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THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trương Thị Hiền Hòa - Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Ngày nhận bài: 02/9/2019; ngày chỉnh sửa: 20/9/2019; ngày duyệt đăng: 02/10/2019.
Abstract: In Hanoi City, the quality accreditation of general education institutions has been
implemented since the 2009-2010 school year. Hanoi Department of Education and Training
organized training courses, issued guiding documents, and plans to implement educational quality
accreditation for all levels of education in general and for primary schools in particular. The article
shows the current situation of managing self-assessment activities on the quality in elementary
schools in Ba Dinh district in order to improve the management and organization of educational
quality self-assessment activities in primary schools in the locality, through which it creates strong
changes and in-depth, contributes to improving the quality of education.
Keywords: Management, self-assessment activities, educational quality, primary school.
nhiều nhà trường đã thấy được hiện trạng chất lượng,
điểm mạnh, điểm yếu và đã xây dựng kế hoạch cải tiến
chất lượng sát thực và hiệu quả hơn. Kiểm định chất
lượng giáo dục từng bước làm thay đổi cách nhìn nhận
về công tác quản lí và chỉ đạo, tăng cường năng lực
quản lí nhà trường và quản lí dạy, học. Trong các nhà
trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo
dục, văn hóa chất lượng từng bước hình thành, cán bộ
quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng
xã hội có trách nhiệm xây dựng nhà trường ngày một
tốt hơn.
Bài viết khái quát về tình hình GD-ĐT quận Ba
Đình, qua đó nêu lên một số đánh giá chung về thực
trạng quản lí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục
ở các trường tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về tình hình giáo dục và đào tạo quận
Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Tình hình các trường trên địa bàn quận Ba Đình:
Toàn quận hiện có 72 trường mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở (51 trường công lập, 21 trường ngoài công
lập), trong đó có 48 trường công lập do Quận trực tiếp
quản lí. Khối trường mầm non có 20 trường công lập,
20 trường ngoài công lập; đáp ứng được khoảng 90,0%
trẻ mẫu giáo và 100% trẻ 5 tuổi trong độ tuổi đến
trường. Khối trường tiểu học có 17 trường công lập và
02 trường ngoài công lập; cơ bản đáp ứng được 100%
trẻ trong độ tuổi đến trường. Khối trường trung học cơ
sở có 11 trường công lập, 01 trường thực nghiệm (thuộc
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), 01 trường dân lập.
Cơ bản đáp ứng được 100% trẻ trong độ tuổi đến
trường.
Cơ sở vật chất của các trường học nhìn chung còn
nhiều hạn chế về diện tích, quy mô. Đa số các trường

1. Mở đầu
GD-ĐT đóng vai trò quan trọng đối với sự hưng
thịnh của dân tộc, là chìa khóa, động lực thúc đẩy nền
kinh tế phát triển. Toàn cầu hóa 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. Đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng
được yêu cầu thay đổi của khoa học công nghệ và toàn
cầu hóa là nhiệm vụ được chú trọng hàng đầu.
Ở Việt Nam, chất lượng giáo dục, quản lí chất lượng
và nâng cao chất lượng giáo dục đang là những vấn đề
được Nhà nước và xã hội quan tâm. Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XI đã xác định: “Thực hiện kiểm định chất
lượng GD-ĐT ở tất cả các bậc học” [1; tr 131]. Luật
Giáo dục cũng nêu rõ: “Kiểm định chất lượng giáo dục
là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện
mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà
trường và cơ sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất
lượng giáo dục được thực hiện định kì trong phạm vi cả
nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định
chất lượng giáo dục được công bố công khai để xã hội
biết và giám sát. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có trách nhiệm
chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục”
[2; Điều 17].
Kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là một
giải pháp quản lí để nâng cao chất lượng giáo dục.
Trong những năm gần đây, công tác này tiếp tục được
đổi mới, có nhiều giải pháp được đưa ra và phát huy
hiệu quả, góp phần duy trì, đảm bảo và nâng cao chất
lượng giáo dục các nhà trường. Các cấp quản lí giáo
dục, các nhà trường được tiếp cận với mô hình quản lí
hiện đại, tiên tiến. Qua tự đánh giá, đánh giá ngoài,
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chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đảm bảo các tiêu chí
chuẩn quốc gia, chưa đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để
nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kì hội nhập
quốc tế.
- Tình hình đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo
viên tiểu học trên địa bàn quận Ba Đình: Đội ngũ cán
bộ quản lí, giáo viên, nhân viên hiện nay của 3 cấp học
là 2.198 người, cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo tỉ lệ cơ
cấu hợp lí giáo viên các bộ môn, các cấp. 100% giáo
viên đạt chuẩn đào tạo của cấp học.
Hiện nay, toàn Quận có tổng số 886 cán bộ, giáo
viên cấp tiểu học (716 giáo viên, 170 nhân viên), trong
đó tỉ lệ đạt chuẩn là 100%, đạt trên chuẩn là 92%. Tổng
số cán bộ, giáo viên, nhân viên là Đảng viên: 255 người
(chiếm tỉ lệ 29%). Trình độ lí luận chính trị trung cấp:
96 người (chiếm tỉ lệ 11%); trình độ lí luận chính trị cao
cấp, cử nhân: 2 người (chiếm tỉ lệ 0,3%). Trình độ
chuyên môn về quản lí giáo dục: 20 người (chiếm tỉ lệ
2,2%). Độ tuổi trung bình là 39.
Tổng số giáo viên hiện đang công tác đã từng đạt
danh hiệu dạy giỏi cấp quận là 311 người (chiếm tỉ lệ
43%), cấp thành phố là 73 người (chiếm tỉ lệ 10%). Tổng
số giáo viên đã có sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố
là 153 người. Các trường có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp
quận và thành phố là: Hoàng Diệu, Kim Đồng, Phan Chu
Trinh, Thành Công A, Thành Công B, Việt Nam - Cu
Ba. Các trường có số lượng giáo viên dạy giỏi cấp quận
và thành phố còn thấp là: Ba Đình, Đại Yên, Nguyễn Bá
Ngọc, Nghĩa Dũng, Ngọc Hà, Vạn Phúc.
2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng
- Thời điểm thực hiện: tháng 3/2019 đến tháng
7/2019.
- Mục đích khảo sát: Phân tích, đánh giá thực trạng
quản lí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục các
trường tiểu học ở quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Nội dung khảo sát: Khảo sát thực trạng quản lí hoạt
động tự đánh giá chất lượng giáo dục các trường tiểu

học ở quận Ba Đình, TP. Hà Nội tập trung vào những
vấn đề cơ bản như: quản lí việc xây dựng kế hoạch tự
đánh giá chất lượng giáo dục ở trường tiểu học; quản lí
việc tổ chức, phối hợp, sử dụng các lực lượng cho hoạt
động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu
học; quản lí việc tổ chức thực hiện tự đánh giá chất
lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục các trường tiểu học; quản lí kết quả hoạt động
tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học
và việc thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề
ra trong báo cáo tự đánh giá.
- Đối tượng khảo sát: + Cán bộ quản lí giáo dục ở
Phòng GD-ĐT: 20 người; + Hiệu trưởng ở các trường
tiểu học: 19 người; + Giáo viên các trường tiểu học: 90
người.
- Phương pháp khảo sát: Sử dụng phương pháp điều
tra, phương pháp quan sát và phương pháp phỏng vấn,
trao đổi trực tiếp để tiến hành khảo sát thực trạng. Tiến
hành thu thập và phân tích số liệu điều tra để đưa ra
những nhận định đồng thời xác định được những
nguyên nhân, phát hiện ra những tồn tại, hạn chế.
- Xử lí số liệu khảo sát: Sử dụng phần mềm SPSS
để xử lí các phiếu trưng cầu ý kiến và các số liệu thống
kê thu được để phân tích, so sánh, xây dựng các biểu
đồ, các bảng phục vụ cho việc nghiên cứu.
2.3. Thực trạng hoạt động tự đánh giá chất lượng
giáo dục ở các trường tiểu học quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội
2.3.1. Thực trạng nhận thức của đội ngũ cán bộ quản
lí, giáo viên và nhân viên về tự đánh giá và kiểm định
chất lượng giáo dục
- Thực trạng nhận thức của hiệu trưởng các trường
tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội về ý nghĩa của hoạt
động tự đánh giá
Qua trao đổi, khảo sát bằng phiếu hỏi với 19 hiệu
trưởng, chúng tôi thu được kết quả như sau (xem
bảng 1):

Bảng 1. Thực trạng nhận thức của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội
về những tác động của hoạt động tự đánh giá tới nhà trường
Nội dung nhận thức
Nhất trí
Không nhất trí
Giúp hiệu trưởng biết được điểm mạnh, điểm yếu của trường một cách
19/19 (100%)
0
chính xác
Giúp hiệu trưởng nhà trường đưa ra biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng 19/19 (100%)
0
Giúp hiệu trưởng nhà trường công khai trước xã hội về chất lượng giáo dục 16/19 (84,2%)
03/19 (15,8%)
Hiệu trưởng nhận thức được vai trò của hoạt động tự đánh giá có ý nghĩa
16/19 (84,2%)
03/19 (15,8%)
quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường
Hoạt động này còn mang nhiều tính hình thức, tốn kém, chưa thực tế; gây
16/19 (84,2%)
03/19 (15,8%)
nhiều phiền toái, mất thời gian cho hoạt động chuyên môn của nhà trường
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động quản lí và điều hành thiếu chuyên nghiệp, chưa bài
bản của nhà trường gây ra tình trạng trên.
2.3.2. Thực trạng kết quả tự đánh giá của các trường tiểu
học quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong giai đoạn từ
năm 2015-2019
Hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục đã được
bắt đầu được thực hiện từ khi có Thông tư số
42/2012/BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD-ĐT. Tuy
nhiên, khi có Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày
22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng
giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường
tiểu học, Sở GD-ĐT TP. Hà Nội đã chỉ đạo các Phòng
GD-ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nhà trường thực
hiện hoạt động tự đánh giá. Quận Ba Đình có 10/19
trường đã được tổ chức kiểm định và công nhận đạt
chuẩn. Tuy nhiên, tất cả các trường đều vẫn đánh giá theo
Thông tư số 42/2012/BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ
GD-ĐT. Các trường còn lại đã tổ chức tự đánh giá theo
Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018. Đây
là năm đầu tiên thực hiện hoạt động tự đánh giá theo

Kết quả tổng hợp của bảng 1 cho thấy, các hiệu
trưởng đều nhận thức được ý nghĩa của hoạt động này
mang lại trong việc giúp xác định được thế mạnh và hạn
chế của nhà trường, từ đó đề ra những biện pháp cải tiến
để nâng cao chất lượng. Song, một số lại cho rằng
không có tác dụng công khai chất lượng giáo dục của
nhà trường vì thiếu nhiều tiêu chí để mô tả và thể hiện
được kết quả các mặt hoạt động của nhà trường; nhiều
người cho rằng chưa đem lại hiệu quả trong việc nâng
cao chất lượng giáo dục nhà trường vì điều đó phụ thuộc
vào hoạt động quản lí và chỉ đạo chuyên môn, tự đánh
giá làm mất nhiều thời gian, chồng chéo công việc, tốn
kém kinh phí, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động chuyên
môn trong nhà trường.
- Thực trạng nhận thức của giáo viên các trường tiểu
học quận Ba Đình, TP. Hà Nội về ý nghĩa của hoạt động
tự đánh giá
Qua thực tế khảo sát, trực tiếp làm hoạt động đánh
giá ngoài và sử dụng phiếu hỏi đối với 90 giáo viên,
chúng tôi thu được kết quả như sau (xem bảng 2):

Bảng 2. Thực trạng nhận thức của giáo viên các trường các trường tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội
về những tác động của hoạt động tự đánh giá tới nhà trường
Không
Nội dung nhận thức
Nhất trí
nhất trí
Giáo viên của trường đã hiểu và nắm được quy trình hoạt động tự đánh giá chất lượng
75/90
15/90
giáo dục; thấy đây là hoạt động thường niên của nhà trường
(83,3%)
(16,7%)
82/90
08/90
Giáo viên của trường hiểu được mục đích, ý nghĩa của hoạt động tự đánh giá
(91,1%)
(8,9%)
Giáo viên nhận thức được vai trò của hoạt động tự đánh giá đối với nhà trường trong
82/90
08/90
giai đoạn hiện nay
(91,1%)
(8,9%)
Giáo viên nhận thức được mỗi cá nhân phải có trách nhiệm quan tâm, chú trọng tới
79/90
11/90
chất lượng của hoạt động tự đánh giá trong nhà trường
(87,8%)
(12,2%)
Thấy đây là hoạt động làm mất nhiều thời gian, công sức; tăng áp lực cả về chuyên
21/90
69/90
môn và hồ sơ, sổ sách
(23,3%)
(76,7%)
Bảng 2 cho thấy, hầu hết giáo viên đã nhận thức được
quy trình làm việc và coi đây là việc làm thường niên của
mỗi nhà trường. Nhiều giáo viên hiểu rất sâu, nắm rõ mục
đích, ý nghĩa và vai trò của hoạt động tự đánh giá đối với
hoạt động giáo dục trong nhà trường, từ đó xác định được
đây là trách nhiệm không chỉ của cán bộ quản lí mà còn
là của mỗi cá nhân giáo viên, nhân viên của nhà trường.
Tuy nhiên, bên cạnh đó hầu hết đều cho rằng hoạt
động này gây áp lực, tạo gánh nặng cho giáo viên về hồ
sơ sổ sách, máy móc về hệ thống văn bản và làm mất
nhiều thời gian, gây ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động
dạy và học. Điều này là do một số chưa nhận thức đúng
vai trò, ý nghĩa dẫn đến việc làm chưa phù hợp, chưa phát
huy hết trách nhiệm trong hoạt động; một số do hoạt
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thông tư mới nên các nhà trường còn gặp nhiều khó khăn
trong nắm và hiểu nội hàm các tiêu chí để thực hiện đánh
giá, tỉ lệ các trường đạt kết quả đánh giá ở cấp độ 3 rất
cao nhưng chưa phản ánh đúng thực trạng. Kết quả của
hoạt động tự đánh giá của các nhà trường đã được chú
trọng và nâng cao hơn, đem lại hiệu quả thiết thực trong
hoạt động giáo dục. Hiệu quả từ hoạt động này đem lại
được đánh giá như sau:
Thứ nhất, năng lực quản lí của hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng được nâng cao và mang tính chuyên nghiệp hơn.
Mỗi cán bộ quản lí đã dần định hình được các công việc
phải làm, phải tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra,
giám sát một cách khoa học thông qua chính quá trình
đảm bảo những tiêu chí thuộc bộ tiêu chuẩn của Thông
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tư số 17/2018/TT-BGDĐT. Nghiệp vụ lưu trữ, bảo quản,
sắp xếp các hồ sơ, thông tin của nhà trường được thực
hiện có bài bản, giúp thuận lợi trong quá trình cần truy
xuất hoặc lấy thông tin từ những năm trước.
Thứ hai, tạo được sự quan tâm vào cuộc của các cấp,
các ngành với nhà trường bởi những tiêu chí đánh giá nhà
trường rất rõ ràng. Nhiều tiêu chí để đảm bảo thực hiện đạt
không phải trách nhiệm riêng của nhà trường mà cần có sự
quan tâm chỉ đạo tích cực từ các cấp ủy đảng, sự ủng hộ,
giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể, xã hội trong và ngoài
nhà trường. Các nhà trường đã nắm bắt được cơ hội và
đem tới sức lan tỏa của giáo dục tới toàn thể các lực lượng
xã hội trên địa bàn, tranh thủ được sự đồng thuận và ủng
hộ mạnh mẽ cho các phong trào giáo dục của địa phương.
Thứ ba, chất lượng dạy học cùng các hoạt động giáo
dục mọi mặt của nhà trường được nâng cao và mang tính
ổn định. Mỗi giáo viên có trách nhiệm hơn, tâm huyết
hơn đối với hoạt động chuyên môn.
Tuy nhiên, có thể nói rằng, những hiệu quả trên chỉ
được đem lại ở một số trường đã thực hiện tốt hoạt động
tự đánh giá cũng như hoạt động quản lí tự đánh giá;
những đơn vị thực hiện theo tính chất đối phó hoặc chưa
đúng bài bản, thiếu sáng tạo thì kết quả vẫn rất hạn chế.
2.4. Thực trạng quản lí hoạt động tự đánh giá chất
lượng giáo dục ở các trường tiểu học quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội
2.4.1. Thực trạng quản lí kế hoạch tự đánh giá chất
lượng giáo dục của các trường tiểu học quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội
Qua quá trình trao đổi với các trường tiểu học cũng
như nghiên cứu các tài liệu kế hoạch của hội đồng tự
đánh giá các nhà trường tiểu học quận Ba Đình, chúng
tôi ghi nhận sự chỉ đạo sát sao của Sở cùng Phòng GDĐT trong việc tổ chức tập huấn về quy trình đánh giá chất
lượng trường tiểu học. Những nội dung và phương pháp
thực hiện hoạt động tự đánh giá được cán bộ chuyên
trách về kiểm định chất lượng giáo dục truyền tải đầy đủ.
Sở, Phòng GD-ĐT đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định
thời gian thực hiện, đối tượng tiến hành và dự kiến thời
gian hoàn thiện. Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, tất cả
các nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch tự đánh
giá của đơn vị khá chi tiết, đảm bảo những yêu cầu về
tiến độ; kế hoạch các nhà trường hầu hết đảm bảo thực
hiện được mục tiêu của hoạt động tự đánh giá.
Tuy nhiên, nhiều kế hoạch còn chung chung, sao
chép giống nhau, thiếu tính thực tiễn, chưa thể hiện được
nét đặc thù của từng trường. Điều đó chứng tỏ lãnh đạo
nhà trường chưa thực sự quan tâm tới hoạt động này,
chưa có sự đầu tư, tính toán kĩ lưỡng để có kế hoạch sát
thực, mang lại hiệu quả trong triển khai.
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- Thực trạng thành lập nhóm chuyên trách:
Qua điều tra, nghiên cứu, chúng tôi thấy hoạt động
quản lí của nhà trường trong việc xây dựng phương án
tuyển chọn và sử dụng đội ngũ của các nhóm chuyên
trách về cơ bản đã lựa chọn được đúng những người có
năng lực tốt, được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng
lực, phạm vi đang phụ trách và đủ khả năng đáp ứng
được yêu cầu của công việc.
Bên cạnh đó, còn một số trường hiệu trưởng vẫn chưa
xác định được hết vai trò của các nhóm công tác trong
hoạt động tự đánh giá. Thay vì mỗi nhóm công tác thực
hiện nhiệm vụ tự đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn
mình phụ trách thì lại được phân công chỉ làm nhiệm vụ
thu thập, sắp xếp các minh chứng, còn hoạt động tự đánh
giá (viết báo cáo) do hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng
và nhóm thư kí làm. Một số hiệu trưởng phân công phụ
trách các tiêu chuẩn chưa phù hợp: có tiêu chuẩn ít minh
chứng (tiêu chuẩn 4) hoặc nhiều minh chứng thực tế (tiêu
chuẩn 3) thì lại phân công nhiều người phụ trách đánh
giá, trong khi những tiêu chuẩn khác phức tạp hơn, đòi
hỏi phải có sự nghiên cứu kĩ nội hàm tiêu chí cùng các
văn bản liên quan thì lại phân công ít người phụ trách.
- Thực trạng xây dựng các quy chế làm việc, thu thập
và phân tích thông tin, minh chứng:
Qua nghiên cứu các văn bản của nhà trường về xây
dựng các quy chế làm việc của hội đồng tự đánh giá
trong hoạt động thu thập, phân tích thông tin minh
chứng, kết hợp khảo sát ý kiến của thành viên hội đồng
tự đánh giá nhà trường về vấn đề này thông qua phiếu
hỏi đối với 90 giáo viên trong hội đồng tự đánh giá các
nhà trường, chúng tôi thu được kết quả như sau (xem
bảng 3, trang bên):
Qua kết quả thu được ở bảng 3 cho thấy, hầu hết các
nhà trường đều không quan tâm tới hoạt động này, phần
lớn các trường không xây dựng quy chế làm việc thu thập
và phân tích thông tin, minh chứng mà chỉ có hướng dẫn
sơ bộ bằng lời nói trong các buổi làm việc của hội đồng
tự đánh giá. Một số trường đã xây dựng quy chế này
nhưng chưa phù hợp với đặc điểm đơn vị, chưa đáp ứng
được yêu cầu của công việc và dẫn đến chưa được thực
hiện triệt để, không đem lại hiệu quả, vì thế tình trạng
phục hồi, tạo lại minh chứng không thực tế xảy ra hầu
hết ở các nhà trường dẫn đến việc đánh giá chưa chính
xác. Chế độ cho người làm công tác tự đánh giá hầu như
không được đảm bảo.
2.4.2. Thực trạng quản lí việc tổ chức, phối hợp, sử
dụng các lực lượng cho hoạt động tự đánh giá chất
lượng giáo dục
- Thực trạng chỉ đạo quá trình thực hiện hoạt động
tự đánh giá:
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Bảng 3. Thực trạng xây dựng các quy chế làm việc thu thập và phân tích thông tin,
minh chứng tại các trường tiểu học ở quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Nội dung hoạt động
Rất tốt
Tốt
Quy chế làm việc thu thập và phân tích thông tin, minh chứng của nhà trường
8/90
8/90
có được lãnh đạo nhà trường quan tâm triển khai như thế nào?
(9%)
(9%)
Quy chế làm việc thu thập và phân tích thông tin, minh chứng của nhà trường
4/90
6/90
có được công khai tới các cá nhân và tổ chức trong đơn vị như thế nào?
(4,5%)
(6,5%)
Quy chế làm việc thu thập và phân tích thông tin, minh chứng của nhà trường
2/90
8/90
đã thật sự phù hợp với đặc thù đơn vị chưa?
(2%)
(9%)
Quy chế làm việc thu thập và phân tích thông tin, minh chứng của nhà trường
3/90
6/90
đã đảm bảo cho các yêu cầu (tài chính, chuyên môn - kĩ thuật) của hoạt động
(3,5%)
(6,5%)
tự đánh giá chưa?
Quy chế làm việc thu thập và phân tích thông tin, minh chứng của nhà trường
55/90
24/90
có được hội đồng tự đánh giá cùng giáo viên chấp hành tốt không?
(61%)
(27%)
Bảng 4. Thực trạng tổ chức thu thập và phân tích minh chứng
trong các trường tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Nội dung hoạt động
Rất tốt
Tốt
12/110
Hoạt động thu thập minh chứng cho hoạt động tự đánh giá được các đồng 98/110
chí quan tâm và coi trọng như thế nào?
(89,1%)
(10,9%)
60/110
Các minh chứng được kiểm tra, xử lí đối chiếu sát với nội hàm của mỗi tiêu 28/110
chí không?
(25,5%)
(54,5%)
Hướng dẫn danh mục minh chứng và các mã hóa danh mục minh chứng
20/110
theo hướng dẫn có thuận tiện cho hoạt động tự đánh giá và các hoạt động
0
(18,2%)
thường ngày của nhà trường không?
Chất lượng các minh chứng thu thập được có phản ánh hết thực trạng của 57/110
23/110
nhà trường không?
(51,8%)
(20,9%)
Qua nghiên cứu tài liệu lưu trữ: Hộp lưu trữ minh
chứng cùng các minh chứng thực tế do nhà trường giới
thiệu và khảo sát bằng phiếu hỏi đối với 20 cán bộ quản
lí, 90 giáo viên của các nhà trường trên địa bàn, chúng tôi
thu được kết quả sau (xem bảng 4):
Từ kết quả nghiên cứu và qua phỏng vấn, trao đổi với cán
bộ, giáo viên nhà trường cùng các tổ chức liên quan về quá
trình quản lí, chỉ đạo thực hiện hoạt động này, chúng tôi đánh
giá các nhà trường đã rất quan tâm tới hoạt động thu thập
minh chứng nếu không muốn nói là quan tâm tới mức thái
quá. Tuy nhiên, kĩ thuật xử lí và phân tích minh chứng theo
nội hàm của các tiêu chí thì lại chưa được chú trọng. Các nhà
trường hầu hết chỉ đạo đội ngũ làm công tác tự đánh giá rà
soát các minh chứng theo tên gọi đã được Sở GD-ĐT định
hướng trong văn bản hướng dẫn về danh mục thông tin minh
chứng của các nhà trường (Phụ lục 01), chú trọng tới đề mục
và số lượng nhưng chưa chú ý đến chất lượng đảm bảo theo
yêu cầu nội hàm tiêu chí. Nhiều minh chứng có được là do
quá trình khôi phục (làm lại mới), nhiều minh chứng lặp lại
không cần thiết do cách hiểu máy móc của cán bộ quản lí nhà
trường nên chỉ đạo phải tạo ra minh chứng này.
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Chưa tốt
74/90
(82%)
80/90
(89%)
80/90
(89%)
81/90
90%
11/90
(12%)

Chưa tốt
0
22/110
(20%)
90/110
(81,8%)
30/110
(27,3%)

Hoạt động lưu trữ, sắp xếp các minh chứng để phục
vụ cho hoạt động tự đánh giá hằng năm được thực hiện
khá tốt, bài bản ở một số trường. Nhiều trường chưa chú
trọng hoạt động này, chưa coi đây là hoạt động thường
xuyên mà chỉ cần thiết khi có đoàn đánh giá ngoài đến
kiểm định chất lượng giáo dục thì mới cần thiết phải sắp
xếp để phục vụ yêu cầu của đoàn.
Điều này cho thấy, nhiều hiệu trưởng chưa thực sự
nghiêm túc trong việc thực hiện kế hoạch và chỉ đạo hoạt
động thu thập thông tin minh chứng của nhà trường dẫn
đến lơ là hoặc tạo áp lực không cần thiết đối với đội ngũ.
Việc thu thập được minh chứng chưa phù hợp với yêu
cầu, chưa sát thực, chưa phản ánh đúng hiện trạng của
từng hoạt động chất lượng trong nhà trường; có nhiều
minh chứng giả, minh chứng khôi phục lại.
- Thực trạng hoạt động chỉ đạo thực hiện đánh giá
mức độ đạt được của các tiêu chí:
Bằng quá trình thực tế nghiên cứu phiếu đánh giá tiêu
chí của nhà trường do các nhóm công tác tự đánh giá và
trao đổi với các tổ công tác trong hội đồng tự đánh giá về
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hoạt động chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ đạt được
của từng tiêu chí, chúng tôi thấy rằng hiệu trưởng các nhà
trường đã rất quan tâm, chú trọng tới hoạt động này,
thường xuyên chỉ đạo rà soát kĩ lưỡng về mức độ đạt
được của mỗi tiêu chí.
Tuy nhiên, quá trình này dựa nhiều vào cảm tính,
nhìn nhận theo bề nổi. Hiệu trưởng chưa hướng dẫn và
yêu cầu các tổ, nhóm công tác phân tích sâu những dữ
liệu đã có để đưa ra điểm mạnh, điểm yếu sát thực theo
nội hàm mỗi tiêu chí, từ đó mới có đánh giá chính xác.
Vì thế, nhiều nhà trường có kết quả đánh giá còn mâu
thuẫn với chính những điểm mạnh, điểm yếu đã xác định;
đánh giá thiếu trung thực mang tính thành tích nên không
có nhiều giải pháp cải tiến chất lượng hiệu quả, thiếu tính
khả thi. Nhiều đơn vị có phiếu đánh giá tiêu chí không
thống nhất với báo cáo tự đánh giá, thậm chí có đơn vị
còn không có phiếu đánh giá các tiêu chí (không biết báo
cáo tự đánh giá dựa vào đâu để viết).
- Thực trạng giám sát viết báo cáo các tiêu chuẩn và
báo cáo tự đánh giá:
Sau quá trình nghiên cứu các báo cáo tự đánh giá của
mỗi nhà trường và trao đổi, phỏng vấn với tổ công tác
thư kí của hội đồng tự đánh giá về hoạt động quản lí,
giám sát trong hoạt động viết báo cáo của hiệu trưởng
nhà trường, chúng tôi thấy rằng đây đang là điểm hạn chế

đưa ra để lấy căn cứ lập phiếu đánh giá tiêu chí (hoặc bỏ
qua), rồi tiếp tục yêu cầu các nhóm công tác tập hợp đủ
minh chứng theo như trong báo cáo đã đánh giá. Vì thế
mới có hiện tượng các nhà trường chỉ chú trọng tới việc
phân công các nhóm công tác làm nhiệm vụ quản lí và
thu thập minh chứng chứ không chú trọng tới hoạt động
tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn. Điều này dẫn đến báo cáo
tự đánh giá của các nhà trường chưa phản ánh đúng thực
trạng của nhà trường và mang màu sắc của một bản báo
cáo thành tích, chưa được coi như một bản công khai chất
lượng toàn diện của nhà trường đến toàn xã hội.
- Thực trạng kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt
động tự đánh giá:
+ Thực trạng giám sát việc thực hiện theo hướng dẫn
của các cấp quản lí:
Bằng thực tế nghiên cứu hoạt động lưu trữ công
văn, hướng dẫn thực hiện hoạt động tự đánh giá của
cấp trên tại các nhà trường; qua khảo sát bằng phiếu
hỏi đối với 19 hiệu trưởng và 90 giáo viên về chất
lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, hướng
dẫn của các cấp quản lí đối với nhà trường, của hiệu
trưởng đối với giáo viên về nghiệp vụ, chuyên môn
trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Kết
quả như sau (xem bảng 5):

Bảng 5. Thực trạng thực hiện theo các văn bản, hướng dẫn và chỉ đạo các cấp
về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Chất lượng hoạt động bồi dưỡng
Tốt
Khá
Chất lượng các buổi tập huấn và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
91/109
18/109
hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của Sở và Phòng GD-ĐT
(83,5%)
(16,5%)
được thực hiện như thế nào?
77/109
22/109
Hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về hoạt động kiểm
định chất lượng giáo dục đã đầy đủ, cụ thể, chi tiết chưa?
(70,6%)
(20,2%)
Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn của hiệu trưởng về nghiệp
41/109
20/109
vụ tự đánh giá trong nhà trường được thực hiện đảm bảo yêu cầu (số
(37,6%)
(18,3%)
lượng, thời gian, chất lượng) không?
45/109
26/109
Các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong hoạt động tự đánh giá của
nhà trường được hiệu trưởng triển khai và thực hiện như thế nào?
(41,2%)
(23,9%)
lớn ở hầu hết các nhà trường. Hiệu trưởng bỏ qua vai trò
là người quản lí, giám sát trong hoạt động này, hoặc là
người trực tiếp viết báo cáo, hoặc là giao toàn phần cho
phó hiệu trưởng trực tiếp viết báo cáo, thư kí chỉ có nhiệm
vụ cung cấp số liệu khi cần thiết. Nhưng điều quan trọng
là quá trình viết báo cáo tự đánh giá được thực hiện theo
một quy trình ngược: báo cáo được tư duy viết trước theo
bộ tiêu chuẩn (hoặc sao chép của đơn vị nào đó rồi sửa
lại), có đánh giá cụ thể các tiêu chí nhưng theo nhận định
một chiều của hiệu trưởng; sau đó kết quả đánh giá được
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Trung bình
0
10/109
(9,2%)
48/109
(44,1%)
38/109
(34,9%)

Qua thực tế và tổng hợp số liệu của bảng 5 cho thấy
chất lượng triển khai thực hiện hoạt động kiểm định chất
lượng giáo dục của quản lí Sở và Phòng GD-ĐT thực
hiện tốt, đúng, đủ theo yêu cầu.
Tuy nhiên, hoạt động quản lí chỉ đạo thực hiện tại các
nhà trường vẫn còn những hạn chế nhất định: chưa phát
huy tối đa giá trị các văn bản hướng dẫn của cấp trên;
chưa tổ chức thật tốt các yêu cầu về tập huấn hướng dẫn
cho các tổ nhóm công tác về kĩ thuật, nghiệp vụ làm công
tác tự đánh giá. Do vậy, kiến thức của đội ngũ cán bộ
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quản lí và giáo viên các nhà trường về công tác này chưa
vững, còn nhiều hạn chế.
+ Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình
hoạt động tự đánh giá:
Bằng thực tế nghiên cứu các tài liệu của hội đồng
tự đánh giá và khảo sát lấy ý kiến 20 cán bộ quản lí và
90 giáo viên về những nội dung liên quan đến hoạt
động kiểm tra, đánh giá của cán bộ quản lí nhà trường
tới hoạt động này, chúng tôi thu được kết quả như sau
(xem bảng 6):

2.4.3. Thực trạng phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể xã
hội trong và ngoài nhà trường
Bằng việc hỏi và khảo sát 39 cán bộ quản lí, 90 giáo
viên và 34 trưởng, phó ban đại diện cha mẹ học sinh các
nhà trường về sự quan tâm, ủng hộ và chung sức của các
tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường đối với hoạt
động tự đánh giá, chúng tôi thu được kết quả như sau
(xem bảng 7):
Kết quả nghiên cứu cho thấy, Phòng GD-ĐT đã có
sự tham mưu rất tốt với UBND quận Ba Đình để có sự

Bảng 6. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình hoạt động tự đánh giá
của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Chất lượng hoạt động kiểm tra, đánh giá
Rất tốt
Được
Chưa được
của nhà trường
22/110
34/110
54/110
Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình hoạt động tự đánh giá
của hiệu trưởng được diễn ra như thế nào?
(20%)
(31,0%)
(49,0%)
37/110
31/110
42/110
Đánh giá về chất lượng các nội dung kiểm tra đã được thực hiện như
thế nào?
(33,6%)
(28,2%)
(38,2%)
44/110
54/110
12/110
Hiệu quả mang lại cho hoạt động tự đánh giá của nhà trường sau mỗi
lần kiểm tra?
(40%)
(49,1%)
(10,9%)
Bảng 7. Thực trạng việc phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường
đối với hoạt động tự đánh giá của các trường tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Chất lượng hoạt động bồi dưỡng
Tốt
Khá
Trung bình
19/163
58/163
86/163
Sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể và tổ chức xã hội trên
địa bàn được đánh giá như thế nào?
(11,7%)
(35,6%)
(52,7%)
135/163
20/163
8/163
Sự quan tâm qua chính sách đầu tư của UBND huyện và Phòng GDĐT tới hoạt động tự đánh giá trong các nhà trường như thế nào?
(82,8%)
(12,2%)
(5,0%)
25/163
34/163
104/163
Sự quan tâm ủng hộ và hỗ trợ của chính quyền địa phương tới hoạt
động tự đánh giá trong các nhà trường như thế nào?
(15,4%)
(20,8%)
(63,8%)
45/163
97/163
21/163
Các đoàn thể và tổ chức xã hội trong nhà trường có sự phối hợp, ủng
hộ cho hoạt động tự đánh giá của nhà trường không?
(27,6%)
(59,5%)
(12,9%)
Các đoàn thể và tổ chức xã hội ngoài nhà trường có được biết để chủ
34/163
22/163
107/163
động nắm bắt và phối hợp, ủng hộ cho hoạt động tự đánh giá của nhà
(20,8%)
(13,6%)
(65,6%)
trường không?
14/163
35/163
114/163
Sau hoạt động tự đánh giá, cơ sở vật chất của các nhà trường được cải
thiện như thế nào từ các nguồn xã hội hóa tài trợ, ủng hộ?
(8,5%)
(21,5%)
(70,0%)
28/163
35/163
100/163
Kết quả của hoạt động tự đánh giá có tác động nhiều đến nhận thức
của các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường không?
(17,2%)
(21,5%)
(61,3%)
Thực tế trên cho thấy, hoạt động kiểm tra ít được các
nhà trường quan tâm thực hiện thường xuyên, đúng quy
trình bởi hoạt động tự đánh giá hầu như đều chỉ do lực
lượng cán bộ quản lí trực tiếp làm còn các cá nhân khi
được hỏi đều cho rằng nếu hoạt động này được quan tâm
với thái độ đúng đắn của nhà quản lí thì sẽ đem lại tác
dụng tốt cho hoạt động tự đánh giá, giúp quá trình tự
đánh giá đảm bảo chính xác hơn.
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quan tâm đầu tư, hỗ trợ đầy đủ về chính sách, chế độ và
các nguồn lực cần thiết cho các trường thực hiện tốt hoạt
động tự đánh giá và đánh giá ngoài.
Nhưng bên cạnh đó, hầu hết các nhà trường chưa thực
sự làm tốt hoạt động phối hợp trong hoạt động tự đánh giá.
Hiệu trưởng coi đây là việc làm của cán bộ quản lí nhà
trường, chưa tạo được sự vào cuộc của các tổ chức đoàn
thể trong nhà trường cũng như trên địa bàn. Kết quả của
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hoạt động tự đánh giá chưa được công bố rộng rãi tới các
đoàn thể và tổ chức xã hội ở địa phương để tranh thủ sự
ủng hộ, đóng góp cho kế hoạch cải tiến chất lượng ở những
năm tiếp theo. Chỉ đối với những trường sau khi được đánh
giá ngoài, nhận được những kiến nghị của đoàn đánh giá
ngoài mới có sự phối hợp để tranh thủ các nguồn lực, giúp
phát triển môi trường và chất lượng giáo dục.
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lí hoạt động tự
đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Những năm qua, công tác kiểm định chất lượng giáo
dục được Sở GD-ĐT tích cực thực hiện nhằm đánh giá
mức độ đạt được về chất lượng giáo dục đối với các nhà
trường. Đến nay, các nhà trường đã triển khai nghiêm túc
việc thực hiện việc tự đánh giá chất lượng theo đúng quy
trình từ mã hóa, xử lí, sắp xếp thông tin minh chứng đến
tổng hợp báo cáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục. Hằng năm, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT và
các trường thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất
lượng giáo dục. Thông qua kiểm định chất lượng giáo
dục, các nhà trường phải thực hiện tự đánh giá và đánh
giá ngoài. Đây là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, đối
chiếu với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để báo cáo
về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục dạy học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề
liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh nhằm đáp ứng
các tiêu chuẩn chất lượng.
Tự đánh giá chất lượng giáo dục là giải pháp quan
trọng trong đánh giá hiện trạng các cơ sở giáo dục. Những
năm qua, Sở GD-ĐT đã tích cực triển khai đánh giá ngoài
cho các trường tiểu học. Đến nay, toàn quận đã có 100%
các trường tiểu học hoàn thành tự đánh giá và có 10 trường
được cấp nhận giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn
chất lượng giáo dục (đạt tỉ lệ 52,69%). Mặc dù đã đạt được
những kết quả nhất định trong công tác tự đánh giá chất
lượng giáo dục nhưng hoạt động này vẫn còn là một vấn
đề mới cần được các cơ sở giáo dục quan tâm đúng mức,
bởi hoạt động tự đánh giá đến nay vẫn chưa trở thành hoạt
động thường kì, nhiều trường chưa đưa vào kế hoạch năm
học. Bên cạnh đó, do khối lượng công việc lớn, đòi hỏi
phải huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia với một
thời gian dài, hơn nữa kiểm định chất lượng giáo dục còn
khá đa dạng và phức tạp cả về lí luận lẫn thực tiễn nên
nhiều trường còn lúng túng trong công tác tự đánh giá chất
lượng giáo dục. Tuy nhiên, với sự cố gắng của tập thể cán
bộ, giáo viên và học sinh trong dạy và học, trong đổi mới
kiểm tra, đánh giá các mặt công tác, cùng sự quan tâm của
cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đầu tư
xây dựng vật chất thì chất lượng GD-ĐT của thành phố sẽ
ngày càng vững chắc với nhiều trường được đánh giá đạt
cấp độ cao trong kiểm định chất lượng giáo dục.
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3. Kết luận
Qua nghiên cứu, khảo sát thực trạng, đánh giá những
mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn của việc quản lí
hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường
tiểu học, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, có thể rút ra một số
nhận xét: Sở GD-ĐT đã quan tâm đến công tác tự đánh giá
chất lượng giáo dục các trường tiểu học trên địa bàn. Tuy
nhiên, đây là một công việc mới; cán bộ chuyên trách còn
thiếu kinh nghiệm nên việc tham mưu với các cấp lãnh đạo
cũng như công tác xây dựng kế hoạch hiệu quả chưa cao.
Mặc dù, công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục đã được
các cấp, các ngành quan tâm nhưng do nhận thức về tự
đánh giá chất lượng giáo dục chưa đầy đủ, chưa hiểu hết
về mục đích, ý nghĩa của nó nên việc phối hợp, hỗ trợ chưa
được thường xuyên, chưa đúng hướng, chưa khích lệ được
đông đảo mọi người cùng tham gia.
Các trường tiểu học đã tiến hành tự đánh giá theo
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, về cơ bản
đảm bảo đúng quy trình, tuy nhiên chất lượng còn
thấp, chưa phản ánh được chính xác chất lượng của
nhà trường, chưa đưa ra được biện pháp duy trì, phát
triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu do nhận thức
của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên chưa đồng
đều, còn mắc “bệnh thành tích”.
Quá trình tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc
thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường tiểu học;
Phòng GD-ĐT chưa được quan tâm đúng mức ảnh
hưởng đến kết quả tổng hợp, đánh giá và gây khó khăn
trong việc chỉ đạo, triển khai công tác tự đánh giá chất
lượng giáo dục của Sở GD-ĐT trong thời gian tiếp theo.
Chính vì vậy, việc đề xuất các biện pháp chỉ đạo thực
hiện quản lí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục
trường tiểu học quận Ba Đình, TP. Hà Nội trong tình hình
hiện nay và trong những năm tới là rất cần thiết.
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năm 2018 tính theo chuẩn nghèo đa chiều, tỉ lệ nghèo ở
khu vực miền núi phía Bắc là 18,4%, khu vực Tây
Nguyên là 13,9%). Các chính sách tạo việc làm khi triển
khai ở các địa phương còn chưa đồng bộ, tại nhiều địa
phương còn mang tính thời điểm, sách lược. GD-ĐT và
y tế còn tồn tại một số bất cập, chưa thực sự đáp ứng được
yêu cầu của sự phát triển, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng
xa, vùng dân tộc thiểu số; chế độ trợ cấp cho người hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, ưu đãi đối với người có công ở
một số địa phương còn chưa đảm bảo tính kịp thời, phù
hợp; một số chính sách khi đưa vào thực tế giai đoạn đầu
rất hiệu quả nhưng không duy trì, đảm bảo tính bền vững;
việc đảm bảo quy trình thực hiện chính sách đúng đắn,
khoa học chưa có tính đồng bộ ở cả nước; ý thức thực
hiện chính sách xã hội của người dân, trong đó có cả các
đối tượng hưởng thụ chính sách tuy đã được hình thành,
cải thiện nhưng chưa phát huy được sâu rộng và chưa
được nâng cao; đời sống nhân dân vẫn còn sự chênh lệnh
khá rõ rệt giữa miền xuôi và miền ngược, nông thôn và
thành thị (thu nhập bình quân đầu người ở khu vực thành
thị năm 2018 là 5.623 nghìn đồng và ở khu vực nông
thôn là 2.990 nghìn đồng; thu nhập bình quân đầu người
năm 2018 ở vùng đồng bằng sông hồng là 4.834 nghìn
đồng, ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc 2.455
nghìn đồng,…[7], [8], [9].
3. Kết luận
Nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về một số
yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội và khái quát
việc hiện thực hóa quan điểm của Người trong thực hiện
chính sách xã hội ở nước ta cho thấy quan điểm của Hồ
Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện
thắng lợi các chính sách xã hội ở nước ta. Đồng thời, sự
vận dụng quan điểm của Người vào thực hiện chính sách
xã hội ở nước ta tuy đã đạt nhiều thành tựu song vẫn còn
những hạn chế nhất định. Thực tiễn đó đòi hỏi toàn Đảng,
toàn dân ta cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quan điểm
của Hồ Chí Minh về các yêu cầu trong thực hiện chính
sách xã hội nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã
đạt được, khắc phục những khó khăn, thử thách để nâng
cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chính sách xã hội, từ đó
góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây
dựng nước nhà “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như Chủ
tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.
(Nghiên cứu này được tài trợ từ nguồn kinh phí
Khoa học công nghệ của Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội 2 cho đề tài mã số C.2018.38).
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