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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong những năm qua, quản lý (QL) giáo dục phổ thông 

(GDPT) và QL quá trình dạy học (QTDH) của trường trung học 

phổ thông (THPT) tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tích 

đáng ghi nhận. Nhưng bên cạnh đó, QL GDPT và đặc biệt là QL 

QTDH của trường THPT tỉnh Tuyên Quang hiện nay còn nhiều bất 

cập, như: QL môi trường GD, QL xây dựng và thực hiện kế hoạch 

(KH) GD, QL chất lượng và hiệu quả GD, tổ chức và QL nhân sự, 

QL tài chính GD... dẫn đến chất lượng GD THPT nói chung và chất 

lượng dạy học nói riêng hiện nay chưa cao.  

Hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu (NC) về QL 

QTDH của trường THPT trên thế giới và Việt Nam, tuy nhiên, các 

NC này chưa làm rõ bản chất, chưa có các tiêu chí cũng như qui 

trình QL QTDH của nhà trường THPT trong bối cảnh phân cấp 

quản lý giáo dục (QLGD) để các trường THPT tỉnh Tuyên Quang 

có thể tự đánh giá và xây dựng các giải pháp cải tiến dựa trên các 

tiêu chí này...  

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài luận án "QL QTDH của trường 

THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD" là vấn đề 

có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn cần NC. 

2. Mục đích NC  

NC cơ sở lý luận làm tiền đề đánh giá thực trạng và đề xuất 

giải pháp QL QTDH dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình QL QTDH 

thành công của trường THPT công lập trong bối cảnh phân cấp 

QLGD của tỉnh Tuyên Quang. 

3. Khách thể và đối tượng NC 

3.1. Khách thể NC 

Quá trình dạy học của trường THPT. 

3.2. Đối tượng NC 

QL QTDH dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình QL QTDH 

thành công của trường THPT công lập trong bối cảnh phân cấp 

QLGD của tỉnh Tuyên Quang. 

4. Giả thuyết khoa học  

Một trong các bất cập hiện nay là các trường THPT, đặc biệt là 

của Tuyên Quang luôn gặp khó khăn trong việc đo/đánh giá được 
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các mặt mạnh để phát huy, cơ hội để tận dụng nhằm khắc phục 

cáchạn chế và giảm thiểu các thách thức/đe dọau trong QL QTDH. 

Vì vậy, nếu NC QL QTDH để phát triển được hệ thống tiêu chuẩn 

và đề xuất được một qui trình QL QTDH phù hợp và khả thi thì dựa 

vào đó, các trường THPT có thể tự cải tiến QTDH, thông qua việc 

thường xuyên tự đánh giá để tận dụng các cơ hội, phát huy các mặt 

mạnh và đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế và giảm thiểu 

các thách thức/đe dọa, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại 

các trường THPT công lập tỉnh Tuyên Quang. 

5. Nội dung và phạm vi NC 

5.1. Nội dung NC 

5.1.1. NC cơ sở lý luận về QL QTDH của trường THPT công lập 

trong bối cảnh phân cấp QLGD. 

5.1.2. Đánh giá thực trạng QL QTDH của trường THPT công lập 

tỉnh Tuyên Quang. 

5.1.3. Đề xuất giải pháp QL QTDH của trường THPT công lập tỉnh 

Tuyên Quang. 

5.1.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp.  

5.1.5. Thử nghiệm tính khả thi của Hệ thống tiêu chuẩn QL QTDH 

thành công của trường THPT công lập tỉnh Tuyên Quang. 

5.2. Phạm vi NC 

5.2.1. Nội dung NC: tập trung vào xây dựng các tiêu chuẩn và qui 

trình QL QTDH thành công của trường THPT công lập trong bối 

cảnh phân cấp QLGD, để nhà trường tự đánh giá và đề xuất các giải 

pháp cải tiến.  

5.2.2. Đối tượng khảo sát: CBQL, GV, HS và CMHS của trường 

THPT công lập. 

5.2.3. Cơ sở giáo dục: đề tài luận án chỉ giới hạn chỉ NC về QL 

QTDH của trường THPT công lập (bình thường/đại trà). 

6.  Cách tiếp cận và phương pháp NC 

6.1. Cách tiếp cận NC: Để hiểu rõ bản chất của QL QTDH của 

trường THPT, đề tài luận áni vận dụng các cách tiếp cận chính sau: 

Tiếp cận hệ thống; Tiếp cận lịch sử/logic; Tiếp cận so sánh ... 

 6.2. Phương pháp NC: đề tài luận án sử dụng các nhóm phương 

pháp NC lý luận, thực tiễn; và xử lí thông tin, số liệu... 

7. Những luận điểm bảo vệ 
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 QL QTDH của trường THPT nhằm đạt tới mục tiêu GD, vì 

vậy, cần có cách để đo/đánh giá tiến trình hướng tới đạt các mục 

tiêu này thông qua các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đo/đánh giá 

và quy trình QL QTDH thành công.  

 Thành công của QL QTDH chịu tác động bởi các nhân tố 

khác nhau, vì vậy, hệ thống/bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đánh 

giá thành công của QL QTDH của trường THPT phải được xây 

dựng dựa trên các nhân tố này.  

 Bản chất của QL toàn diện QTDH của trường THPT 

thường phải bao gồm các thành tố: QL đầu vào, QL quá trình dạy 

học tại lớp học và HĐGD, QL đầu ra và bối cảnh; trong đó QL lớp 

học và HĐGD là thành tố quan trọng nhất. 

 Phân cấp QL của/trong trường THPT đang là xu thế hiện 

nay, vì vậy, hệ thống/bộ tiêu chuẩn và chỉ số trên phải phản ánh 

được đầy đủ tinh thần và đặc trưng của xu thế phân cấp. 

8. Những đóng góp mới của luận án 

8.1. Về lí luận: Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về QL dạy 

học dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình QL QTDH thành công của 

trường THPT trong bối cảnh phân cấp QLGD.  

8.2. Về thực tiễn: Phân tích đánh giá bức tranh thực trạng và đề 

xuất các giải pháp QL QTDH dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình 

QL QTDH thành công của trường THPT công lập tỉnh Tuyên 

Quang do đề tài luận án đề xuất.  

9. Cấu trúc của luận án. Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến 

nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được cấu trúc 

thành 03 chương: 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QL QTDH CỦA TRƯỜNG THPT 

TRONG BỐI CẢNH PHÂN  CẤP QLGD 

1.1. Tổng quan NC vấn đề 

Các NC trong và ngoài nước về QL QTDH của trường phổ 

thông và của trường THPT chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả QL để 

góp phần thực hiện thành công các mục tiêu GD trong bối cảnh 

phân cấp QLGD và một số vấn đề về QL QTDH của trường THPT, 

như: Phân cấp quản lý GDPT và thách thức đối với QL QTDH của 

trường THPT; QL QTDH của trường THPT; Mô hình và nhân tố 

tác động đến thành công QL QTDH của trường THPT; Vai trò mới 
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của hiệu trưởng trong QL QTDH của trường THPT... và đã bước 

đầu nhận diện được bản chất của QL lớp học và HĐGD của trường 

THPT là phát triển (thiết lập, thực hiện và điều chỉnh) môi trường 

GD/học tập tích cực.  

Tuy nhi, việc áp dụng các kết quả NC trên vào Việt Nam và tại 

các trường THPT tỉnh Tuyên Quang; và đặc biệt là khung lý luận cho 

việc xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đo/đánh 

giá thành công cũng như quy trình QL QTDH của trường THPT và 

trường THPT tỉnh Tuyên Quang là vấn đề cần tiếp tục NC. 

1.2. Bối cảnh phân cấp QLGD và yêu cầu đặt ra đối với QL dạy 

học của trường THPT  

Thực tế, một hệ thống phân cấp QL GDPT nói chung và QL 

QTDH c của trường THPT nói riêng muốn vận hành tốt và có hiệu 

quả phải đảm bảo  các đặc trưng cơ bản sau : tính đáp ứng, tính 

chịu trách nhiệm, tính tham dự, tính minh bạch và tính tự chủ.. của 

cấp thực hiện (cấp trường THPT).  

Các đặc điểm trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và đòi hỏi cần 

được vận dụng trong việc thiết kế bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và các chỉ 

báo cũng như quy trình QL thành công QTDH của trường THPT. 

1.3. Mô hình dạy học của trường trung học phổ thông 

Nhìn chung, mô hình dạy học của trường THPT là quá trình 

hoạt động thống nhất giữa 02 hoạt động: hoạt động dạy của GV và 

hoạt động nhận thức, học tập của HS.  

Các NC gần đây khái quát quá trình phát triển các mô hình 

QTDH trong trường phổ thông và trường THPT từ mô hình mô 

hình đường kẻ, đến mô hình chu kỳ, mô hình định hướng kết quả và 

mô hình quá trình thực hiện (CIPO). 

1.4. Quản lý quá trình dạy học của trường THPT 

1.4.1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan :  

Bên cạnh khái niệm về QLGD, QL nhà nước và QL trường 

THPT, một số khái niệm công cụ được hiểu như sau:   

- QL QTDH là cách tổ chức không gian vật chất của lớp học, 

HS, các nguồn lực và thiết bị để đem lại thành công của dạy học. 

- QL  lớp học và HĐGD hiểu là việc thiết lập môi trường 

GD/học tập của một nhóm các cá nhân HS trong khuôn khổ bố 

trí/sắp xếp/khung cảnh lớp học. 
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- Tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo đánh giá thành công của QL 

QTDH của trường THPT được xem là công cụ để QL QTDH và 

giúp các thành viên của nhà trường xác định rõ ràng được bức tranh 

về cái gì là quan trọng và cái gì cần thực hiện để có thể đem lại 

thành công cho QL QTDH của trường THPT...  
1.4.2. Bản chất QL QTDH của trường TTHPT 

Bản chất của QL QTDH là phát triển và duy trì môi trường 

GD/học tập tích cực để giải quyết các vấn đề nảy sinh... nhằm nâng 

cao chất lượng GD. 

1.4.3. Mô hình và các nhân tố chính tác động đến thành công 

của QL dạy và học của trường THPT 

Khái quát, mô hình QL QTDH của trường THPT về thực chất 

bao gồm 04 thành tố: QL bối cảnh; QL đầu vào; QL lớp học và 

HĐGD thông qua phát triển môi trường GD/học tập tích cực; và QL 

đầu ra (xem Hình 1.6):  

1.4.3.1. QL đầu ra. Đầu ra chủ yếu được thể hiện qua kết quả giáo 

dục (KQGD) của học sinh (HS) và sau đó là mức độ phù hợp của 

HS khi học tập tiếp theo ở lớp trên cũng như kết quả thi đại học với 

HS tốt nghiệp lớp 12. Đầu ra là một thành tố quan trọng và cũng 

chính là nhân tố tác động đến QL QTDH của trường THPT, vì đây 

chính là các chỉ báo đánh giá thành công về KQGD của HS. QL tốt 

đầu ra sẽ cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá xem chất lượng 

GD nói chung và QL QTDH của trường THPT đã đạt tới mục tiêu 

GD và nhu cầu của cá nhân HS và CMHS hay chưa. 

1.4.3.2. QL lớp học và HĐGD. Đây là thành tố quan trọng nhất 

trong QL QTDH của trường THPT, vì suy cho cùng thì KQGD của 

HS chủ yếu phụ thuộc vào mức độ thành công của QL lớp học và 

HĐGD. Thành tố này bao gồm tất cả các nhân tố hay biến cố có thể 

xảy ra tại lớp học, trong các HĐGD và thường đuợc chia thành: môi 

trường GD/học tập, QL hành vi của giáo viên (GV), QL hành vi của 

HS và các nhân tố khác. Đây chính là các nhân tố quan trọng tác 

động đến thành công của QL QTDH của trường THPT. 

1.4.3.3. QL đầu vào. Đây là thành tố liên quan đến đảm bảo chất 

lượng hay đặc điểm của GV và HS trước khi vào lớp học/năm học 

mới, điều kiện cơ sở vật chất (CSVC), phương tiện dạy học, tài 

chính... liên quan. Các nhân tố quan trọng này tác động đến thành 

công của QL QTDH của trường THPT. 
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Sơ đồ 1.6. Mô hình và các nhân tố chính tác động đến QL                       

thành công QTDH của trường THPT 

1.4.3.4. QL bối cảnhy bao gồm các nhân tố/biến số bên ngoài lớp 

học có ảnh hưởng đến đặc điểm của GV và HS, các quá trình dạy 

học tại lớp học và HĐGD, và đầu ra. Trong đó, các đặc điểm  và 

các quá trình  hoạt động của nhà trường là các nhân tố tác động trực 

tiếp nhất. Bên cạnh đó, còn nhiều nhân tố bối cảnh khác có ảnh 

4. QL BỐI CẢNH 

 

 

 

 

 

 

 

2. QL LỚP 

HỌC & 

HĐGD 

Đặc điểm nhà trường                                     

(Cấu trúc; LĐ & QL…) 

Gia đình                                                      
(Trình độ GD 

CMHS;            

Thu nhập; 
Mong đợi…) 

 

KQGD 

của                  

HS                 

(Kết              

quả                

rèn              

luyện            

&                  

học                

tập) 

Chính

sách 

của 

nhà 

nước 

& ĐP 

QL hành vi 

HS (Tiếp thu 

nội dung; Tham 

dự; Th/công) 

Cộng đồng                             
(Qui mô; Truyền 

thống…) 

Đảm bảo                         

chất lượng                      

HS                                   

đầu vào     

Đảm bảo                         

chất lượng                      

GV     

Thông 

tin 

MÔI 

TRƯỜNG GD 

TÍCH CỰC 

1. 

QL 

ĐẦ

U 
RA 

5. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT                                                            

QL QTDH và phản hồi thông tin để cải tiến 

QL hành vi 
GV (Lập KH;          

QL;          

Giảng dạy) 

3. 

QL 

ĐẦ

U 

VÀ

O 

Đảm bảo  

chất lượng                      

CSVC, 

phương tiện 

dạy học... 
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hưởng đến QL QTDH như: gia đình, cộng đồng, xã hội, văn hoá... 

1.4.3.5. Hệ thống đánh giá, giám sát QL QTDH và phản hồi thông 

tin. Thực chất, đánh giá, giám sát/kiểm soát QL QTDH của trường 

THPT là việc liên tục đo/đánh giá chất lượng thực hiện của QTDH 

thông qua hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo, để ngăn chặn các 

sai sót hay điều chỉnh tiến độ thực hiện so với KH. 

Kết luận Chương 1 

Bản chất của quản lý lớp học và HĐGD của trường THPT là 

phát triển (thiết lập, thực hiện và điều chỉnh) được môi trường 

GD/học tập tích cực và chủ yếu phụ thuộc vào các nhân tố chính 

tác động đến thành công của QL lớp học và HĐGD và các nhân 

tố này có quan hệ mật thiết và tác động lẫn nhau. Đây là tiền đề 

quan trọng cho việc đề xuất khung hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và 

sẽ được chi tiết thành các chỉ báo đánh giá để NC thực trạng và đề 

xuất giải pháp quản lý trong các nội dung tiếp theo. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG QL QTDH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 

CÔNG LẬP TỈNH TUYÊN QUANG TRONG BỐI CẢNH 

PHÂN CẤP QLGD 

2.1. Tình hình phát triển GDPT và GD THPT tỉnh Tuyên Quang  

2.1.1. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành, phát triển kinh tế -  xã hội 

2.1.2. Tình hình phát triển GDPT và GD THPT Tuyên Quang 

2.2. Khái quát về tổ chức NC thực trạng 

2.2.1. Mục tiêu  

Nhằm đánh giá thực trạng QL QTDH của các trường THPT 

tỉnh Tuyên Quang tham gia khảo sát để xác định các mặt mạnh để 

pháp huy, đặc biệt là các hạn chế và nguyên nhân làm tiền đề đề 

xuất các giải pháp phù hợp và khả thi. 

2.2.2. Nội dung, công cụ và phương pháp   

- Nội dung khảo sát về QL QTDH của các trường THPT tỉnh 

Tuyên Quang theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chi tiết thành các chỉ 

số thành công của các thành tố của quy trình QL QTDH đã được 

trình bày và phân tích ở khung lý luận.  

- Phương pháp khảo sát kết hợp giữa hồi cứu tư liệu và khảo 

sát thực địa. 
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- Phương pháp xử lý số liệu: Kết quả xử lý số liệu khảo sát chủ 

yếu theo giá trị trung bình theo công thức: “Giá trị khoảng cách” = 

(Maximum – Minimum)/n. Vì vậy, với Phiếu thu thập ý kiến thiết 

kế có 05 mức trả lời thì “Giá trị khoảng cách” = (5-1)/5 = 0,8 nên 

có 05 mức đánh giá chính về thực trạng QL QTDH của các trường 

THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát với ý nghĩa như sau: (1)1,00 

– 1,80: “Yếu”; (2) 1,81 – 2,60: “Chưa đạt”; (3) 2,61 – 3,40: ”Đạt”; 

(4) 3,41 – 4,20: “Tốt”; và (5) 4,21 – 5,00: “Rất tốt” 

2.2.3. Đối tượng và qui mô khảo sát  

Khảo sát 03 đối tượng: Cán bộ QL (hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn), GV và nhân viên; CMHS 

và thành viên cộng đồng (TVCĐ); và HS theo các khối lớp 10, 11 

và 12 của 15 trường THPT tỉnh Tuyên Quang.  

2.3. Thực trạng phát triển GD THPT công lập tỉnh Tuyên 

Quang trong 03 năm qua 

- Mặt mạnh của phát triển GD THPT 

Quy mô mạng lưới trường lớp GD THPT ổn định về số lượng 

và chất lượng đã tạo điều kiện, cơ hội tốt nhất cho HS phát triển.   

Chất lượng GD THPT có bước tiến bộ. Tỷ lệ HS đi học trên 

tổng số người trong độ tuổi đạt cao và ổn định, không có người lao 

động dưới 35 tuổi không biết chữ.  

 Các trường học được quy hoạch, cấp đất, đầu tư xây dựng cơ 

bản đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dạy, học. Đang thực hiện các 

tiêu chí trường chuẩn quốc gia; trang thiết bị, đồ dùng dạy học được 

cung cấp khá đầy đủ, kịp thời theo danh mục thiết bị, đồ dùng tối 

thiểu của Bộ GD&ĐT.  

Đội ngũ nhà giáo và CBQL GD nâng dần về chất lượng, được 

bổ sung đủ, kịp thời về số lượng, từng bước khắc phục một phần bất 

hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển GD THPT.  

- Một số hạn chế, bất cập của phát triển GD THPT 

Ngân sách của tỉnh khó khăn, tỉnh đã có nhiều ưu tiên đầu tư 

cho GD, song chủ yếu mới đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu 

phục vụ cho hoạt động dạy và học  

Địa hình của tỉnh bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối, dân cư 

phân bố không đều nên dẫn đến sự thiệt thòi về môi trường học tập, 

môi trường GD, ít sự giao lưu, hòa nhập, hạn chế trong các hoạt 

động tập thể của HS.  
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Chất lượng GD còn thấp so với yêu cầu phát triển của tỉnh. 

Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lượng với nâng 

cao chất lượng GD.  

2.4. Thực trạng QL QTDH của các trường THPT công lập tỉnh 

Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD 

2.4.1. Bối cảnh phân cấp QLGD THPT Việt Nam và tại Tuyên Quang 

a) Bối cảnh phân cấp QLGD THPT Việt Nam. Trên cơ sở các 

quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp QLGD THPT ở Việt 

Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đi đúng xu thế tăng 

cường phân cấp đi đôi với việc xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền 

hạn trong lĩnh vực được phân công, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả QL nhà nước về GD.  

b) Bối cảnh phân cấp QLGD THPT tại Tuyên Quang. Trên cơ 

sở các quy định của pháp luật, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan 

Sở GD&ĐT, trong đó quy định về phân cấp QL cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.  

Thực tế, hiện nay Sở GD&ĐT được phân cấp trực tiếp lãnh 

đạo, chỉ đạo, QL một số lĩnh vực sau: 

 Về công tác chuyên môn: Hướng dẫn, tổ chức để các đơn vị 

trực thuộc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, KH GD; 

công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, 

kiểm định chất lượng GD; công tác phổ cập GD, chống mù chữ, 

xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động GD khác. 

 Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng, xác định vị trí việc 

làm: Hướng dẫn các cơ sở GD xác định vị trí việc làm, số người 

làm việc và tổng hợp hàng năm.  

 Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ 

chức thuộc Sở và các cơ sở trực thuộc Sở;  

 Về công tác KH, đầu tư CSVC: Chủ trì, phối hợp với Sở 

Tài chính, Sở KH và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức 

kinh phí GD địa phương.  

 Về công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng, kỷ  

luật, thực hiện chế độ chính sách: Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, 

kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác thi 

đua, khen thưởng, kỷ  luật, thực hiện chế độ chính sách theo quy 

định của pháp luật. 
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2.4.2. Kết quả khảo sát về thực trạng QL dạy và học của các 

trường THPT công lập tỉnh Tuyên Quang 

2.4.2.1. Kết quả đầu ra và QL đầu ra 

a) Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của các bên liên quan 

được đánh giá đạt mức “tốt” theo ý kiến của GV, nhân viên và 

CBQL của các trường THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát. 

Tỷ lệ HS lên lớp và tốt nghiệp đáp ứng được chỉ tiêu đã đề ra 

và tỷ lệ bỏ học ở mức độ chấp nhận được; Các bên liên quan hài 

lòng hoặc chấp nhận chất lượng GD của trường THPT; HS hài lòng 

với nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và cách thi, 

đánh giá; và năng lực của HS tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu học 

lên cao hoặc ra làm việc. 

Kết quả về mức độ hài lòng của CMHS, TVCĐ và HS về một 

số nội dung cụ thể của KQGD và rèn luyện HS các nội dung này 

đều đánh giá ở mức “tốt”, tuy nhiên, cần lưu ý là mặc dù đạt “tốt” 

nhưng thực tế có thể thấy nằm trong “ranh giới” giữa “đạt” và “tốt” 

theo ý kiến đánh giá của HS (xem Bảng 2.12). 
Bảng 2.12. Ý kiến đánh giá của CMHS, TVCĐ                                              

và của HS về học tập của HS  
Ý kiến đánh giá của 

CMHS và TVCĐ 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ý kiến đánh giá của HS  

(1) Con tôi nắm vững 

các mục tiêu học tập  

3,96 3,51 (7) Em nắm vững các 

mục tiêu học tập  

(2) Con tôi biết cánh tự 

đặt mục tiêu học tập 

4,08 3,46 (8) Em biết cánh tự đặt 

mục tiêu học tập 

(3) Con tôi tự tin trong 

học tập 

4,04 3,51 (9) Em luôn tự tin trong 

học tập 

(4) Con tôi chủ động và 

chăm chỉ học tập 

4,08 3,82 (10) Em luôn chủ động 

và chăm chỉ học tập 

(5) Con tôi thường 

xuyên hoàn thành bài tập 

nghiêm túc 

4,03 3,59 (11) Em luôn làm bài tập 

nghiêm túc 

(6) Con tôi thường 

xuyên đọc truyện, báo 

chí... trong lúc rảnh rỗi  

4,07 3,57 (12) Em thường xuyên 

đọc truyện, báo chí... 

trong lúc rảnh rỗi 

(7) Con tôi biết cách áp 

dụng các cách học tập 

khác nhau phù hợp với 

mục tiêu học tập 

4,11 3,57 (13) Em biết cách áp 

dụng các cách học tập 

khác nhau phù hợp với 

mục tiêu học tập 
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Ý kiến đánh giá của 

CMHS và TVCĐ 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ý kiến đánh giá của HS  

(8) Con tôi có khả năng 

học tập độc lập 

4,08 3,41 (14) Em có khả năng học 

tập độc lập 

(9) Con tôi biết cách học 

tập hợp tác và chia sẻ   

4,12 3,59 (15) Em biết cách học 

tập hợp tác và chia sẻ  

(10) Con tôi biết áp dụng 

kiến thức và kỹ năng vào 

tình huống khác nhau 

4,14 3,59 (16) Em biết áp dụng 

kiến thức và kỹ năng vào 

tình huống khác nhau 

(11) Con tôi biết cách 

điều chỉnh cách học tập 

dựa trên kết quả thi/kiểm 

tra và nhận xét của GV 

trong lớp học 

4,16 3,49 (17) Em biết cách điều 

chỉnh cách học tập trên 

kết quả thi/kiểm tra và 

nhận xét của GV trong 

lớp học 

b) Tương tự, về QL đầu ra cho thấy: GV, nhân viên và CBQL 

của các trường THPT Tuyên Quang tham gia khảo sát cũng đánh 

giá việc phát triển cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo khối lớp 10, 

11 và 12 được thực hiện “Tốt”. Hơn nữa,  thông tin của cơ sở dữ 

liệu về KQGD của HS được sử dụng để cải tiến các hoạt động dạy 

và học của nhà trường  

2.4.2.2. QL phát triển chương trình và lập KH QL lớp học, HĐGD 

a) QL phát triển chương trình GD: Một số trường THPT được 

giao quyền tự chủ/chủ động phát triển chương trình, nên đã khơi 

dậy được tiềm năng, phát huy sáng tạo, sức mạnh về chuyên môn 

trong GV, sức mạnh  của tập thể nhóm bộ môn, tổ chuyên môn và 

hội đồng nhà trường hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng GD 

toàn diện. 

b) Lập KH QL lớp học và HĐGD: Lập KH QL lớp học và 

HĐGD  được GV, nhân viên và CBQL thực hiện “tốt”: xác định rõ 

ràng KQGD mà HS cần đạt tới dựa trên sứ mạng, mục tiêu phát 

triển, chiến lược dạy và học dài hạn của trường THPT cũng như các 

mặt mạnh, yếu và cơ hội và thách thức liên quan của Nhà trường, 

nên phù với chương trình quốc gia cũng và là cơ sở để phát triển 

chương trình GD nhà trường. 

2.4.2.3. QL lớp học và HĐGD 

a) QL hoạt động dạy học của GV: Đã tiến hành phổ biến, công 

khai đầy đủ qui định, tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình 

GD, KH dạy học. Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của tổ 

chuyên môn; phối hợp giữa các GV trong tổ, nhóm chuyên môn 
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chuẩn bị bài giảng; tổ chức dự giờ, thăm lớp và có đánh giá, rút 

kinh nghiệm; tổ chức các hoạt động tự kiểm tra; thu thập ý kiến của 

HS, GV…   

 Hiệu trưởng công khai KH công tác để GV, nhân viên và HS 

cùng biết và thực hiện; trực tiếp kiểm tra việc ra vào lớp, thực hiện 

chương trình, KH dạy học của GV; dự giờ, thăm lớp, lấy ý kiến HS 

về công tác GD của GV bộ môn và chủ nhiệm. Thực hiện việc QL 

sinh hoạt chuyên môn theo NC bài học theo KH.  

GV tham gia xây dựng chương trình, tài liệu dạy học; lập 

KH, nội dung dạy học theo hướng dẫn của nhà trường, báo cáo để 

được tổ chuyên môn góp ý và hiệu trưởng phê duyệt. 

 Các trường THPT Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động 

ngoại khóa giúp HS phát triển kĩ năng; tập làm quen với việc lập 

KH, có thêm nhiều kinh nghiệm QL và làm việc theo nhóm; kỹ 

năng giao tiếp, ứng xử và giải quyết tình huống... Tuy nhiên, tần 

suất tổ chức hoạt động ngoại khóa hàng năm còn hạn chế (03/29 

trường tổ chức được 07 hoạt động ngoại khóa trở lên, 11/29 trường 

tổ chức 04 đến 06, 15/29 trường tổ chức được dưới 04). 

QTDH lấy HS làm trọng tâm, nên việc quản lý quá trình này 

và đặc biệt là quản lý hoạt động dạy học của GV được GV, nhân 

viên và CBQL đánh giá “tốt”.  

 b) QL học tập và hỗ trợ hoạt động học tập của HS: Công tác 

QL và hỗ trợ học tập của HS tại các trường THPT Tuyên Quang 

tham gia khảo sát được GV, nhân viên và CBQL đánh giá “tốt’’.  

c) Cấu trúc tổ chức và cơ chế QL dạy và học: Trường THPT 

có cơ cấu tổ chức phù hợp với các mục tiêu GD, chiến lược dạy và 

học cũng như các điều kiện nhà trường và có các qui định rõ ràng, 

dễ hiểu và hệ thống để đội ngũ GV thực hiện nhiệm vụ và giải 

quyết các công việc hàng ngày. Tuy nhiên, còn chưa đảm bảo cân 

bằng hợp lý giữa QL tập trung của lãnh đạo với phân cấp trong thực 

hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn và GV.  

c)`Môi trường GD tích cực và lành mạnh: Môi trường GD của 

trường THPT được đánh giá ”tốt”,  qui củ, an toàn và xây dựng 

được tinh thần hợp tác; đội ngũ nhân viên, GV và HS hiểu rõ về 

lịch sử, truyền thống và các mục tiêu phát triển nhà trường; và HS 

có động lực và học tập chăm chỉ để tiến bộ trong học tập.  
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Tuy nhiên, quan hệ giữa các bên liên quan chỉ được đánh giá ở 

mức “đạt” (Câu 34 và 35, xem Biểu đồ 2.7), nguyên nhânlà do GV 

chưa thường xuyên giao tiếp với nhau, đặc biệt là để trao đổi nghề 

nghiệp và học tập lẫn nhau.  việc phối hợp hợp tác ”Nhà trường – 

CMHS và TVCĐ” chưa có chương trình cụ thể. 

 
Biểu đồ 2.7. Ý kiến đánh giá của GV, nhân viên                              

và CBQL về môi trường GD tích cực và lành mạnh 

2.4.2.4. QL đầu vào 

a) Đảm bảo chất lượng HS đầu vào: Nhìn chung, QL chất 

lượng đầu vào (tuyển sinh vào lớp 10) của HS các trường THPT đã 

được tổ chức kiểm tra, đánh giá, bố trí HS theo trình độ để tập trung 

có hiệu quả cho việc giúp đỡ HS đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, bồi 

dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém và đạt kết quả ”tốt”. 

b) Đảm bảo chất lượng GV: GV, nhân viên và CBQL đánh giá 

“tốt” công tác đảm bảo chất lượng GV của các trường THPT Tuyên 

Quang tham gia khảo sát. Cụ thể: Quy hoạch phát triển đội ngũ GV 

(về số lượng, chất lượng và cơ cấu) phù hợp với chiến lược dạy và 

học của trường THPT; Đội ngũ GV đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ 

của mình; Trường THPT được chủ động trong tuyển dụng, sử dụng 

và thăng tiến GV; Tuyển chọn, sử dụng và thăng tiến GV minh 

bạch, công bằng dựa trên các tiêu chuẩn/chí năng lực; Cải tiến, tư 

vấn và luân chuyển/bố trí lại GV được thực hiện định kỳ; Hệ thống 

đánh giá GV khách quan, công bằng. 

c) Đảm bảo chất lượng CSVC, phương tiện dạy học và tài 

chính đạt kết quả ”tốt”, cụ thể: Hệ thống phòng học, phòng thí 

nghiệm, phòng học chuyên môn hóa đáp ứng được công tác dạy và 

học của trường THPT; Hệ thống máy tính và mạng nội bộ (LAN) 

phù hợp và thường xuyên được cập nhật hiện đại; Hạ tầng, CSVC 
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và phương tiện dạy học đáp ứng được các tiêu chí và qui định về sư 

phạm cũng như môi trường, an toàn, y tế...  

2.4.2.5. Hệ thống đánh giá, giám sát QL dạy và học 

a) Đánh giá chất lượng đầu vào và tiến trình học tập của HS 

đạt kết quả “tôt”: Các trường THPT Tuyên Quang tổ chức đánh giá 

kết quả học tập của HS theo từng học kỳ, năm học, có so sánh với 

thời điểm thực hiện chung theo phân phối chương trình của Bộ 

GD&ĐT. Chất lượng GD có tiến bộ.  

b) Phản hồi thông tin từ các bên liên quan đạt kết quả “tôt”:  

Cấu trúc thông tin phản hồi phù hợp với các bên liên quan (nhân 

viên, GV; HS đang học và HS tốt nghiệp; CMHS, TVCĐ; các cấp 

QL...); Các kết quả phản hồi thông tin từ các bên liên quan được sử 

dụng để cải tiến chất lượng dạy và học; và các kết quả phản hồi 

thông tin từ các bên liên quan được sử dụng để ngăn ngừa các sai 

sót trước khi xảy ra được đánh giá tốt 

2.4.2.6. Đánh giá chung về thực trạng QL dạy và học của trường 

THPT tỉnh Tuyên Quang 

a) Mặt mạnh: Đối với việc QL, phát triển chương trình: Đã 

thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phân phối chương trình chi 

tiết cho từng môn học căn cứ vào khung phân phối chương trình 

của Bộ GD&Đ; bước đầu thực hiện có hiệu quả việc phân cấp chủ 

động phát triển chương trình cho 04 trường THPT.  

Các trường THPT tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện phổ biến, 

công khai đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình GD, 

KH dạy học và các quy định tổ chức thực hiện nhiệm vụ GD THPT 

của Sở GD&ĐT Tuyên Quang. 

Đã có sự phân cấp, giao quyền chủ động, chịu trách nhiệm 

trong QL học tập của HS và giảng dạy của GV cho mỗi thành viên 

nhà trường theo vị trí, nhiệm vụ được phân công. 

Việc QL học tập của HS được tập trung vào việc giúp các em 

nắm vững mục tiêu học tập và có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng 

được học vào cuộc sống; giúp HS biết cách tự học, có thể sự dụng 

nhiều cách học khác nhau, biết chia sẻ kinh nghiệm với bạn học 

đồng thời có khả năng học độc lập.   

Chất lượng đội ngũ nhà giáo được đảm bảo. Hệ thống phòng 

học, thư viện, trang thiết bị dạy học... được đảm bảo và đáp ứng 
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được các tiêu chí và qui định về sư phạm cũng như môi trường, an 

toàn, y tế... 

b) Hạn chế và nguyên nhân: Trong bối cảnh được phân cấp 

QL thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn, nhưng các trường 

THPT Tuyên Quang còn chưa đảm bảo cân bằng hợp lý giữa QL 

tập trung của lãnh đạo nhà trường với phân cấp trong thực hiện 

nhiệm vụ của tổ chuyên môn và GV trong QL dạy và học.  

Đa số đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo nhưng 

một số còn hạn chế về năng lực thực tế trong giảng dạy, giáo dục; 

một bộ phận chưa theo theo kịp yêu cầu đổi mới GD.  

Trình độ chuyên môn, năng lực QL, điều hành QL dạy và học 

của một số hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và nhân viên của các 

trường THPT tỉnh Tuyên Quang còn một số hạn chế. 

Sự kết hợp môi trường GD giữa gia đình - nhà trường - xã hội 

chưa thật tốt.  

 Công tác QL dạy và học của các trường THPT tỉnh Tuyên 

Quang còn được đánh giá chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, hoặc đơn 

giản chỉ là kết hợp các nội dung liên quan với nhau...  

Những khó khăn/hạn chế và nguyên nhân trên đặt ra yêu cầu 

cấp thiết cần phải tập trung NC đề xuất các giải pháp khắc phục để 

nâng cao chất lượng QL QTDH và vì vậy, nâng cao chất lượng GD 

tại các trường THPT tỉnh Tuyên Quang. 

Kết luận Chương 2 

Phân tích và đánh giá thực trạng QL QTDH  của các trường 

THPT công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD 

được thực hiện thông qua phiếu hỏi, kết hợp phỏng vấn các đối 

tượng cũng như nghiên cứu các tài liệu liên quan phù hợp với 

khung lý luận và cho thấy đã đạt đươc nhiều thành tích khích lệ.  

Tuy nhiên, cũng đặt ra những yêu cầu cần quan tâm, giải 

quyết, như cần cân bằng giữa tập trung và phân cấp, tăng cường 

mối quan hệ ”Nhà trường – Gia đình – Cộng đồng” và đặc biệt cần 

có bộ tiêu chuẩn và qui trình để các trường THPT có thể thường 

xuyên tự đánh giả nhằm cải tiến quản lý quá trình dạy học... phù 

hợp với bối cảnh và điều kiện của tỉnh Tuyên Quang. 

Chương 3 

GIẢI PHÁP QL QTDH CỦA TRƯỜNG THPT TỈNH TUYÊN 

QUANG TRONG BỐI CẢNH PHÂN CẤP QLGD 
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3.1. Chủ trương, chính sách phát triển GD và GD THPT tỉnh 

Tuyên Quang  

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp bao gồm:  Nguyên tắc đảm bảo 

tính khoa học, tính hệ thống, tính thực tiễn và đảm bảo tính kế thừa 

và phát triển. 

3.3. Giải pháp QL QTDH trường THPT công lập tỉnh Tuyên 

Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD 

3.3.1. Đề xuất bộ tiêu chuẩn và thang đo/đánh giá QL QTDH 

trường THPT tỉnh Tuyên Quang 

Dựa vào NC lý luận và vận dụng vào NC thực tiễn Tuyên 

Quang, dưới đây đề xuất Bộ tiêu chuẩn đo/đánh giá QL QTDH 

trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD 

gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo theo quy trình QL 

QTDH: 

 

TIÊU CHUẨN 1. Kết quả đầu ra và QL đầu ra 

Tiêu chí 1. Kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của các bên liên quan  

(1)  Tỷ lệ HS lên lớp và tốt nghiệp đáp ứng được chỉ tiêu đã 

đề ra và tỷ lệ bỏ học ở mức độ chấp nhận được. 

(2)  Các bên liên quan (đội ngũ nhân viên, GV, HS, CMHS 

và TVCĐ) hài lòng với hoặc chấp nhận chất lượng GD của trường 

THPT. 

(3)  HS hài lòng với nội dung chương trình, phương pháp 

giảng dạy và cách thi, đánh giá. 

(4)  Năng lực của HS tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu học 

lên cao hoặc ra làm việc. 

Tiêu chí 2. Phát triển cơ sở dữ liệu về KQGD của HS  

(5)  Trường THPT xây dựng được cơ sở dữ liệu về KQGD 

(KQHT và rèn luyện) của HS theo khối lớp học phù hợp. 

(6)  Cơ sở dữ liệu về KQGD của HS theo khối lớp học được 

cập nhật định kỳ các thông tin về KQHT và rèn luyện của HS 

(7)  Thông tin của cơ sở dữ liệu về KQGD của HS được sử 

dụng để cải tiến các hoạt động dạy và học của trường THPT. 

 

TIÊU CHUẨN 2. Lập KH QL lớp học và HĐGD 

Tiêu chí 3. Lập KH QL lớp học và HĐGD 
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(8)  KQGD mà HS cần đạt tới theo khối lớp học được xác 

định rõ ràng trong KH QL lớp học và HĐGD trước khi năm học bắt 

đầu. 

(9)  KQGD cần đạt tới theo khối lớp học phù hợp với chương 

trình quốc gia và là cơ sở để phát triển chương trình GD của trường 

THPT. 

(10) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học được xây dựng 

dựa trên sứ mạng, mục tiêu phát triển trường THPT. 

(11) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học được xây dựng 

dựa trên chiến lược dạy và học dài hạn của trường THPT. 

(12) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học được xây dựng 

dựa trên mặt mạnh, yếu và cơ hội và thách thức liên quan của 

trường THPT. 

(13) KQGD cần đạt tới theo khối lớp học đạt được sự nhất 

trí “tốt” thông qua quá trình huy động tham gia/hoặc tham vấn giữa 

Nhà trường (Ban giám hiệu, GV, nhân viên…) với CMHS và 

TVCĐ liên quan.  

(14) KH QL lớp học và HĐGD được điều chỉnh phù hợp với 

các giai đoạn phát triển khác nhau của trường THPT. 

(15) Văn bản KH QL lớp học và HĐGD được công khai 

theo các kênh khác nhau để tất cả đội ngũ nhân viên, HS, CMHS và 

TVCĐ đều tiếp cận được. 

TIÊU CHUẨN 3. QL lớp học và HĐGD 

Tiêu chí 4. QL hoạt động dạy học của GV 

(16) Chiến lược dạy và học lấy HS làm trọng tâm và đảm bảo 

học tập có chất lượng. 

(17) Chiến lược dạy và học đảm bảo giúp HS không chỉ 

hiểu sâu sắc nội dung cần truyền đạt mà còn khuyến khích vận dụng 

vào thực tiễn cuộc sống. 

(18) Chiến lược dạy và học tạo điều kiện thuận lợi cho cách 

học tập tương/hợp tác của HS. 

(19) Chiến lược dạy và học khuyến khích HS cách học và tự 

học. 

(20) KH dạy học của GV bảo đảm xây dựng được mối quan 

hệ tích cực giữa GV và HS, giữa HS với nhau trong lớp học và 

HĐGD. 
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(21) GV QL được hành vi của HS trong lớp học và HĐGD 

để kịp thời xử lý tốt các vấn đề tồn tại/nảy sinh.   

Tiêu chí 5. QL và hỗ trợ hoạt động học tập của HS 

(22) Trường THPT có các các thủ tục hay quy trình cụ thể 

giúp HS cũng như đội ngũ nhân viên, GV, CMHS và TVCĐ biết 

làm thế nào để đạt tới KQGD. 

(23)  HS được tổ chức tư vấn, hỗ trợ và phản hồi thông tin 

về học thuật kịp thời và phù hợp với tiến trình học tập. 

(24)  Tổ chức phù đạo cho HS có chất lượng, phù hợp và 

kịp thời. 

(25) Các thủ tục hay quy trình trên được xây dựng và thực 

hiện bởi các bên liên quan (đội ngũ nhân viên, GV, HS, CMHS và 

TVCĐ). 

(26) Văn bản về các thủ tục hay quy trình trên được công 

khai trên các kênh khác nhau để tất cả đội ngũ nhân viên, HS, 

CMHS và TVCĐ đều tiếp cận được. 

(27) Môi trường học thuật, vật chất, xã hội và tâm lý tích 

cực và thỏa mãn HS. 

Tiêu chí 6. Cấu trúc tổ chức và cơ chế QL QTDH 

(28) Cơ cấu tổ chức của trường THPT phù hợp với các mục 

tiêu GD, chiến lược dạy và học cũng như các điều kiện của nhà 

trường. 

(29) Trường THPT có các qui định rõ ràng, dễ hiểu và hệ 

thống để đội ngũ GV thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các công 

việc hàng ngày. 

(30) Các mục tiêu và vai trò của HĐT, cũng như cấu trúc và 

trách nhiệm của các thành viên rõ ràng, hợp lý và phù hợp với nhu 

cầu và bối cảnh dạy và học của trường THPT. 

(31) Trường THPT điều phối hiệu quả công việc giữa các 

hội đồng và các tổ chuyên môn, giữa các tổ chuyên môn với nhau 

và giữa tổ chuyên môn với các đơn vị chức năng trong trường. 

(32) Đảm bảo cân bằng hợp lý giữa QL tập trung (định 

hướng, qui định, kiểm soát chất lượng và hỗ trợ) của lãnh đạo nhà 

trường với phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn 

và GV.  

 Tiêu chí 7. Môi trường GD tích cực và lành mạnh 
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(33) Môi trường GD của trường THPT qui củ, an toàn và 

xây dựng được tinh thần hợp tác trong toàn trường. 

(34) Đội ngũ nhân viên, GV và HS hiểu rõ về lịch sử, truyền 

thống và các mục tiêu phát triển nhà trường. 

(35) HS có động lực và học tập chăm chỉ để tiến bộ trong 

học tập. 

(36) Quan hệ giữa các bên liên quan (lãnh đạo với nhân 

viên, GV; nhân viên, GV với nhau; nhân viên, GV và HS; và giữa 

HS với nhau) tôn trọng, tin tưởng, thân thiện và thường xuyên giao 

tiếp với nhau. 

(37) Đội ngũ GV thường xuyên trao đổi nghề nghiệp và học 

tập lẫn nhau để cải tiến dạy học. 

TIÊU CHUẨN 4. QL đầu vào 

Tiêu chí 8. Đảm bảo chất lượng HS đầu vào 

(38) Đảm bảo đúng qui định về độ tuổi của HS. 

(39) Đảm bảo đúng qui định về kiến thức, năng lực, thái độ 

và động cơ học tập của HS. 

(40) HS đáp ứng các yêu cầu của Điều lệ trường THPT. 

Tiêu chí 9. Đảm bảo chất lượng GV 

(41) Quy hoạch phát triển đội ngũ GV (về số lượng, chất 

lượng và cơ cấu) phù hợp với chiến lược dạy và học của trường 

THPT. 

(42) Đội ngũ GV đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình. 

(43) Trường THPT được chủ động trong tuyển dụng, sử 

dụng và thăng tiến GV. 

(44) Tuyển chọn, sử dụng và thăng tiến GV minh bạch, 

công bằng dựa trên các tiêu chuẩn/chí năng lực. 

(45) Cải tiến, tư vấn và luân chuyển/bố trí lại GV được thực 

hiện định kỳ. 

(46) Hệ thống đánh giá GV khách quan, công bằng. 

(47) Chính sách thu hút và duy trì đội ngũ GV có trình độ phù 

hợp. 

(48) KH phát triển nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của 

đội ngũ GV. 

Tiêu chí 10. Đảm bảo chất lượng CSVC, phương tiện dạy 

học và tài chính  
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(49) Hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học 

chuyên môn hóa đáp ứng được công tác dạy và học của trường 

THPT. 

(50) Thư viện có đủ số lượng, chủng loại sách giáo khoa, 

sách báo, tài liệu chuyên môn, báo, tạp chí chuyên ngành phù hợp 

và thường xuyên được cập nhật. 

(51) Hệ thống máy tính và mạng nội bộ (LAN) phù hợp và 

thường xuyên được cập nhật hiện đại. 

(52) Phương tiện dạy học hiện đại và phân bổ sử dụng hiệu 

quả. 

(53) Hạ tầng, CSVC và phương tiện dạy học đáp ứng được 

các tiêu chí và qui định về sư phạm cũng như môi trường, an toàn, y 

tế...  

(54) Nhà trường được tự chủ và sử dụng đúng mục đích, qui 

định và hiệu quả ngân sách được giao. 

TIÊU CHUẨN 5. Hệ thống đánh giá, giám sát QL QTDH 

Tiêu chí 11. Đánh giá chất lượng đầu vào và tiến trình học tập 

của HS 

(55) Các tiêu chí và phương pháp đánh giá bao phủ tất cả 

các mục tiêu của chương trình GD, môn học, HĐGD cũng như chất 

lượng đầu vào (chất lượng GV, HS, CSVC, phương tiện dạy học và 

tài chính). 

(56) Đánh giá tiến trình học tập của HS bao gồm cả đánh giá 

trước khi vào lớp, quá trình học tập, lên lớp/tốt nghiệp. 

(57) HS và đơn vị, cá nhân được tạo cơ hội để nhận xét 

và/hay khiếu nại về kết quả đánh giá. 

(58) Đánh giá theo dấu vết HS (lên lớp, học cao hơn hay đi 

làm...) được thực hiện định kỳ hàng năm. 

Tiêu chí 12. Phản hồi thông tin từ các bên liên quan   

(59) Cấu trúc thông tin phản hồi phù hợp với các bên liên 

quan (nhân viên, GV; HS đang học và HS tốt nghiệp; CMHS, 

TVCĐ; các cấp QL...). 

(60) Các kết quả phản hồi thông tin từ các bên liên quan 

được sử dụng để cải tiến chất lượng dạy và học. 

(61) Các kết quả phản hồi thông tin từ các bên liên quan 

được sử dụng để ngăn ngừa các sai sót trước khi xảy ra. 
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 3.3.2. Quy trình tự đánh giá QL QTDH của trường THPT tỉnh 

Tuyên Quang 

a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp 

Mục đích là nhằm xác định các điểm mạnh để phát huy và đặc 

biệt là các mặt yếu/hạn chế và nguyên nhân để kịp thời khắc phục. 

b) Nội dung và các bước thực hiện giải pháp 

Nội dung được thực hiện bao gồm 03 bước chính sau: (1) Lập 

KH tự đánh giá; (2) Tổ chức thực hiện và kiểm soát tự đánh giá; và 

(3) Viết báo cáo và công khai kết quả tự đánh giá  

c) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp 

Tự đánh giá cần nhiều thời gian và đòi hỏi nỗ lực của tất cả đội 

ngũ GV, nhân viên và HS của trường THPT. Vì vậy, để tự đánh giá 

QL QTDH của trường THPT Tuyên Quang thành công đòi hỏi đầu 

tư nhiều thời gian và đôi khi phải giảm bớt các việc khác. Tuy 

nhiên, đổi lại tự đánh giá đem lại lợi ích là rất lớn.  

3.3.3. Cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong QL QTDH 

trường THPT tỉnh Tuyên Quang 

a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp: Nhằm thiết lập một cơ chế 

QL cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong QL QTDH của 

trường THPT Tuyên Quang, đảm bảo phân định các trách nhiệm 

gắn với quyền hạn và chịu trách nhiệm giữa các bên liên quan. 

b) Nội dung và cách thực hiện giải pháp  

Bước 1: Xây dựng bức tranh hiện trạng về tập trung và phân 

cấp trong QL QTDH của trường THPT  

 Bước 2: Phân tích hiện trạng về tập trung và phân cấp trong 

QL QTDH của trường THPT 

 Bước 3: Xây dựng các biện pháp đảm bảo cân bằng giữa tập 

trung và phân  cấp trong QL QTDH của trường THPT 

c) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp: Cần có sự tham 

gia của đội ngũ chuyên gia am hiểu về thiết kế và có kinh nghiệm 

thực tiễn về thực hiện phân cấp QLGD. Tập huấn nâng cao năng 

lực về thiết kế và thực tiễn thực hiện phân cấp QLGD cho đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, QL và GV, nhân viên THPT.  

3.3.4. Tăng cường mối quan hệ “Nhà trường – Gia đình/CMHS 

– Cộng đồng” trong QL QTDH thông qua cải tiến hoạt động 

của hội đồng trường THPT tỉnh Tuyên Quang  
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a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp: Nhằm cải tiến các hoạt 

động của HĐT THPT Tuyên Quang để tăng cường mối quan hệ và 

phối hợp giữa “Trường THPT – CMHS/gia đình – Cộng đồng” 

tham dự vào QL QTDH thông qua mô hình hội đồng trường 

THPT. 

b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp: Đề xuất các cách 

để cải tiến hoạt động của hội đồng trường THPT: Nâng cao các kỹ 

năng làm cha mẹ; Tăng cường hoạt động giao tiếp hai chiều giữa 

nhà trường với CMHS; Thiết kế các hoạt động tình nguyện và hoạt 

động khác phù hợp cho CMHS; Tăng cường hoạt động tư vấn hoặc 

tham dự của CMHS vào quá trình ra quyết định cũng như hợp tác 

với cộng đồng...  

c) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp: Các cấp QL và 

nhà trường THPT cần có các chính sách, cơ chế QL hợp lý để động 

viên, khuyến khích GV, CMHS và thành viên tham dự tích cực vào 

các hoạt động của hội đồng trường.  

3.3.5. Phát triển trường THPT tỉnh Tuyên Quang thành nhà 

trường học tập 

a) Mục đích và ý nghĩa giải pháp: Nhằm là thiết lập mô hình 

nhà trường học tập trong các trường THPT Tuyên Quang, thông 

qua các cơ chế và quá trình được sử dụng để liên tục nâng cao năng 

lực của GV, nhân viên, CBQL và các bên liên qua, để đạt tới các 

mục tiêu phát triển bền vững. 

b) Nội dung và cách thực hiện giải pháp:  Nhà trường học tập 

là việc học tập liên tục và tự mình biến đổi, nhưng không phải luôn 

theo cách hữu ích. Nó có thể hợp lý cho cá nhân học tập, nhưng 

chưa chia sẻ kiến thức trong các thành viên của trường THPT hoặc 

trường THPT có thể học tập mà chưa chia sẻ kiến thức với các 

thành viên.  

Để thiết lập hay xây dựng nhà trường học tập trong các trường 

THPT Tuyên Quang, cần đặc biệt quan tâm thực hiện đồng thời 03 

cách chính dưới đây: Thiết lập môi trường hỗ trợ học tập an toàn, 

tin tưởng và chia sẻ lẫn nhau; Xây dựng các quá trình và thực tiễn 

học tập cụ thể; và Lãnh đạo khuyến khích học tập trong nhà trường 

học tập. 

d) Điều kiện thực hiện thành công giải pháp: Bên cạnh việc 

cam kết xây dựng được một môi trường GD dân chủ, an toàn, tích 

cực và lành mạnh như trên, nhà trường còn cần phải thiết lập 
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đội/nhóm chịu trách nhiệm thường xuyên xác định hoặc dự đoán 

được các cản trở học tập của nhà trường để có biện pháp kịp thời 

khắc phục hoặc ngăn chặn.  

Thực tế, trường THPT luôn phải đương đầu với một loạt các 

rào cản với học tập và thường có thể phân thành 03 loại chung: cấp 

độ cá nhân và nhóm, cấp độ nhà trường và môi trường.  

3.4. Khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp 

Đối tượng khảo nghiệm và thử nghiệm bao gồm: CBQL (hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn), GV và 

NV; CMHS và TVCĐ của 15 trường THPT đại diện cho 01 thành 

phố và 06 huyện (mỗi huyện 02 trường THPT) của tỉnh Tuyên 

Quang  

3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 

đề xuất cho thấy cả 05 giải pháp đề xuất đều có tính cần thiết và 

khả thi khá cao 

3.4.2. Thử nghiệm giải pháp 

Đề tài luận án lựa chọn Bộ tiêu chuẩn đánh giá QL QTDH của 

trường THPT tại Tuyên Quang, gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 

61 chỉ báo, để thử nghiệm và cho kết quả khá tốt. 

Kết luận Chương 3 

Căn cứ vào cơ sở lý luận ở Chương 1 và thực trạng QL 

QTDH THPT công lập tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp 

QLGD ở Chương 2, đề tài luận án đã xây dựng, đề xuất Bộ tiêu 

chuẩn đo/đánh giá quản lý quá trình dạy học trường THPT Tuyên 

Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu 

chí và 61 chỉ báo theo quy trình QL QTDH, cũng như một số giải 

pháp để thực hiện và kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm đa chứng 

minh tính cần thiết và khả thi của các giải pháp. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết luận  

QL QTDH của trường THPT nhằm đạt đến mục tiêu được 

xây dựng, do vậy, đề tài luận án đã đề xuất hệ thống/bộ tiêu chuẩn, 

tiêu chí và chỉ báo đánh giá thành công cũng như quy trình QL để 

trường THPT có thể thường xuyên tự đánh giá và cải tiến QL 

QTDH của mình trong bối cảnh phân cấp QLGD. 

Khuyến nghị 
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1. Với Bộ GD&ĐT: Tiếp tục có các giải pháp cụ thể để đổi 

mới mạnh mẽ QL  GD THPT theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của các nhà trường, đặc biệt trong việc QL QTDH. 

2. Với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Trên cơ sở các 

quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, 

ban hành các quy định phân cấp QLGD nói chung, trong đó có QL 

QTDH đối với các trường THPT. 

3. Với Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang: NC để có thể triển 

khai áp dụng Bộ tiêu chuẩn đo/đánh giá và quy trình QL QTDH 

trường THPT Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD vào 

thực tiễn.  

4. Với các trường THPT Tuyên Quang: Tiếp tục NC hoàn 

thiện và nhân rộng việc vận dụng hiệu quả Bộ tiêu chuẩn đo/đánh 

giá và quy trình QL QTDH trường THPT Tuyên Quang trong bối 

cảnh phân cấp QLGD. 
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