hướng đến
sự tiến bộ rõ rệt của GD-ĐT vùng ĐBSCL.
Khắc phục mọi biểu hiện “bệnh thành tích” trong thi
đua. Thi đua phải công bằng, khách quan và chính xác;
khen cho đúng người, chê cho đúng đối tượng. Thi đua
công bằng, khách quan sẽ làm cho lòng người mến phục,
tạo niềm tin và sẽ tận tâm vì công việc, giáo dục sẽ đạt
hiệu quả cao nhất.
Chính phủ và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần có cơ
chế về tài chính hợp lí, tiếp tục giao quyền tự chủ kinh
phí, tự chủ về thi đua khen thưởng cho các cơ sở giáo
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dục. Ngành GD-ĐT các địa phương cần tích cực huy
động các nguồn xã hội hóa tham gia vào công tác khuyến
học, khuyến tài.
3. Kết luận
Từ các số liệu khảo sát, có thể nhận thấy, ĐBSCL có
chất lượng giáo dục THPT còn thấp so với các khu vực
KT-XH khác. Vì vậy, việc quan tâm đầu tư đặc biệt cho
GD-ĐT vùng ĐBSCL trong giai đoạn hiện nay là yêu
cầu cấp thiết không chỉ cho chính quyền và nhân dân các
tỉnh, thành trong vùng mà còn là trách nhiệm chung của
cả nước, trong đó ngành GD-ĐT mà chủ yếu là các cơ sở
giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng.
Xuất phát từ cơ sở đó, chúng tôi đề xuất 6 giải pháp
nâng cao chất lượng quản lí HĐHT của HS THPT ở
ĐBSCL, đó là: tổ chức quản lí tốt kỉ luật học tập; xây
dựng môi trường học tập; xây dựng và nâng cao năng lực
của cán bộ quản lí và GV; phối hợp chặt chẽ với gia đình
và lực lượng giáo dục; chú ý giúp đỡ từng HS cụ thể; thi
đua khen thưởng nhằm đưa GD-ĐT của vùng theo kịp
các vùng KT-XH khác, đáp ứng được các yêu cầu đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và hội nhập quốc tế.
Tài liệu tham khảo
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và trường phổ thông có nhiều cấp học.
[7] Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010). Đại
cương về quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[8] Bùi Minh Hiền - Vũ Ngọc Hải - Đặng Quốc Bảo
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giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học
sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện
Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tạp chí Giáo dục,
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HỌC TẬP PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG...
(Tiếp theo trang 3)
3. Kết luận
Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ
kính yêu của dân tộc Việt Nam là tấm gương mẫu mực
về sự tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Quan điểm,
tư tưởng về nêu gương của Người là chỉ dẫn, là động lực
tinh thần to lớn, một giá trị nhân văn trong chuẩn mực
đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, nhất là lãnh đạo
cấp cao, đứng đầu. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên
chính là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là giá trị
đạo đức mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm đạo
lí truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong
điều kiện đất nước được độc lập đi lên chủ nghĩa xã hội,
sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là
người đứng đầu lại càng có vai trò, ý nghĩa quan trọng và
việc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII thông qua Nghị
quyết số 04-NQ/TW là sự cần thiết, cấp bách để xây
dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.
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