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QUẢN LÍ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG
Phan Hồng Thắm - Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang
Ngày nhận bài: 20/6/2019; ngày chỉnh sửa: 28/6/2019; ngày duyệt đăng: 17/7/2019.
Abstract: Education is a key activity at the school, good management of teaching activities
will improve the quality of education and the development of the school in particular and the
locality in general. Therefore, educational activities in schools are not only the ones of each
school but also of the whole society. The article mentions the current situation of managing
educational socialization at secondary schools in Phung Hiep district, Hau Giang province.
Based on that, some measures to manage educational socialization will be proposed in order to
improve the efficiency of teaching in Phung Hiep district, Hau Giang province in the future.
Keywords: Education, management, socialization of education, measures..
1. Mở đầu
Xã hội hoá giáo dục (XHHGD) là một chủ trương lớn, có
tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, tạo động lực và phát
huy mọi nguồn lực để phát triển một nền giáo dục (GD) tiên
tiến, chất lượng ngày càng cao trên cơ sở có sự tham gia của
toàn xã hội. Là một trong những phương thức thực hiện để
mọi người dân đều có cơ hội được học tập. Chiến lược phát
triển GD Việt Nam 2011-2020 nhấn mạnh: “Huy động
nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức KT-XH và cá
nhân để phát triển GD-ĐT. Tăng cường quan hệ của nhà
trường với gia đình và xã hội. Huy động trí tuệ, nguồn lực của
toàn ngành, toàn xã hội vào việc đổi mới nội dung, chương
trình thực hiện GD toàn diện. Ban hành cơ chế chính sách cụ
thể khuyến khích và quy định trách nhiệm các ngành, địa
phương, các tổ chức KT-XH và người sử dụng lao động tham
gia xây dựng trường, hỗ trợ kinh phí cho người học, thu hút
nhân lực đã được đào tạo và giám sát các hoạt động GD” [1].
Trong những năm qua, chủ trương thực hiện công tác
XHHGD nói chung, XHHGD trung học cơ sở (THCS) nói
riêng ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang được chính
quyền và nhân dân quan tâm, hưởng ứng tích cực và thực
sự đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công
tác XHHGD vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần
giải quyết, đó là: XHHGD THCS trên thực tế chưa phát
huy được thế mạnh, bởi vì trong xã hội còn tồn tại nhận
thức chưa thật tinh tế, đầy đủ, toàn diện về vấn đề này.
Vấn đề XHHGD đã được đề cập, nghiên cứu nhiều nơi
trong nước, nhưng ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang cho
đến thời điểm hiện tại, đề tài quản lí công tác XHHGD ở các
trường THCS chưa có tác giả nào nghiên cứu. Bài viết đề
cập thực trạng về quản lí công tác XHHGD THCS ở huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, từ đó đề xuất một số biện pháp
quản lí công tác XHHGD nhằm nâng cao hiệu quả dạy học
ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
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2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng quản lí công tác xã hội hóa giáo dục ở
các trường trung học cơ sở huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang
2.1.1. Nội dung xã hội hóa giáo dục
XHHGD THCS là một phương thức để thực hiện tốt
mục tiêu GD THCS. Để làm được điều này, cần phải huy
động được toàn xã hội tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp
vào quá trình GD. Đây là một việc làm rất quan trọng và
cần thiết, đảm bảo cho việc thực hiện thành công mục
tiêu GD THCS.
Các nhóm đối tượng có thể huy động tham gia
XHHGD gồm: Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp (lực
lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cơ sở vật chất cho
nhà trường và cũng là lực lượng tạo cơ chế và tạo điều
kiện cho việc XHHGD triển khai thuận lợi); Gia đình,
cha mẹ học sinh (HS), Ban đại diện cha mẹ HS (lực
lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng
chia sẻ với nhà trường và cũng là lực lượng quan trọng,
góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện đối với HS);
các cơ quan, ban ngành (nhất là các ngành có chức năng,
có trách nhiệm đối với nhà trường như y tế, công an, bảo
vệ, Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em, các tổ chức đoàn thể
như Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến
học, các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện,…); các cơ sở
sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo khả năng liên kết trong
việc huy động các nguồn lực vật chất; bản thân ngành
GD-ĐT cũng là một đối tượng để XHHGD; các tổ chức
quốc tế, các cá nhân, đặc biệt là cá nhân có uy tín, các
“mạnh thường quân”…
Cộng đồng địa phương và các bậc cha mẹ HS hoàn
toàn có khả năng góp phần cụ thể hoá mục tiêu GD phổ
thông vừa phù hợp với điều kiện địa phương và đáp ứng
nguyện vọng các gia đình, song tham gia như thế nào để
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tạo sự đồng bộ và hiệu quả cao là nội dung khó khăn nhất
của cuộc vận động này. Các lực lượng xã hội có tiềm
năng có thể tham gia vào quá trình GD, giúp nhà trường
tổ chức hoạt động GD; các tổ chức đoàn thể, xã hội đều
có thể tham gia vào việc GD dưới hình thức báo cáo
chuyên đề, nói chuyện nhân ngày kỉ niệm, ngày lễ của
dân tộc hoặc địa phương... Các cơ quan văn hoá thông
tin, nhất là các phương tiện thông tin đại chúng, truyền
hình, sách báo và các phương tiện văn hoá khác đem lại
nội dung GD cho HS. Các tầng lớp nhân dân, các bậc cha
mẹ có thể tham gia phối hợp GD HS và đóng góp vật
chất cho phát triển GD của nhà trường. Để cả cộng đồng
cùng tham gia vào GD, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa
nhà trường, các cơ quan quản lí GD, các tổ chức xã hội
và các bậc cha mẹ.
2.1.2. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác xã hội
hóa giáo dục trung học cơ sở
Để đánh giá khách quan kết quả công tác quản lí
XHHGD THCS của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang,
chúng tôi đã tiến hành khảo sát ở 15 xã, thị trấn, 13
trường THCS, qua bộ phiếu phỏng vấn 175 người gồm:
30 lãnh đạo địa phương, đoàn thể địa phương, 12 cán bộ
Phòng GD-ĐT huyện Phụng Hiệp, 60 cán bộ quản lí GD
các trường THCS, 60 giáo viên THCS, 13 người là cha
mẹ HS (chủ yếu là Ban đại diện cha mẹ HS).

nói chung và phát triển GD THCS nói riêng. Điều này có
ý nghĩa rất lớn trong phát huy hiệu quả công tác XHHGD
trên địa bàn huyện, khiến các tổ chức, cá nhân liên quan
đến công tác XHHGD sẽ có những tâm lí tích cực khi
đánh giá hay tham gia công tác XHHGD.
2.1.3. Thực trạng lập kế hoạch công tác xã hội hóa giáo
dục trung học cơ sở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học, chỉ thị
của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của
Sở GD-ĐT Hậu Giang; trên cơ sở quy mô, loại hình trường,
lớp, HS, kế hoạch của các đơn vị, Phòng GD-ĐT lập kế hoạch
tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch XHHGD trong giai
đoạn thời gian dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để đảm bảo phát
triển công tác XHHGD mà Bộ GD-ĐT quy định.
Số liệu ở bảng 2 (trang bên) cho thấy: các biện pháp
được thực hiện ở mức độ tốt là: Xây dựng kế hoạch
XHHGD của địa phương và cụ thể thành các bản kế hoạch
ngắn hạn; ở mức độ khá tốt là các nội dung: - Dựa vào các
văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về GD và công tác
XHHGD, chỉ đạo của chính quyền địa phương; - Thành
lập các đoàn về cơ sở khảo sát tình hình GD; - Dựa vào kế
hoạch công tác XHHGD của từng đơn vị trên địa bàn
huyện; - Kết quả công tác quản lí XHHGD các năm trước.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy trong quá trình thực
hiện phải có sự kết hợp chặt chẽ các biện pháp đó để đem
lại hiệu quả cao nhất.

Bảng 1. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác XHHGD THCS

Đối tượng
(N=175)
Mức độ
nhận thức
Rất quan trọng
Quan trọng
Khá quan trọng
Ít quan trọng
Không quan trọng

Cha mẹ HS
(n= 13)
Số
lượng
10
2
0
1
0

Tỉ lệ
(%)
76,9
15,4
0
7,7
0

Cán bộ quản lí,
trường, Phòng
GD-ĐT
(n= 72)
Số
lượng
52
20
0
0
0

Bảng 1 cho thấy: Các đối tượng khảo sát đều nhận
thức rõ về tầm quan trọng của công tác XHHGD, và xếp
ở vị trí rất quan trọng (cha mẹ HS: 76,9%; cán bộ quản
lí: 72,2%; lãnh đạo địa phương: 70 %; giáo viên:
76,6%). Tuy nhiên, còn tỉ lệ nhỏ 7,7 % cha mẹ HS và
6,7% giáo viên cho là ít quan trọng.
Như vậy, nhìn chung công tác XHHGD hiện nay đã
được nhìn nhận với tầm quan trọng trong phát triển GD
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Tỉ lệ
(%)
72,2
27,7
0
0
0

Giáo viên THCS
(n=60)
Số
lượng
62
10
0
4
0

Tỉ lệ
(%)
76,6
16,7
0
6,7
0

Lãnh đạo địa
phương, Mặt trận
Tổ quốc và đoàn
thể địa phương
(n=30)
Số
Tỉ lệ
lượng
(%)
21
70
9
30
0
0
0
0
0
0

2.1.4. Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch tác xã hội
hóa giáo dục trung học cơ sở
Khảo sát cho thấy mức độ rất hiệu quả ở việc chỉ đạo
thực hiện các nội dung được xếp theo thứ tự như sau: Thực hiện chủ trương chính sách các văn bản liên quan
(95,7%); - Chỉ đạo thực hiện chủ trương XHHGD
(94,1%); - Trực tiếp tham gia XHHGD phù hợp với chức
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Bảng 2. Mức độ đánh giá các biện pháp lập kế hoạch công tác XHHGD

TT

Các biện pháp lập kế hoạch
công tác XHHGD

Tốt
Số
người

Tỉ lệ
(%)

Mức độ đánh giá (%); n = 72
Khá
TB
Số
Tỉ lệ
Số
Tỉ lệ
người
(%) người (%)

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của
cấp trên và của địa phương về công
66
91,7
6
8,3
0
0
tác XHHGD
Tìm hiểu tình hình phát triển KT2
60
83
7
9,7
5
6,9
XH của địa phương
Khảo sát tình hình GD của địa
3
61
84,7
11
15,3
0
0
phương
Tìm hiểu và tổng hợp kế hoạch
4
66
91,6
6
8,4
0
0
XHHGD của các cơ sở trên địa bàn
Tìm hiểu kết quả công tác XHHGD
5
63
87,5
9
12,5
0
0
của những năm trước
Xây dựng kế hoạch XHHGD của
6 địa phương, và cụ thể hóa thành các
72
100
0
0
0
0
bản kế hoạch ngắn hạn
Bảng 3. Đánh giá tính hiệu quả việc chỉ đạo thực hiện XHHGD
Rất hiệu quả
Hiệu quả
Ít hiệu quả
Nội dung
Số
Tỉ lệ
Số
Tỉ lệ
Số
Tỉ lệ
người
(%)
người
(%)
người
(%)
Thực hiện chủ trương chính sách,
179
95,7
8
4,3
0
0
các văn bản liên quan
Tuyên truyền vận động thực hiện
95
50,8
45
24,1
40
21,4
chủ trương XHHGD tại các cơ sở
Hoạt động của Hội cha mẹ HS
119
63,6
68
36,4
0
0
Huy động các nguồn lực cho GD
105
56,1
40
21,4
32
17,1
Xây dựng môi trường gia đình, nhà
115
61,5
72
38,5
0
0
trường và xã hội
Chỉ đạo thực hiện chủ trương
176
94,1
11
5,9
19
12,67
XHHGD
Trực tiếp tham gia XHHGD phù
146
78
32
17,1
5
2,6
hợp với chức năng của mình
Tham gia đầu tư vào các cơ sở GD
108
57,7
56
29,9
18
9,6
1

năng của mình (78%); Hoạt động của hội cha mẹ HS
(6,6%); - Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường và
xã hội (61,5%)...; Ở mức độ ít hiệu quả là các nội dung:
Trực tiếp tham gia XHHGD phù hợp với chức năng của
mình (2,6%); Tham gia đầu tư vào các cơ sở GD (9,6%);
Ở mức độ không hiệu quả là các nội dung: Trực tiếp tham
gia XHHGD phù hợp với chức năng của mình (2,1%) và
Tham gia đầu tư vào các cơ sở GD (2,7%).
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Yếu
Số
Tỉ lệ
người
(%)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Không hiệu quả
Số
Tỉ lệ
người
(%)
0

0

0

0

0
10

0
5,3

0

0

0

0

4

2,1

5

2,7

Như vậy, một số nội dung chỉ đạo thực hiện XHHGD
THCS của huyện đã được thực hiện khá hiệu quả, tuy
nhiên ở một số nội dung chưa đạt hiệu quả cao, cần có sự
chỉ đạo sát sao hơn của các cấp quản lí.
2.1.5. Về lực lượng tham gia tác xã hội hóa giáo dục
Về vai trò và mức độ tham gia của các lực lượng xã
hội trong công tác XHHGD tại huyện Phụng Hiệp, chúng
tôi đã tiến hành điều tra khảo sát, đồng thời kết hợp với
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ý kiến của chuyên gia trên những lĩnh vực khác nhau ở
cùng địa bàn:
Đánh giá về vai trò các lực lượng xã hội trong công
tác XHHGD (xếp theo thứ tự được đánh giá từ rất quan
trọng, quan trọng): Hội cha mẹ HS 87,7%; ngành GD
95,2%; cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân 96,3%; các ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 78%; các tổ
chức xã hội 72,2%.

định việc thực hiện thành công kế hoạch XHHGD trên
địa bàn huyện. Từ các kế hoạch, nội dung các nhà quản
lí đã đưa ra các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm tra, đánh giá để
làm căn cứ xếp loại cho các đơn vị hàng năm.
Qua tìm hiểu và phỏng vấn một số cán bộ quản lí và
giáo viên THCS trên địa bàn huyện, chúng tôi thấy, việc
thực hiện chế độ kiểm tra, đánh giá kế hoạch công tác
XHHGD của cán bộ quản lí, giáo viên còn một số tồn tại:

Bảng 4. Đánh giá về vai trò các lực lượng thực hiện công tác XHHGD THCS ở huyện Phụng Hiệp
Các lực lượng tham gia
công tác XHHGD (n=187)
Cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân
Ngành GD toàn huyện
Các ban ngành, Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể
Các tổ chức xã hội
Hội cha mẹ HS

Rất
quan trọng
Số
Tỉ lệ
người
(%)

Quan trọng

Ít quan trọng

Số
người

Tỉ lệ
(%)

Số
người

Tỉ lệ
(%)

Không
quan trọng
Số
Tỉ lệ
người
(%)

180

96,3

8

4,3

0

0

0

0

178

95,2

9

4,8

0

0

0

0

146

78

36

19,2

3

2,7

0

0

135
164

72,2
87,7

48
20

25,7
10,7

4
3

2,1
2,7

0
0

0
0

Đánh giá về vai trò các lực lượng xã hội trong công
tác XHHGD (xếp theo thứ tự được đánh giá rất quan
trọng, quan trọng): Hội cha mẹ HS 87,7%; ngành GD
95,2%; cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân 96,3%; các ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 78%; các tổ
chức xã hội 72,2%.
Kết quả trên cho thấy sự thống nhất cao về vai trò
trong công tác XHHGD ở các lực lượng: Hội cha mẹ HS,
ngành GD, cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân, các ban,
ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã
hội. Kết quả này một lần nữa chứng minh nét đặc thù của
XHHGD trên địa bàn Phụng Hiệp.
2.1.6. Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác xã hội hóa
giáo dục

- Việc kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch chưa thật
thường xuyên; - Trong quá trình triển khai kế hoạch chưa
thật bám sát các nội dung đề ra; - Việc tuyên truyền để
thực hiện các kế hoạch vẫn còn nhiều hạn chế.
2.2. Một số biện pháp quản lí công tác xã hội hóa
giáo dục trung học cơ sở ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang
2.2.1. Nâng cao nhận thức và năng lực cho các lực lượng
tham gia công tác xã hội hóa giáo dục
Để làm tốt công tác XHHGD, nhà trường cần đẩy mạnh
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về XHHGD. Trong
nhà trường, tham gia vào công tác XHHGD là các tổ chức, cán
bộ, giáo viên, nhân viên. Đây là lực lượng quan trọng nhất ảnh

Bảng 5. Tổng hợp việc thực hiện chế độ kiểm tra, đánh giá kế hoạch công tác XHHGD
của cán bộ quản lí, giáo viên
Ý kiến của cán bộ quản lí
Ý kiến của giáo viên
Thường
Chưa
Không
Thường
Chưa
Không
xuyên
thường xuyên
thực hiện
xuyên
thường xuyên
thực hiện
Số lượng
22
6
0
35
25
0
Tỉ lệ (%)
57,9
42,1
0
58,4
41,6
0
hưởng và quyết định tới thành công của công tác XHHGD. Vì
vậy, để làm tốt công tác XHHGD, nhà trường phổ biến tới cán
bộ, giáo viên, nhân viên một số văn bản như: Thông tư số

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác XHHGD
theo đúng kế hoạch là một vấn đề trọng tâm nhằm thực
hiện tốt chức năng quản lí của các cấp cũng như quyết
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29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD-ĐT quy
định về tài trợ cho các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân
[2]; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 [3]; Nghị
định số 59/2014 NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong
lĩnh vực GD, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
[4]… Từ đó, các tổ chức, cá nhân, cán bộ, giáo viên, nhân viên
có nhận thức đúng đắn về công tác XHHGD, coi GD là quốc
sách hàng đầu, đảm bảo tương lai của dân tộc, hạnh phúc của
mỗi gia đình; đầu tư cho GD là đầu tư cho phát triển; GD-ĐT
là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân
2.2.2. Đổi mới xây dựng kế hoạch công tác xã hội hóa giáo dục
Để xây dựng tốt kế hoạch cần: - Xác định nhu cầu và
thu thập thông tin: chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các
cấp có liên quan về công tác XHHGD; - Tiến hành phân
tích, đánh giá thực trạng (điểm mạnh, điểm yếu, nguồn
lực), dự đoán chiều hướng phát triển về các mục tiêu của
đơn vị; - Xây dựng kế hoạch sơ bộ về mục tiêu, chỉ tiêu
cần đạt; các điều kiện cần thiết cho việc xây dựng, bổ sung,
mua sắm cơ sở vật chất (về nguồn tài chính, nhân lực,
phương tiện...); dự thảo các phương án hoặc dự án về kế
hoạch; - Giao chỉ tiêu cho từng trường đơn vị để có trách
nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân, huy
động các sáng kiến của nhân dân, cộng đồng, động viên
các bậc cha mẹ đăng kí tham gia công tác XHHGD; - Tổ
chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng kế hoạch: phòng GDĐT mời chuyên viên về tập huấn nghiệp vụ xây dựng kế
hoạch cho Ban Giám hiệu và giáo viên cốt cán các trường
THCS. Trong quá trình tập huấn, chuyên viên cung cấp lí
thuyết về công tác xây dựng kế hoạch, đặc biệt là công tác
xây dựng kế hoạch thực hiện công tác XHHGD, bồi
dưỡng kiến thức, kĩ năng tổng quan về lập kế hoạch như:
Thế nào là lập kế hoạch, quy trình lập kế hoạch, các yếu tố
ảnh hưởng, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.
2.2.3. Tăng cường chỉ đạo thực hiện xã hội hoá giáo dục
Công tác chỉ đạo là một trong những bước quan trọng
để cụ thể hóa kế hoạch, phân công nhiệm vụ, dự kiến
những tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hoạt
động quản lí… Vì vậy, đây là một trong những biện pháp
quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy, tạo điều kiện cho hoạt
động kiểm tra công tác XHHGD được tốt hơn
Đối với công tác chỉ đạo các hoạt động XHHGD, hiệu
trưởng tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng kế
hoạch từ những mục tiêu chung, định hướng chiến lược phát
triển của địa phương, chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết nhằm
đánh giá hiệu quả công tác XHHGD đến những hoạt động
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cụ thể như quan tâm chăm lo giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó
khăn... Ban Giám hiệu các trường THCS quyết tâm thực
hiện và chỉ đạo sát sao việc xây dựng chiến lược cũng như
việc thực hiện chiến lược huy động tham gia của cha mẹ HS
và các doanh nghiệp, xí nghiệp vào công tác XHHGD.
2.2.4. Huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác xã
hội hóa giáo dục trung học cơ sở và xây dựng môi trường
giáo dục lành mạnh
Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội
nhằm xây dựng môi trường lành mạnh và thuận lợi cho GD
THCS phát triển. Khai thác tốt các nguồn lực phục vụ cho
GD THCS, đảm bảo nâng cao chất lượng GD, duy trì và
phát triển GD THCS. Huy động các nguồn lực để đáp ứng
yêu cầu XH học tập trong điều kiện ngân sách nhà nước chi
cho GD không ngừng tăng nhưng vẫn chưa đủ so với yêu
cầu hiện đại hóa, chuẩn hóa và xu thế phát triển GD.
Đối với các doanh nghiệp, xí nghiệp ở huyện Phụng
Hiệp: huy động tham gia đóng góp nhân lực, vật lực, tài
lực cho GD; tạo điều kiện thuận lợi cho HS đến tham quan
học tập và trải nghiệm; huy động sự tham gia trong việc
sáng tạo các phong trào, các sân chơi trong nhà trường; hỗ
trợ trực tiếp bằng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Đối với cha mẹ HS của trường THCS ở huyện Phụng
Hiệp: huy động cơ sở vật chất giúp đỡ nhà trường khắc
phục khó khăn; huy động giúp đỡ ngăn chặn ảnh hưởng
tiêu cực ngoài xã hội vào nhà trường; thường xuyên phối
hợp với nhà trường để xây dựng môi trường GD lành
mạnh; có ý thức cao trong việc GD con cái trong gia đình.
Xây dựng cơ chế phối hợp tạo cơ sở pháp lí trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ quản lí công tác XHHGD, đồng
thời nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm của các cá
nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chung
2.2.5. Làm tốt việc kiểm tra, đánh giá công tác xã hội hóa
giáo dục
Giám sát, chỉ đạo công tác XHHGD là hoạt động rất
cần thiết, giúp cho nhà quản lí nắm bắt được tiến độ thực
hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia. Nhà nước, cơ
quan quản lí, hiệu trưởng trường THCS cần quan tâm sâu
sát, chỉ đạo triệt để nhằm tăng hiệu lực quản lí, thu thập
thông tin được đầy đủ, làm tiền đề cho việc đánh giá toàn
diện về hoạt động này.
Lồng ghép kiểm tra, đánh giá công tác XHHGD
THCS qua các đợt thanh tra, kiểm tra các trường THCS:
hàng năm, Phòng GD-ĐT huyện Phụng Hiệp xây dựng kế
hoạch thanh tra ở các trường THCS về thực hiện nhiệm vụ
quản lí trường học cần lồng ghép kiểm tra, đánh giá công
tác XHHGD và xem đây là một trong những nội dung cơ
bản trong nhiệm vụ quản lí xây dựng các trường THCS
lành mạnh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.
(Xem tiếp trang 77)
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trợ đối với HS, GV dạy bồi dưỡng HS có học lực yếu.
Mỗi biện pháp có một vai trò, hiệu quả nhất định. Vì vậy,
trong công tác quản lí chỉ đạo, Ban Giám hiệu không nên
xem nhẹ hay tuyệt đối hóa bất kì biện pháp nào mà phải
phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp trên một cách
đồng bộ, triệt để, điều đó đòi hỏi phải có sự đoàn kết,
thống nhất của tập thể sư phạm nhà trường.
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QUẢN LÍ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC…
(Tiếp theo trang 82)
Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo định kì
về công tác XHHGD THCS: qua việc tổ chức thực hiện
chủ trương XHHGD THCS, các trường THCS cần tổ chức
đánh giá kết quả thực hiện hoạt động này theo từng giai
đoạn (học kì, năm học). Đánh giá để nhìn nhận những
thành tựu của công tác XHHGD THCS, đồng thời nhận
thấy những hạn chế khó khăn trong tổ chức thực hiện, từ
đó rút ra kinh nghiệm chỉ đạo cho thời gian tới.
3. Kết luận
XHHGD là yếu tố hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học và
là một trong những điều kiện cơ bản không thể thiếu của
giáo viên, HS nhằm thực hiện mục tiêu GD.
Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy: Trong những
năm qua, công tác XHHGD ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu
Giang đã có những chuyển biến nhất định, song trong quản
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lí công tác XHHGD ở huyện Phụng Hiệp vẫn còn bộc lộ
những hạn chế. Từ nghiên cứu lí luận và thực trạng chúng
tôi đề xuất 05 biện pháp quản lí công tác XHHGD nhằm
nâng cao chất lượng dạy học và GD ở các trường THCS
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Các biện pháp có mối
quan hệ hữu cơ với nhau tạo nên chỉnh thể thống nhất trong
quá trình quản lí công tác XHHGD THCS. Thực hiện đồng
bộ, linh hoạt và sáng tạo các biện pháp đó sẽ góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.
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