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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Các nhà kinh tế học chỉ ra rằng, có bốn nguồn lực cơ bản của xã hội đó 

là đất đai, lao động, vốn và năng lực kinh doanh. Bốn nguồn lực này có quan 

hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau để giúp xã hội loài người ngày càng 

phát triển. Trong đó, có một nguồn lực trung tâm, quyết định các nguồn lực 

còn lại đó là nguồn nhân lực (lao động). Nguồn nhân lực chính là nguồn lực 

con người, vừa là chủ thể lại cũng chính là khách thể của sản xuất xã hội. 

Nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết và chủ yếu tạo ra giá trị thặng dư cho các 

tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Đây là 

nguồn lực đảm bảo mọi sự sáng tạo trong tổ chức. Con người, với sức sáng 

tạo vô tận của não bộ, sẽ giúp sản xuất ra những hàng hóa, dịch vụ và các 

nguồn lực khác. Chính vì thế, nền kinh tế, xã hội, tổ chức, doanh nghiệp có 

phát triển nhanh hay không phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của tổ 

chức và xã hội đó. 

Đặc biệt, hiện nay, trong thời đại công nghệ 4.0, nguồn nhân lực chất 

lượng cao ngày càng được chú trọng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

đang là bài toán thách thức đối với các nhà quản trị trong các tổ chức, doanh 

nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp 

luôn chủ động trong sản xuất kinh doanh, chủ động trong các hoạt động quản trị 

các nguồn lực khác; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mang lại cho tổ chức, 

doanh nghiệp nguồn nhân lực dồi dào với chất lượng cao hơn trước, nâng cao 

sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, kỉ luật lao động cũng như năng lực 

cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp đó trên thị trường.  

Đối với một quốc gia đang trên đà phát triển như Lào, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ của các tổ chức, doanh nghiệp 

mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của toàn bộ xã hội. Nhất là trong bối cảnh toàn 

cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra cho nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào rất nhiều thách thức cũng như mang lại nhiều 



 2 

cơ hội thì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lại càng được đặt lên hàng đầu 

để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Tại các trường phổ thông trung học trên địa bànhuyện Houn, tỉnh 

Udomxay, Lào, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang là nhiệm vụ quan 

trọng được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo sát sao nhằm tạo nên nguồn 

nhân lực chất lượng cao, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong thời 

đại mới. Vì đây là một trong những cơ quan quan trọng, có ảnh hưởng tới các 

cơ sở giáo dục, đào tạo trong huyện, càng cần thiết phải có nguồn nhân lực 

chất lượng cao để có thể đưa nền giáo viên tại các tường của huyện ngày càng 

đạt những kết quả tốt, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

của huyện. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Nâng cao chất lƣợng đội ngũ 

giáo viên tại các trƣờng phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, 

tỉnh Udomxay, Lào” làm đề tài luận văn Thạc sĩ.  

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Để thực hiện đề tài này, tác giả đã nghiên cứu một số công trình 

nghiên cứu, tài liệu có liên quan đã được công bố như sau:  

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KHXH 05 Nguyễn Phú 

Trọng làm chủ nhiệm đề tài) 2000, “Luận chứng khoa học cho việc nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” đã 

đúc kết và đưa ra những quan điểm, sự định hướng trong việc sử dụng các 

biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và trong các 

lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội. Đây là một tài liệu được tham 

khảo hữu ích nhất trong trường hợp liên quan đến cán bộ là công chức, viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp. 

- “7 giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam”, Phạm Văn 

Sơn, Báo Giáo dục thời đại, 2015. Trong bài phỏng vấn, tác giả đã chỉ đưa ra 

7 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL gồm: “Nâng cao trình độ 

học học vấn và kĩ năng lao động, khuyến khích lao động tự học, gắn chiến 

lược phát triển nhân lực với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, trọng nhân 
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tài và xây dựng xã hội học tập, cải thiện thông tin về thị trường lao động, mở 

rộng hợp tác quốc tế”. 

 - Tạp chí Cộng sản số 786 (2008) - Tác giả Phạm Công Nhất, “Nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh 

tế”. Trên cơ sở phân tích rõ thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay, về số lượng và chất lượng. Tác giả đã nhấn mạnh chất lượng 

nguồn nhân lực nước ta còn nhiều bất cập và hạn chế do thu nhập bình quân 

đầu người thấp, vấn đề quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực còn kém, từ 

đó, tác giả đưa ra các giải pháp về nâng cao thu nhập cho người lao động, quy 

hoạch cán bộ đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, phát hiện đội ngũ 

nhân lực chất lượng cao…để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

- “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa 

đất nước” của Nguyễn Thanh (NXB Chính trị quốc gia năm 2005). Tác giả đã 

luận giải rõ phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của 

sự CNH -HĐH, đồng thời nêu lên một số thực trạng về phát triển nguồn nhân 

lực có chất lượng, trên cơ sở đó đưa ra một số định hướng chủ yếu trong phát 

triển nguồn nhân lực cho CNH - HĐH ở nước ta hiện nay… 

- Trịnh Hoàng Lâm (2016): “Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”, Tạp chí Lao động và Xã 

hội 29/9/2016. Tác giả đã đưa ra đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam, chỉ 

ra sáu hạn chế của nguồn nhân lực Việt Nam cũng như nguyên nhân của 

những hạn chế này, đồng thời căn cứ vào những yêu cầu đối với nguồn nhân 

lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập để đưa ra giải pháp nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. 

- Phạm Quang Khánh (2019): “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực Việt Nam trước yêu cầu số hóa kinh tế”, Tạp chí Công thương 

05/8/2019. Bài viết trình bày một cách khái quát về yêu cầu số hóa nền kinh 

tế đến từ cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở phân tích những thách thức, 
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khó khăn với nguồn nhân lực Việt Nam cả về số lượng lẫn chất lượng, từ đó 

tác giả đã đề xuất một số giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số. 

Các công trình “Quản lí chất lượng trong nhà trường” năm 1992 của 

West Burnham, “Quản lí chất lượng lấy nhà trường làm cơ sở” năm 1993 

của Dorothy Myers và Robert Stonihill, “Quản lí chất lượng trong giáo dục” 

năm1997 của Taylor.A. F.Hill. Những công trình này đã đưa ra những quan 

điểm và phương pháp vận dụng các nội dung quản lý chất lượng trong sản 

xuất vào đổi mới quản lý chất lượng trong giáo dục. “Quản trị nhân lực tổng 

thể Mục tiêu - Chiến lược - Công cụ” của Martin Hilb (2003) đã nêu lên một 

môi trường cạnh tranh trên toàn cầu ngày càng trở nên gay gắt. Mô hình quản 

trị nhân sự tổng thể và định hướng viễn cảnh sẽ đóng vai trò then chốt cho 

việc sống lâu dài của doanh nghiệp. Mô hình quản trị nhân sự tổng thể và 

định hướng viễn cảnh sẽ đóng vai trò then chốt cho việc sống còn lâu dài của 

doanh nghiệp. Mô hình này tập trung vào việc xây dựng chiến lược gọn nhẹ 

mà hạnh phúc cho mọi tình thế. Quyển sách này có thể giúp các tổ 

chức/doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam cạnh tranh thành công ở thị 

trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. 

Như vậy, có rất nhiều công trình nghiên cứu về nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là chất lượng nguồn 

nhân lực trong thời đại mới; điều này cho thấy tầm quan trọng của nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào 

nghiên cứu vềnâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường phổ thông 

trung học trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. Và đây chính là 

khoảng trống tác giả nghiên cứu. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường 

phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. 
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3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

tại các trường phổ thông trung học. 

- Phân tích thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. 

 - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu nâng cao chất lượng đội 

ngũ giáo viên tại các trường phổ thông trung học. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại các trường phổ thông trung học 

trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. 

+ Về thời gian: Từ 2017 – 2019 và đề xuất giải pháp đến năm 2025. 

+ Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu về nâng cao chất lượng đội 

ngũ giáo viên tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, 

tỉnh Udomxay, Lào. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 5.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin  

 + Số liệu sơ cấp: Được thu thập thông qua việc điều tra khảo sát giáo 

viên tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn. Tác giả 

khảo sát 157 phiếu của giáo viên tại 5 trường THPT trên địa bàn huyện Houn. 

 + Số liệu thứ cấp: Thu thập thông qua các bài viết, công trình nghiên 

cứu khoa học, các số liệu báo cáo hàng năm của các trường phổ thông trung 

học trên địa bàn huyện Houn. 

5.2. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu  

 Tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, 

thống kê để phân tích nguồn số liệu. Đồng thời sử dụng phần mềm SPSS đề 

xử lý nguồn số liệu sơ cấp. 
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6. Đóng góp mới của đề tài 

- Về lý luận 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên 

tại các trường phổ thông trung học. 

- Về thực tiễn 

+ Phân tích trạng nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại các trường 

phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn. 

+ Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại 

các trường phổ thông trung học. 

Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào 

Chương 3: Giải pháp nâng chất lượng đội ngũ Giáo viên tại các trường 

phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. 
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Chƣơng 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ 

 GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

1.1. Các khái niệm có liên quan 

1.1.1. Giáo viên 

Theo từ điển Tiếng Việt, giáo viên là người dạy học ở bậc phổ thông 

hoặc tương đương [18, Tr. 624]. 

Theo Wiki, giáo viên là người giảng dạy, giáo dục cho học viên, lên kế 

hoạch, tiến hành các tiết dạy học, thực hành và phát triển các khóa học nằm 

trong chương trình giảng dạy của nhà trường, đồng thời cũng là người kiểm 

tra, ra đề, chấm thi cho học sinh để đánh giá chất lượng từng học trò. Giáo 

viên nam được gọi là thầy giáo, giáo viên nữ được gọi là cô giáo [36].  

Theo điều 6, Luật Giáo dục năm 2019 của Việt Nam thì “Nhà giáo là 

người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục 

khác. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên 

nghiệp gọi là giáo viên. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, trường 

cao đẳng nghề gọi là giảng viên” [21, Điều 66]. Như vậy, nội hàm của khái 

niệm nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục gồm hai yếu tố cơ bản phản 

ánh công việc và địa chỉ làm việc. Có thể hiểu người dạy ít, dạy nhiều đều 

được gọi là nhà giáo nếu người đó làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục. Người có trình độ cao, chuyên đi dạy nhưng không gắn với cơ sở 

giáo dục thì về pháp lý không phải là nhà giáo. 

Theo Luật Giáo dục của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào số 62/QH, 

ngày 16 tháng 7 năm 2015: Giáo viên là người thực hành giảng dạy, giáo dục, 

nghiên cứu, thúc đẩy và hỗ trợ học siên theo nhiều cách khác nhau [42]. 

1.1.2. Đội ngũ giáo viên 

Theo từ điển Tiếng Việt, đội ngũ là khối đông người được tập hợp và tổ 

chức thành một lực lượng có quy củ [18, Tr. 545]. 
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Vậy đội ngũ giáo viên được hiểu là lực lượng người làm nhiệm vụ giảng dạy, 

giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục phổ thông. 

Đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng đối với giáo dục của một địa 

phương cũng như một quốc gia. Trình độ của giáo viên quyết định chất lượng 

giáo dục, quyết định trực tiếp đến khả năng tiếp thu của học trò; thêm vào đó, 

đạo đức giáo viên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến đạo đức và hành vi của học 

sinh. Chính vì thế, luôn có những tiêu chuẩn đặt ra cho nhà giáo nói chung và 

giáo viên nói riêng.  

1.1.3. Chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

Nhà giáo không chỉ đơn thuần là người chia sẻ kiến thức, kỹ năng mà 

còn là người góp phần nuôi dưỡng, phát triển tâm hồn và hình thành nhân 

cách cho thế hệ trẻ. Do đó, những năm gần đây, nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp luôn là một trong những vấn đề 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quan tâm.Với vai t  đặc biệt quan 

trọng của mình, đội ngũ giáo viên luôn là những nhân lực được quan tâm 

nâng cao về chất lượng. Đội ngũ giáo viên cần có những phẩm chất, năng lực 

toàn diện.  

Trước tiên, chất lượng được hiểu là cái tạo nên phẩm chất, giá trị của 

một sự vật, sự việc [18, tr.239]. 

Chất lượng đội ngũ giáo viên chính là trạng thái nhất định của đội ngũ 

giáo viên, thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên bản chất bên 

trong của đội ngũ giáo viên. Đó là các yếu tố phản ánh trình độ, kiến thức, kỹ 

năng và thái độ của người giáo viên trong quá trình làm việc. 

1.1.4. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

Với vai trò quan trọng của người thầy, trước đây và cả hiện nay, nâng 

cao chất lượng đội ngũ giáo viên vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ của mỗi 

quốc gia. Hiểu đơn giản, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nâng cao 

các yếu tố cấu thành nên chất lượng đội ngũ giáo viên. Đây là hệ thống các 

biện pháp, cách thức hoạt động của mỗi địa phương nói riêng và mỗi quốc gia 
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nói chung tác động lên đội ngũ giáo viên nhằm làm tăng khả năng thích ứng 

của họ, đáp ứng các nhu cầu đặt ra của quốc gia đó. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhu cầu xuất phát từ thực tiễn 

phát triển của mỗi quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Vì lợi ích 

mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, để thành công trong 

công cuộc “trồng người” thì càng phải quan tâm nâng cao chất lượng của 

người thầy. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, với sự kết nối, hội nhập trên 

phạm vi toàn thế giới, vai trò của người thầy lại càng trở nên quan trọng; 

không chỉ giúp cung cấp kiến thức nền tảng cho học sinh, mà còn định hướng. 

rèn luyện học sinh cả về phẩm chất đạo đức. Vì vậy, muốn giúp cho học sinh 

trở thành những người có ích cho xã hội, trước tiên người giáo viên cũng phải 

là người đủ tâm, đủ đức để có thể làm gương cho học sinh của mình.  

1.2. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng đội ngũ giáo viên  

Để đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, có thể sử dụng một số tiêu 

chí sau: 

1.2.1. Tiêu chí đánh giá về tâm lực 

Tâm lực là những giá trị chuẩn mực đạo đức phẩm chất tốt đẹp và sự hoàn 

thiện nhân cách của con người, thể hiện qua các hoạt động như: Ý thức chấp 

hành tổ chức kỹ thuật lao động, mối quan hệ trong công việc, đạo đức nghề 

nghiệp… Đây là tiêu thức không thể thiếu trong mỗi con người ở mọi lĩnh vực 

và cuộc sống hàng ngày nó gắn với truyền thống dân tộc.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức là nền tảng của người cách 

mạng, của cán bộ, đảng viên, cũng như gốc của cây, nguồn của sông. Đảng và 

Nhà nước đã quán triệt tư tưởng của Người vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, xây dựng bộ máy đảng, nhà nước, đã thu được những kết quả quan trọng.  

Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng trong nhân cách giáo viên. Chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp của họ được duy trì thành nề nếp trong nhà trường 

dựa trên hệ thống các khuôn phép, quy tắc đạo đức nhằm định hướng, điều 

chỉnh nhận thức, đánh giá thái độ, hành vi của giáo viên phù hợp với yêu cầu 
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mô phạm của nghề dạy học. Với nghề dạy học, người dạy muốn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ phải luôn tinh thông về nghề nghiệp, tiêu biểu về tri thức khoa 

học, tư tưởng chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống. Như vậy, đạo đức nghề 

nghiệp của giáo viên không phải là thành tố biệt lập mà có quan hệ mật thiết 

với các thành tố khác trong nhân cách của giáo viên luôn gắn bó hữu cơ với 

năng lực, tài nghệ sư phạm của giáo viên. 

Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cao nhất của giáo viên là yêu nghề, yêu 

người. Những năm 60 của thế kỷ trước, Trường Bắc Lý ở nước ta đã vang lên 

thông điệp: “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Thông điệp này đã nói lên chiều 

sâu về phẩm chất đạo đức của giáo viên, có phẩm chất này giáo viên sẽ có các 

phẩm chất cao quý nhất của đạo làm thầy. Tình yêu nghề, yêu người của giáo 

viên càng sâu sắc thì càng tác động mạnh mẽ đến người học, trở thành những 

tấm gương cho người học noi theo và là một thành tố quan trọng để quá trình 

giáo dục đạt kết quả cao. Nội dung cốt lõi của chuẩn mực đạo đức này là sự 

toàn tâm, toàn ý với người học và nghề dạy học. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh 

nào cũng quyết tâm dạy thật tốt, có ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên, miệt 

mài với từng bài giảng, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và vận dụng sáng 

tạo trong hoạt động sư phạm, như Bác Hồ nói: “Dù khó khăn đến đâu cũng 

phải thi đua dạy tốt, học tốt” [13]. 

1.2.2. Tiêu chí đánh giá về trí lực 

Trí lực của nguồn nhân lực được thể hiện ở trình độ học vấn, kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và kinh nghiệm làm việc và 

trình độ ngoại ngữ, tin học. 

Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức thì trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, 

tin học, năng lực công tác cũng đóng vai trò quyết định đến chất lượng đội 

ngũ giáo viên. 

Trình độ chuyên môn chính là những kiến thức, kĩ năng mà giáo viên 

cần có đối với công việc mà mình đang làm. Người giáo viên muốn dạy tốt thì 

cần phải vững vàng về chuyên môn và không ngừng nâng cao trình độ chuyên 
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môn, nghiệp vụ để có những kiến thức mới, cập nhật, từ đó có thể truyền đạt 

cho học sinh một cách tốt nhất. 

Ngoài trình độ chuyên môn, với yêu cầu của thời đại mới, người giáo 

viên cũng phải trau dồi về trình độ ngoại ngữ, tin học. Đây là các công cụ 

giúp đội ngũ giáo viên tìm được các nguồn tài liệu tiên tiến, ứng dụng khoa 

học công nghệ vào giảng dạy để từ đó có những bài giảng hay, bổ ích, thú vị 

và hấp dẫn đối với học trò của mình. 

 Kỹ năng nghề nghiệp 

Kì năng nghề nghiệp là khả năng người lao động có thể cung cấp cho 

người tuyển dụng/người sử dụng lao động và ứng dụng những kĩ năng đó vào 

thực hiện những nhiệm vụ của mình. 

Theo đó, kỹ năng nghề nghiệp hay năng lực nghề nghiệp được hiểu như 

nhau về nội hàm và đều hướng tới khả năng thực hiện công việc của con 

người trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi nói đến kỹ năng nghề 

nghiệp, người ta thường khu trú nó trong phạm trù của kỹ năng (năng lực 

hành động) nhiều hơn ở các lĩnh vực khác như kiến thức và các phẩm chất 

tâm lý như đạo đức, thái độ, hành vi... Còn nói về năng lực thì thường là rộng 

hơn và hướng vào cả ba thành tố. 

Như vậy, kỹ năng nghề nghiệp được hiểu là khả năng của con người thực 

hiện công việc nghề nghiệp một cách có hiệu quả trong một thời gian thích 

hợp, với các điều kiện nhất định, dựa vào sự tích hợp nhuần nhuyễn các kiến 

thức, kỹ năng, thái độ. 

Kỹ năng mềm  

Kĩ năng mềm là những khả năng dùng khả năng sử dụng ngôn ngữ, khả 

năng hòa nhập một nhóm người, xã hội, thái độ, hành vi ứng xử áp dụng vào 

quá trình làm việc, giáo tiếp.  

Kĩ năng mềm là thuật ngữ liên quan đếm trí tuệ, cảm xúc dùng để chỉ 

các kĩ ăng quan trọng trong cuộc sống con người như: Kĩ năng tổ chức cuộc 

họp, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết xung đột. 
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Xã hội càng phát triển, biến đổi không ngừng, nhu cầu con người ngày 

càng cao, công nghệ đổi mới từng phút thì kỹ năng mềm cho thấy tầm quan 

trọng rất lớn trong cuộc đời mỗi người đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, làm việc 

nhóm, quản lý thời gian và công việc, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, tư duy sáng 

tạo. Rèn luyện kỹ năng mềm kết hợp khéo léo kỹ năng chuyên môn sẽ giúp bạn 

tự tin, làm việc hiệu quả, thành công và hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống. 

Hiện nay, giáo viên dạy trong trường đại học cần có kĩ năng mềm sau: Kĩ 

năng thích ứng, đây là kĩ năng quan trọng trong giai đoạn cách mạng công 

nghiệp 4.0 hiện nay. Bên cạnh đó kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng học hỏi 

không ngừng, kĩ năng ứng dụng CNTT, kĩ năng lãnh đạo là những kĩ năng 

mềm bất kì giảng viên nào cũng cần có nhằm đáp ứng giai đoạn hiện nay. 

1.2.3. Tiêu chí đánh giá về thể lực 

Thể lực của nguồn nhân lực được thể hiện qua trạng thái sức khỏe của 

người lao động.  

Theo Tổ chức Y tế thế giới: “Sức khỏe là một trạng thái hoàn toàn thoải 

mái về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không chỉ là không có bệnh hay 

thương tật” [32, tr.18]. 

Một khái niệm về Sức khỏe theo y tế khoa học thì sức khỏe là trạng thái 

cơ thể con người chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Là lúc cơ thể có thể lực 

sung mãn, không có bệnh tật, thương tích…Sức khỏe được coi là tài sản vô 

giá, quý báu nhất của mỗi người. Sức khỏe được thể hiện thông qua hai khía 

cạnh: sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.  

Sức khỏe là sự phát triển hài hòa của con người cả về vật chất và tinh 

thần hay nói cách khác đó là sức khỏe cơ thể (thể chất) và tinh thần. Sức khỏe 

cơ thể là sự cường tráng, thể hiện khả năng mang vác, vận động của chân tay. 

Sức khỏe tinh thần là sự dẻo dai của hoạt động thần kinh, khả năng vận động 

của trí tuệ, biến tư duy thành hành động. 

Sức khỏe thể chất của người giáo viên được thể hiện thông qua chiều cao, 

cân nặng, sự dẻo dai, cường tráng và sức bền trong công việc. Đây là điều kiện 
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cần thiết để người giáo viên có thể đáp ứng được các yêu cầu công việc. Khi có 

thể chất tốt, người giáo viên sẽ có sự sảng khoái, sung măn để tiếp cận công việc 

một cách thoải mái nhất, mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

Khác với sức khỏe thể chất, Sức khỏe tinh thần nói đến tinh thần cũng 

như cảm xúc, suy nghĩ của mỗi cá nhân. Các chuyên gia cho rằng rất khó để 

có thể định nghĩa về khái niệm sức khỏe tinh thần. Mỗi quốc gia có truyền 

thống tập tục văn hóa khác nhau. Chính vì vậy, ảnh hưởng lớn việc định nghĩa 

khái niệm sức khỏe tinh thần. Người có sức khỏe tinh thần tốt, họ thường có 

lối sống lạc quan,độc lập. Khi lạc quan, vui vẻ, cơ thể sẽ tiết ra nhiều 

hormone có lợi cho sức khỏe, thậm chí nó còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh 

tật. Ngược lại, nếu bạn căng thẳng, stress,.. thì tự cơ thể sản sinh axit dư thừa 

có hại cho cơ thể, khiến cơ thể mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Vì thế, những 

người sống luôn lạc quan, vui vẻ thường xử lý tốt các tình huống trong cuộc 

sống mà người khác không làm được. Họ luôn nhìn nhận cuộc sống, công 

việc theo hướng tích cực tốt nhất. Chính vì thế sức khỏe tinh thần cũng rất 

quan trọng đối với người giáo viên, với một tinh thần thoải mải, lạc quan sẽ 

khiến cho người giáo viên hăng say học tập, giảng dạy, truyền thụ kiến thức 

một cách tốt nhất tới học sinh, ngoài ra, sự lạc quan của người giáo viên cũng 

ảnh hưởng và lan tỏa tới học sinh, học sinh cũng sẽ được ảnh hưởng tinh thần 

này và ngày càng trở nên lạc quan, có thái độ tích cực hơn. 

1.2.4. Tiêu chí đánh giá về cơ cấu đội ngũ giáo viên 

Cơ cấu đội ngũ giáo viên chính là tỷ lệ giáo viên theo quy định. Cơ cấu 

được chia thành cơ cấu theo giới tính, cơ cấu theo độ tuổi, cơ cấu theo trình 

độ. Cơ cấu đội ngũ giáo viên cũng là một yếu tố quan trọng tạo nên chất 

lượng đội ngũ giáo viên.  

Đối với cơ cấu theo độ tuổi, các giáo viên lâu năm có ưu điểm về kinh 

nghiệm giảng dạy nhưng lại hạn chế về việc tiếp cận các kiến thức mới và 

ngược lại, đội ngũ giáo viên trẻ lại có sức khỏe tốt, năng động, có khả năng 

tiếp thu nhanh các kiến thức mới nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong 
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giảng dạy, chính vì thế cần phải duy trì cơ cấu độ tuổi đội ngũ giáo viên hợp 

lý để từ đó hỗ trợ cho nhau, giúp tạo nên một đội ngũ giáo viên nhanh nhạy, 

vững mạnh. 

Cơ cấu theo giới cũng rất quan trọng khi mà ngày nay, nữ giới đã được 

bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giống như nam giới. Khi tuyển dụng cũng 

như sử dụng, các trường phải căn cứ vào đặc điểm của trường và môn học để 

từ đó sử dụng giáo viên nam hoặc nữ cho phù hợp. 

Cơ cấu theo trình độ cũng rất quan trọng để tạo nên chất lượng đội ngũ 

giáo viên. Hiện nay đã có quy định về trình độ tối thiểu của giáo viên các cấp. 

tuy vậy, đội ngũ giáo viên cần không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình 

độ chuyên môn để phục vụ tốt hơn cho công việc. 

1.3. Các hoạt động nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

1.3.1. Nâng cao chất lƣợng về trí lực  

1.3.1.1.  Nâng cao chất lượng tuyển dụng 

 Tuyển dụng đội ngũ giáo viên theo tiếp cận năng lực 

Tuyển dụng là quá trình thông báo tuyển dụng chức danh giáo viên về 

chỉ tiêu, điều kiện, thời gian và địa điểm; tiếp nhận hồ sơ hay chuẩn bị một 

danh sách tương ứng với kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên của nhà 

trường; thành lập Hội đồng tổ chức tuyển chọn giáo viên; công bố kết quả và 

hợp đồng thử việc. 

Trước khi giáo viên nào đó được tuyển chọn, cán bộ phụ trách nhân sự 

hình dung rõ ràng về tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh 

giáo viên sẽ được tuyển, bước đầu tiên trong việc tuyển chọn là phải phân tích 

được công việc, khi công việc nào đó đã được phân tích về nội dung và vị trí 

công việc đó sẽ được gắn vào lược đồ bộ môn. 

Để thực hiện tuyển dụng đội ngũ giáo viên cần thực hiện việc sau: 

+ Đưa ra các tiêu chí tuyển dụng, các tiêu chí cụ thể rõ ràng. 

+ Đảm bảo đúng quy trình tuyển dụng, thực hiện công khai, minh bạch. 
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+ Căn cứ vào nhu cầu, quy hoạch để tuyển chọn. 

+ Đưa ra tiêu chí về chế độ chính sách góp phần tuyển dụng được đội 

ngũ giáo viên có năng lực và trình độ cao. 

 Phân công, bố trí, sử dụng giáo viên theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp 

Sau khi tuyển chọn giáo viên, việc phân công nhiệm vụ và sử dụng làm 

cho họ hòa nhập, làm quen với nhiệm vụ, nhờ có khung năng lực giáo viên sẽ 

tự xác định về chuyên môn, học thuật và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học sao cho phù hợp với chuyên ngành, về các đặc tính, sở thích và khả 

năng của cá nhân với những phương pháp giảng dạy khác nhau. 

Để tuyển dụng được đội ngũ giáo viên có năng lực, đội ngũ cán bộ quản 

lý cần thực hiện những công việc sau: 

Xây dựng kế hoạch bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên 

 Phân công công việc phù hợp, đúng năng lực, sở trường, chuyên môn 

đào tạo để phát huy năng lực của đội ngũ giáo viên. 

Xây dựng quy định làm việc cụ thể, khoa học, trách nhiệm rõ ràng, công 

khai, công bằng, dân chủ. 

Đảm bảo quyền lợi đi với nghĩa vụ, công khai trong chế độ chính sách. 

 Sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên ngành đào tạo, sắp xếp công 

việc khoa học. 

Công tác luân chuyển, sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; 

Công tác trọng dụng giáo viên giỏi, bố trí giáo viên không đủ năng lực. 

1.3.1.2. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thì công tác 

đào tạo là vô cùng cần thiết. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một 

trong những chiến lược chủ chốt của một quốc gia nói chung và đào tạo phát 

triển đội ngũ giáo viên chính là xương sống của chiến lược ấy.  

Đào tạo đội ngũ giáo viên là quá trình cung cấp các kỹ năng cụ thể cho 

đội ngũ giáo viên để thực hiện các mục tiêu giáo dục đào tạo cụ thể của quốc 

gia. Đào tạo là một quá trình có hệ thống nhằm nuôi dưỡng việc tích lũy các 
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kỹ năng, những quy tắc, hành vi hay thái độ dẫn đến sự tương xứng tốt hơn 

giữa những đặc điểm của đội ngũ giáo viên và yêu cầu của công việc. 

Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sẽ giúp cho giáo viên thực hiện 

công việc chuyên môn được tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu đặt ra đối với giáo 

dục nước nhà; giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức và kĩ năng mới; áp 

dụng những phương thức làm việc tiên tiến… Về dài hạn, đào tạo tạo điều 

kiện cho đội ngũ giáo viên bắt kịp và thích nghi sâu sắc các tiến bộ khoa học, 

công nghệ, kho tri thức mới của nhân loại, đồng thời tạo nên thái độ làm việc 

đúng đắn, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của 

người giáo viên; Đào tạo còn có thể giúp các trường, các địa phương và các 

quốc gia thấy trước những thay đổi; định hướng các mục tiêu mới của giáo 

dục, thỏa mãn nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của người giáo viên.  

Muốn công tác đào tạo bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, các địa phương cần 

xác định trước mục tiêu và nhu cầu đào tạo, từ đó đưa ra những nội dung và 

phương pháp đào tạo cụ thể, sau quá trình đào tạo cần đánh giá kỹ lưỡng và 

chính xác.  

Tùy vào từng nhu cầu và mục tiêu mà có thể lựa chọn các phương pháp 

đào tạo như: Đào tạo trong công việc và đào tạo ngoài công việc để từ đó 

mang lại hiệu quả cao nhất. 

1.3.1.3. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi các cấp 

Để liên tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên các trường trung 

học phổ thông thì những hội thi giáo viên giỏi các cấp là vô cùng cần thiết. 

Khi tham gia hội thi, các giáo viên sẽ được công nhận là giáo viên giỏi và 

được cấp chứng nhận theo cấp thi. Điều này sẽ giúp cho giáo viên tích cực 

học tập, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy để có thể đạt tiêu 

chuẩn mà hội thi đề ra.  

Ngoài cấp chứng nhận, các hội thi cũng nên có những phần thưởng 

bằng vật chất để khuyến khích vật chất và tinh thần cho giáo viên, tiến tới cải 

thiện mức thu nhập khi được công nhận là giáo viên giỏi.  
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Các hội thi giáo viên giỏi cấp trường có thể tổ chức 04 lần/ năm; các 

hội thi cấp cao hơn có thể tổ chức 01 đến 02 lần/ năm để giáo viên liên tục 

được tham gia và cọ xát, nâng cao t nh độ. 

Huyện Houn, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các trường 

trung học phổ thông trên địa bàn Huyện Houn đó, Hội thi giáo viên dạy giỏi, 

giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và cấp huyện được tổ chức theo chu 

kỳ 01 năm một lần, Hội thi cấp tỉnh được tổ chức theo chu kỳ 01năm một lần. 

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và cấp 

huyện được bảo lưu trong thời hạn 01 năm tiếp theo năm được công nhận. 

Với danh hiệu cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo của năm 

được công nhận. 

1.3.1.4. Tăng cường tổ chức dự giờ, sinh hoạt chuyên môn của giáo viên 

Dự giờ là một trong những hoạt động của các tổ chuyên môn, được tiến 

hành thường xuyên nhằm nắm bắt thực trạng chất lượng giảng dạy của giáo 

viên; kiểm tra việc chấp hành quy chế, giờ giấc của cả người dạy và người 

học. Việc dự giờ có thể được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc 

dự đột xuất theo quyết định của người có thẩm quyền. Như vậy, hoạt động 

này chính là một biện pháp để Ban Giám hiệu, lãnh đạo tổ môn kiểm tra, đánh 

giá năng lực chuyên môn của giáo viên. Sau buổi dự giờ, tổ môn sẽ tổ chức 

buổi họp chuyên môn để nhận xét, đánh giá giờ dạy của giáo viên một cách 

kịp thời để giáo viên điều chỉnh ngay những hạn chế về kiến thức, phương 

pháp và tác phong giảng dạy ở những buổi lên lớp tiếp theo.  

Để hoạt động dự giờ của tổ môn được thực sự có hiệu quả, tạo động lực 

để giáo viên nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thiết nghĩ cần thực 

hiện tốt một số đề xuất sau: 

Một là, đối với giáo viên: Mỗi giáo viên cần nhận thức đúng đắn về lợi 

ích của dự giờ, phải thấy rằng dự giờ là một hoạt động thường xuyên; từ đó 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân, tích cực nghięn cứu b i giảng, chủ 

động đăng ký dự giờ nhằm tranh thủ sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp. 
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Mặt khác, cần tích cực đi dự giờ các giáo viên trong tổ môn và các tổ môn 

khác để học hỏi, rút kinh nghiệm.  

Giáo viên cần nâng cao kĩ năng đánh giá sau dự giờ. Khi đánh giá cần 

đặt mình vào vị trí của người nghe, cảm nhận, góp ư một cách b nh đẳng, coi 

trọng việc học hỏi giữa 2 bên, không coi mình là người giỏi hơn, đưa ra 

những vấn đề cần điều chỉnh cho người dạy. Việc đánh giá cần dựa trên các 

các tiêu chí cụ thể như: Về kiến thức: Dạy đủ, đúng kiến thức của bài giảng 

một cách chính xác, có hệ thống; trong quá trình giảng dạy phải lồng ghép, 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức thực tế với kiến thức lý luận. Về kỹ 

năng sư phạm: vận dụng hình thức và phương pháp phù hợp với đối tượng 

học sinh; xử lý được các tình huống sư phạm. Giáo viên khích lệ, động viên 

học sinh kịp thời trong giờ học. Về hiệu quả tiết dạy: Học sinh chủ động, tích 

cực tiếp thu, hợp tác trong giờ học. 

Hai là, đối với lãnh đạo tổ chuyên môn: Lãnh đạo tổ chuyên môn cần 

tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện để 

hoạt động dự giờ không những là nhiệm vụ của mỗi giáo viên mà còn trở 

thành phong trào thi đua trong hoạt động chuyên môn. Sau buổi dự giờ, lãnh 

đạo tổ chuyên môn cần sắp xếp thời gian sớm nhất để tổ chức trao đổi, rút 

kinh nghiệm kịp thời để giáo viên biết được những ưu điểm, hạn chế của bài 

giảng, từ đó tiếp thu chọn lọc, điều chỉnh để thực hiện tốt hơn ở những giờ 

giảng sau. Qua hoạt động dự giờ sẽ bồi dưỡng, giúp giáo viên rèn luyện, phấn 

đấu để có thành tích cao hơn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. 

Ba là, đối với Ban giám hiệu: Ban giám hiệu cần tăng cường chỉ đạo 

và giám sát việc xây dựng và tổ chức kế hoạch dự giờ, rút kinh nghiệm của 

tổ chuyên môn để đưa việc dự giờ của giáo viên trở thành hoạt động 

thường xuyên. Bởi đây là một trong những hoạt động chuyên môn hết sức 

quan trọng của nhà trường, của mỗi giáo viên nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo của nhà trường. 
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 Tóm lại, dự giờ là một trong những công việc thường xuyên, cần 

thiết và bắt buộc đối với giáo viên trong giảng dạy. Việc nâng cao chất 

lượng chuyên môn qua hoạt động dự giờ có ý nghĩa thiết thực, góp phần 

đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học ở nhà trường trong 

giai đoạn hiện nay. 

1.3.2. Nâng cao chất lƣợng về tâm lực 

Tâm lực của đội ngũ giảng viên được biểu hiện quá trách nhiệm và thái 

độ làm việc. Những nội dung này mang tính tích cực hay tiêu cực phụ thuộc 

vào các yếu tố khác như môi trường làm việc, thực hiện các chế độ chính 

sách, chế tài xử phạt khen thưởng có công bằng, đảm bảo pháp luật hay 

không. Để nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, người cán bộ 

quản lý cần thực hiện các công việc sau: 

Tổ chức quán triệt các quy định về phẩm chất đạo đức, những việc giảng 

viên không được làm. 

Thực hiện công khai, minh bạch thi đua khen thưởng, đảm bảo công 

bằng trong thực hiện công việc giảng dạy. 

Xây dựng tổ chức biết học hỏi, nhằm tạo môi trường đoàn kết cùng 

hướng về một phía. 

Tâm lực của đội ngũ giảng viên trong trường đại học bao gồm thái độ 

làm việc, tâm lý làm việc và khả năng chịu áp lực công việc.  

 1.3.2.1. Thái độ, tác phong làm việc  

Ý thức, trách nhiệm, sự tận tâm với sinh viên đó chính là thái độ, giảng 

viên có thái độ đúng mục hiệu quả công việc sẽ cao. Nó thể hiện số buổi 

giảng viên nghỉ làm, đi làm muộn, bỏ nơi làm việc trong giờ làm, nói chuyện 

trong giờ làm, sự hòa hợp trong công việc và mối quan hệ với đồng nghiệp,… 

Thái độ làm việc của giảng viên thể hiện văn hóa làm việc của một nhà 

trường, sự quan tâm của các cấp chính quyền. Nếu đội ngũ cán bộ quản lý 

thiếu quan tâm đến chấn chỉnh thái độ làm việc của giảng viên thì thái độ làm 

việc sẽ có nhiều lệch lạc, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. 



 20 

1.3.2.2. Tâm lý làm việc  

Đội ngũ giảng viên là nghề đặc thù, nếu tâm lí làm việc không tốt sẽ ảnh 

hưởng đến chất lượng bài giảng. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ quản lý cần chú 

ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí làm việc của giảng viên như: Môi 

trường làm việc, phong cách quản lý, thực hiện chế độ chính sách.. 

Bên cạnh đó, tâm lí của người giảng viên cũng ảnh hưởng đến công việc 

của người giảng viên. Điều đó đội ngũ cán bộ quản lý cần xây dựng môi 

trường đoàn kết, mọi người cùng nhau chia sẻ nhằm hướng đến mục tiêu của 

nhà trường. 

1.3.3. Nâng cao chất lƣợng về thể lực 

Chăm sóc sức khỏe là một nhiệm vụ rất cơ bản để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, tạo tiền đề phát huy có hiệu quả tiềm năng con người. 

Nội dung nâng cao thể lực cho đội ngũ công chức 

 Thể lực nhằm đánh giá thể chất, sức khoẻ, sức bền của đội ngũ giáo 

viên. Thể lực gồm nhiều yếu tố khác nhau trong đó có các số đo về chiều cao, 

cân nặng, sức mạnh, tốc độ, sức bền, bệnh tật, tuổi thọ, các yếu tố giống nòi, 

di truyền học. 

 Đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi: một công sở có môi trường 

yêu tĩnh, có khí hậu sạch sẽ, nhiệt độ vừa đủ, đầy đủ các trang thiết bị phục vụ 

thực hiện nhiệm, có vệ sinh an toàn… giúp đội ngũ giáo viên có cảm giác dễ 

chịu, tập trung vào công việc, kết quả thực hiện công việc cao. 

 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ giáo viên: thường 

xuyên tổ chức các đợt khám định kỳ phân loại được những sức khỏe của giáo 

viên để phòng ngừa và có giải pháp đối với những loại bệnh nghề nghiệp. 

Làm ảnh hưởng tới hoạt động thực thi công việc. 

 Khuyến khích đội ngũ giáo viên tham gia thể dục thể thao và giao 

lưu văn nghệ: hoạt động động này giúp đội ngũ giáo viên nhanh nhạy hơn, có 

sức bền, nghỉ ngơi giải trí, gắn kết đoàn kết, chia sẻ với nhau về công việc. 
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Ngoài các biện pháp chăm sóc sức khỏe thể chất, cần chú trọng quan 

tâm tới sức khỏe tinh thần cho người giáo viên như: tổ chức các hội thi (giáo 

viên giỏi, sáng kiến kinh nghiệm…); hội khỏe phù đổng; cắm trại; du lịch; nghỉ 

dưỡng để tạo cơ hội cho đội ngũ giáo viên đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn và giúp 

giáo viên được sảng khoái sau những giờ làm việc căng thẳng, từ đó có thể 

giúp người giáo viên nhiệt t nh, hăng say cống hiến cho công việc của mình. 

1.3.4. Hoàn thiện cơ cấu giáo viên 

Từ điển Tiếng Việt, “cơ cấu là cách tổ chức các thành phần nhằm thực 

hiện các chức năng của chỉnh thể” [18]. Từ đó, có thể nói các phần từ trong tổ 

chức có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

Mỗi ngành nghề cần có chuyên môn nhất định, vì vậy trong quá trình 

tuyển dụng giảng viên thì phải dựa vào nhu cầu ngành nghề còn thiếu để 

tuyển dụng, điều đó giúp cho họ phát huy năng lực chuyên môn của họ. Bên 

cạnh trình độ chuyên môn, thì đội ngũ giảng viên cần có t nh độ đào tạo nhất 

định được quy định trong luật giáo dục, cơ cấu trình độ đào tạo phụ thuộc vào 

từng nhà trường, từng chuyên ngành đào tạo. Độ tuổi đào tạo cũng là nội 

dung quan trọng, độ tuổi đảm bảo được cân bằng theo từng nhóm tuổi nhằm 

phát huy thể mạnh của từng giai đoạn, nó thể hiện sự cân bằng của tổ chức. 

Sử dụng đội ngũ giảng viên là nhằm thực hiện mục đích, mục tiêu giáo 

dục - đào tạo. Đội ngũ giảng viên là một bộ phận của đội ngũ công chức làm 

việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của đất nước. Việc sử dụng cán bộ 

công chức nói chung và sử dụng đội ngũ giảng viên nói riêng bao gồm nhiều 

công việc khác nhau. 

Ngoài ra, còn chú trọng tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp các 

trường Đại học có uy tín khác, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình 

độ và sức khỏe…để bồi dưỡng, đào tạo trở thành giảng viên. Đánh giá trong 

giáo dục về cơ bản là một hoạt động mang tính xã hội, có tầm quan trọng 

hang đầu đối với vấn đề chất lượng. Nhiều nghiên cứu đã thừa nhận rằng việc 

đánh giá thường xuyên có tác động tích cực tới việc nâng cao không ngừng 
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chất lượng của quá trình dạy và học. Do chất lượng là trách nhiệm của tất cả 

mọi người, đặc biệt là những người có liên quan trực tiếp tới hoạt động giảng 

dạy, giảng viên trở thành những người đóng vai trò chủ chốt trong việc đánh 

giá công việc của chính họ. 

Vấn đề là làm sao cho giảng viên tham gia vào việc đánh giá một cách 

hợp lý và có hiệu quả, trong đó họ vừa là người được đánh giá vừa là người 

hỗ trợ cho việc đánh giá.  

1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo 

viên tại các trƣờng trung học phổ thông  

1.4.1. Nhân tố bên ngoài  

Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên tại các trường THPT.  

 1.4.1.1. Môi trường thể chế, cơ chế chính sách của nhà nước 

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước đóng vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Vai trò của Nhà 

nước được thể hiện thông qua hệ thống pháp luật; các chính sách liên quan 

đến tiền lương, thu nhập, điều kiện vệ sinh, an toàn lao động,… Để đảm bảo 

người lao động không bị thiệt thòi, yếu thế trong quan hệ lao động, Nhà nước 

cũng đưa ra các chính sách về thành lập các cấp công đoàn để bảo vệ quyền 

lợi ích của người lao động. 

Trong những năm qua, Nhà nước đã tăng cường đầu tư mở rộng cơ sở 

vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế từ trung ương tới cơ sở; thường xuyên 

kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm an toàn lao động, ô nhiễm môi trường 

để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đó là những điều kiện rất thuận lợi để 

chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người lao động, là yếu tố không thể thiếu 

trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước đã hết sức chú trọng đến vấn đề nâng 

cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Ngoài việc mở rộng các hệ thống mạng lưới 

giáo dục quốc gia ở mọi cấp, ngành nghề và ở tất cả các địa phương thì Nhà 
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nước cũng khuyến khích các tổ chức tự đào tạo để nâng cao trình độ nhân 

viên theo nhu cầu của đơn vị mình. Nhờ đó mà chất lượng nguồn nhân lực 

của nước ta trong thời gian gần đây tăng lên đáng kể. 

 Theo Luật An sinh xã hội số 54/QH của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào, ngày 27 tháng 6 năm 2018: “Giáo viên Lào được cung cấp các lợi 

ích an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, trợ cấp lao động hoặc nghề nghiệp, nghỉ 

thai sản, bồi thường lao động, trợ cấp bồi thường cho công nhân, trợ cấp hưu 

trí, thành viên gia đình, trợ cấp thất nghiệp” [43].  

1.4.1.2. Tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người 

Tăng trưởng kinh tế thể hiện thông qua các chỉ tiêu đo lường thu nhập 

như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc dân (GNP); tăng 

trưởng kinh tế cũng như mức thu nhập bình quân đầu người sẽ quyết định đến 

sự đảm bảo về mặt kinh tế cho người dân nước đó. Một quốc gia có kinh tế 

tăng trưởng thì người dân cũng có cơ hội giàu có hơn, từ đó có thêm thu nhập 

để trang trải cho các nhu cầu hàng ngày về cả vật chất lẫn tinh thần, từ đó có 

cơ hội phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ; tăng trưởng kinh tế còn giúp 

cho hệ thống phúc lợi của quốc gia phát triển hơn, khiến người dân được thụ 

hưởng nhiều hơn từ các chương trình phúc lợi công cộng, điều này khiến cho 

chất lượng nguồn nhân lực nói chung của toàn quốc gia tăng lên cũng kéo 

theo chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao. Tăng trường kinh tế còn 

giúp cho quốc gia có điều kiện đầu tư được các ứng dụng khoa học công nghệ 

tiên tiến để giúp người dân được tiếp cận các tiến bộ khoa học công nghệ, từ 

đó tự nâng cao được trình độ trí tuệ, sức khỏe và tinh thần thoải mái. 

1.4.1.3. Tiến bộ khoa học công nghệ 

Khoa học công nghệ tiến bộ sẽ giúp cho con người tạo ra nhiều của cải 

vật chất, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày, giúp con người phát triển 

tốt về mặt thể chất, trí não để tạo điều kiện nâng cao trí lực cho người dân. 

Khoa học công nghệ tiến bộ còn giúp nhân lực nói chung cũng như đội 

ngũ giáo viên nói riêng dễ dàng tiếp thu được các thông tin, kho tri thức của 
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nhân loại một cách nhanh chóng nhất, liên tục cập nhật được các tri thức mới 

phục vụ cho ngành nghề của mình, đồng thời gia tăng trí lực cho bản thân. 

Tiến bộ khoa học công nghệ giúp phá vỡ biên giới cứng giữa các quốc 

gia để có thể giúp đội ngũ giáo viên tự học tập, nâng cao trình độ với những 

chuyên gia hàng đầu về giáo dục trên toàn thế giới. Điều này vừa giúp nâng 

cao chất lượng đội ngũ giáo viên, vừa giúp tiết kiệm các khoản chi phí mời 

chuyên gia về giảng dạy tập trung. 

1.4.1.4. Dân số và văn hóa xã hội 

 Dân số tăng nhanh sẽ dẫn đến nhu cầu vật chất và các dịch vụ cũng ngày 

một tăng, ảnh hưởng lớn đến nguồn đầu tư cho học tập, đào tạo, nâng cao 

trình độ người lao động, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng lao động xã hội. Đây 

cũng là vấn đề Việt Nam đang phải đối mặt và cần phải khắc phục. 

 Văn hóa xã hội ảnh hưởng tới cơ cấu lao động, tác phong, phẩm chất 

lao động. Trong một nền văn hóa có quá nhiều đẳng cấp, nấc thang giá trị 

xã hội không theo kịp đà phát triển của thời đại, nó có thể gây kìm hãm 

việc cung cấp nhân tài cho các tổ chức. Việt Nam cần cải thiện rất nhiều 

trong xây dựng tư tưởng mới, trong lề lối, tác phong làm việc cho người 

lao động; Đặc biệt là tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy được năng lực của 

bản thân để chất lượng lao động của chúng ta ngày càng được nâng cao 

trong khu vực và thế giới. 

 1.4.1.5. Mục tiêu giáo dục của quốc gia 

Mục tiêu giáo dục của quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng nguồn nhân lực quốc gia đó, vì căn cứ vào mục tiêu giáo dục mà 

quốc gia sẽ có những chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực sao cho phù hợp. Từ mục tiêu giáo dục của quốc gia, ngành giáo 

dục sẽ xác định được số lượng giáo viên cần tuyển dụng cũng nhu chất 

lượng mà giáo viên cần đạt được.  

1.4.2. Nhân tố bên trong 

Một số nhân tố bên trong tác động đến chất lượng đội ngũ giáo viên 

THPT như: 
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1.4.2.1. Quan điểm của cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao về nâng cao 

chất lượng đội ngũ giáo viên và chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên trung 

học phổ thông của tỉnh  

Những quan điểm, nhận thức của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao 

tỉnh về “nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT” trên địa bàn tỉnh nói 

chung và tại huyện Houn nói riêng sẽ tác động tới hệ thống chính sách, sự đầu 

tư cho nguồn lực này ở các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, các chính sách 

quản lí đội ngũ giáo viên THPT (như chính sách về: tuyển dụng, đào tạo, bố 

trí, sắp xếp lao động, đãi ngộ, lương thưởng, phúc lợi…) có tác động trực tiếp 

đến hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thực hiện tốt các chính 

sách này sẽ giúp đội ngũ giáo viên của huyện Houn đủ mạnh về chất và lượng 

phục vụ mục tiêu, chiến lược của mình. 

Căn cứ vào chiến lược phát triển, mục tiêu giáo dục từng thời kì mà tỉnh sẽ 

có kế hoạch về chất lượng đội ngũ giáo viên THPT: bao gồm các kiến thức, kỹ 

năng cần thiết, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên THPT hiện tại, so sánh và 

đưa ra số giáo viên cần thiết theo trình độ chuyên môn, kỹ năng đã đạt yêu cầu 

của mục tiêu đặt ra để từ đó có kế hoạch đào tạo nâng cao nhằm cải thiện chất 

lượng đội ngũ giáo viên THPT đáp ứng mục tiêu giáo dục của tỉnh. 

1.4.2.2. Quan điểm của Lãnh đạo Nhà trường về nâng cao chất lượng 

đội ngũ giáo viên 

Đây là một trong những nhân tố cực kì quan trọng mang tính quyết ðịnh 

tới các hoạt ðộng nâng cao chất lýợng ðội ngũ giáo viên của các nhà trýờng. 

Bởi nếu lãnh đạo nhà trường quan tâm và nhận thức rơ được tầm quan trọng 

của chất lượng giáo viên tới chất lượng dạy và học thì sẽ có những biện pháp 

tích cực và tổ chức nhiều hoạt động để giáo viên có thể nâng cao cả về thể lực 

lẫn trình độ của mình. Ngoài thực hiện những quy định của cấp trên về nâng 

cao chất lượng giáo viên, các nhà trường hoàn toàn có thể có những đầu tư 

như hệ thống phòng tập, sân bãi để giáo viên có nơi tập luyện, tăng cường sức 

khỏe sau giờ làm việc; tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao cấp trường dành 
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cho giáo viên, từ đó giáo viên vừa có cơ hội gia tăng thể lực, lại vừa được 

giao lưu, giải tỏa căng thẳng; ngoài ra, để tăng cường năng lực chuyên môn, 

nhà trường có thể khuyến khích giáo viên sáng tạo các phương pháp dạy học 

mới, tổ chức sinh hoạt khoa học định kì hoặc sinh hoạt tổ chuyên môn… 

1.4.2.3. Môi trường làm việc tại các trường trung học phổ thông của 

Huyện Houn 

Môi trường làm việc không chỉ bao gồm cơ sở vật chất kĩ thuật, hạ tầng 

trang thiết bị phục vụ cho công việc mà còn bao gồm những mối quan hệ giữa 

đồng nghiệp, cấp trên – cấp dưới, không khí làm việc, phong cách, cách thức 

làm việc của nhà trường. Một môi trường làm việc tốt sẽ tạo điều kiện, cơ hội 

để giáo viên thể hiện năng lực, phát triển bản thân, cống hiến hết mình, gắn 

bó lâu dài với trường. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh đảm bảo được tính công 

bằng, cạnh tranh lành mạnh sẽ là nhân tố kích thích giáo viên phát triển bản 

thân, rèn luyện đạo đức, nâng cao chuyên môn của mình. 

1.4.2.4. Nhận thức của đội ngũ giáo viên về nâng cao chất lượng giáo viên 

Muốn nâng cao chất lượng, trước tiên, chính bản thân người giáo viên 

phải nhận thức được trình độ thực tế của mình cũng như tầm quan trọng của 

nâng cao chất lượng giáo viên đối với sự nghiệp giáo dục quốc gia. Người 

giáo viên cần nhận thức được sự phù hợp của bản thân đối với nghề nghiệp 

của mình, mình đã đạt được những yêu cầu gì và còn thiếu những kiến thức, 

kĩ năng, phẩm chất gì, từ đó ý thức, tự giác học hỏi nâng cao kiến thức, trình 

độ chuyên môn, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân. Có thể nói chất 

lượng giáo viên không chỉ từ một phía của các cấp các ngành mà bản thân 

người giáo viên cũng phải mong muốn và có thái độ hợp tác thì mới dễ dàng 

thực hiện và hiệu quả đạt được sẽ cao nhất. 

1.4.2.5.  Khả năng đầu tư tài chính cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

 Để phát triển bất cứ nguồn lực nào, yếu tố tài chính luôn luôn là yếu tố 

quan trọng hàng đầu. Khi nguồn tài chính của tổ chức suy giảm, nhà quản lý 

sẽ phải xem xét đến việc cắt giảm các chi phí trong đó có chi phí đào tạo phát 
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triển nguồn nhân lực. Khi tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, nhu cầu 

về mở rộng sản xuất hàng hóa dịch vụ được nâng cao thì nhu cầu về nguồn 

nhân lực chất lượng cao cũng theo đó mà tăng lên. Khi này nhà quản lý sẽ 

phải xem xét nâng cao chi phí dành cho đào tạo để phát triển nguồn nhân lực. 

1.5. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên trung học phổ 

thông của một số huyện và bài học cho huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào 

1.5.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên trung học 

phổ thông của một số huyện 

1.5.1.1. Kinh nghiệm của huyện Beng tỉnh Udomxay 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT, Nhà trường đã có 

những biện pháp như sau: 

Thứ nhất, tiến hành rà soát số lượng giáo viên THPT; cơ cấu giáo viên 

THPT. Để thấy được mức độ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Cơ cấu 

được chia theo độ tuổi, theo chuyên môn nghiệp vụ, giới tính. Từ đó sẽ điều 

chỉnh cho phù hợp theo mục tiêu giáo dục của trường và Tỉnh. 

Thứ hai, thường xuyên tiến hành đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên 

về các mặt: Phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng, sự tâm huyết với nghề 

của đội ngũ giáo viên; Trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên, thống kê số 

lượng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, 

trình độ tin học, ngoại ngữ của giáo viên, sáng kiến trong quá trình giảng dạy. 

Đánh giá những ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại của đội ngũ giáo viên. 

Thứ ba, thường xuyên căn cứ vào đánh giá chất lượng để tiến hành quy 

hoạch, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giáo viên cho phù hợp với mục tiêu và 

yêu cầu giáo dục theo từng giai đoạn. Có kế hoạch sử dụng đối với số lượng 

giáo viên được tuyển dụng và đào tạo. 

Thứ tư, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo 

viên qua từng năm học để có cái nhìn khách quan, chính xác, từ đó Nhà 

trường sẽ có những điều chỉnh hợp lý. 
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Thứ năm, thường xuyên rà soát về cơ sở vật chất, kĩ thuật của trường để 

xem xét mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất với yêu cầu công việc, mục tiêu 

giáo dục tỉnh. Từ đó có những đầu tư hợp lý và hiệu quả. 

1.5.1.2. Kinh nghiệm của huyện Park Beng, tỉnh Udomxay 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trường THPT Park Beng đã 

có những hoạt động cụ thể như: 

Một là, đầu tư xây dựng hệ thống sân bãi dành cho một số môn thể thao 

như: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn và đá cầu dành cho giáo viên 

cũng như học sinh để có thể rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên sau giờ 

dạy và học. Ngoài ra, mỗi năm một lần, Trường đều tổ chức hội khỏe thể thao 

để học sinh và giáo viên cùng tham gia, khích lệ tinh thần tập thể và giúp giáo 

viên có được sự vui vẻ, thoải mái về tinh thần. 

Hai là, Trường phân chia ra các tổ chuyên môn và tổ chức sinh hoạt 

chuyên môn định kì 1 tuần/ lần để trao đổi kinh nghiệm dạy học, đề xuất các 

phương pháp dạy học mới hoặc cùng tìm những mặt chưa làm được để đề 

xuất biện pháp khắc phục của môn học. 

Ba là, thường xuyên tổ chức các đợt học tập chính trị, tư tưởng, đạo 

đức. Cuối đợt học giáo viên sẽ làm bài thu hoạch để có thể tổng hợp được 

kiến thức đã học và cũng là cơ sở để nhà trường đánh giá giáo viên. 

Bốn là, quan tâm đến phúc lợi cho giáo viên như bữa ăn trưa cũng như 

hỗ trợ nhà ở tập thể cho giáo viên có nhu cầu. 

Các hoạt động này đã phần nào giúp cho giáo viên của Trường có được 

ý thức để tự nâng cao chất lượng của mình cũng như tạo điều kiện cho giáo 

viên để phục vụ sự nghiệp giáo dục. 

1.5.2. Bài học rút ra cho huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào 

Thông qua hai bài học kinh nghiệm nêu trên, có thể rút ra được một số 

bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tại 

huyện Houn như sau: 
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Thứ nhất, cần thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng giáo viên 

THPT hiện tại của các trường theo các tiêu chí, để có những điều chỉnh kịp 

thời về số lượng, chất lượng, cơ cấu giáo viên cho phù hợp với mục tiêu giáo 

dục từng thời kì. 

Thứ hai, cần nhận thức rõ vai trò nòng cốt của đội ngũ giáo viên để từ 

đó có những đầu tư xứng đáng để phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên như: cử đi học, đào tạo trong và ngoài công việc, chính sách lương 

thưởng, phúc lợi cho giáo viên; đãi ngộ đối với giáo viên, có chính sách sử 

dụng hợp lí giáo viên đã qua các đợt đào tạo. 

Thứ ba, cần thực hiện tốt các công tác tạo động lực bằng vật chất và phi 

vật chất đối với đội ngũ giáo viên, để người giáo viên thêm yêu nghề, hết 

mình cho sự nghiệp giáo dục. 

Thứ tư, cần nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của 

việc tự nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. 

Thứ năm, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào giảng dạy để hỗ 

trợ cho đội ngũ giáo viên, tạo hiệu quả cao trong đào tạo. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

Trong chương này, tác giả luận văn đã khái quát những vấn đề lý luận 

cơ bản về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường THPT, gồm 

những nội dung sau: 

Đưa ra các khái niệm có liên quan: Giáo viên, đội ngũ giáo viên, chất 

lượng đội ngũ giáo viên. 

Các tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên: Phẩm chất chính trị, 

đạo đức, lối sống; t nh độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, năng lực công tác; 

sức khỏe; cơ cấu đội ngũ giáo viên. 

Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Giáo dục phẩm 

chất chính trị, đạo đức, lối sống; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên… 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên tại các trường THPT trên địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào gồm 

nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong. 

Đưa ra kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tại 

một số huyện và bài học cho huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. 

Chương này là cơ sở và nền tảng lý luận quan trọng để tác giả phân 

tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lýợng đội ngũ giáo vięn tại các trýờng 

THPT ở chýőng 2. 
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Chƣơng 2 

 THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN HOUN, TỈNH UDOMXAY, LÀO 

 

2.1. Khái quát về huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Oudômxai hay Oudomxay (tiếng Lào: ອຸດົມໄຊ), còn gọi là Muang Xai, 

là một tỉnh của Lào. Tỉnh nằm ở phía tây bắc quốc gia. Tỉnh lị là Muang Xai. 

Tỉnh Oudômxai có diện tích 15.370 km
2
. Phía Bắc giáp tỉnh Phongsali, 

tỉnh Phongsali ở phía đông bắc, tỉnh Luang Prabang về phía đông và đông 

nam, tỉnh Xaignabouli ở phía nam và tây nam, tỉnh Bokeo về phía tây và tỉnh 

Luang Namtha về phía tây bắc. Địa hình của Oudômxai là núi, với độ cao từ 

300m - 1.800m so với mực nước biển. 

Oudômxai có trữ lượng lớn muối, đồng, kẽm, antimon, than nâu, cao 

lanh và sắt. Các nỗ lực kiểm soát việc trồng cây thuốc phiện trong tỉnh đã 

được thực hiện thông qua Dự án Kiểm soát Cần Sa, được xây triển khai từ 

những năm 1990. Bên cạnh đó, cây trồng quan trọng là ngô, đậu tương, trái 

cây, rau, sắn, mía, thuốc lá, len, trà và đậu phộng. Năm 2004, tỉnh đã đạt năng 

suất khoảng 10.000 tấn mía và 45.000 tấn ngô. 

Houn là một huyện (muang, mường) thuộc tỉnh Oudomxay ở tây bắc Lào.  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức  

Cơ cấu tổ chức của mỗi nhà trường bao gồm những đơn vị sau: 

(1) Đơn vị hành chính gồm: 4 phòng chức năng  

(2) Đơn vị kỹ thuật gồm: 2 khoa  

(3) Đơn vị công nghệ và thông tin gồm: 2 phòng chức năng  

(4) Đơn vị quản lý sinh viên: gồm: 5 phòng chức năng  
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Đơn vị hành chính 

 

Đơn vị kỹ thuật 

 

Đơn vị công nghệ 

và thông tin 

 

Đơn vị quản lý sinh viên 

 Văn phòng 

 Phòng tại chính 

 Phòng tổ chức 

cán bộ 

 Phòng tổ chức 

đoàn thể 

 Khoa xã hội học 

 Khoa học tự 

nhiên 

 Phòng thứ 

nghiệp và thư 

viện 

 Phòng công 

nghệ và thông 

tin 

 

 Phòng công tắc sinh 

viên 

 Phòng chủ ngiệm 

 Phòng bảo vệ 

 Phòng hoạt động 

ngoại khóa 

 Phòng quản lý sinh 

viên 

 

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của các trƣờng trung học phổ thông  

huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào 

 Nguồn: Sở Giáo dục và Thể thao, tỉnh Udomxay 

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các trường trung học phổ thông 

 Các nhà trường trung học phổ thông có chức năng nhiệm vụ sau:  

- Thực hiện chủ trương chính sách giáo dục của Đảng và kế hoạch phát 

triển kính tế -xã hội của đất nước. 

- Giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên, học sinh có phẩm 

chất đạo đức các mạng, lòng yêu nước, dân chủ nhân dân đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

- Lập kế hoạch phát triển và quản lý trường học hiệu quả hiệu quả. 

- Tổ chức dạy- học thoe chương trình của Bộ Giáo dục và Thể thao và 

chương trình liên quan của địa phương. 

Hiệu trưởng 

Phó Hiệu trưởng 1 Phó Hiệu trưởng 2 Phó Hiệu trưởng3 
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- Nhận học sinh theo đúng nội quy và quy định của Bộ Giáo dục và 

Thể thao. 

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự có kiến thức, năng lực và kỹ 

năng quản lý dạy-học. 

- Xây dựng và sản xuất bổ sung tài liệu day- học phù hợp với thực tế 

của từng địa phương. 

- Thực hiện các chế độ chính sách phúc lợi, thưởng động viên giáo viên 

và học sinh theo đúng quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo các hoạt động của nhà trường với Phòng Giáo dục 

và Thể thao huyện, thành phố, Sở Giáo dục vầ Thể thao tỉnh, thủ đo và các tổ 

chức có liên quan. 

- Bảo vệ tài sản trường học và môi trường. 

- Cấp giấy chứng nhận và sổ theo dõi học sinh cũng như phát hành 

công văn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên. 

2.1.2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám hiệu và các đơn vị 

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trƣởng trƣờng học 

 Nhiệm vụ của Hiệu trưởng:  

- Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

kế hoạch phát triển Giáo dục và Thể thao, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 

của tỉnh và huyện. 

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn tổng thể, kỹ thuật và hành chính, chịu 

trách nhiệm về tư tưởng chính trị, tổ chức và nhân sự. 

- Lập kế hoạch phát triển và quản lý trường học ngắn hạn và dài hạn. 

- Đại diện cho trường tại các cuộc họp khác nhau do cơ quan khác tổ chức. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên/ nhân viên hành chính – tài chính. 

- Phối hợp với các bên liên quan. 

- Theo dõi đánh giá, tổng kết và báo cáo định kỳ các hoạt động trong 

trường lên cấp trên. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên. 

 Quyền hạn của Hiệu trưởng 

- Quyết định mọi hoạt động của nhà trường theo đúng chính sách của 

đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nguyên tắc do cấp trên để ra và 

chịu trác nhiệm trước tổ chức. 

- Bổ nhiệm hoặc cách chức trưởng ban cán sự, nhân viên, giáo viên dạy 

lớp, biểu dương, kỷ luật học sinh, giáo viên trong trường theo sự phân công 

quản lý. 

- Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên trong trường. 

- Triệu tập các cuộc họp của hiệu trưởng, hội đồng trường, hội cha mẹ 

học sinh, giám thị, cán bộ, giáo viên trong trường. 

- Ký duyệt các văn bản chính thức trong trường. 

- Giáo viên, nhân viên và học sinh được nghỉ không quá 5 ngày / lần. 

- Thực hiện các quyền khác theo quy định. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trƣởng 

 Nhiệm vụ của Phó Hiệu trưởng 

- Là trợ lý toàn thời gian và hướng dẫn chuyên sâu mọi công việc theo 

sự phân công của Hiệu trưởng. 

- Thay mặt Hiệu trưởng khi Hiệu trưởng không có mặt theo sự phân 

công của Hiệu trưởng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và 

cấp trên. 

 Quyền hạn của Phó Hiệu trưởng  

- Cùng với Hiệu trưởng nhà trường, quyết định các vấn đề trong trường. 

- Phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên trong cơ quan, đơn vị 

mình đang chỉ đạo. 

- Triệu tập cuộc họp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường theo sự 

phân công của Hiệu trưởng. 
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- Thực hiện các quyền khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và 

cấp trên. 

* Nhiệm vụ của đơn vị hành chính 

- Tổ chức và lưu trữ các tài liệu chính thức (công việc kiểm kê) 

- Thiết lập các quy tắc và trách nhiệm của tổ chức trong trường. 

- Tổng hợp kế hoạch và tổng kết hàng tuần, tháng, học kỳ, năm từ các 

bộ phận khác nhau và báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng nhà trường và các bên 

liên quan. 

- Chịu trách nhiệm ghi chép và tổ chức các của họp của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm về công tác cán bộ, tổ chức, chính sách, đề bạt, bổ 

nhiệm, nghỉ việc, định hướng, phát triển nhân sự, cạnh tranh, khen thưởng và 

thi hành các hình thức kỷ luật. 

- Quản lý ngân sách tài chính thu chi của nhà trường theo đúng nội quy, 

quy chế. 

- Quản lý vật tư – thiết bị phương tiện đi lại, xây dựng - sửa chữa và 

bảo vệ công trình 

- Đăng ký, tạo tài khoản và nhập mã tài sản của nhà trường. 

- Chịu trách nhiệm quản lý công tác đoàn thể và thanh niên. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà 

trường. 

* Nhiệm vụ của đơn vị kỹ thuật 

- Học tập tư tưởng chính trị, kiến thức khoa học, tiếng Lào, giữ gìn 

truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

- Nghiên cứu nghị quyết, mệnh lệnh, giáo trình, chương trình và các 

văn bản chỉ đạo chuyên môn, phổ biến chỉ đạo đến toàn thể giáo viên lập kế 

hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, khảo sát rút kinh nghiệm cụ 

thể việc thực hiện. 

- Lịch giảng dạy phức tạp, chia sẻ bài học cho từng giáo viên và phức 

tạp khi giáo viên bị ốm hoặc đi nghỉ. 
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- Tổ chức các hội thảo kỹ thuật để xây dựng quy trình dạy - học đạt 

hiệu quả 

- Tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm lẫn nhau cả trong và ngoài nhà 

trường về xây dựng chương trình giảng dạy, viết tiểu luận, nhận xét của giáo 

viên, nghiên cứu sinh ở trường và ở nhà. 

- Tổ chức giờ dạy chung và định hướng nội bộ. 

- Khuyến khích và thúc đẩy giáo viên được đào tạo chuyên môn. 

- Tuyển chọn học sinh giỏi theo từng cấp độ - lịch dạy phức tạp, tổ 

chức bồi dưỡng có hệ thống để cử học sinh đi thi kiểm tra năng lực trong và 

ngoài ngành. 

- Kiểm tra tài liệu giảng dạy và học tập của giáo viên, góp ý, góp ý về 

phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa thành thạo đối với giáo viên, bộ 

môn cũng như chú ý kiểm tra tên, sổ chấm điểm thường xuyên cũng như tổ 

chức bồi dưỡng học sinh kém. 

- Tổ chức kiểm tra hàng tháng, kiểm tra học kỳ 1-2, tổ chức thi lên lớp 

và tốt nghiệpđúng theo lịch học. 

- Theo dõi và kiểm tra việc đi học của giáo viên và điều kiện học tập 

của học sinh một cách thường xuyên. 

- Tuyển chọn học sinh giỏi, khuyến khích các em đi thi cấp địa phương, 

quốc gia, khu vực và quốc tế. 

- Báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần, tháng, năm, các hoạt động công 

việc thuộc trách nhiệm của mình với Ban Giám hiệu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và 

cấp trên. 

* Nhiệm vụ của đơn vị công nghệ và thông tin 

- Quản lý phòng máy tính, phòng Công nghệ và thông tin, phòng công 

nghệ hoặc cơ sở dạy nghề, thư viện, phòng thí nghiệm và vườn sinh học. 

- Thu thập, nghiên cứu, báo cáo thống kê về giáo viên, nhân viên, học 

sinh và tư liệu. 
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- Trao đổi thông tin về dạy-học. 

- Tạo cơ sở dữ liệu và thư viện thử nghiệm trong trường. 

- Bảo trì và sửa chữa máy tính và thiết bị điện tử. 

- Cung cấp cơ sở vật chất và phương tiện cho giáo viên và học sinh sử 

dụng thư viện, phòng thí nghiệm, máy tính và đồ dùng điện. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và 

cấp trên. 

* Nhiệm vụ của đơn vị quản lý sinh viên 

- Nghiên cứu, đào tạo và theo dõi hiệu suất của giáo viên và giáo viên 

trong lớp học. 

- Nghiên cứu, đào tạo và theo dõi hiệu suấtcủa hành vi của học sinh. 

- Đăng ký, lưu giữ hồ sơ học sinh và giữ chúng ngăn nắp mỗi năm học. 

- Quản lý ký túc xá, bếp ăn, căng tin (đối với trường có ký túc xá). 

- Tuần tra an ninh được tổ chức trên sân trường. 

- Biểu diễn nghệ thuật và cuộc thi âm nhạc. 

- Tổ chức các cuộc thi hỏi và đáp về khoa học và hơn thế nữa. 

- Tổ chức lao động, tăng năng suất, vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường 

trong và ngoài nhà trường. 

- Tổ chức chào cờ và kiểm tra các hoạt động hàng ngày. 

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, tư vấn chuyên nghiệp và chăm sóc sức 

khỏe dành cho học sinh. 

- Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, hội cha mẹ 

học sinh, cộng đồng và xã hội. 

- Tổ chức và theo dõi học sinh nghiên cứu vào buổi tối (nếu trường có 

ký túc xá). 

- Nhận ca trực tuần, tháng, học kỳ và ca học của giáo viên chủ nhiệm lớp 

và các nhân viên liên quan, cũng như báo cáo tổng hợp gửi Ban Giám hiệu. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 
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2.1.3. Một số đặc điểm có ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo viên các 

trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã xây dựng hệ thống pháp luật chính 

sách, chế độ đối với cán bộ công chức nhà nước nhằm để quản lý cũng như 

nâng cao chất lượng cán bộ công chức và sử dụng một cách hiệu quả vào 

công cuộc phát triển đất nước. Trong Luật Công chức của Lào đã quy định về 

quyền và nghĩa vụ của công chức. Trong đó Điều 51 quy định về Quyền thực 

hiện nhiệm vụ chính thức: Trong khi thực hiện nhiệm vụ chính thức, công 

chức giữ các quyền sau: Cơ quan được ủy quyền phù hợp với nhiệm vụ của 

họ; Cung cấp nơi làm việc, phương tiện, thiết bị và các phương tiện khác theo 

quy định và quy định; Được thông báo ngoại trừ trong trường hợp thông tin bí 

mật; Trải qua đào tạo và phát triển; Cung cấp đầu vào, phê bình, gửi vấn đề 

và đề xuất giải pháp cho tổ chức của họ; Nhận tổ chức của họ Bảo vệ theo 

luật pháp và quy định; Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật 

và các quy định. Điều 52 quy định về quyền lợi công chức. Theo đó công 

chức được quyền nhận các lợi ích sau: Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, 

lương hưu và các khoản phụ cấp khác từ quỹ lương và quỹ bảo hiểm xã hội, 

bao gồm các lợi ích khác theo quy định và quy định; Phụ cấp cho công việc 

ngoài giờ chính thức theo quy định của pháp luật và quy định. Công chức Lào 

được hưởng nghỉ phép vào các ngày lễ chính thức, công chức được nghỉ phép 

theo các trường hợp được quy định trong pháp luât hiện hành. Điều 36 quy 

định công chức được các tổ chức ủy quyền tham gia các khóa học nâng cấp 

chuyên nghiệp trong hoặc ngoài nước, đồng thời sẽ nhận được mức lương 

theo cấp độ và cấp bậc, phụ cấp và các phương pháp đào tạo khác. 

Tình hình phát triển giáo dục tại tỉnh Odomxay. Từ năm 1975, sự 

nghiệp phát triển giáo dục ở Lào nói chung, ở tỉnh Odomxay nói riêng đã 

được đặc biệt chú trọng. Là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, 

dịch vụ và du lịch của miền Nam Lào, với vị trí cửa ngõ, đầu mối giao thông 

giữa các tỉnh miền núi phía Đông và phía Bắc với đồng bằng sông Mê Kông, 
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có vị trí chiến lược và tầm ảnh hưởng quan trọng trong chiến lược phát triển 

chung của cả vùng, hệ thống giáo dục của tỉnh Odomxay không chỉ được 

quan tâm đầu tư nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa và giải 

quyết các vấn đề xã hội của tỉnh mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của cả 

khu vực Bắc Lào.  

Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, trong những năm gần đây, lĩnh 

vực giáo dục của tỉnh Odomxay đã có những chuyển biến tích cực cả về số 

lượng và chất lượng; quy mô giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển; mạng lưới 

trường lớp từng bước được củng cố, mở rộng; chất lượng giáo dục có nhiều 

tiến bộ; hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 

vụ dạy và học được quan tâm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực của tỉnh nói riêng, của các nhà trường trung học phổ 

thông tại huyện Houn nói chung. 

2.1.3.1. Đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Houn và 

tỉnh Udomxay 

* Đặc điểm kinh tế- xã hội 

Trong 5 năm qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 

11,45%/năm. Tổng sản phẩm trong nước đạt 1.432,13 tỷ Kíp so với thực hiện 

kế hoạch 5 năm (2014), tăng 78,05%, trong đó: 

- Khu vực nông nghiệp chiếm 31,45% GDP 

- Công nghiệp-xây dựng 40,59% GDP 

- Thương mại và dịch vụ khác 29,37% GDP 

- Thu nhập bình quân đạt 18.147.500 kip/người/năm, tương đương 

2.135 đô la/người/năm, so với thực hiện kế hoạch 4 năm (2014) là 75,65%. 

* Đặc điểm về chính trị 

Hiện tại, huyện Houn có 1 cơ sở đảng và 89 đơn vị, tối đa 4 đơn vị, 

tương đương 7,14%, trong đó có 65 đơn vị đặt tại làng, 10 đơn vị trong văn 

phòng, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế 12 đơn vị, 5 đơn vị trong lực 
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lượng vũ trang và một đơn vị doanh nghiệp, tổng cộng đảng viên 1.120 người 

và 254 nữ, so với năm 2014 tăng lên 258 người. 

* Đặc điểm về văn hóa, xã hội 

 Trong hệ thống giáo dục phổ thông luôn được huyện quan tâm và tiếp 

tục phát triển, với nhóm tuổi đăng ký vào hệ thống học thuật chính thức, đạt 

98,2% so với năm 2014, tăng 1,3%. Hiện tại, trong đó có 6 trường mầm non 

(3 trường tư thục). 55 trường tiểu học (1trường tư thục),25 trường trung học 

cơ sở, 5 trường trung học, 4 trường trung học phổ thông, 360 giáo viên và 128 

phụ nữ. Tổng cộng có 9.543 học sinh, trong đó 4.349 là phụ nữ so với năm 

2014 là tăng 3,7%. Giáo dục trung học cho những người từ 15 đến 35 tuổi 

hoàn thành 100% so với năm 2014 tăng 100%. Tập trung nâng cao kiến thức, 

khả năng làm chủ các giáo viên xuất sắc và giáo viên trong 5 năm qua có thể 

tạo ra 25 trường học thân thiện với môi trường. 

2.1.3.2. Đặc điểm nguồn nhân lực của các trường trung học phổ thông 

Hoạt động thực thi công vụ của công chức nói chung và của cán bộ 

quản lý ngành giáo dục nói riêng là công việc phức tạp, đòi hỏi người công 

chức phải có năng lực và phải biến những kiến thức đã học thành thực tiễn 

và phát triển những kỹ năng của bản thân. Đánh giá về đội ngũ cán bộ công 

chức của Sở có thể thấy nhìn chung, đội ngũ công chức tại Sở GD&TT tỉnh 

Odomxay, huyện Houn đã ngày càng được nâng cao, phát triển cả về số 

lượng và chất lượng. 

Về chất lượng đội ngũ công chức: Về cơ bản đội ngũ công chức tại 

Sở GD&TT tỉnh Odomxay, huyện Houn đã dần nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn, biết vận dụng kiến thức chuyên môn được đào tạo trong xử lý 

công việc trong lĩnh vực giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin vào 

trong công việc hàng ngày. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức 

cũng được quan tâm đầu tư, việc bố trí các chức danh công chức phù hợp 

với trình độ chuyên môn được đào tạo; việc quản lý, sử dụng công chức đã 
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ngày càng thực chất hơn, từng bước thực hiện tốt chế độ tiền lương, quy 

định đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức. Vì vậy đã nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức 

của Sở GD&TT tỉnh Odomxay, huyện Houn. 

Bảng 2.1: Số lƣợng nguồn nhân lực của các trƣờng trung học phổ thông 

huyện Houn giai đoạn 2017-2019 

Đơn vị: Người 

STT Tên trƣờng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1 THPT Meung Houn 48 49 52 

2 THPT Done meung 30 31 33 

3 THPT Chan tay 23 24 30 

4 THPT Pha kham 19 20 22 

5 THPT Na xieng dee 18 18 20 

 Cộng 138 142 157 

Nguồn: Sở GD&TT tỉnh Odomxay, huyện Houn  

Về số lượng, nhìn chung đội ngũ công chức tại Sở GD&TT tỉnh 

Odomxay, huyện Houn đáp ứng về số lượng, theo đúng chỉ tiêu công chức 

đã được ban hành, đủ nguồn nhân lực để thực hiện hoàn thành công tác, 

nhiệm vụ mà được Sở giao. 

Phần lớn đội ngũ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý 

thức được tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc, nắm vững và 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền 

hạn, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong chấp hành đường lối, 

Chủ trương, Chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời chấp 

hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức, có lối sống lành mạnh, có ý 

thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành giáo dục, 

đảm bảo các hoạt động thực thi công vụ minh bạch, công khai, giữ vững 



 42 

phẩm chất đạo đức công vụ. Từ đó hiệu quả và chất lượng của đội ngũ cán 

bộ công chức tại Sở GD&TT trong ngày một được nâng cao, đáp ứng được 

yêu cầu cơ bản của ngành giáo dục nói riêng cũng như trong công cuộc 

phát triển đất nước thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung. 

Tình hình tài chính các trường THPT trên địa bàn Huyện trong thời 

gian vừa qua như sau: 

Bảng 2.2. Tình hình tài chính của các trƣờng trung học phổ thông 

 trên địa bàn Huyện 

Đơn vị: VNĐ 

Năm 

Chỉ tiêu 

2017 2018 2019 

Ngân sách cấp 1.622.199.226 637.720.000 1.641.352.325 

Thu học phí 4.477.711.171  942.862.563 928.763.539 

Các khoản thu khác 284.343.147  290.640.197  294.238.144  

Các khoản chi 2.838.182.216 2.524.898.833  2.782.687.535 

Số dư quỹ cuối năm 23.626.778  16.436.020 14.895.143 

Nguồn: Sở GD&TT tỉnh Odomxay, huyện Houn  

2.2. Phân tích thực trạng chất lƣợng đội ngũ giáo viên tại các trƣờng 

trung học phổ thông trên địa bàn Huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào 

2.2.1. Thực trạng tâm lực 

2.2.1.1. Về phẩm chất chính trị 

Giáo viên các trường THPT trên địa bàn Huyện đều được học tập, 

tuyên truyền phổ biến về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, chính vì thế, 100% giáo 

viên đều có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của 

Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 

trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin.  

Các giáo viên luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối 

và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; 
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Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng 

học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng 

như năng lực công tác. 

Trình độ lý luận chính trị: 

Trình độ lý luận chính trị của đội ngũ giáo viên các trường THPT trên 

địa bàn huyện được thể hiện thông qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2.3: Trình độ lý luận chính trị của giáo viên các trƣờng trung học 

phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Năm 

Trình  

độ 

2017 2018 2019 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số  

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Cao cấp 

LLCT 
3 2,2 6 4,2 9 5,7 

Trung cấp 

LLCT 
12 8,7 15 10,6 19 12,1 

Sơ cấp LLCT 85 89,1 121 85,2 129 82,2 

Tổng 138 100 142 100 157 100 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ số liệu 2.3, có thể thấy rằng tỷ lệ giáo viên THPT đạt trình độ cao 

cấp lí luận chính trị của Huyện có xu hướng tăng lên qua các năm, năm 2017 

đạt 2,2%; năm 2018 đạt 4,2% và năm 2019 đạt 5,7%. Tỷ lệ giáo viên đạt trình 

độ trung cấp LLCT cũng có xu hướng tăng dần qua các năm: năm 2017 đạt 

8,7%; năm 2018 đạt 106%; năm 2019 đạt 12,1%. Tỷ lệ giáo viên có trình độ 

sơ cấp LLCT giảm xuống. Đây là dấu hiệu đáng mừng khi trình độ LLCT của 

giáo viên các trường THPT liên tục gia tăng. 

2.2.1.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống 

Giáo viên luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân 

thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện 

đúng các quy định của Nhà nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.  
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Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm 

mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có 

thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời 

nói, việc làm của bản thân; 

Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; 

không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung 

thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không 

lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận 

hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/không chấp nhận việc chạy chức, chạy quyền. 

2.2.2. Thực trạng  trí lực 

Hiện nay theo quy định mới, các giáo viên THPT đều phải đạt chuẩn 

năng lực công tác. Chính vì thế, 100% giáo viên đều có các chứng chỉ cần 

thiết theo đúng quy định, cụ thể như sau: 

2.2.2.1. Trình độ chuyên môn 

Hiện nay, các giáo viên của các trường THPT trên địa bàn huyện đều 

đảm nhiệm các môn học đúng với chuyên ngành được đào tạo. Tác giả đã thu 

thập số liệu về năng lực chuyên môn của giáo viên như sau: 

Bảng 2.4: Đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên các trƣờng 

 trung học phổ thông trên địa bàn huyện Houn năm 2019 

Tiêu chí đánh giá Số ngƣời Tỷ lệ (%) 

Giáo viên hạng I 12 7,6 

Giáo viên hạng II 55 35 

Giáo viên hạng III 90 57,4 

Tổng 157 100 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ bảng số liệu 2.4 cho thấy: Có 12 giáo viên các trường THPT trên 

toàn Huyện đạt chức danh giáo viên hạng I (chiếm 7,6%); 55 giáo viên hạng 

II (chiếm 35%) và 90 giáo viên hạng III (chiếm 57,4%). Điều này cho thấy số 

giáo viên hạng I vẫn còn đạt tỷ lệ khá thấp trong cơ cấu giáo viên. Chính vì 
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thế cần có các biện pháp và phương hướng cụ thể để nâng cao tỷ lệ giáo viên 

hạng I và hạng II. 

Hạng giáo viên (%)

57.4

7.6

35

Hạng I

Hạng II

Hạng III

 

Biểu đồ 2.1. Hạng giáo viên của các trƣờng trung học phổ thông  

trên địa bàn huyện Houn 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ biểu đồ có thể thấy được giáo viên hạng III tại các trường THPT 

trên địa bàn Huyện đang chiếm đa số, giáo viên hạng I đang chiếm tỷ lệ ít 

nhất, đòi hỏi trong tương lai, các trường phải nâng tỷ lệ giáo viên hạng I và II 

lên cao hơn và giảm tỷ lệ giáo viên hạng III. 

2.2.2.2. Trình độ ngoại ngữ 

Hiện nay tiếng Anh là ngoại ngữ bắt buộc được quy định trong hồ sơ 

đối với công chức, viên chức. Chính vì thế 100% giáo viên đều đã chuẩn 

ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, cụ thể: 

Bảng 2.5: Trình độ ngoại ngữ của giáo viên các trƣờng trung học 

 phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Đơn vị tính: Người 

Trình độ 2017 2018 2019 

Chứng chỉ ngoại ngữ 111 113 124 

Cử nhân ngoại ngữ 27 29 33 

Tổng 138 142 157 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 
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Tuy vậy, chất lượng không chỉ thể hiện qua văn bằng hay chứng chỉ, 

mà nó còn thể hiện qua mức độ sử dụng thành thạo ngoại ngữ, phục vụ cho 

công tác. Chính vì vậy tác giả đã tiến hành điều tra mức độ sử dụng thành 

thạo ngoại ngữ và thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.6: Mức độ thành thạo tiếng Anh của giáo viên các trƣờng  

trung học phổ thông huyện Houn năm 2019 

Mức độ  Số ngƣời Tỷ lệ (%) 

Rất thành thạo 32 20,4 

Thành thạo 35 22,3 

Trung bình 90 57,3 

Không thành thạo 0 0 

Tổng 157 100 

Nguồn: Điều tra của tác giả năm 2020 

Theo điều tra thì tỷ lệ giáo viên thành thạo ngoại ngữ ngày càng tăng, 

hiện nay có 32 giáo viên sử dụng rất thành thạo tiếng Anh (chiếm 20,4%), đây 

là các giáo viên phụ trách dạy tiếng Anh của các trường và một số các giáo 

viên khác; 35 giáo viên sử dụng thành thạo (chiếm 22,3%); 90 giáo viên sử 

dụng tiếng Anh ở mức trung bình (chiếm 57,3%). Tuy nhiên, bảng thống kê 

này chỉ là kết quả từ số liệu tác giả điều tra do giáo viên tự đánh giá chứ chưa 

phải là số liệu do sở nội vụ thống kê. Nhìn chung, tỷ lệ thành thạo ngoại ngữ 

và tin học ở mức như trên cũng còn là mức khá cao. Hiện nay, xu hướng đạt 

chuẩn giáo dục cần thêm rất nhiều giáo viên có khả năng giảng dạy bằng 

ngoại ngữ. Do đó, nâng cao khả năng ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên là một 

việc làm cần thực hiện khẩn trương, thường xuyên với số lượng đào tạo giáo 

viên được đào tạo ngày càng tăng. 

2.2.2.3. Trình độ tin học 

Hiện nay, trình độ tin học của giáo viên cáctrườngTHPT trên địa bàn 

huyện Houn được thể hiện thông qua bảng số liệu sau: 
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Bảng 2.7: Trình độ tin học của giáo viên các trƣờng trung học phổ thông 

trên địa bàn huyên Houn 

Năm 

 

Trình độ 

2017 2018 2019 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Chứng chỉ Tin 

học văn phòng, 

ứng dụng cơ bản 

98 71 97 68,3 106 67,5 

Chứng chỉ tin 

học văn phòng, 

ứng dụng nâng 

cao 

29 21 32 22,5 35 22,3 

Cử nhân tin học 11 8 13 9,2 16 10,2 

Tổng 138 100 142 100 157 100 

Nguồn: Sở nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ bảng 2.7 cho thấy, 100% giáo viên đáp ứng được quy định về trình 

độ tin học đầu vào, trong đó: 

Năm 2017 có 98 giáo viên có chứng chỉ tin học văn phòng, ứng dụng 

cơ bản (chiếm 71%); 29 giáo viên có chứng chỉ tin học nâng cao (chiếm 

21%); có 11 giáo viên có bằng cử nhân tin học (chiếm 8%). 

Năm 2018, 97 giáo viên có chứng chỉ tin học văn phòng, ứng dụng cơ 

bản (chiếm 68,3%); 32 giáo viên có chứng chỉ tin học nâng cao (chiếm 

22,5%); có 13 giáo viên có bằng cử nhân tin học (chiếm 9,2%). 

Năm 2019 có 106 giáo viên có chứng chỉ tin học văn phòng, ứng dụng 

cơ bản (chiếm 67,5%); 35 giáo viên có chứng chỉ tin học nâng cao (chiếm 

22,3%); có 16 giáo viên có bằng cử nhân tin học (chiếm 10,2%).  

Từ số liệu trên, tác giả tiến hành điều tra về mức độ thành thạo các kĩ 

năng tin học của giáo viên các trường THPT thu được kết quả như sau: 
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Bảng 2.8: Mức độ thành thạo kĩ năng tin học của giáo viên 

Mức độ Số ngƣời Tỷ lệ (%) 

Rất thành thạo 36 23 

Thành thạo 85 54 

Trung bình 36 23 

Không thành thạo 0 0 

Tổng 157 100 

Nguồn: Điều tra của tác giảnăm 2020 

 Kết quả điều tra cho thấy, đa số giáo viên thành thạo các kĩ năng tin 

học cơ bản, có thể tự đảm đương được những công việc cần đến ứng dụng tin 

học phục vụ cho công tác chuyên môn. Đây là lợi thế rất lớn đối với chính 

bản thân giáo viên cũng như thực hiện nhiệm vụ công tác của giáo viên và các 

trường trên địa bàn Huyện. Thành thạo các kĩ năng tin học không những giúp 

phục vụ cho công tác chuyên môn (tin học có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng 

nghiên cứu khoa học, tham khảo tài liệu và thiết kế bài giảng của giáo viên, 

cũng tức là có ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học của họ) mà còn giúp 

giáo viên dễ dàng cập nhật các kiến thức mới, theo kịp với xu thế của thời đại. 

2.2.3. Thực trạng thể lực 

Yêu cầu về sức khỏe là yêu cầu đầu tiên để người lao động có thể được 

quyết định nhận vào vị trí công việc hay không. Ngay trong khâu tuyển dụng, 

yêu cầu bắt buộc đối với các ứng viên thi tuyển là phải đạt sức khỏe loại A. 

Do đó, mặt bằng chung về sức khỏe của giáo viên các trường THPT trên toàn 

Huyện là khá tốt, đảm bảo đủ tiêu chuẩn công tác. Tình hình sức khỏe của 

giáo viên được thể hiện thông qua các chỉ số BMI, cũng như các bệnh thường 

gặp.Theo số liệu tổng hợp của sở Nội vụ thì được thể hiện ở bảng sau: 

- Chỉ số BMI (Body Mass Index) hay còn gọi là chỉ số khối cơ thể, chỉ 

số thể trọng, là một công cụ thường được sử dụng để đo lượng mỡ trong cơ 

thể. Chỉ số BMI chuẩn được tính dựa trên chiều cao và cân nặng, áp dụng cho 

nam và nữ trưởng thành. 
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Chỉ số khối cơ thể được tính theo công thức: 

BMI = Cân nặng/ [(Chiều cao)2] 

Trong đó: 

- BMI đơn vị thường dùng là kg/m
2
 

- W là cân nặng (kg) 

- H là chiều cao (m) 

Bảng 2.9: Chỉ số BMI của giáo viên các trƣờng trung học phổ thông  

trên địa bàn huyện Houn năm 2019 

BMI Số ngƣời Tỷ lệ (%) Kết luận 

<18,5 25 15,9 Gầy 

18,5 – 24,9 48 30,6 Bình thường 

25 – 29,9 52 33,1 Thừa cân 

>30 32 20,4 Béo phì 

Tổng 157 100  

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ bảng 2.9 cho thấy, BMI của giáo viên trên toàn Huyện tập trung ở 

khung bình thường và thừa cân. Có đến 33,1% giáo viên bị thừa cân; 30,6 

nằm ở mức trung bình và 20,4 bị béo phì. Sở dĩ có con số như trên là vì nhóm 

giáo viên nằm ở độ tuổi trên 35 chiếm đa số, đây là độ tuổi dễ bị tăng cân 

cũng như chuyển hóa cơ thể kém, khiến cơ thể dễ bị tích mỡ dẫn tới thừa cân 

béo phì. Đây cũng là dấu hiệu khá đáng ngại đối với tình hình sức khỏe giáo 

viên, vì thừa cân béo phì có thể dẫn tới nhiều hệ lụy như các bệnh về huyết 

áp, tim mạch, chứng ngưng thở… 

BMI được thể hiện thông qua biểu đồ sau: 
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BMI (%)

16%

31%

33%

20%

<18.5

18.5 -24.9

25 - 29.9

>30

 

Biểu đồ 2.2: BMI của giáo viên các trƣờng trung học phổ thông  

trên địa bàn huyện Houn 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Như vậy có thể thấy, những người có chỉ số khối cơ thể nằm ở mức 

trung bình đang chiếm tỷ lệ thấp (vào khoảng 1/3 số giáo viên), ngược lại 

những giáo viên có chỉ số khối cơ thể cao chiếm hơn một nửa số giáo viên. 

Đây là tín hiệu khá báo động đối với sức khỏe đội ngũ giáo viên THPT trên 

địa bàn Huyện. 

- Các bệnh thường gặp: Bao gồm các bệnh về tiêu hóa, mắt, răng hàm 

mặt… Theo số liệu thống kê thông qua các đợt thăm khám sức khỏe định kì, 

có số liệu về tình hình sức khỏe của giáo viên các trường THPT trên toàn 

Huyện như sau: 
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Bảng 2.10: Tình hình sức khỏe của giáo viên tại các trƣờng trung học  

phổ thông trên địa bàn Huyện Houn 

Stt Nhóm Bệnh 

Số ngƣời mắc bệnh 

2017 2018 2019 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Tật khúc xạ mắt 25 23,4 22 24,2 20 24,1 

2 Răng hàm mặt 23 21,5 20 22 18 21,7 

3 Tai mũi họng 11 10,6 9 9,9 8 9,6 

4 Thần kinh 0 0 0 0 0 0 

5 Tuần hoàn 5 4,7 5 5,5 4 4,8 

6 Tiêu hóa 7 6,5 6 6,6 5 6 

7 Ngoại khoa 14 13,1 12 13,2 11 13,3 

8 Thận – tiết niệu 8 7,5 8 8,7 8 9,6 

9 Da liễu 2 1,9 1 1,2 1 1,3 

10 Phụ khoa, nam khoa 12 10,8 8 8,7 8 9,6 

11 Bệnh hiểm nghèo 0 0 0 0 0 0 

Tổng 107 100 91 100 83 100 

 Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Trong giai đoạn 2017 đến 2019 tỉ lệ người mắc bệnh ở tất cả các nhóm 

bệnh đều có hướng suy giảm; cụ thể như những người mắc bệnh về mắt giảm 

từ 25 người xuống 20 người (giảm 20%); Răng hàm mặt giảm từ 23 người 

xuống 18 người mắc bệnh (giảm 21,7%); sản phụ khoa cũng giảm tương đối, 

giảm 33,3%. Số người mắc bệnh về mắt, răng hàm mặt và sản phụ khoa tuy 

có hướng giảm nhưng vẫn còn tỉ lệ khá cao. Tuy nhiên, đây đều là những 

bệnh có thể khắc phục và chữa trị được. Một số các nhóm bệnh như: tai mũi 

họng, thận tiết niệu cũng có xu hướng giảm xuống. Nhìn về tỷ trọng thì lớn 

hơn thời gian trước nhưng vì tổng số người mắc giảm nên khiến cho tỷ lệ các 

bệnh tăng lên. Thực tế, các trường cũng đã có những chính sách, hoạt động để 

nâng cao sức khỏe cho giáo viên của trường mình như:  
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• Công tác chăm sóc sức khỏe: Ngay từ khâu tuyển dụng đầu vào, tất cả 

các giáo viên các trường đều phải có sơ yếu lý lịch cụ thể bao gồm chứng 

nhận khám sức khỏe đảm bảo người lao động có thể đảm đương công việc 

được giao. Nhờ đó sức khỏe giáo viên các trường nhìn chung đều đạt tiêu 

chuẩn đầu vào. Hệ thống y tế trong nhà trường, Huyện và Tỉnh cũng được 

trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại. Tại các trường đều có phòng y tế để 

kịp thời chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và học sinh; tại các xã đều có trạm 

y tế, tại Huyện có bệnh viện Huyện và toàn Tỉnh có bệnh viện Tỉnh. Hàng 

năm, toàn Huyện tổ chứccác chương trình khám sức khỏe tổng thể định kỳ, 

một năm 2 lần được tổ chức nghiêm túc, thường xuyên. Tại các buổi thăm 

khám này, người lao động được phát hiện sớm các bệnh để kịp thời chữa trị 

hoặc có kế hoạch nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, từ đó người lao động có sự yên 

tâm để cống hiến tốt hơn cho công việc. Bên cạnh đó các trường cũng tổ chức 

hội thi, chương trình hội thao hàng năm, cũng như toàn huyện cũng tổ chức 

hội khỏe hàng năm để các giáo viên có thời gian giải trí, giao lưu cũng như 

tăng cường thể lực, giảm stress sau những giờ làm việc cũng như tạo thêm 

nhiều mối quan hệ mới. Các trường trong Huyện cũng tổ chức những buổi 

tham quan, du lịch tạo cơ hội nghỉ dưỡng, hồi phục sức khỏe; tổ chức thăm 

hỏi hiếu hỉ của người lao động. Thực hiện đúng quy định ngày nghỉ phép 

trong năm của Nhà nước về số ngày nghỉ do ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ… và 

mức tính lương ngày phép cụ thể. Đây là một chính sách hết sức nhân văn, 

đảm bảo đúng, đủ quyền lợi cho giáo viên THPT toàn Huyện.  

• Môi trường làm việc: Các trường hiện nay đều tiến đến đạt chuẩn về 

cơ sở vật chất theo đúng quy định của Nhà nước, chính vì thế điều kiện làm 

việc của giáo viên đang được cải thiện dần dần. Công tác vệ sinh môi trường 

cũng được đảm bảo, căng tin luôn sạch sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm.  

Tác giả tiến hành đều tra về mức độ đáp ứng của môi trường làm việc 

đối với công việc, thu được kết quả như sau: 
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Bảng 2.11: Đánh giá mức độ đáp ứng của môi trƣờng làm việc 

 đối với công việc 

Mức độ Số ngƣời Tỷ lệ (%) 

Đáp ứng tốt 12 7,6 

Đáp ứng 43 27,4 

Đáp ứng trung bình 77 49 

Không đáp ứng 25 16 

Tổng 157 100 

Nguồn: Điều tra của tác giả năm 2020 

Từ bảng 2.11 cho thấy: Có 43 giáo viên được điều tra cho rằng môi 

trường làm việc đáp ứng được công việc (chiếm 27,4%); 12 giáo viên đánh 

giá là đáp ứng tốt (chiếm 7,6%); 77 giáo viên đánh giá là đáp ứng trung bình 

(chiếm 49%) và 25 giáo viên đánh giá là không đáp ứng (chiếm 16%). Như 

vậy, theo đánh giá của giáo viên th  môi trường làm việc tại các trường hiện 

nay mới chỉ đáp ứng ở mức trung bình so với mong muốn của họ, đây cũng là 

điều dễ hiểu bởi nước Lào đang còn trên con đường phát triển kinh tế, Tỉnh và 

Huyện đang còn nhiều khó khăn nên chưa có những sự đầu tư thích đáng vào 

môi trường làm việc cũng như cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho giảng dạy. 

• Công tác lương thưởng và thu nhập của giáo viên cũng ảnh hưởng trực 

tiếp đến nâng cao sức khỏe cho giáo viên các trường THPT trên toàn Huyện. 

Hiện nay, các trường áp dụng tính lương theo đúng quy định của Nhà nước 

CHDC Nhân dân Lào theo. Phụ cấp cũng được thực hiện đúng theo quy định 

của Nhà nước về phụ cấp cho giáo viên các vị trí. 

Bên cạnh đó các trường cũng có thêm một phần phúc lợi cho giáo viên 

theo thực tế thu chi của từng trường. Bao gồm phụ cấp bắt buộc và phụ cấp tự 

nguyện. Phụ cấp bắt buộc là các khoản bảo hiểm, còn phụ cấp tự nguyện là 

các khoản thu nhập tăng thêm, ma chay, hiếu hỉ của giáo viên. 

Theo thống kê trung bình, thu nhập của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.12: Thu nhập bình quân giáo viên các trƣờng  

trung học phổ thông huyện Houn 

Đơn vị: VNĐ 

Thu nhập 2017 2018 2019 

Thu nhập bình quân/ Người/ 

Tháng 

6.107.008 6.520.250 6.902.531 

Nguồn: Điều tra của tác giảnăm 2020 

Bên cạnh chính sách tiền lương, Các trường cũng áp dụng chính sách 

thưởng để động viên, khuyến khích giáo viên cống hiến. Những cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc sẽ được khen thưởng kịp thời về cả vật chất đảm bảo công 

bằng, công khai kết hợp khen thưởng tinh thần (giấy khen, bằng khen). Các 

chế độ thưởng bao gồm: Thưởng giáo viên giỏi; thưởng giáo viên dạy giỏi; 

thưởng sáng kiến kinh nghiệm; thưởng sáng kiến quản lý giáo dục; thưởng 

cho các hoạt động thi đua do trường, Huyện, Tỉnh đề xuất; thưởng cho các dịp 

lễ tết, các ngày kỷ niệm của đất nước… 

• Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Các 

trường thực hiện đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho tất cả CBCNV trong trường theo đúng quy định của 

pháp luật. Ngoài ra, chế độ ốm đau cho người lao động và chế độ thai sản cho 

giáo viên nữ đều được thực hiện nhanh, đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi 

cho giáo viên. 

Để đánh giá công tác lương thưởng của các trường THPT trên địa bàn 

Huyện, tác giả tiến hành thu thập số liệu và thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.13: Đánh giá công tác lƣơng thƣởng của các trƣờng trung học 

phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Mức độ Số ngƣời Tỷ lệ (%) 

Rất hợp lý 5 3,2 

Hợp lý 59 37,6 

Bình thường 65 41,4 

Chưa hợp lý 28 17,8 

Tổng 157 100 

Nguồn: Điều tra của tác giả năm 2020 
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Từ bảng số liệu 2.13, cho thấy có 41,4% giáo viên đánh giá tiền lương 

thưởng hợp lý ở mức trung bình; 37,6% giáo viên đánh giá ở mức hợp lý; 

17,8% đánh giá là chưa hợp lý. Điều này cũng dễ hiểu bởi nước Lào còn là 

một nước đang phát triển nên GDP bình quân đầu người còn khá thấp, điều 

này ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách lương của công chức, viên chức. 

Thêm vào đó, tỉnh Udomxay và huyện Houn cũng là những địa phương đang 

còn nhiều khó khăn nên các chính sách phúc lợi và thưởng cũng mới chỉ được 

áp dụng chứ chưa mang tính động viên khuyến khích nhiều. 

2.2.4. Cơ cấu đội ngũ giáo viên 

Hiện nay tại Huyện có 05 Trường THPT với 157 giáo viên, có cơ cấu 

như sau: 

2.2.4.1. Cơ cấu theo độ tuổi 

Bảng 2.14: Độ tuổi của đội ngũ giáo viên tại các trƣờng trung học  

phổ thông Huyện Houn 

Năm  

 

Độ tuổi 

2017 2018 2019 

Số  

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

< 30 42 30,4 43 30,3 47 29,9 

Từ 30 đến 50 70 50,7 75 52,8 82 52,2 

Trên 50 26 18,9 24 16,9 28 17,9 

Tổng 138 100 142 100 157 100 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ bảng 2.14 có thể thấy, độ tuổi của đội ngũ giáo viên tại các trường 

THPT tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 30 – 50 tuổi (chiếm 52,2% năm 2019); 

độ tuổi này có ưu điểm là độ tuổi sung mãn nhất của con người với sức khỏe 

dẻo dai, nhiệt huyết và đã đạt độ chín về tư duy và trình độ. Tiếp theo là nhóm 

độ tuổi dưới 30, chiếm 29,9% tổng số giáo viên năm 2019; đây là độ tuổi trẻ 

khỏe, đầy nhiệt huyết, dám xông pha, không ngại gian khó, nhưng lại ít kinh 

nghiệm thực tiễn. Nhóm độ tuổi trên 50 chiếm 17,9%, đây là độ tuổi có nhiều 
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kinh nghiệm thực tiễn, đạt độ chín về trình độ chuyên môn cũng như năng lực 

khác, nhưng nhược điểm là sức khỏe kém và ngại học hỏi cái mới, tư tưởng 

theo lề thói cũ, khó thay đổi, khó thích nghi.Tất cả những đặc điểm nêu trên 

của các độ tuổi đều ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo viên và công tác 

nâng cao chất lượng giáo viên các trường THPT trên địa bàn Huyện. 

Để thấy rõ hơn sự thay đổi về độ tuổi của đội ngũ giáo viên THPT ta có 

thể phản ánh lên biểu đồ sau: 

Đơn vị: Người

42 43
47

70
75

82

26 24
28

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 50 Trên 50

 

Biểu đồ 2.3: Cơ cấu theo độ tuổi của giáo viên các trƣờng trung học  

phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Nguồn: Tác giả xây dựng 

Có thể thấy, từ năm 2017 đến 2019 có sự tăng lên cả về số lượng lẫn tỷ 

trọng giáo viên độ tưởi từ 30 đến 50 và độ tuổi dưới 30 trong cơ cấu giáo viên. 

Đây là tín hiệu tốt bởi một đội ngũ giáo viên trẻ sẽ có khả năng tiếp thu tốt các 

kiến thức mới, có sức khỏe tốt để đảm đương công việc, nhiệm vụ giáo dục.  

2.2.4.2. Cơ cấu theo trình độ 

Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, giáo viên các 

trường THPT đều phải đạt trình độ từ Đại học trở lên. Có số liệu thống kê về 

trình độ học vấn của giáo viên các trường THPT trên địa bàn Huyện như sau: 
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Bảng 2.15: Trình độ học vấn của giáo viên các trƣờng trung học  

phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Năm 

 

Trình độ 

2017 2018 2019 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Sau đại học 8 5,8 13 9,2 18 11,5 

Đại học 130 94,2 129 90,8 139 88,5 

Cao đẳng - TC 0 0 0 0 0 0 

Tổng 138 100 142 100 157 100 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ bảng 2.15 ta thấy, số giáo viên có trình độ Sau đại học tăng dần qua 

các năm. Năm 2017 đạt 5,8% tổng số giáo viên, năm 2018 đạt 9,2% và năm 

2019 đạt 11,5%. Không có giáo viên THPT trình độ cao đẳng và trung cấp, 

đây cũng xuất phát từ quy định về năng lực giáo viên THPT của Bộ Giáo dục 

– Thể thao Lào.  

2.2.4.3. Cơ cấu theo giới tính 

Hiện nay, tổng số giáo viên THPT của Lào hiện có là 157 người, trong 

đó có 65 nam và 92 nữ và có cơ cấu như sau: 

Bảng 2.16: Cơ cấu theo giới tính giáo viên các trƣờng trung học  

phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Năm 

 

Giới  

tính 

2017 2018 2019 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Nam 54 39 56 39 65 41 

Nữ 84 61 86 61 92 59 

Tổng 138 100 142 100 157 100 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 
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Theo số liệu 2.16, hiện nay tỷ lệ nữ giới đang chiếm phần lớn hơn so 

với nam giới. Ở mỗi giới có những ưu điểm và hạn chế riêng. Đối với nữ giới 

thì thường mềm dẻo hơn nhưng sức bền lại kém hơn nam giới và bị hạn chế 

bới công việc gia đình, sinh sản và con cái; ở nam giới thì sức bền tốt hơn, 

không bị phụ thuộc nhiều vào công việc gia đình nhưng mức độ mềm dẻo lại 

kém hơn.  

Đối với đặc thù của ngành, cũng không yêu cầu phải có sức bền quá 

cao, chính vì thể, duy trì một cơ cấu nữ nhiều hơn nam cũng là khá hợp lý. 

2.2.4.4. Cơ cấu theo thâm niên công tác 

Bảng 2.17: Cơ cấu theo thâm niên công tác của giáo viên các trƣờng 

trung học phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Năm 

 

Thâm niên  

2017 2018 2019 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ngƣời 

Tỷ lệ 

(%) 

Dưới 5 năm 42 30,4 43 30,3 47 30 

Từ 5 đến 15 năm 51 37 48 33,8 55 35 

Trên 15 năm 45 32,6 51 35,9 55 35 

Tổng 138 100 142 100 157 100 

Nguồn: Sở Nội vụ, tỉnh Udomxay 

Từ số liệu 2.17, có thể thấy cơ cấu thâm niên công tác của giáo viên 

THPT trong Huyện khá đều nhau. Cụ thể, tính đến năm 2019, có 47 giáo viên 

thâm niên dưới 5 năm (chiếm 30%); 55 giáo viên thâm niên từ 5 đến 15 năm 

(chiếm 35%) và có 55 giáo viên trên 15 năm thâm niên (chiếm 35%). Với 

thâm niên công tác lâu năm, các giáo viên sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, 

kinh nghiệm giảng dạy, hỗ trợ rất nhiều đến chất lượng dạy học; còn đối với 

những giáo viên mới vào nghề, mặc dù kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nhưng 

họ lại trang bị cho mình những kiến thức mới, cập nhật và có những sự linh 

hoạt trong tư duy. 
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2.3. Đánh giá chung về thực trạng chất lƣợng đội ngũ giáo viên các 

trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn huyện Houn 

Thông qua phân tích chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THPT 

trên địa bàn huyện Houn, tác giả đưa ra những đánh giá chung như sau: 

2.3.1. Ƣu điểm 

- Số lượng giáo viên hiện nay đã tạm đủ đáp ứng nhu cầu của ngành 

giáo dục Huyện đặt ra, trong đó cơ cấu giới khá phù hợp với đặc thù của 

ngành. Số lượng giáo viên được tăng lên hàng năm để đáp ứng nhu cầu 

của ngành. 

- Phần lớn giáo viên có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên, đây cũng 

là ưu thế của chất lượng giáo viên của các trường THPT trên địa bàn Huyện. 

- Giáo viên đều có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 11,5% giáo 

viên có trình độ trên đại học, và con số này hiện không ngừng tăng lên qua 

các năm. 

- Phần lớn giáo viên nằm trong độ tuổi từ 30 đến 50, là độ tuổi đạt được 

sự sung mãn cả về thể lực lẫn trí lực, có nhu cầu cống hiến cao và khao khát 

được thể hiện bản thân. Chính vì thế, họ luôn nỗ lực học hỏi để nâng cao trình 

độ của mình. 

- Các giáo viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng 

vào đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có đạo đức 

nghề nghiệp. 

- 100% giáo viên đều đảm bảo đúng quy định về ngoại ngữ và tin học 

với mức độ thành thạo ở nhóm thành thạo trở lên chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều 

này rất có ích cho việc nâng cao hiệu quả dạy học của giáo viên. 

- Sức khỏe của giáo viên các trường khá tốt, không có bệnh hiểm nghèo 

và số người mắc các loại bệnh giảm qua các năm. 

- Các trường đã đảm bảo các chế độ lương, thưởng, phụ cấp và phúc lợi 

cho giáo viên. 
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2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Ngoài những ưu điểm trên, chất lượng đội ngũ giáo viên các trường 

THPT trên địa bàn huyện Houn còn tồn tại những hạn chế sau: 

- Về sức khỏe: Mặc dù không có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo và số 

người mắc bệnh giảm qua các năm những chỉ số BMI trên 24.9 chiếm đa số. 

Đây là con số đáng báo động, có liên quan đến các bệnh mỡ máu, mỡ gan, 

huyết áp, tim mạch… của giáo viên trong tương lai. 

- Mặc dù có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nhưng tỷ lệ giáo viên thành 

thạo các kĩ năng về ngoại ngữ và tin học chưa cao. Chứng chỉ chỉ là đối phó, 

trên thực tế, việc áp dụng ngoại ngữ, tin học của giáo viên trong làm việc và 

giảng dạy còn kém. 

- Các trường đã đảm bảo đúng quyền lợi về lương, thưởng, phụ cấp, 

phúc lợi cho giáo viên, nhưng với mức thu nhập hiện tại, so với bình quân 

chung của các ngành khác thì thu nhập của giáo viên là khá thấp. Mức thu 

nhập này làm cho giáo viên không yên tâm trong công tác và cũng không 

khuyến khích được giáo viên học tập nâng cao trình độ. 

- Công tác phê bình và tự phê bình của các giáo viên còn chưa cao, giáo 

viên chưa quyết liệt trong đấu tranh bài trừ những cái xấu còn tồn tại trong 

nhà trường như tham nhũng, cửa quyền. 

Sở dĩ còn tồn tại những hạn chế đó là do các nguyên nhân chủ quan và 

khách quan sau: 

Thứ nhất, nước Lào là một nước đang phát triển với những khó khăn 

chung về kinh tế, huyện Houn cũng là một huyện còn nhiều khó khăn, chính 

vì thế, mức lương giáo viên cũng không được cao so với các ngành khác trong 

xã hội. 

Thứ hai, do chưa có chính sách áp dụng dạy học bằng ngoại ngữ, do 

vậy nên hầu hết giáo viên không có môi trường thực hành ngoại ngữ đã học, 

chính vì thế khó có thể thành thạo được. 
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Thứ ba, hiện nay cơ sở vật chất các trường vẫn còn nghèo nàn, chủ yếu 

vẫn dùng bảng phấn trong giảng dạy nên kĩ năng tin học cũng không được sử 

dụng thường xuyên. 

Thứ tư, các chương trình khám bệnh định kì đã được tổ chức nhưng 

mới chỉ góp phần phát hiện ra bệnh sớm chứ không chỉ định hướng đều trị. 

Hoặc có những giáo viên không chịu đi khám bệnh theo đúng định kì nên con 

số theo dõi được chỉ mang tính chất tương đối. 

Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trên chính là cơ sở để tác giả 

đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường 

THPT trên địa bàn huyện Houn ở chương sau. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

Ở chương 2, tác giả phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên 

các trường THPT trên địa bàn huyện Houn tỉnh Udomxay, Lào thông qua các 

nội dung sau: 

Tác giả khái quát lịch sử hình thành và phát triển; vị trí địa lý; vị trí 

kinh tế của Tỉnh Udomxay, huyện Houn cùng các đặc điểm có ảnh hưởng đến 

chất lượng giáo viên của các trường THPT trên địa bàn Huyện. 

Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THPT 

trên địa bàn Huyện thông qua các nội dung: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống của giáo viên; Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; Sức khỏe của 

đội ngũ giáo viên; Cơ cấu đội ngũ giáo viên. 

Đánh giá về chất lượng đội ngũ giáo viên hiện tại của các trường THPT 

trên địa bàn Huyện, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những 

hạn chế đó để làm cơ sở đưa ra các giải pháp cho chương sau. 
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Chƣơng 3 

 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  

TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN HOUN, TỈNH UDOMXAY, LÀO 

3.1. Mục tiêu, phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

tại các trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn Huyện Houn, tỉnh 

Udomxay, Lào 

 3.1.1. Mục tiêu 

Xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định thành công của quá 

trình đổi mới giáo dục. Vì vậy, ngành Giáo dục luôn coi việc nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu về 

chất lượng giáo viên THPT trên địa bàn Huyện Houn giai đoạn 2020 – 2025 

tầm nhìn đến 2030 được đề ra như sau: 

- 100% giáo viên giữ vững lập trường tư tưởng, lập trường chính trị và 

luôn thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lê Nin. 

- Giảm dần tỷ lệ giáo viên mắc các bệnh thường gặp; giảm số giáo viên 

thừa cân, béo phì, hướng đến một lực lượng giáo viên có sức khỏe tốt, dẻo 

dai, đáp ứng yêu cầu giáo dục THPT trong thời kì mới. 

- Hoàn thiện cơ cấu đội ngũ giáo viên cho phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn của từng trường, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng 

như chất lượng dạy và học tại các trường THPT trên địa bàn Huyện. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nâng cao khả 

năng thành thạo các kĩ năng về ngoại ngữ và tin học của giáo viên, tăng tỷ lệ 

giảng viên hạng I và hạng II. 

- Tăng số lượng giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi của các trường; có 

thêm nhiều sáng kiến kinh nghiệm. 

3.1.2. Phƣơng hƣớng 

Các trường THPT trên địa bàn Huyện có ý nghĩa và vai trò to lớn trong 

sự nghiệp giáo dục của toàn Huyện cũng như của Tỉnh và của quốc gia. Do 
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đó, trong chiến lược phát triển giai đoạn tới 2020 – 2025, Huyện đã hướng tới 

các mục tiêu cơ bản, đó là: Trong những năm tới, tiếp tục phát triển đội ngũ 

giáo viên THPT theo chiều sâu, liên tục mở các khóa đào tạo, đa dạng hóa các 

hình thức đào tạo để có thể mang lại hiệu quả đào tạo cao. Đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học, học tập và thực hành học tập. Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên 

cứu khoa học với các trường và các địa phương, các viện nghiên cứu ở cả 

trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo. Xây dựng 

chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, đảm bảo tính cơ bản, thiết thực tiếp 

cận khoa học kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu xã hội.  

Tăng dần số lượt giáo viên được đào tạo hàng năm. Phấn đấu mỗi năm 

số lượt giáo viên được đào tạo tăng từ 20- 25%. Phấn đấu đến năm 2025, các 

trường có trên 50% giáo viên hạng I. Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số 

lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao 

chất lượng đào tạo và hội nhập Quốc tế. 

3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên tại các trƣờng 

trung học phổ thông trên địa bàn Huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào 

3.2.1 Nâng cao thể lực cho nguồn nhân lực 

Sức khỏe không chỉ được hiểu là tình trạng không có bệnh tật mà là sự 

hoàn thiện về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đội ngũ giáo viên cần sức vóc, thể 

chất tinh thần tốt để duy trì và phát triển trí tuệ, để chuyển tải trí thức vào hoạt 

động thực tiển nhằm đạt hiệu quả cao và bền vững. 

Hiện nay, giáo viên các trường THPT trên địa bàn Huyện đang phải đối 

mặt với những yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe: thứ nhất, tỷ lệ béo phì 

cao; nghề nghiệp có đặc thù dễ mắc các bệnh nghề nghiệp như phổi, thanh 

quản…; thứ hai, nhịp sống của xã hội hiện đại rất dồn dập và rất nhiều thách 

thức. Trong quá trình đối phó với nhịp điệu cuộc sống, stress trong môi 

trường làm việc có thể nảy sinh; thứ ba, còn nhiều rào cản khi tếp cận hệ 

thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. 
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Vì thế đòi hỏi một giải pháp ðồng bộ ðể nâng cao chất lýợng hệ thống 

chãm sóc sức khỏe ðảm bảo về mặt thể chất và tinh thần ðáp ứng yêu cầu của 

thời ðại. 

3.2.1.1. Bảo vệ và nâng cao sức khỏe nơi làm việc, cải thiện môi trường 

làm việc 

Để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường yên tâm công tác và 

có thể lực tốt nhất cống hiến và phục vụ công tác đào tạo, ban lãnh đạo cần 

phải hết sức quan tâm và chú trọng đến công tác nâng cao thể lực nguồn nhân 

lực cho người lao động. Cụ thể để nâng cao thể lực nguồn nhân lực, Nhà 

trường cần chú trọng đến công tác sau: 

- Cần cải thiện việc đánh giá và quản lý các yếu tố nguy cơ sức khỏe tại 

nơi làm việc bằng cách: xác định các biện pháp can thiệp cần thiết cho công 

tác phòng chống và kiểm soát các nguy cơ cơ học, vật lý, hóa học, sinh học và 

tâm lý xã hội trong môi trường làm việc. 

- Cần ban hành những quy định về bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc và 

áp dụng một bộ tiêu chuẩn vệ sinh lao động cơ bản để đảm bảo tất cả nơi làm 

việc phù hợp với yêu cầu tối thiểu của sức khỏe và bảo vệ an toàn, đảm bảo 

mức độ phù hợp cho thực thi, tăng cường kiểm tra sức khỏe tại nơi làm việc 

và xây dựng sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo hoàn 

cảnh cụ thể của quốc gia. 

- Cần xây dựng năng lực cho phòng chống các nguy cơ nghề nghiệp, 

bệnh tật và thương tích, bao gồm tăng cường nguồn nhân lực, phương pháp và 

công nghệ, đào tạo huấn luyện cho các trường và giáo viên những phương 

thức làm việc lành mạnh, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 

- Tiếp tục khuyến khích nâng cao sức khỏe và phòng chống các bệnh 

không lây nhiễm tại nơi làm việc, bằng cách khuyến khích chế độ ăn uống 

lành mạnh và hoạt động thể chất trong giáo viên, nâng cao sức khỏe gia đình 

và tâm thần tại nơi làm việc. Mối đe dọa sức khỏe toàn cầu như bệnh lao, 
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HIV/AIDS, viêm phổi, … cũng có thể được ngăn chặn và kiểm soát tại nơi 

làm việc. 

- Tư vấn xây dựng, phổ biến chuyển giao các biện pháp phòng bệnh 

tích cực tại nơi làm việc cho giáo viên với với những biện pháp cụ thể nhằm 

phục hồi sinh lực và bảo vệ trí não và đảm bảo nhịp sinh học. 

- Tăng cường các hoạt động truyền thông về thực hiện nội dung về 

chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. 

-  Tiếp tục thực hiện thăm khám sức khỏe định kì cho người lao động, 

ngoài việc phát hiện bệnh, phải có hướng điều trị và hỗ trợ điều trị bệnh cho 

giáo viên. Thực hiện khám bệnh định kỳ 6 tháng/1 lần đối với cán bộ, giáo 

viên, nhân viên toàn trường. Việc khám định kỳ phải được thực hiện ở các 

trung tâm khám chữa bệnh có uy tín, thiết bị hiện đại, sớm phát hiện ra bệnh 

để người lao động có thể điều trị kịp thời. 

3.2.1.2. Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giáo viên 

Ngoài sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần đóng vai trò quan trọng 

trong nâng cao chất lượng giáo viên. Để nâng cao sức khỏe tinh thần, cần 

thường xuyên tổ chức giao lưu định kì, sinh hoạt tập thể cho giáo viên; tổ 

chức hội khỏe, các ngày hội thể dục thể thao cho giáo viên; ngoài ra, cần có 

các chính sách động viên, khuyến khích giáo viên để giáo viên có động lực 

làm việc hơn nữa. 

Tổ chức các hoạt động tập thể thường xuyên, định kỳ giúp người lao 

động có nhiều sân chơi rèn luyện thể chất như: mở các câu lạc bộ thể dục thể 

thao trong trường: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,…; đăng kí các 

buổi giao lưu thể dục thể thao ngoài trường,… 

3.2.2. Nâng cao tâm lực nguồn nhân lực 

3.2.2.1. Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, 

đạo đức, tác phong cho giáo viên 

Chúng ta đã biết quá trình giáo dục là một quá trình phức tạp. Đội ngũ 

giáo viên là một trong các yếu tố hợp thành quá trình giáo dục, đội ngũ giáo 
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viên là lực lượng chủ chốt, nòng cốt để biến mục tiêu giáo dục thành hiện 

thực. Trong quá trình đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo, vị trí người thầy 

được nâng cao, vừa là người hướng dẫn, vừa là người cố vấn quá trình học tập 

rèn luyện của học sinh, đồng thời là người trọng tài trong việc đánh giá kết 

quả học tập, rèn luyện kỹ năng học sinh. Giáo viên cũng là người đóng vai trò 

chủ đạo, tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng nếp sống 

văn hoá, ý thức tôn trọng pháp luật của học sinh, thông qua việc truyền thụ 

kiến thức văn hoá, khoa học, người thầy là người tốt nhất để xây dựng cho 

học sinh những tình cảm tốt đẹp, những nhận thức chính trị tư tưởng đúng 

đắn, công sức của thầy giáo đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vì thế là vô 

cùng to lớn. Trong sự nghiệp trồng người cao cả đó người giáo viên có một sứ 

mệnh đặc biệt quan trọng, nhất là trong sự nghiệp đổi mới giáo dục THPT. 

Nói về hoạt động của người giáo viên, đó là một loại hoạt động sáng tạo, họ 

tác động vào đối tượng người học không chỉ bằng trí tuệ mà còn bằng tất cả 

nhân cách, giá trị sáng tạo của mình. 

Để nâng cao công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong 

làm việc của người lao động các trường cần có những biện pháp cụ thể sau: 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tác phong, 

trách nhiệm làm việc của người lao động. Thông qua các buổi giáo dục chính 

trị tư tưởng, đạo đức được tổ chức, ban lãnh đạo cần nêu cao tinh thần tự giác, 

tự chịu trách nhiệm, tự tu dưỡng bồi dưỡng bản thân của cán bộ, giáo viên, 

nhân viên. 

- Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình chỉ đạo các phong 

trào của đơn vị nhà trường. Ban giám hiệu nhận thức rõ: “Chi bộ là nhân tố 

quan trọng nhất trong quá trình chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của năm 

học. Chi bộ định hướng các lĩnh vực một cách toàn diện”. Tăng cường sự lãnh 

đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng chi bộ, xây dựng tổ chức chi bộ Đảng vững 

mạnh trong sạch. Ban chi ủy phải đoàn kết thống nhất tập trung nâng cao 

nhận thức cho từng Đảng viên để mọi Đảng viên trong chi bộ đều thấy được: 
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Phê và tự phê để đi đến đồng thuận: Tranh luận sôi nổi để tìm được những 

giải pháp hay. Từng Đảng viên phải tự giác rèn luyện để xứng đáng là tấm 

gương đạo đức tự học tự sáng tạo. 

- Thường xuyên tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ 

Chí Minh đến giáo viên, tổ chức các buổi học tập chính trị, các cuộc thi học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Tăng cường nhận thức cho giáo viên về vai trò quan trọng của giáo 

dục và đào tạo trong thời kỳ 4.0.  

- Thường xuyên cho giáo viên sinh hoạt nâng cao tư tưởng chính trị, 

coi trọng công tác dân chủ đặc biệt khâu đoàn kết trong nội bộ, giáo dục tập 

thể để thấy rõ vai trò to lớn của đoàn kết (đoàn kết là nguyên nhân của mọi 

thắng lợi). 

- Coi trọng công tác thi đua, công tác động viên tuyên truyền, mạnh dạn 

đặt niềm tin vào giáo viên để khơi dậy sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm trong đội ngũ. Xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa giáo viên và phụ huynh 

học sinh, nêu rơ được trách nhiệm của mỗi bên để cùng phối hợp giáo dục. 

- Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa giáo viên với lãnh đạo Đảng, 

chính quyền địa phương, với ban giám hiệu cũng như các tổ chức đoàn thể, 

cùng phối hợp làm công tác giáo dục để giáo dục đào tạo thực sự là sự nghiệp 

của toàn Đảng, toàn dân. 

- Đặc biệt coi trọng tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự 

học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng 

với nhiệm vụ mới của giáo dục. Luôn coi trọng kết quả chất lượng giáo dục, 

lấy học sinh làm thước đo cuối cùng để đánh giá chất lượng và sự cố gắng của 

đội ngũ giáo viên. 

Để nâng cao hơn nữa đạo đức nhà giáo đáp ứng được yêu cầu của sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo như xã hội trông đợi: giáo dục và đào tạo trở thành 

“quốc sách hàng đầu” để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chúng ta, 
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những nhà giáo và cán bộ quản lí đang trên con đường đảm trách sự nghiệp 

“trồng người” cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

Thứ nhất, tích cực và sáng tạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các Quy định về “những điều đảng 

viên không được làm” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của 

ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo 

đức, tự học và sáng tạo”. 

Thứ hai, phải quán triệt nghiêm túc và sâu sắc Quy định về đạo đức nhà 

giáo đã được. Đồng thời phải biến những quy định đó thành chuẩn mực đạo 

đức để nhà giáo phấn đấu; thành tiêu chuẩn để đánh giá quá trình tu dưỡng, tự 

rèn luyện, phấn đấu của nhà giáo. Toàn ngành và mỗi đơn vị phải xây dựng đội 

ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề 

nghiệp trong sáng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 

lối sống và ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. 

Thứ ba, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho 

mỗi nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai 

trò, trọng trách của nhà giáo để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục thấy 

rõ trách nhiệm của mình với xã hội, với việc đào tạo bồi dưỡng con người cho 

đất nước; thấy rõ được trách nhiệm trong việc bảo vệ danh dự của nhà giáo 

cũng như của ngành giáo dục, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Khơi 

dậy lương tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết, nhiệt tình trong mỗi nhà giáo để mỗi 

nhà giáo đều có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng 

như sự phát triển của đất nước. 

Thứ tư, các nhà trường và cơ sở giáo dục cần chăm lo đến đời sống của 

nhà giáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất (cả vật chất và tinh thần trong điều kiện 

có thể) để nhà giáo làm việc và cống hiến. Kêu gọi sự quan tâm của toàn xã 

hội với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân. 
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Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh và xử 

lí kịp thời, nghiêm túc những biểu hiện vi phạm về đạo đức nhà giáo, góp 

phần làm trong sạch môi trường giáo dục; đồng thời tuyên dương những tấm 

gương nhà giáo tiêu biểu có lương tâm, trách nhiệm, tận tụy, dành trọn tâm 

huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu. 

3.2.2.2. Cải thiện cơ sở vật chất và môi trường làm việc 

 Cơ sở vật chất và môi trường làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý 

người lao động, chất lượng và hiệu quả làm việc. Môi trường làm việc có hiệu 

quả là môi trường làm việc mà mỗi cá nhân trong tổ chức cảm thấy thoải mái 

khi đến làm việc, đồng thời tạo được sự phấn khỏi và cảm hứng làm việc; là 

môi trường có thể tạo cơ hội cho mỗi cá nhân phát triển, có sự giao tiếp cởi 

mở mọi nỗ lực và đóng góp của từng cán bộ, viên chức trong trường. Do đó, 

việc cải thiện cơ sở vật chất và môi trường làm việc cũng là yếu tố quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt đối với ngành 

thương mại và dịch vụ mũi nhọn của Trường việc đầu tư trang thiết bị hiện 

đại là rất cần thiết để sinh viên có thể tiếp cận với công nghệ tiên tiến hiện đại 

phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.  

3.2.2.3. Hoàn thiện chế độ khen thưởng, đãi ngộ  

Chế độ khen thưởng, đãi ngộ có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao 

động cả về mặt vật chất và tinh thần. Khi con người được thỏa mãn về cả mặt 

vật chất và tinh thần thì thái độ làm việc, chất lượng công việc mới được 

nâng cao; từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để xây dựng được chế 

độ khen thưởng, đãi ngộ hợp lý thì các trường cần làm tốt các công tác sau: 

- Công tác đánh giá thực hiện công việc. 

 Việc đánh giá kết quả làm việc của từng người lao động trong nhà 

trường là rất cần thiết, tạo động lực làm việc cho người lao động, khuyến 

khích họ phát huy năng lực đồng thời cũng giúp cho người lao động nhận ra 

những hạn chế yếu kém để nhanh chóng khắc phục. 
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 Cùng với việc áp dụng những quy định chung của nhà nước về tiêu 

chuẩn đánh giá xếp loại lao động nhằm phục vụ cho công tác thi đua khen 

thưởng 6 tháng cuối năm, nhà trường cũng nên xây dựng phiếu đánh giá xếp 

loại hàng tháng cho từng cán bộ công nhân viên trong nhà trường. 

Việc đánh giá xếp loại lao động hàng tháng được Ban giám hiệu nhà 

trường đưa vào xét thi đua từng tháng, khi trường xây dựng quy chế chi tiêu 

nội bộ thì việc đánh giá xếp loại hàng tháng là căn cứ để tính thu nhập tăng 

thêm cho người lao động, nhằm khuyến khích trực tiếp cho người lao động và 

tăng thu nhập hàng tháng. 

Tuy nhiên, việc đánh giá thực hiện công việc phải đảm bảo nguyên tắc 

công bằng, dân chủ, khách quan và thực chất. Có thể lấy phiếu ý kiến đánh 

giá, góp ý từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhà quản lý trực tiếp, học sinh, sinh 

viên hay từ chính các đồng nghiệp trong Trường,... 

- Chế độ tiền lương và thưởng 

Hiện nay, mức lương của Nhà trường trả cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên phụ thuộc vào nguồn kinh phí Nhà nước và nguồn thu tăng thêm nên còn 

khá thấp nên chưa mang lại động lực cho người lao động. Để làm tăng nguồn 

thu cho người lao động trong Trường, việc cần thiết là phải tăng cường công 

tác tuyển sinh: tạo cải thiện nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên; từ đó giúp họ cải thiện đời sống, yên tâm công tác. 

- Chăm lo đời sống tinh thần người lao động 

Thường xuyên tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đi 

tham quan, nghỉ mát và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, hội thảo,…để 

người lao động có cơ hội giao lưu, tăng tình đoàn kết, gắn bó với Nhà trường. 

Hỗ trợ các hoạt động của công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế của công 

đoàn trong việc quan tâm đến đời sống của người lao động để họ thấy mình 

được quan tâm và là một thành phần quan trọng của Nhà trường. 

3.2.3. Nâng cao trí lực nguồn nhân lực 



 72 

3.2.3.1. Hoàn thiện khâu tuyển dụng và chính sách thu hút nhân tài 

Nhằm bổ sung, bố trí sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ, giảng viên đủ về 

số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, 

giảng viên đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đào tạo của các trường. Công việc này 

chủ yếu thực hiện ở cấp trường. Việc tuyển chọn cán bộ, giảng viên phải 

nhằm hướng đến mục tiêu sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn 

theo chuẩn qui định, đảm bảo điều kiện môi trường chuyên môn để họ ra sức 

dạy tốt, công tác tốt khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng cán bộ, 

giảng viên, hỗ trợ bổ sung giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phát huy thế mạnh, hạn 

chế khiến khuyết. 

 Trong điều kiện nguồn nhân lực của các trường còn yếu như hiện nay 

thì việc xây dựng chính sách tuyển dụng đúng quy trình, quy chuẩn cũng như 

chính sách thu hút nhân tài là chính sách cần được ưu tiên để nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực tại các trường. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào tình 

hình hoạt động và chỉ tiêu Nhà trường được giao. Tuy nhiên khi tiến hành 

tuyển dụng hay xét duyệt biên chế, Trường cũng cần phải tuân thủ chặt chẽ 

các yêu cầu sau: 

- Phân tích nhu cầu và lên kế hoạch tuyển dụng 

 Trong mỗi một giai đoạn phát triển, toàn Huyện sẽ có những kế hoạch 

ngắn hạn và dài hạn khác nhau về quy mô và chất lượng giáo viên THPT, 

chính vì thế, cần dự báo trước nhu cầu và lên kế hoạch tuyển dụng cho tương 

lai. Các trường phải báo cáo tình hình giáo viên về Huyện, sau đó Huyện báo 

cáo lên tỉnh. Sở Nội vụ cần phải lên kế hoạch tuyển bao nhiêu người cho từng 

vị trí. Song song đó phải lên phương án dự trù dựa trên tình hình thị trường 

lao động hiện tại, xu hướng tìm kiếm việc làm của người lao động cũng như 

những vấn đề khác liên quan đến tính chất công việc. 

- Tuyển dụng đúng người có trình độ chuyên môn cần tuyển trên cơ sở 

nhu cầu công việc, bố trí đúng việc, đúng vị trí còn thiếu. 
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- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc bình đẳng trong thi tuyển, xét tuyển, 

đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai từ khâu lập kế hoạch cũng như đến tổ 

chức thực hiện thi tuyển. 

- Thực hiện đúng mục tiêu của thi tuyển là lựa chọn trong số những 

người dự thi đạt kết quả và lấy người có tổng số điểm cao đến thấp cho đến 

hết chỉ tiêu cần tuyển.  

- Đổi mới nội dung thi tuyển, phần thi nghiệp vụ phải đảm bảm sát với 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần tuyển.  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển dụng như cơ sở vật chất phục vụ 

tuyển dụng; cán bộ tuyển dụng; đề thi… 

- Tuyển dụng dựa trên sự khách quan, liêm chính, không nể nang, 

không quan liêu để đảm bảo có được nguồn tuyển dụng chất lượng. 

- Tiếp cận nguồn sinh viên thực tập để tận dụng được sinh viên trẻ 

nhiệt huyết và có sức khỏe tốt. 

- Đào tạo và nâng cao trình độ cho nhân viên phụ trách tuyển dụng. 

Việc làm này đảm bảo cán bộ phụ trách tuyển dụng sẽ có đủ trí, tâm để tuyển 

dụng được nguồn giáo viên chất lượng cao. 

3.2.3.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học cho giáo viên 

- Để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, cần:  

+ Trước hết, cần phải làm cho mỗi giáo viên nhận ra một cách đầy đủ, 

sâu sắc các vấn đề liên quan đến phát triển chuyên môn của mình. 

Hiện nay, nhiều giáo viên chưa hiểu đúng về năng lực bản thân và chưa 

chấp nhận bản thân và đồng nghiệp. Mỗi khi có đánh giá, nhận xét hay xếp 

loại chuyên môn trong các kỳ đánh giá xếp loại theo quy định của Phòng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, giáo viên thường có xu hướng tự nâng mức bản thân 

bằng hoặc cao hơn người khác. Giáo viên thường tự đánh giá mình đạt mức 

tốt, khá (hiếm khi tự đánh giá trung bình, yếu). Thực tế, cơ bản họ không 

muốn đánh giá bản thân thấp hơn người khác kể cả khi họ hiểu rằng trên thực 

tế mình chưa đạt được mức tự đánh giá. Mặt khác, giáo viên có xu hướng 
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bằng lòng với năng lực bản thân. Đặc biệt, với những giáo viên được coi là 

giáo viên giỏi luôn bằng lòng với kết quả đánh giá hiện tại và không tiếp tục 

phấn đấu, học hỏi chuyên môn. Họ không phấn đấu đạt được những tiêu 

chuẩn cao hõn của người giáo viên trong thời kỳ mới. Thậm chí, ngay cả khi 

nhu cầu học tập hiện tại của học sinh chýa được đáp ứng họ cũng chýa nhận 

ra hoặc chýa quan tâm đến. 

+ Giúp giáo viên có khả năng nhận ra, biết chấp nhận mỗi cá nhân học 

sinh. Khi biết chấp nhận học sinh như một cá thể độc lập, họ sẽ biết chấp 

nhận bản thân và ngược lại. Chấp nhận học sinh là điều kiện cần để tiến hành 

giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy học sinh làm trung tâm. Người giáo 

viên có biết chấp nhận học sinh thì mới có thể tạo ra môi trường học tập thoải 

mái và tiến hành bài học có ý nghĩa. Họ có thể thể hiện tình yêu thương, trân 

trọng với tất cả học sinh như con em của chính mình, nếu một lớp học có 30 

em học sinh thì cả 30 em đều được yêu quý như nhau. Hiện nay, các cấp quản 

lý giáo dục luôn yêu cầu và mong muốn giáo viên quan tâm đến mọi đối 

tượng học sinh (đặc biệt những học sinh có khó khăn trong học tập) trong quá 

trình dạy học nhưng nhận ra lúc nào cần phải quan tâm như thế nào, làm thế 

nào để học có thói quen tự giác, thường xuyên quan tâm đến học sinh thì 

không dễ dàng. 

+ Giáo viên cần hiểu đúng và áp dụng được phương pháp giáo dục mới 

vào thực tế giảng dạy hàng ngày. 

Thực tế hiện nay đội ngũ giáo viên tiểu học được đào tạo và bồi dưỡng 

hàng năm về phương pháp dạy học mới. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế, giữa 

nhận thức và hành động luôn có khoảng cách lớn. Trong những chương trình 

bồi dưỡng vẫn còn nhiều giáo viên chưa hiểu đúng và đủ bản chất vấn đề. Chỉ 

khi bắt đầu vào vận dụng thực tế dạy học trên lớp, họ mới thực sự gặp phải 

khó khăn. 

Nhiều giáo viên có thể biết và hiểu lý thuyết nhưng trong thực hành tác 

nghiệp, trước những tình huống đa dạng, phức tạp nảy sinh trong việc học của 
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học sinh, việc vận dụng lý thuyết để giải quyết các vấn đề thực tế còn nhiều 

khó khăn. Thậm chí, do có nhiều giáo viên hiểu chưa đúng, nên số đông trong 

số họ còn e ngại và thiếu quyết tâm vận dụng cái mới. 

 Khi thực hiện Chương trình Giáo dục, nhiều giáo viên vẫn tin rằng chỉ 

cần cố gắng dạy học theo đúng, đủ những gì theo sách giáo khoa, sách giáo 

viên là tốt rồi. Từ đó có ý thức thực hiện dạy học theo khuôn mẫu một cách 

thụ động. Khi họ muốn thay đổi cho phù hợp thực tế nhưng lại gặp khó khăn 

khi không biết phải thay đổi như thế nào và làm cách nào để thay đổi. 

+ Giáo viên cần được khuyến khích và hỗ trợ tự học nâng cao năng lực 

và đổi mới phương pháp dạy học. Chủ trương của ngành giáo dục là khuyến 

khích giáo viên tự học nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới phương 

pháp dạy học, song trên thực tế thì việc khuyến khích và hỗ trợ giáo viên thực 

hiện việc tự học còn hạn chế. Giáo viên sẽ tự học những gì, như thế nào, lúc 

nào và ở đâu để đảm bảo hiệu quả thiết thực cho công việc dạy học hàng 

ngày, đáp ứng tốt việc học của học sinh là những câu hỏi lớn mỗi giáo viên 

không thể tự mình giải quyết. Mặc dù hầu hết giáo viên đều được khuyến 

khích học để nâng cao trình độ đào tạo (đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào 

tạo) nhưng năng lực chuyên môn đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học theo 

hướng lấy học sinh làm trung tâm còn nhiều hạn chế. Điều này thể hiện ở thực 

trạng hiện nay, trước định hướng của các cấp quản lý giáo dục cho phép và 

khuyến khích giáo viên vận dụng, điều chỉnh nội dung các bài học trong SGK 

cho phù hợp với các đối tượng học sinh nhưng do chưa có hiểu biết sâu rộng 

về nội dung bài học đó nên nhiều giáo viên chưa dám hoặc không có khả năng 

thực hiện, họ vẫn chỉ dạy những gì có sẵn trong SGK. Mặc dù tỉ lệ giáo viên 

đạt trình độ đào tạo trên chuẩn (đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng) khá cao 

nhưng năng lực chuyên môn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. 

Điều đó chứng tỏ cơ hội học tập thực sự có ý nghĩa để nâng cao năng lực 

chuyên môn của giáo viên vẫn chưa đảm bảo. 
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Trong khi cơ hội tự học chỉ có thể được tạo ra và phát huy trên cơ sở 

tạo ra các "tình huống học tập cộng tác" giữa các giáo viên. "Tình huống học 

tập cộng tác" đó chỉ có thể xuất hiện khi các nhà trường tổ chức cho giáo viên 

các buổi để họ "chia sẻ chuyên môn" trong sinh hoạt chuyên môn theo cách 

tiếp cận mới. Trong đó, họ có cơ hội được học hỏi bằng quá trình tự trải 

nghiệm, học hỏi từ đồng nghiệp nhờ thiết kế giáo án, tiến hành, dự giờ nhiều 

bài học ở các lớp học khác nhau. Đó là con đường học tập thiết thực, hiệu quả 

và phù hợp nhất hiện nay đối với tất cả các giáo viên. 

+ Đổi mới cách tiếp cận và phương thức tổ chức thực hiện sinh hoạt 

chuyên môn ở nhà trường. Hiện nay, ở tất cả các nhà trường, hàng tuần và 

tháng vẫn duy trì truyền thống và nền nếp tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên 

môn cho giáo viên. Tuy nhiên, cách tiếp cận và phương thức tổ chức thực 

hiện vẫn chưa thực sự đổi mới, chưa mang tính chất chia sẻ chuyên môn vì 

vẫn còn thiên về đánh giá, đối chiếu so với tiêu chuẩn hoặc có tính "làm mẫu" 

của giáo viên giỏi. Trong khi thực tế năng lực mỗi cá nhân giáo viên khác 

nhau, hoàn cảnh và điều kiện dạy học khác nhau, việc học của học sinh ở các 

giờ học lại luôn luôn biến đổi. Do đó, tất cả các giáo viên cần được tham gia 

vào quá trình học tập bằng thực tế theo phương thức chia sẻ chuyên môn. 

Người giáo viên luôn luôn cần được trau dồi, bổ sung, và nâng cao khả 

năng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học, sự biến 

đổi của các yếu tố trong quá trình giáo dục (nội dung chương trình, phương 

pháp, người học...). 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, cần có một cách tiếp cận mới, quan 

trọng và có ý nghĩa để phát triển các năng lực chuyên môn giáo viên đó là tạo 

cơ hội cho giáo viên được thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn. Đây 

là cách tiếp cận mới giúp giáo viên học tập lẫn nhau trong thực tế và qua thực 

tế thông qua trải nghiệm thực sự vào quá t nh dự giờ-quan sát-suy ngẫm và 

chia sẻ thực tế việc học của học sinh để phát triển các năng lực mới và cần 

thiết, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Hơn thế nữa, 
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thực tế đã chứng minh, sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp nâng cao năng 

lực chuyên môn cho mỗi giáo viên mà còn xây dựng được "tính đồng nghiệp" 

tốt đẹp trong một "cộng đồng học tập"; giúp họ tìm thấy ý nghĩa và những giá 

trị mới và sự thú vị của nghề nghiệp, qua đó khích lệ sự say mê chuyên môn, 

tích cực và chủ động xây dựng lại và đổi mới nhà trường. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra của Ban giám hiệu và của tổ chuyên môn. 

Kiểm tra là một trong bốn nội dung, chức năng của người cán bộ quản 

lý trong công việc quản lý nhà trường. Kiểm tra là vũ khí, là động lực cho sự 

phát triển. Trong nhà trường, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra chính 

là nhắc nhở mọi người làm việc đúng, đồng thời phát hiện kịp thời những mặt 

tốt để phát huy, tìm ra những mặt hạn chế để khắc phục. Thói quen nghiêm 

túc, làm việc có kế hoạch khoa học trong công việc không phải tự nhiên ai 

cũng có mà hầu hết được hình thành và phát triển trong suốt cả quá trình công 

tác mà lúc đầu thường là chưa tự giác. Nói tóm lại là làm tôt công tác kiểm tra 

theo đúng nguyên tắc, thiết thực sẽ tạo nên hiệu quả đích thực, giúp mỗi 

người ngày càng tự giác và nghiêm túc hơn. 

Nội dung kiểm tra là việc thực hiện các quy định về chuyên môn như: 

kế hoạch giảng dạy, thực hiện chương trình, thực hiện chế độ kiểm tra đánh 

giá học sinh. Việc dự giờ thăm lớp, việc tự học, công tác chủ nhiệm và một số 

công tác khác. 

Ngoài kiểm tra theo lịch chúng tôi chú trọng việc kiểm tra đột xuất, 

nhất là dự giờ đột xuất và việc thực hiện quy chế chuyên môn. 100% giáo 

viên được dự giờ đột xuất ít nhất 1 lần trong một học kỳ.  

Sử dụng kết quả kiểm tra để nhắc nhở, rút kinh nghiệm những giáo viên 

thực hiện chưa tốt hoặc có thiếu sót trong quá trình công tác, đồng thời tuyên 

dương, khích lệ những cá nhân làm tốt từ đó nhân rộng điển hình. 

Vì việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên từ tổ đến Ban giám hiệu 

nên không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn. Trong quá t nh 
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kiểm tra chủ yếu phát hiện ra một số tồn tại của giáo viên để nhắc nhở. Nhờ 

kiểm tra nhắc nhở mà những thiếu sót này dần dần được khắc phục. 

Yêu cầu đối với tổ chuyên môn: 

Phải có nội dung sinh hoạt cụ thể bằng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, 

cả năm học. Nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn phải có đủ các nội 

dung như: Đánh giá kết quả công tác tuần trước; triển khai công tác tuần tới; 

thảo luận, thống nhất chương trình, đưa ra bài toán khó, hướng dẫn giải; phân 

công nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung tuần sau. 

Tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài 

học, làm mẫu nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để các tổ chuyên môn 

học tập, rút kinh nghiệm. 

Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên 

môn, quy định của nhà trường. 

Có kế hoạch dạy bài khó hoặc dạy rút kinh nghiệm theo chuyên đề, 

phân công người dạy cụ thể. 

Phân công cụ thể người giúp đỡ những giáo viên mới ra trường hoặc 

những giáo viên còn yếu về từng mặt. 

Phát động phong trào viết sáng kiến trong toàn trường, tập trung vào 

yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng ngay trong trong từng đợt thi 

đua. Cho dù giá trị vật chất không đáng là bao nhưng cũng đã động viên được 

giáo viên kịp thời, khích lệ được phong trào ngày càng hiệu quả. Thông qua 

các phong trào thi đua, giáo viên đã có thêm được rất nhiều kinh nghiệm 

trong công tác giảng dạy. Hoạt động này thật sự thiết thực cho công tác tự 

học, tự rèn luyện của mỗi người. 

Yêu cầu đối với giáo viên: 

Phải có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng hàng tháng, hàng kỳ, cả năm học. 

Thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của ngành. 
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Không ngừng nâng cao trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông 

tin trong từng nhiệm vụ, từng bài giảng. 

Luôn luôn cập nhật các phương pháp dạy học mới, phương pháp dạy học 

hay và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học để đạt hiệu quả cao nhất. 

Luôn trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp. 

Giáo viên có kinh nghiệm sẵn sàng chia sẻ, bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên trẻ. 

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên. Khi có các đợt tập huấn 

chuyên môn do Bộ GD&TT, Sở GD&TT tổ chức, các trường cử giáo viên 

tham dự, khi về trường những giáo viên đi tập huấn có nhiệm vụ chia sẻ 

những kiến thức thu được cho giáo viên toàn trường. Cần tổ chức nhiều buổi 

tập huấn chuyên môn cho giáo viên trong tỉnh hoặc ngoài Tỉnh, khi đó trường 

mời một số giáo viên cốt cán của tỉnh đã tham gia các lớp tập huấn của Bộ về 

tập huấn cho giáo viên của trường, nội dung tập huấn tập trung vào những vấn 

đề mới như xây kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, đổi mới hình thức, 

phương pháp, kỹ thuật dạy học, đổi mới kỹ thuật đánh giá, dạy học tích hợp, 

tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới…Ngoài ra, nhà trường cung 

cấp tài liệu chuyên môn để giáo viên tự nghiên cứu, khuyến khích giáo viên 

nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin, tư liệu về đổi mới chương trình, sách giáo 

khoa trên mạng Internet. 

+ Xây dựng quy chế làm việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của 

các hoạt động trong nhà trường. 

- Thực hiện mục tiêu kế hoạch, chỉ đạo các tổ, các cá nhân làm việc theo kế 

hoạch, tất cả công việc phải được kế hoạch hoá, cụ thể hóa, tiêu chuẩn hoá. 

Các quy định cụ thể: 

+ Quy định về trực lãnh đạo, trực tuần của giáo viên. 

+ Quy định về hồ sơ giáo viên. 

+ Quy định về soạn bài, chấm bài. 

+ Quy định về lịch hội họp, chế độ thông tin báo cáo. 
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- Thông qua quy chế trên để cán bộ giáo viên có lề lối làm việc khoa 

học, từ đó siết chặt được kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, chất lượng đội 

ngũ ngày được nâng cao. 

- Để nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học ngoài việc chuẩn bị văn bằng, 

chứng chỉ thì giáo viên còn cần phải sử dụng thành thạo nó. Để sử dụng thành 

thạo, giáo viên cần có môi trường để ứng dụng. Đòi hỏi các trường có những 

biện pháp để tăng cường môi trường ứng dụng ngoại ngữ, tin học cho giáo 

viên như: thành lập các câu lạc bộ tiếng Anh; thiết kế và giảng dạy bằng 

power point; tổ chức các festival tiếng Anh để toàn bộ các trường bao gồm 

các giáo viên và học sinh giao lưu…  

3.2.4. Hoàn thiện cơ cấu đội ngũ giáo viên 

3.2.4.1. Hoàn thiện quy hoạch nguồn nhân lực 

Ý nghĩa của qui hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh UDOMXAY, 

Lào là nhằm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên theo chuẩn, 

đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu ngành nghề 

đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực cho xã hội. 

Qui hoạch về số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đảm bảo tính 

duy trì đủ, ổn định đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảm bảo số lượng HSSV/ GV 

theo qui định. Đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên hoàn thành nhiệm vụ 

và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên có thời gian tự học, tự nghiên 

cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ theo chuẩn, đảm 

bảo việc sử dụng hợp lý và hiệu quả, đồng thời phát huy tối đa khả năng của 

cán bộ, giảng viên. 

Qui hoạch về cơ cấu của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm tạo ra sự 

đồng bộ và cân đối đội ngũ cán bộ, giảng viên trong nhà trường thể hiện ở các 

mặt độ tuổi, giới tính, trình độ, ngành nghề. 

Qui hoạch về chất lượng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đội ngũ cán  
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bộ, giảng viên có trình độ, năng lực, phẩm chất theo chuẩn và đáp ứng 

được nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành nội vụ và xã hội đến năm 2022; tạo 

ra sự kế tục giữa các thế hệ cán bộ, giảng viên, không bị hụt hẫng về chất 

lượng nguồn nhân lực. 

Việc quy hoạch nguồn nhân lực tại Trường cần phải được tiến hành heo 

từng bước, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.  

 Một là, phải thực hiện phân tích công việc một cách thường xuyên và 

chính xác 

Phân tích công việc sẽ cho biết các điều kiện, tiêu chuẩn tối thiểu có thể 

chấp nhận được mà một người cần phải có để hoàn thành một công việc. Bên 

cạnh đó, nó cũng cho biết khả năng đáp ứng nhu cầu của đội ngũ lao động hiện 

có của Trường về kỹ năng, tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó giúp 

ban lãnh đạo của Trường có thể dễ dàng ra một bức tranh tổng thể về nhu cầu sử 

dụng lao động trong kỳ dự báo cả về số lượng cũng như chất lượng. 

 Hai là, xây dựng kế hoạch về nguồn nhân lực trong dài hạn theo 

từng đối tượng: 

- Đối với việc quy hoạch nguồn nhân lực làm công tác quản lý tại 

Trường: Trường cần rà soát thực hiện đánh giá công tác quy hoạch nguồn 

nhân lực quản lý với những tiêu chuẩn về trình độ, kỹ năng ở từng vị trí để 

tiến hành điều chỉnh, bổ sung những nhân tố mới, loại bỏ những nhân tố 

không còn phù hợp. Đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đối với cán bộ dự nguồn. 

Với những cán bộ chưa đủ các tiêu chuẩn cần thiết để giữ các chức 

danh được quy hoạch thì Trường nên xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ để tạo điều kiện cho cán bộ trong quy 

hoạch rèn luyện thực tiễn, tích luỹ kinh nghiệm ở các vị trí công tác khác 

nhau, nhất là vị trí công tác kế cận cho chức danh quy hoạch, đồng thời để 

kiểm chứng bản lĩnh, trình độ, phẩm chất đạo đức, tạo vị thế và uy tín cần 

thiết, qua đó sàng lọc, tuyển chọn cán bộ. 
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Đối với quy hoạch nguồn nhân lực nghiệp vụ: Tiến hành rà soát nguồn 

nhân lực hiện có ở từng đơn vị và căn cứ vào bản mô tả công việc để xác định 

nhu cầu nguồn nhân lực cần có trong từng giai đoạn. Trong quy hoạch, nguồn 

nhân lực cần phải đảm bảo cơ cấu hợp lý chuyên ngành đào tạo, độ tuổi, giới 

tính phù hợp với điều kiện khả năng của từng người. Trên cơ sở đó phải xây 

dựng kế hoạch cụ thể về phương án tạo nguồn. 

3.2.4.2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý nguồn nhân lực 

Việc tăng cường kiểm tra, đánh giá tổ chức quản lý phát triển nguồn 

nhân lực nhằm giúp cán bộ quản lý hình thành cơ chế điều chỉnh theo hướng 

đạt được mục tiêu của kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhà trường. Nhà 

trường tổ chức kiểm tra đánh giá từng công đoạn sẽ giúp khẳng định được tính 

đúng đắn của kế hoạch và kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót. Việc kiểm tra, 

đánh giá theo định kỳ sẽ giúp cán bộ quản lý và giảng viên nhìn nhận được 

hiệu quả của công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, xác 

định trách nhiệm của nhà quản lý và bản thân cán bộ, giảng viên trong phát 

huy mặt mạnh, uốn nắn điều chỉnh sai sót cho phù hợp mục tiêu đề ra. Xây 

dựng qui chế kiểm tra, đánh giá cán bộ, giảng viên theo thanh điểm chi tiết để 

lượng hóa các nội dung kiểm tra, đánh giá, xác định phương pháp kiểm tra, 

đánh giá phù hợp thực tiễn đội ngũ cán bộ, giảng viên về trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực sư phạm, phẩm chất chính trị, đạo đức, khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp làm việc, giảng dạy, khả 

năng tự học, tự bồi dưỡng, khả năng nghiên cứu khoa học và phát triển nghề 

nghiệp. 

Bên cạnh đó tổ chức kiểm tra, đánh giá thông qua phiếu điều tra, phiếu 

thăm dò, phiếu hỏi hoặc trao đổi trực tiếp. Thu thập thông tin bằng nhiều hình 

thức, lập thống kê theo biếu mẫu để có đánh giá khách quan về giảng viên. 

Kiểm tra việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của 
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cán bộ, giảng viên (Bằng hình thức điểm danh trên lớp, làm bài kiểm tra 

ngắn, bài thu kết thúc lớp đào tạo, bồi dưỡng). 

Dựa vào kết quả điều tra, đánh giá, Hiệu trưởng có thể kịp thời chỉ đạo 

điều chỉnh hoạt động quản lý quản lý nguồn nhân lực nhằm đạt mục tiêu đề ra. 

Việc kiểm tra đánh giá tổ chức quản lý cán bộ, giảng viên phải được tiến 

hành một cách khách quan, công khai, dân chủ, công bằng… mới đảm bảo 

khơi dậy được ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân cán bộ, giảng 

viên phát huy được nhiệt tình và ý thức tự giác của từng cán bộ, giảng viên. 

Hoạt động kiểm tra, đánh giá phải hướng đến khen thưởng nếu đánh giá 

là tốt để động viên hoặc có kiểm điểm xử lý nếu đánh giá có sai phạm nhằm 

mục đích thúc đẩy các hoạt động phát triển theo hướng tích cực, nề nếp, kỷ 

cương. Thể hiện trách nhiệm của các cấp quản lý đối với công tác quản lý 

nguồn nhân lực. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

Ở chương 3, tác giả đã đề cập tới các nội dung sau đây để có thể đưa ra 

giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THPT trên địa 

bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào. 

Tác giả đưa ra mục tiêu và phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2020 – 2025 

tầm nhìn đến năm 2030. 

Tác giả đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

các trường THPT trên địa bàn Huyện bao gồm: Hoàn thiện cơ cấu đội ngũ 

giáo viên THPT; Nâng cao sức khỏe giáo viên các trường THPT; Nâng cao 

tâm lực, đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên; Nâng cao trình độ chuyên môn, 

ngoại ngữ, tin học cho giáo viên; Tăng cường nhận thức, công tác giáo dục tư 

tưởng chính trị, đạo đức, tác phong cho giáo viên. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Có thể thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đến 

sự phát triển của một tổ chức, một địa phương cũng như một quốc gia; chất 

lượng giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên nguồn nhân lực chất 

lượng cao ấy. Đặc biệt, ở cấp Trung học phổ thông, là giai đoạn học sinh đang 

dần hoàn thiện tính cách, có sự thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý; đây là giai 

đoạn quyết định tương lai của các em, chính vì thế, đòi hỏi người thầy phải có 

tâm và có tài để giúp định hướng các em đến những điều tốt đẹp và cung cấp 

kiến thức cho các em có thể bước chân vào các trường Đại học hoặc định 

hướng nghề nghiệp cho các em chọn những nghề nghiệp mà mình cảm thấy 

phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, tác giả đã quyết định lựa chọn 

luận văn: “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường THPT trên 

địa bàn huyện Houn, tỉnh Udomxay, Lào” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 

Luận văn gồm 3 chương đã thể hiện một số vấn đề cơ bản sau: Hệ 

thống hóa cơ sở lý luận về giáo viên, giáo viên THPT và chất lượng giáo viên 

THPT và kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo viên THPT của một số 

trường bao gồm tại Việt Nam và Lào; Phân tích được thực trạng chất lượng 

giáo viên tại các trường THPT trên địa bàn huyện Houn, từ đó đánh giá được 

ưu điểm, hạn chế của chất lượng giáo viên hiện tại, chỉ ra nguyên nhân để làm 

cơ sở đề xuất giải pháp; Từ những định hướng và mục tiêu nâng cao chất 

lượng giáo viên THPT trên địa bàn huyện Houn, tác giả luận văn nêu ra một 

số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT của Huyện 

với việc tiếp tục phát huy nguồn nhân lực hiện có, đảm bảo nhu cầu về số 

lượng và chất lượng nguồn nhân lực của các trường.  

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình hoàn thiện luận văn, nhưng 

do còn hạn chế về mặt nhận thức cũng như kinh nghiệm, chính vì thế luận văn 

không thể tránh khỏi các thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp 
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nhiệt tình từ Quý Thầy, Cô giáo và các thành viên Hội đồng bảo vệ để luận 

văn được hoàn thiện hơn.  

2. Khuyến nghị 

2.1.  Đối với Nhà nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

2.1.1. Tập trung quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm 

Hiện nay, cả nước có 14 cơ sở đào tạo giáo viên, bao gồm 6 trường sư 

phạm, 4 trường đa ngành có đào tạo sư phạm, 4 khoa sư phạm thuộc đại học 

vùng. Đào tạo sư phạm trong những năm qua chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, 

không sát với thực tế do việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh chủ yếu dựa trên 

năng lực của cơ sở đào tạo, chưa gắn với nhu cầu đào tạo giáo viên theo từng 

cấp học, môn học, vùng miền, địa phương dẫn đến cung vượt cầu; chưa có 

quy hoạch tổng thể về nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực sư phạm theo 

từng giai đoạn; các trường chưa quan tâm đến các điều kiện đảm bảo chất 

lượng; công tác kiểm định còn hạn chế, số lượng trường có đào tạo sư phạm 

được kiểm định còn ít. 

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo sư phạm trong thời gian 

tới, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống 

kèm theo một mạng lưới tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, năng động, tự 

chủ; sử dụng các tiêu chuẩn này để kiểm định, phân tầng, xếp hạng các trường 

sư phạm và sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm. Hệ thống các trường 

sư phạm sẽ được hỗ trợ hình thành các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng 

nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực của ngành sư phạm. Đồng thời, đẩy mạnh 

công tác kiểm định chất lượng đối với các trường sư phạm. Công bố công 

khai kết quả đánh giá, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cùng với những 

thông tin liên quan đến quá trình đào tạo để người học và xã hội giám sát. 

Thực hiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo 

viên cũng đượcc quy định đối với cả hai phương thức xét tuyển theo kết quả 

học tập lớp 12 hoặc theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. 
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Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo giáo viên phải thường xuyên cập nhật 

đổi mới chương trình đào tạo để đáp ứng chuẩn đầu ra giáo viên các cấp phù 

hợp với chương trình sách giáo khoa mới; thực hiện nghiêm túc việc bồi 

dưỡng và đào tạo lại giáo viên hàng năm theo kế hoạch, đảm bảo giáo viên 

được cập nhật các kiến thức sư phạm tiên tiến trên thế giới. 

2.1.2. Nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống thang bảng lương riêng 

cho đội ngũ giáo viên 

Hiện nay, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập 

được hưởng các chế độ, chính sách theo các quy định tại về chế độ tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài lương được hưởng theo quy 

định trên, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn được hưởng thêm phụ 

cấp. Theo khảo sát, đánh giá gần đây cho thấy, phụ cấp ưu đãi bình quân 

toàn ngành khoảng 36%, phụ cấp thâm niên toàn ngành khoảng 18%. Như 

vậy, thu nhập bình quân tăng thêm giáo viên toàn ngành khoảng 54% (cao 

hơn đối với những công chức hành chính chỉ có phụ cấp công vụ 25%, 

nhưng mức lương và phụ cấp này đang thấp hơn mức lương và phụ cấp của 

một số ngành nghề khác. 

Với chính sách tiền lương như hiện nay khó thu hút được người tài vào 

làm việc trong các cơ sở giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục 

và Đào tạo hoặc có người tài nhưng họ chưa toàn tâm, toàn ý tập trung vào 

thực thi nhiệm vụ công vụ, dẫn đến tình trạng chất lượng công việc có phần bị 

hạn chế, chưa góp phần thu hút, giữ chân người tài vào ngành sư phạm. Thực 

tế có rất nhiều người tâm huyết với nghề dạy học, thậm chí mong muốn đóng 

góp công việc chung của đất nước, tuy nhiên, với mức lương như hiện nay 

khiến họ chưa yên tâm công hiến cho ngành. Bên cạnh đó, chính sách tiền 

lương còn nhiều bất cập dẫn đến khó duy trì nghiêm được tính kỷ luật, thứ 

bậc và không tạo được tính cạnh tranh trong đội ngũ giáo viên.  

Tác giả mạnh dạn khuyến nghị với Nhà nước hoàn thiện xây dựng hệ 

thống thang bảng lương đối với công chức nói chung và giáo viên nói riêng, 
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với mức lương mang tính cạnh tranh và có thể thu hút được lực lượng lao 

động chất lượng cao của xã hội; thêm vào đó mức lương cần đảm bảo chi trả 

các nhu cầu tối thiểu cũng như nhu cầu học tập, nâng cao trình độ của giáo 

viên và gia đình của họ. 

2.2. Đối với các Bộ, Ban, Ngành có liên quan 

Bộ Y tế cần đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe 

người lao động nhất là vai trò của người sử dụng lao động và chính người lao 

động. Xây dựng và thực hiện các công cụ chính sách về sức khỏe người lao 

động. Xây dựng khung chính sách quốc gia về sức khỏe người lao động có 

xem xét tới các công ước lao động quốc tế và bao gồm: ban hành pháp luật; 

thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành trong các hoạt động; huy động nguồn lực 

để bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động; tăng cường vai trò và năng 

lực của Bộ Y tế; Bộ Lao động, lồng ghép các mục tiêu và hành động đối với 

sức khỏe người lao động vào các chiến lược y tế quốc gia. 

Các tiếp cận quốc gia nhằm phòng chống thương tích và bệnh nghề 

nghiệp cần được phát triển theo các ưu tiên của các quốc gia và trong sự phối 

hợp với các chiến dịch toàn cầu của WHO. 

Các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, phối hợp với ngành y tế 

triển khai các chương trình sức khỏe tại địa phương, tuyên truyền vận động 

làm cho mỗi người dân/ người lao động hiểu và tự giác tham gia các hoạt 

động chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng. 

Tăng cường các chương trình giám sát, tự giám sát, cung cấp các thông 

tin và các biện pháp hiệu quả. Hệ thống giám sát sức khỏe người lao động cần 

được thiết kế với mục đích xác định chính xác và kiểm soát nguy cơ nghề 

nghiệp bao gồm thiết lập hệ thống thông tin quốc gia, xây dựng năng lực để 

ước tính gánh nặng nghề nghiệp của bệnh tật và thương tích, ghi chép sự phơi 

nhiễm với các yếu tố nguy cơ, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động, cải thiện 

báo cáo và phát hiện sớm các tai nạn và bệnh nghề nghiệp nhất là đối với các 

đặc trưng của lao động trí óc. 
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Cần phải tăng cường hơn nữa các nghiên cứu về sức khỏe người lao 

động. Đặc biêt là các nghiên cứu chuyên sâu về sức khỏe lao động trí óc. Các 

chiến lược và công cụ cần phải được xây dựng với sự tham gia của tất cả các 

bên liên quan để cải thiện thông tin tuyên truyền và nâng cao nhận thức về 

sức khỏe người lao động. 

Tăng cường chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế lao 

động cơ bản. Cải thiện độ bao phủ và chất lượng của các dịch vụ y tế lao 

động. Xây dựng năng lực thể chế nòng cốt ở cấp quốc gia và địa phương để 

cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dịch vụ y tế lao động cơ bản về giám sát, lập 

kế hoạch và chất lượng dịch vụ, thiết kế các biện pháp can thiệp mới, phổ 

biến thông tin và cung cấp chuyên môn chuyên ngành. 

Cần tăng cường hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực cho sức khỏe 

người lao động bằng cách: đào tạo thêm sau đại học trong các ngành có liên 

quan; nâng cao năng lực cho các dịch vụ cơ bản về y tế lao động; Kết hợp vấn 

đề sức khỏe người lao động trong đào tạo cho cán bộ chăm sóc sức khỏe ban 

đầu và chuyên gia khác cần thiết cho các dịch vụ y tế lao động. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỀU TRA CHẤT LƢỢNG  

NGUỒN NHÂN LỰC 

Kính chào Quý vị! Tôi là Thong lai MINGKHUANHA - học viên cao học 

chuyên ngành Quản trị nhân lực, trường Đại học Công đoàn. Tôi đang thực hiện 

nghiên cứu về đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại các trường phổ 

thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh UDOMXAY, Lào”. Dưới đây là 

bảng khảo sát ý kiến của Quý vị, rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý vị để 

tôi có thể hoàn thành bài nghiên cứu, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm góp 

phần nâng cao công tác nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại các trường 

phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh UDOMXAY, Lào. Thông 

tin Quý vị cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích cuộc khảo sát nói trên.  

Sau đây là các câu hỏi phỏng vấn, với mỗi câu hỏi/mục lựa chọn, quý vị 

vui lòng đánh dấu (x) để trả lời; với mỗi câu hỏi/ghi ý kiến, quý vị ghi ý kiến vào 

dòng 3 chấm (…) để thể hiện đúng ý kiến, quan điểm của mình.  

I. Thông tin cá nhân 

Xin Ông (bà) vui lòng cho biết đôi nét về bản thân: 

1. Họ và tên (có thể nêu hoặc không): .........................................................  

2. Giới tính:   1. Nam ………. 2. Nữ ………… 

3. Tuổi: ..................Chiều cao……….. Cân nặng……. Sức khỏe…………  

4. Trình độ (chức danh KH, học vị): ............................................................  

5. Lĩnh vực chuyên môn:...............................................................................  

6. Đào tạo trong nước/ngoài nước:  

- Đại học: 1. Trong nước …     2. Ngoài nước …      

- Thạc sĩ: 1. Trong nước …      2. Ngoài nước …   

- Tiến sĩ: 1. Trong nước …     2. Ngoài nước …   

7. Đơn vị công tác:….................................................................................... 

8. Số năm tham gia công tác:................................................................... 

 



II. Nội dung khảo sát 

1. Quý vị đánh giá thế nào về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Giáo viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh UDOMXAY, Lào 

 Tốt   

Bình thường  

Chưa tốt  

2. Quý vị đánh giá thế nào về chất lượng các đội ngũ giáo viên tại các trường phổ 

thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh UDOMXAY, Lào 

Chất lượng tốt   

Chất lượng trung bình  

Chất lượng không tốt  

3. Quý vị đánh giá thế nào về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh UDOMXAY, Lào 

Mức độ tốt    

Mức độ trung bình       Mức độ không tốt  

4. Quý vị đánh giá thế nào về phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ 

giáo viên tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh 

UDOMXAY, Lào 

Nội dung Tốt Trung bình Chưa tốt 

Phẩm chất đạo đức    

Chấp hành kỷ luật lao động    

Thái độ ứng xử với đồng nghiệp    

Tinh thần, trách nhiệm với công việc    

 

5. Quý vị đánh giá thế nào về mức độ phù hợp của cơ cấu tổ chức tại sở giáo dục 

và thể thao huyện Houn, tỉnh Udomxay 
 



STT Nội dung 

Mức độ 

Phù hợp 
Bình 

thường 

Không 

phù hợp 

11 
Việc sắp xếp bố trí công chức vào 

vị trí việc làm 

   

22 Cơ cấu trình độ chuyên môn     

33 Cơ cấu công chức theo độ tuổi    

44 Cơ cấu công chức theo giới tính    

35 
Tỉ lệ công chức lãnh đạo, quản lý 

và công chức làm việc trực tiếp 

   

 

6. Theo quý vị hạn chế lớn nhất trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên tại các trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh 

UDOMXAY, Lào 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………… 

7. Quý vị nghĩ thế nào về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các 

trường phổ thông trung học trên địa bàn huyện Houn, Tỉnh UDOMXAY, Lào 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



8. Quý vị có thể đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp ủy ban chính quyền của sở 

giáo dục để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

************************** 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ 


