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Abstract: The fundamental and comprehensive innovation of education and training in the context
of international integration and the industrial revolution 4.0, requires managers to innovate
thinking, innovate the organization and school administration. This requirement is posed as a key
issue. It is also the demand for staff training. The article discusses about fostering to improve school
administration competency for principals in general schools to meet the requirements of education
innovation.
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Hiệu trưởng trường phổ thông giữ một vai trò to lớn
trong sự nghiệp phát triển giáo dục; đưa mọi hoạt động
của nhà trường đi vào kỉ cương, nền nếp, ổn định, đổi
mới, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
cho đất nước. Hiện nay, nước ta đang tiến hành sự nghiệp
đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hội nhập quốc tế,
điều này đặt ra cho trường phổ thông những cơ hội và
thách thức mới, đòi hỏi người hiệu trưởng phải đổi mới
tư duy, cơ chế và phương thức quản lí. Nếu không thực
hiện điều đó thì sẽ làm cho nhà trường trì trệ, tụt hậu,
không đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Chính vì
vậy, đòi hỏi hiệu trưởng phải nắm vững lí luận quản lí
giáo dục hiện đại và vận dụng sáng tạo vào hoạt động
quản lí, lãnh đạo nhà trường nhằm đào tạo những học
sinh tự chủ, năng động, sáng tạo, dám dấn thân, chấp
nhận thử thách, biết hợp tác, biết chia sẻ, thích ứng với
môi trường làm việc đa văn hóa đáp ứng yêu cầu phát
triển đất nước trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH và hội
nhập quốc tế. Do đó, việc bồi dưỡng nâng cao năng lực
quản trị trường phổ thông cho đội ngũ CBQL là hết sức
cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quản trị và quản trị trường phổ thông
2.1.1. Quản trị
Có nhiều quan điểm khác nhau về quản trị, có thể nêu
lên một số quan điểm sau: - Quản trị là sự tác động của chủ
thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được mục
tiêu đề ra trong một môi trường luôn luôn biến động;
- Quản trị là các hoạt động được thực hiện nhằm bảo đảm
sự hoàn thành công việc qua những nỗ lực của những
người khác; quản trị là công tác phối hợp có hiệu quả các
hoạt động của những người cộng sự khác cùng chung một
tổ chức; - Quản trị là một quá trình nhằm đạt đến các mục

1. Mở đầu
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu
rộng, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học
- công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông và
sự phát triển của nền kinh tế tri thức, ngày càng tạo ra
nhiều cơ hội to lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách
thức đối với sự nghiệp GD-ĐT. Muốn thực hiện thành
công sự nghiệp CNH, HĐH; nâng cao năng lực cạnh
tranh của đất nước, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất
lượng cao, trong đó giáo dục giữ vị trí, vai trò quan trọng.
Giáo dục là con đường căn bản để chấn hưng nước nhà,
nền tảng của sự tiến bộ xã hội, của việc nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy con người
phát triển toàn diện. Muốn dân giàu, nước mạnh trước
tiên phải mạnh về giáo dục. Ưu tiên phát triển giáo dục,
nâng cao trình độ hiện đại hóa giáo dục có ý nghĩa quyết
định đối với việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Giáo dục
nước ta đã và đang phát triển trong bối cảnh thế giới ở
thế kỉ XXI có nhiều thay đổi nhanh và phức tạp. Toàn
cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu
thế tất yếu. Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ
thông tin và truyền thông, kinh tế tri thức ngày càng phát
triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến sự phát triển của
các nền giáo dục trên thế giới. Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Đổi mới căn bản,
toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá,
hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc
tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục là
khâu then chốt” [1], [2], [3]. Một trong những hướng đổi
mới quản lí đang được các nhà nghiên cứu trong và ngoài
nước quan tâm sâu sắc đó là quản lí giáo dục dựa trên
quản lí nhà trường.
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tiêu đề ra bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của
tổ chức; - Quản trị còn là việc thực hiện những hoạt động
trong mỗi tổ chức một cách có ý thức và liên tục…
Mặc dù có sự khác nhau về diễn đạt nhưng các quan
niệm trên đều thống nhất cho rằng quản trị phải bao gồm
3 yếu tố: 1) Phải có chủ thể quản trị và đối tượng quản trị.
Chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra tác động quản trị, bao
gồm một người hoặc nhiều người. Còn đối tượng quản trị
tiếp nhận sự tác động đó, là một tổ chức, một tập thể con
người, hoặc giới vô sinh (máy móc, thiết bị đất đai, thông
tin...); 2) Phải có một mục tiêu đặt ra cho cả chủ thể và đối
tượng quản trị. Mục tiêu này là căn cứ để chủ thể tạo ra các
tác động. Sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng
quản trị được thực hiện trong một môi trường luôn luôn
biến động; 3) Phải có một nguồn lực để chủ thể quản trị
khai thác và vận dụng trong quá trình quản trị.
2.1.2. Quản trị trường phổ thông
Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018
của Bộ GD-ĐT ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ
sở giáo dục phổ thông (GDPT) [4] đã chỉ rõ:
Quản trị nhà trường là quá trình xây dựng các định
hướng, quy định, kế hoạch hoạt động trong nhà trường;
tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục học sinh thông qua
huy động, sử dụng các nguồn lực, giám sát, đánh giá trên
cơ sở tự chủ, có trách nhiệm giải trình để phát triển nhà
trường theo sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của
nhà trường.
Hiệu trưởng, quản trị các hoạt động trong nhà trường
đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh,
phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở
thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh, đáp
ứng các tiêu chuẩn như:
- Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường:
hướng dẫn, hỗ trợ CBQL cơ sở GDPT về xây dựng kế
hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá
việc thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.
- Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh: đổi
mới quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh hiệu
quả; đảm bảo giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học,
giáo dục phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu,
sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh; kết
quả học tập, rèn luyện của học sinh được nâng cao.
- Quản trị nhân sự nhà trường: sử dụng giáo viên,
nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tinh
gọn, hiệu quả; đánh giá năng lực đội ngũ, tạo động lực
và tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp
thường xuyên cho giáo viên, năng lực quản trị nhà trường
cho đội ngũ CBQL và đội ngũ thuộc diện quy hoạch các
chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của nhà trường
có hiệu quả.

- Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường: tin học
hóa các hoạt động quản trị tổ chức, hành chính của nhà
trường; hướng dẫn, hỗ trợ CBQL cơ sở GDPT về quản
trị tổ chức, hành chính của nhà trường.
- Quản trị tài chính nhà trường: huy động các nguồn
tài chính hợp pháp theo quy định nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện của nhà trường; hướng dẫn, hỗ
trợ CBQL cơ sở GDPT về quản trị tài chính nhà trường.
- Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy
học, giáo dục học sinh của nhà trường: huy động các nguồn
lực để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong
dạy học, giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện của trường; hướng dẫn, hỗ trợ CBQL cơ sở
GDPT về quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong
dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường.
- Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường: chỉ
đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển
chất lượng bền vững; hướng dẫn, hỗ trợ CBQL cơ sở
GDPT về quản trị chất lượng giáo dục nhà trường.
Quản trị trường phổ thông là một vấn đề rất rộng, liên
quan đến nhiều lĩnh vực. Xung quanh khái niệm “quản trị
trường phổ thông”, ở trong nước cũng như ngoài nước, có
nhiều cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên, cách hiểu phổ biến
nhất về khái niệm này là quản trị trường phổ thông là quá
trình tổ chức, vận hành, kiểm soát hoạt động của trường
phổ thông nhằm đạt được mục tiêu quản trị một cách tối
ưu nhất. Quản trị trường phổ thông gắn liền với việc xây
dựng, tập hợp hệ thống quy tắc/luật lệ và hệ thống khen
thưởng/kỉ luật trong nhà trường; xác định các mối quan hệ
về thẩm quyền, quy định những cách thức tổ chức và
khuyến khích sự phục tùng/đồng thuận với các chính sách
và thủ tục được ban hành [5], [6], [7]…
2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản trị nhà
trường cho đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông
2.2.1. Yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Hiện nay, toàn cầu hóa và sự thúc ép của cuộc Cách
mạng 4.0, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đặt ra gay gắt cho tất cả các nước. Bản chất và đặc trưng
của Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự khác biệt với cuộc
ách mạng này với ba cuộc cách mạng trước đó là, nếu
như các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây chỉ phát
triển nhờ một phát minh công nghệ và một sự tích hợp
đơn giản, thì cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ
nhờ sự tích hợp rất nhiều công nghệ đột phá với công
nghệ số. Trong công nghiệp 4.0, sự xuất hiện và bị thay
thế nhanh chóng của các loại công nghệ dẫn đến sự xuất
hiện nhanh chóng của các loại hình nghề nghiệp phi
truyền thống. Đây là đặc điểm quan trọng không những
để định hướng cho việc thay đổi giáo dục mà còn định
hướng “học tập suốt đời”; còn trở thành “sợi chỉ đỏ”
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xuyên suốt đối với mọi kĩ năng làm việc trong thời kì
công nghiệp 4.0. Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF, 2016)
[8] đưa ra một khung nhìn về ba nhóm năng lực và kĩ
năng làm việc: (i) có năng lực cơ bản (năng lực nhận thức
và năng lực thể chất); (ii) kĩ năng cơ bản (kĩ năng nội
dung và kĩ năng xử lí); (iii) kĩ năng liên chức năng (kĩ
năng xã hội, kĩ năng quản lí nguồn nhân lực, kĩ năng kĩ
thuật, kĩ năng hệ thống và kĩ năng giải quyết các vấn đề
phức tạp). Hecklau, Galeitzke, Flachs, Kohl (2016) [9]
giới thiệu 4 nhóm năng lực cần cho người lao động 4.0:
Nhóm năng lực kĩ thuật (kiến thức, kĩ năng kĩ thuật, thực
hiện thao tác quy trình, lập trình, IT và đa phương tiện);
Nhóm kĩ năng phương pháp (sáng tạo, sáng nghiệp, giải
quyết vấn đề, mâu thuẫn, ra quyết định, phân tích, kĩ năng
nghiên cứu và định hướng năng suất); Nhóm kĩ năng xã
hội (giao tiếp, ngôn ngữ, mạng lưới hợp tác, chuyển giao
kiến thức, lãnh đạo); Nhóm kĩ năng cá nhân (linh hoạt,
kiên trì, vượt khó, động cơ làm việc, chịu đựng áp lực…).
Trước yêu cầu đó đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản
trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông.
2.2.2. Yêu cầu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
và đào tạo
Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT là “đổi mới
những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư
tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ
chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đến hoạt
động quản trị của các cơ sở GD-ĐT và việc tham gia của
gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi
mới ở tất cả các bậc học, ngành học” [3]. Trong những
vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết nói trên, đổi mới đào tạo, bồi
dưỡng nhà giáo và CBQL giáo dục phải đi trước một
bước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành
Trung ương (khóa XI) đã nhấn mạnh: “Xây dựng quy
hoạch, kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và
CBQL giáo dục gắn với nhu cầu phát triển KT-XH, bảo
đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế... ” [3; tr
136-137].
2.2.3. Yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa
giáo dục phổ thông
Chương trình GDPT mới sẽ được triển khai từ năm
2020, chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang phát triển
phẩm chất và năng lực sẽ là tiền đề cho công cuộc đổi mới
căn bản và toàn diện GDPT [10]. Nghị quyết số
88/2014/QH13 của Quốc hội về Đổi mới chương trình,
sách giáo khoa GDPT đã nhấn mạnh: “Đổi mới chương
trình, sách giáo khoa GDPT nhằm tạo chuyển biến căn
bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT; kết hợp
dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần
chuyển nền giáo dục nặng phẩm chất và năng lực sang nền
giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực,

hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của
mỗi học sinh” [11]. Để thực hiện mục tiêu trên, chương
trình GDPT được đổi mới theo hướng tinh giản, hiện đại,
thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng
nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực
tiễn; tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở
các lớp học trên. Chương trình phổ thông được xây dựng
bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo
dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc; đồng thời
trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và
nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung
giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối
tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo
dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường
với gia đình, chính quyền và xã hội. Vì vậy, đòi hỏi hiệu
trưởng phải chủ động, linh hoạt, vận dụng sáng tạo chương
trình quốc gia, chương trình địa phương cho phù hợp với
đặc điểm học sinh và điều kiện, bản sắc riêng của từng nhà
trường nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các phẩm chất,
năng lực của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu
giáo dục của cấp học, góp phần thực hiện thắng lợi sự
nghiệp đổi mới giáo dục của địa phương.
2.2.4. Đáp ứng sự thay đổi vai trò của người thầy trong
bối cảnh mới
Cách mạng 4.0 đòi hỏi nền giáo dục phải chú trọng vấn
đề phát triển năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo cho
người học. Một trong những điểm nổi bật là sự phân hóa
đến từng đối tượng người học. Mỗi học sinh có nhu cầu và
khả năng học tập khác nhau. Các tiến bộ về công nghệ cho
phép giáo viên có thể thiết kế lộ trình học tập riêng biệt
phù hợp với từng trường hợp cụ thể và dạy học sinh cách
tự học; dạy cho học sinh học cách tư duy, cách đánh giá
các tình huống, các vấn đề phức tạp trong cuộc sống, qua
đó hình thành năng lực giải quyết vấn đề. Công nghệ phát
triển có ảnh hưởng lớn đến vai trò của giáo viên trong lớp
học. Hệ thống quản lí trường học với sự hỗ trợ của công
nghệ có thể cung cấp hệ thống dữ liệu giúp giáo viên theo
dõi sự tiến bộ của mỗi lớp học, qua đó có những phản hồi
ngay lập tức với những khó khăn mà học sinh đang gặp
phải. Vì vậy, giáo viên và CBQL trong bối cảnh mới đang
có những thay đổi lớn về vai trò. Để đáp ứng yêu cầu này,
đội ngũ nhà giáo, CBQL phải có cơ cấu hợp lí, đủ về số
lượng và cần có những năng lực mới như năng lực sáng
tạo, sáng nghiệp và học tập suốt đời. Họ phải có tâm huyết,
trách nhiệm, tầm nhìn và sáng tạo.
Từ những yêu cầu trên đòi hỏi mỗi CBQL vừa là nhà
giáo dục, vừa là nhà quản lí, quản trị nhà trường/ quản trị
lớp học, nhà hoạt động xã hội, nhà phát triển cộng đồng.
Điều đó đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản trị nhà
trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông.
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Căn cứ nhu cầu thực tế cần bồi dưỡng của hiệu trưởng,
căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà
trường, căn cứ khả năng tài chính cho phép, các Sở, Phòng
chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm, bao
gồm: Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương thức bồi dưỡng,
thời gian, kinh phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
liên quan làm cơ sở cho việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
2.3.5. Tổ chức bồi dưỡng
Về phương thức bồi dưỡng: Nên tập trung hiệu
trưởng theo từng đợt hoặc theo cụm trường để bồi dưỡng
trực tiếp cho họ. Đồng thời, khuyến khích CBQL tự bồi
dưỡng. Vào đầu năm học, hiệu trưởng đăng kí nội dung,
kế hoạch tự bồi dưỡng cho trường, Phòng, Sở. Sản phẩm
tự bồi dưỡng là một trong những tiêu chí để quy hoạch,
sử dụng và đánh giá hiệu trưởng.
Về phương pháp bồi dưỡng: Nên kết hợp giữa
phương pháp lấy học viên làm trung tâm và tự bồi dưỡng
của hiệu trưởng là chủ yếu. Từ đó, chúng tôi đề xuất quy
trình bồi dưỡng hiệu trưởng gồm 5 bước sau đây: 1) Phát
tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn sơ bộ cho hiệu trưởng về
nội dung tài liệu hoặc yêu cầu hiệu trưởng xây dựng một
đề án quản trị nhà trường; 2) Hiệu trưởng tự nghiên cứu
tài liệu bồi dưỡng và xây dựng một đề án quản trị nhà
trường; 3) Tổ chức cho hiệu trưởng trao đổi về tài liệu
bồi dưỡng, xây dựng một đề án quản trị nhà trường theo
từng trường, cụm trường; 4) Tập trung những nội dung
hiệu trưởng chưa rõ, chưa thống nhất qua tự nghiên cứu
và trao đổi, thảo luận; 5) Tổ chức giải đáp những nội
dung hiệu trưởng chưa rõ hoặc chưa thống nhất ở tài liệu
bồi dưỡng; bổ sung kiến thức và kĩ năng giúp hiệu trưởng
hiểu sâu hơn tài liệu và đánh giá điều chỉnh, bổ sung đề
án quản trị nhà trường cho hiệu trưởng.
Về hình thức bồi dưỡng: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng
cao của nền giáo dục hiện đại, hiệu trưởng cần được bồi
dưỡng dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Bồi
dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng tập trung, bồi dưỡng theo
hình thức từ xa, qua hệ thống LMS, online với các học liệu
phát cho người học hoặc qua mạng internet...
2.3.6. Đánh giá kết quả bồi dưỡng
Cùng với việc đổi mới về nội dung, phương pháp,
hình thức bồi dưỡng hiệu trưởng, cần thiết phải đổi mới
việc đánh giá kết quả bồi dưỡng hiệu trưởng.
Về nội dung đánh giá: Cần đánh giá trên 3 phương
diện: Thứ nhất, nhận thức của hiệu trưởng về các vấn đề
được bồi dưỡng; Thứ hai, khả năng vận dụng những kiến
thức, kĩ năng được bồi dưỡng vào công tác quản trị, lãnh
đạo, chỉ đạo, vào thực tế quản trị nhà trường; Thứ ba, cho
hiệu trưởng làm đề án quản trị nhà trường.
Về hình thức đánh giá: Có thể sử dụng các hình thức
đánh giá, như: Tự đánh giá, đánh giá của trường, đánh
giá của Sở, Phòng…

2.3. Quy trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị
nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông
2.3.1. Xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ hiệu trưởng
Để xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ hiệu
trưởng, cần phải phân tích thực trạng đội ngũ hiệu trưởng
để làm rõ họ là ai? Họ có vai trò như thế nào trong sự
nghiệp đổi mới giáo dục? Họ đang ở trình độ nào? Năng
lực lãnh đạo, quản trị nhà trường như thế nào? Điểm
mạnh, điểm yếu của họ là gì? Phải bồi dưỡng cái gì,
phương pháp, hình thức bồi dưỡng như thế nào? Từ đó,
chúng ta xác định nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ CBQL.
Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu và chương trình bồi
dưỡng cho phù hợp.
2.3.2. Xác định mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí
Mục tiêu bồi dưỡng là nhằm trang bị kiến thức, truyền
thụ kinh nghiệm, hình thành kĩ năng trong hoạt động, hình
thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và tâm lí,
tạo nên những mẫu hình cơ bản của hiệu trưởng trường
phổ thông, từ đặc trưng và yêu cầu của xã hội, tạo ra năng
lực hành động mới tương ứng cho mỗi hiệu trưởng; nhằm
khắc phục mặt hạn chế, phát huy mặt tích cực trong mỗi
người, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của mỗi cá
nhân trong quá trình hoạt động; tạo ra chất mới và sự phát
triển toàn diện của hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng
yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.
2.3.3. Xây dựng nội dung bồi dưỡng
Căn cứ vào những yêu cầu đối với hiệu trưởng trong
bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, chương
trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hiệu
trưởng cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau:
1) Hiệu trưởng trường phổ thông trước bối cảnh đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và hội nhập quốc tế;
2) Bồi dưỡng cho hiệu trưởng kĩ năng lập kế hoạch
chiến lược phát triển nhà trường;
3) Bồi dưỡng cho hiệu trưởng về nghiệp vụ lãnh đạo,
quản trị;
4) Bồi dưỡng cho hiệu trưởng năng lực quản trị, xây
dựng và phát triển chương trình môn học;
5) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá
theo hướng phát triển năng lực học sinh;
7) Xây dựng môi trường giáo dục nhà trường an toàn,
lành mạnh, hạnh phúc và kết nối cộng đồng;
8) Bồi dưỡng cho hiệu trưởng năng lực quản trị tài
chính, cơ sở vật chất, huy động nguồn lực phục vụ sự
nghiệp đổi mới GDPT;
9) Bồi dưỡng cho hiệu trưởng năng lực xử lí khủng
hoảng truyền thông;
10) Bồi dưỡng cho hiệu trưởng năng lực hợp tác quốc
tế trong GD-ĐT.
2.3.4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hiệu trưởng
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Kết quả đánh giá được lưu giữ vào hồ sơ cán bộ, làm
căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, kế hoạch luân chuyển, bố trí sử dụng đội
ngũ hiệu trưởng.
3. Kết luận
Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hội
nhập quốc tế và trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp
4.0, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, cách tổ chức, quản trị
nhà trường của đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông.
Yêu cầu này được đặt ra như một vấn đề then chốt. Đó
cũng chính là đòi hỏi đối với công tác bồi dưỡng cán bộ.
Muốn phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu
trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập
quốc tế, cần đổi mới công tác bồi dưỡng. Để đổi mới
công tác này, cần triển khai thực hiện một cách đồng bộ
các giải pháp trên.
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