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 PHẦN MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc cải cách hành chính là một nhiệm 
vụ chính trị mang tầm chiến lược trong sự phát triển của đất nước ta.  Cải 
cách hành chính là một nội dung, một vấn đề bức xúc, được đề cập trong 
các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, trong các kỳ họp Quốc hội và trong các 
phiên họp Chính phủ, thu hút sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân 
dân trong và ngoài nước. Chủ trương cải cách hành chính được chỉ đạo và 
triển khai ở tất cả các cấp các ngành, các cơ sở.   

Cải cách hành chính là một trong những nội dung cơ bản của khoa học 
nghiên cứu về HC nói chung và nền HCNN nói riêng. CCHC là một vấn đề 
lý luận và thực tiễn mang tính thời sự cao, được quan tâm nghiên cứu ở hầu 
hết các quốc gia trên thế giới nhằm làm đòn bẩy để nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả QL của bộ máy nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và  tăng 
cường tiềm lực về mọi mặt cho đất nước. Thực tiễn cho thấy, CCHC đang 
được tiến hành trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt, đối với các nước đang 
chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, 
thì vấn đề CCHC được đặt ra như là một đòi hỏi cấp bách, tạo điều kiện cho 
cơ chế thị trường hình thành và phát triển. 

Đối với nước ta, CCHC được đề cập từ Đại hội Đảng toàn quốclần thứ 
VI (1986). Đến Đại hội VII, CCHC chính thức được bàn đến. Tại Đại hội VII, 
đường lối CCHC được xác định: “Cải cách bộ máy nhà nước nhằm nâng cao 
hiệu lực QL, tăng cường pháp quyền, trọng tâm cải cách nhằm vào hệ thống 
HC và HCNN thông suốt từ Trung ương đến cơ sở” [2]. Đến Đại hội Đảng 
khoá VIII, một lần nữa CCHC được đề cập đến và xác định: “CC nền HCNN là 
trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước trong những năm trước 
mắt, CCHC phải dựa trên cơ sở pháp luật và tiến hành đồng bộ trên các mặt: 
cải cách thể chế HC, tổ chức bộ máy và xây dựng, kiện toàn đội ngũ CB, CC 
HC”  [3]. Tiếp đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX một lần nữa khẳng định 
sự đúng đắn của đường lối CCHC và tiếp tục chỉ đạo: “Xây dựng một nền HC 
dân chủ, trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại hoá” [4]. 

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về CCHC là  nhất quán từ Đại hội 
đảng khoá VI đến Đại hội Đảng khoá IX. Chính vì vậy đã từng bước đưa 
nước ta thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng và đang tiến tới đẩy mạnh sự 
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nghiệp CNH, HĐH đất nước, phấn đấu đến 2020 đưa nước ta cơ bản thành 
một nước công nghiệp. 

Mặt khác, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát triển sự nghiệp 
GD. Từ vị thế là phúc lợi xã hội, GD - ĐT được xác định là “quốc sách 
hàng đầu” nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 
Trong hệ thống GD quốc dân, giáo dục  Tiểu học được xác định là “nền 
tảng”,là nơi vận dụng và triển khai các hoạt động GD theo định hướng 
chiến lược phát triển GD - ĐT của Đảng. Giáo dục tiểu học có một vị trí rất 
quan trọng trong chiến lược phát triển GD - ĐT thời kỳ CNH, HĐH đất 
nước. Không còn con đường nào  khác, chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới 
về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL nói chung, 
đội ngũ CBQL Tiểu học nói riêng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác QL, đáp ứng yêu cầu phát triển GDTH trong giai đoạn mới. 

Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng đã đề ra, trong những năm 
qua Bộ giáo dục - Đào tạo đã tiến hành cải cách ở các nội dung: Cải cách 
thể chế hành chính; sắp xếp lại tổ chức bộ máy; xây dựng - đào tạo- bồi 
dưỡng đội ngũ Sư phạm; thu, chi tài chính trong nhà trường.  

Nhìn chung , trong thời gian qua công việc cải cách hành chính của Bộ 
giáo dục - Đào tạo đã thu được những kết quả đáng khích lệ và tiếp tục triển 
khai những bước tiếp theo. Tuy nhiên bên cạnh những thành công bước 
đầu, hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và các trường phổ thông nói 
riêng thực hiện các nội dung  cải cách hành chính  còn chậm và thiếu triệt 
để. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Song những nguyên nhân 
chủ yếu là phần lớn các cán bộ quản lý ở các cơ sở chưa quán triệt và nhận 
thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cần phải tiến hành cải 
cách. Do đó chưa quan tâm đúng mức đến việc tạo ra các nguồn lực để tiến 
hành cải cách hành chính, họ ngại đi vào thực hiện cải cách hành chính vì 
đụng chạm đến quyền lợi cá nhân của họ. Đội ngũ cán bộ quản lý trong nhà 
trường nói chung và trường Tiểu học nói riêng còn thiếu kiến thức quản lý 
nhà nước và các kỹ năng giải quyết các tình huống. Hầu hết, hiệu trưởng ở 
các trường Tiểu học nông thôn miền núi việc nắm bắt lý luận quản lý còn 
hạn chế.  Họ quản lý nhà nước bằng vốn sống, bằng kinh nghiệm của bản 
thân là chính mà khi đã trở thành thói quen, nếp nghĩ hàng ngày thì việc 
thay đổi sẽ rất khó khăn. Do vậy việc vận dụng nội dung cải cách hành 
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chính vào công tác quản lý của người Hiệu trưởng trong trường Tiểu học 
hiện nay còn rất nhiều bất cập... 

Chính vì vậy , việc nghiên cứu đề xuất các biện pháp chủ yếu về 
nghiệp vụ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo 
dục ở các trường Tiểu học là một vấn đề bức xúc trong bối cảnh kinh tế - xã 
hội hiện nay, cần sớm được giải quyết. Góp phần đẩy nhanh đổi mới sự 
nghiệp giáo dục đào tạo.  

Xuất phát từ nhận thức trên, cùng với sự ham muốn học hỏi của bản 
thân, tôi mạnh dạnh chọn nghiên cứu đề tài : “Hiệu trưởng trường Tiểu học 
với việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước nhằm nâng cao 
hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục Tiểu học ở huyện Nho Quan - 
Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” .  

Với những mong muốn sau khi tốt nghiệp, khi trở về địa phương công 
tác có những hiểu biết cơ bản về công việc này góp phần vào sự  phát triển 
giáo dục cơ sở theo kịp tiến độ phát triển giáo dục chung của cả nước. Đây 
là một việc làm mang tính cấp thiết, đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp  giáo 
dục của địa phương. 
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU : 

Mục đích  của đề tài là nghiên cứu nội dung CCHC Nhà nước để xác định 
một số biện pháp chủ yếu trong công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả  GD - ĐT ở huyện Nho Quan  - Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. 
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của nội dung CCHC Nhà nước. 
- Đánh giá thực trạng hiệu lực, hiệu quả công tác GD - ĐT Tiểu học huyện 

Nho Quan , Ninh Bình. 
- Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QL  

GD Tiểu học huyện Nho Quan, Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay (thời kỳ 
CNH, HĐH đất nước). 
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU : 

- Nội dung CCHCNN. 
- Hiệu quả công tác của Hiệu trưởng trường Tiểu học. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 
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- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Các phương pháp này dùng 
để tiến hành tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ, nghiên cứu văn kiện Đại hội 
Đảng, các tài liệu học thuật, các công trình nghiên cứu đề tài trước đó. 

- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng tổng hợp các 
phương pháp như: quan sát, khảo sát thực tế, phỏng vấn chuyên gia, tổng 
kết kinh nghiệm, phương pháp này chủ yếu đề điều tra, tìm hiểu và phân 
tích, tổng hợp các số liệu, thông tin có liên quan đến đề tài. 
6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU : 

Do những điều kiện hạn chế về không gian và thời gian, đề tài chỉ tập 
trung nghiên cứu đề xuất một số biện pháp trong việc vận dụng nội dung 
CCHC để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác  GD Tiểu học trong 3 trường 
tiểu học ở huyện Nho Quan , Ninh Bình trong thời gian từ 25/2/2007 đến 
27/4/2007. 
7. CẤU TRÚC CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI: 

Phần mở đầu. 
Phần nội dung (bao gồm 3 chương). 
Chương 1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của công cuộc CCHC NN và 

của  GD Tiểu học. 
Chương 2. Thực trạng hiệu lực, hiệu quả công tác  GD Tiểu học huyện 

Nho Quan , Ninh Bình. 
Chương 3. Các biện pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả  GD Tiểu 

học huyện Nho Quan, Ninh Bình. 
Phần kết luận và kiến nghị. 
Tài liệu tham khảo và phụ lục. 

 
 

9 
 Học viên: Đinh Văn Trường  K 13 B 



ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

PHẦN II. NỘI DUNG 
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CẢI CÁCH NỀN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài  
1.1. Hành chính: 

Hành chính là hoạt động , điều hành công việc của mọi tổ chức Nhà nước 
cũng như của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội... theo chức năng, 
điều lệ của tổ chức. 
1.2. Nền hành chính nhà nước : 

Nền hành chính Nhà nước là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động 
của bộ máy hành pháp có trách nhiệm quản lý công việc hàng ngày của Nhà 
nước, do các cơ quan có tư cách pháp nhân công quyền tiến hành. 
1.3.  Cải cách nền hành chính nhà nước  

 Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm 
hoàn thiện các yếu tố của nền hành chính. 

Cải cách nền hành chính nhà nước hướng tới cải cách đồng bộ tất cả các 
yếu tố cấu thành. Đó là: 

. Cải cách thể chế hành chính 

. Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính  

. Cải cách công vụ-công chức 

. Cải cách nền tài chính công 
Như vậy, cải cách hành chính được tiến hành khá toàn diện trên bốn nội 

dung, từ đó tạo ra sự chuyển biến ở mức độ này hay mức độ khác trên mọi mặt 
của nền hành chính nhà nước. Tuy nhiên, tuỳ theo từng giai đoạn phát triển của 
quốc gia mà xác định nội dung ưu tiên. 
1.4. Hiệu lực và hiệu quả  

Hiệu lực hành chính nhà nước là sự điều hành thường xuyên, sự điều phối, 
phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tác động 
đến các quá trình kinh tế - xã hội và hành vi hoạt động của công dân bằng 
quyền lực nhà nước với năng lực đội ngũ cán bộ công chức để duy trì trật tự 
xã hội, kỷ cương nhà nước, theo dõi và phát hiện, xử lý nghiêm minh các 
hành vi vi phạm pháp luật để phục vụ đắc lực và thúc đẩy mạnh mẽ công 
cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước liên quan đến quyền lực, 
năng lực, kết quả và chi phí. 

Hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước là sự thực hiện và hoàn thành 
đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền quy định, đạt kết quả dự kiến. 

Hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước là mối tương quan giữa kết quả 
thu được tối đa so với chi phí thực hiện kết quả đó ở mức tối thiểu. 

Chi phí thực hiện kết quả được biểu hiện bằng chi phí về nhân lực, vật 
lực, tài chính và thời gian.  

Kết quả quản lý hành chính Nhà nước  cần phải hướng đến các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 
    
Sơ đồ 1: 

 
            

            
            
            
            
            
  

Kết quả  
Quyền lực 

Năng lực 

Hiệu lực Hiệu quả  

Chi phí 
 
1.5. Quản lý: 

Tiếp cận dưới góc độ là một hoạt động của một tổ chức, cố giáo sư 
Nguyễn Ngọc Quang quan niệm: “QL là tác động có mục đích, có kế hoạch 
của chủ thể QL đến tập thể những người lao động là khách thể QL nhằm thực 
hiện được những mục tiêu dự kiến” [10]. 

Cùng với hướng tiếp cận trên, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chí vàTiến sĩ Nguyễn 
Thị Mỹ Lộc đưa ra khái niệm: “Hoạt động QL là tác động có định hướng, có 
chủ đích của chủ thể QL (người QL) đến khách thể QL (người bị QL) trong một 
tổ chức nằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức” (8). 
1.6. Quản lý giáo dục: 

Quản lý giáo dục là QL quá trình GD - ĐT ở một  cơ sở nhất định nào đó. 
Đó là  nhà trường hay là   một hệ thống cơ sở GD - ĐT ở một  đơn vị HC và 
được gọi là Q.L một hệ thống GD. Đó là tập hợp các tác động có mục đích, có 
kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể QL ở các cấp độ khác nhau trong hệ thống 
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lên các đối tượng  trực thuộc thông qua việc thực hiện các chức năng  và việc 
sử dụng hợp lý các tiềm năng, cơ hội, nhằm làm cho hệ thống GD vận hành, 
đảm bảo được các tính chất và nguyên lý của nền GD Việt Nam, đạt mục tiêu 
GD. 
1.7. Quản lí nhà trường: 

Là việc thực hiện đường lối GD của Đảng và Nhà nước trong phạm vi trách 
nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý GD để tiến tới 
mục tiêu GD - ĐT. Bên cạnh đó CB cần nhận thức đầy đủ các yếu tố cơ bản cấu 
thành hệ thống nhà trường, trên cơ sở đó có biện pháp QL các thành tố đó. 

* Các yếu tố cấu thành hệ thống nhà trường: 
 
             M 
               T

            
            
            
            
            
            
            
  

- M: Mục đích GD 

- N : Nội dung GD 

- P: Phương pháp GD 

- T: Giáo viên 

- H: Học sinh 

- CSVC-TBDH: Cơ sở vật chất -  

 Thiết bị dạy học 

H 

 

 

T 

P N 

CSVC - TBDH 

Các thành tố này liên quan chặt chẽ, tác động qua lại, tạo nên chỉnh thể thống 
nhất và là điều kiện cần và đủ trong quá trình giáo dục trong nhà trường tiểu học. 

2. Cơ sở lý luận của cải cách nền hành chính nhà nước  

2.1. Đường lối, chủ trương của Đảng về Cải cách hành chính trong tiến 
trình đổi mới. 

    Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (15-18/12/1986) 
    Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VI 
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    Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (24-27/6/1991) 
     Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thức VII 

 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) 
ngày23/01/1995(về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một buớc nền hành chính.) 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (28/6 –1/7/1996) 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thức VIII của Đảng 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
VIII) ngày 18/6/1997(Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp 
tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh). 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
VIII) ngày 16/8/1999(Nghị quyết về một số vấn đề về tổ chức, bộ máy và tiền 
lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước) 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX   "Phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" (Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng). 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X; (Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của Đảng). 

Cải cách hành chính ở Việt Nam là công việc mới mẻ, diễn ra trong 
điều kiện thiếu kiến thức và kinh nghiệm về quản lý hành chính nhà nước 
trong thời kỳ mới, có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi rút kinh nghiệm. 
Vì vậy, việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công 
cuộc cải cách hành chính cũng như việc đề ra những nội dung, phương 
hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình 
tìm tòi sáng tạo không ngừng, là một quá trình nhận thức liên tục, thống nhất 
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trong tiến trình đổi mới được khởi đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng 
sản Việt Nam năm 1986. 

   Từ xác định những nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế  

 xã hội trầm trọng, Đại hội VI đã chỉ rõ nguyên nhân của mọi nguyên nhân là 
công tác tổ chức và đề ra chủ trương thực hiện một cuộc cải cách lớn về tổ 
chức bộ máy các cơ quan nhà nước. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, tổ chức bộ máy nhà nước đã được sắp xếp lại 
một bước theo hướng gọn nhẹ, bớt đầu mối.Tuy nhiên, nhìn chung tổ chức 
và biên chế của bộ máy nhà nước vẫn còn quá cồng kềnh, nặng nề.  
    Đến Đại hội VII, Đảng xác định tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước và đề ra 
những nhiệm vụ về sửa đổi Hiến pháp, cải tiến tổ chức và hoạt động của Quốc 
hội, sửa đổi cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Chính phủ, của chính 
quyền địa phương. Trên cơ sở những nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra, trong 
nhiệm kỳ này đã tiến hành đợt sắp xếp lần thứ hai kể từ Đại hội VI hệ thống 
chính trị ở nước ta bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân.  

 Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 do Đại 
hội VII thông qua đã khẳng định bước tiến về lý luận, nhận thức về nền hành 
chính nhà nước. Cương lĩnh đã nêu: về Nhà nước “phải có đủ quyền lực và có 
đủ khả năng định ra luật pháp về tổ chức, quản lý mọi mặt đời sống xã hội 
bằng pháp luật. Sửa đổi hệ thống tổ chức nhà nước, cải cách bộ máy hành 
chính, kiện toàn các cơ quan lập pháp để thực hiện có hiệu quả chức năng 
quản lý của Nhà nước”. Chiến lược cũng nêu trọng tâm cải cách “nhằm vào 
hệ thống hành chính với nội dung chính là xây dựng một hệ thống hành chính 
và quản lý hành chính nhà nước thông suốt, có đủ quyền lực, năng lực, hiệu 
quả”.  
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, tháng 4/1992, Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp 
1980. Hiến pháp 1992 thể hiện sự nhận thức đầy đủ hơn về phân công, phối 
hợp giữa 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tổng thể quyền lực 
thống nhất của Nhà nước.  
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Sau Đại hội VII, từ 1992 đến 1995 là giai đoạn phát triển mạnh tư duy, 
quan niệm, nhận thức của Đảng về nền hành chính nhà nước và về cải cách 
hành chính. Hội nghị Trung ương 8 khoá VII (1/1995) đánh dấu bước phát 
triển mới về xây dựng và phát triển nền hành chính nhà nước. Cải cách một 
bước nền hành chính nhà nước được xác định là trọng tâm của việc tiếp tục 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, với mục tiêu là xây dựng một nền hành 
chính trong sạch có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện 
đại hoá để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy 
xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, 
xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. Lần đầu tiên 3 nội 
dung chủ yếu của cải cách hành chính nhà nước được trình bày một cách hệ 
thống trong Nghị quyết Trung ương 8, đó là cải cách thể chế của nền hành 
chính, chấn chỉnh tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.  
    Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá VII đã mở ra một giai đoạn 
mới, giai đoạn chuyển biến thật sự trong cải cách hành chính ở nước ta. Có 
thể nói Nghị quyết Trung ương 8 (khoá VII) có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy 
tiến trình cải cách hành chính của 20 năm đổi mới vừa qua.  

Tiếp tục khẳng định cải cách hành chính là trọng tâm của việc xây 
dựng, hoàn thiện Nhà nước trong những năm trước mắt, Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ VIII (năm 1996) nhấn mạnh yêu cầu tiến hành cải 
cách hành chính đồng bộ, dựa trên cơ sở pháp luật, coi đó là một giải pháp cơ 
bản để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh 
tế – xã hội 5 năm 1996-2000.  

Với tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính được đề ra trong Nghị 
quyết Trung ương 8 (khoá VII) một cách tích cực theo chương trình, kế 
hoạch, Nghị quyết Đại hội VIII nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp 
luật phù hợp với cơ chế mới; cải tiến quy trình xây dựng và ban hành văn bản 
pháp luật của Chính phủ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, và sắp xếp lại bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, hợp 
nhất một số cơ quan quản lý chuyên ngành về kinh tế trên cơ sở xác định rõ 
và thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành. Theo đó, 4 
điểm bổ sung quan trọng trong định hướng cải cách được Nghị quyết đề ra là:  
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- Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp hành chính;  
    - Tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hoá sự phân cấp quản lý nhà nước giữa các 
cơ quan của Chính phủ với chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương;  

- Đổi mới chế độ công chức và công vụ (bao gồm sửa đổi quy chế thi 
tuyển, bồi dưỡng, đào tạo mới và trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức, kiên 
quyết xử lý và sa thải những người thoái hoá, biến chất; tăng cường biện pháp 
và phối hợp lực lượng đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, cửa 
quyền trong bộ máy quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế nhà nước);  

- Thành lập Toà án hành chính và thực hiện xã hội hoá đối với một số 
hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ công.  

 Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) họp 
tháng 6 năm 1997 ra Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, 
tiếp tục xây dựng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một trong 
những chủ trương và giải pháp lớn về cải cách hành chính được nhấn mạnh 
trong Nghị quyết quan trọng này là bảo đảm thực hiện dân chủ hóa đời sống 
chính trị của xã hội, giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước, 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ nhà nước, 
trong giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của cán bộ, công 
chức. Từ đó, Chính phủ ban hành các quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

Trong việc xây dựng chiến lược về cán bộ cho thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2020, Nghị quyết Trung ương 3 
đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm 
chất và năng lực, coi đó là yếu tố quyết định đến chất lượng bộ máy nhà 
nước. Cán bộ lãnh đạo phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện, 
được bố trí, điều động theo nhu cầu và lợi ích của đất nước.  

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 
VIII), đã biểu thị một quyết tâm chính trị rất lớn về việc tiếp tục tiến hành cải 
cách hành chính, đặt cải cách hành chính trong tổng thể của đổi mới hệ thống 
chính trị.  
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Từ việc kiểm điểm tình hình và rút kinh nghiệm thực tiễn, Đảng đã đi 
đến khẳng định, trong điều kiện một đảng cầm quyền, sự đổi mới chưa đồng 
bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị là trở ngại lớn của công cuộc cải cách 
hành chính trong thời gian qua. Không thể tiến hành cải cách riêng nền hành 
chính tách rời sự đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới 
tổ chức và phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Cũng không 
thể cải cách hành chính một cách biệt lập mà không đồng thời đổi mới tổ 
chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp.  

Từ nhận thức đó, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII) đề ra chủ 
trương tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, với việc kiên quyết sắp xếp một bước 
bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện tinh giảm biên chế, cải 
cách chính sách tiền lương.  

Đại hội IX (năm 2001) bên cạnh việc khẳng định mục tiêu xây dựng 
nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại 
hoá đã đưa ra một loạt chủ trương, giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong cải 
cách hành chính thời gian tới như điều chỉnh chức năng và cải tiến phương 
thức hoạt động của Chính phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; 
phân công, phân cấp; tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự 
nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước, tách rõ chức 
năng quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp tục 
cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, 
có năng lực; thiết lập trật tự kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng. 

 .Cơ sở pháp lí - Các văn bản quan trọng của Nhà nước 

 Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010; 

  Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của 
Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP 
ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán 
bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước”; 
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  Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của 
Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP 
ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị”; 

  Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2007 của 
Chính phủ “Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2006” 

 

Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2006 

 

Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006 

 

Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm2006 của Bộ Tài 
chính 
Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành 
chính nhà nước 

 

Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

 

Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 
chính 
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách
hành chính nhà nước 

 

Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham 
nhũng 

 

Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ
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Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức….. 
 

    Để thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Thủ tướng Chính phủ 
đã chỉ đạo phải nhanh chóng xây dựng cho được một chương trình cải cách 
hành chính có tính chiến lược, dài hạn của Chính phủ. Sau một thời gian 
chuẩn bị, ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 
136/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2001-2010.  

Mục tiêu chung

    Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001-2010 là: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, 
vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo 
nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của 
Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng 
yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ 
thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Các nội dung cải cách hành chính nhà nước 
Cải cách thể chế: 
 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế 

của nền kinh tế thị trường, thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành 
chính nhà nước. 

 Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Khắc phục tình trạng luật, pháp lệnh chơ Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi 
hành. 

 Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan Nhà 
nước, của cán bộ, công chức. Phát huy hiệu lực của các thiết chế thanh tra, kiểm 
sát và tài phán. 

 Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Mở rộng thực hiện cơ chế “một 
cửa” trong việc giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức…. 

Cải cách thể chế hành chính trong nhà trường nói chung và trường Tiểu 
học nói chung bao gồm: việc thực hiện các văn bản pháp quy của cấp trên( Bộ 
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giáo dục - đào tạo, Sở giáo dục, Phòng giáo dục,...) ; ý thức chấp hành các quy 
định chung cũng như các nội quy, quy định riêng( áp dụng cho từng trường) 
của tập thể cán bộ công chức (Ví dụ : quy chế chuyên môn, quy định nội quy 
cơ quan văn hoá, nội quy tiếp phụ huynh học sinh ...) ; các thủ tục hành chính 
trong nhà trường ...  

 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 
 Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cho phù hợp 
với yêu cầu quản lý Nhà nước trong tình hình mới. 

 Điều chỉnh những công việc mà  của các cơ quan Nhà nước đảm nhiệm 
để khắc phục những  chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Chuyển 
cho các tổ chức xã hội, các tổ chức phi Chính phủ hoặc doanh nghiệp làm 
những công việc về dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan hành chính nhà 
nước trực tiếp thực hiện trên cơ sở phân biệt hoạt động công quyền với hoạt 
động dịch vụ công.  

 Ban hành, áp dụng quy định mới về phân cấp trung ương với địa phương, 
phân cấp giữa các cấp của chính quyền địa phương, gắn phân công việc với 
phân cấp về tài chính, tổ chức và cán bộ. 

 Bố trí lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ, định lại số lượng các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ làm cho bộ máy của Chính phủ gọn nhẹ, chức trách rõ ràng. Tách 
chức năng quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ với việc chỉ đạo, điều 
hành các tổ chức sự nghiệp có tính chất dịch vụ công trực thuộc Bộ, cơ quan 
ngang Bộ. 

 Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tách tổ chức hành chính với tổ chức sự nghiệp 
công để hoạt động theo các cơ chế riêng, phù hợp, có hiệu quả. 

 Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Phân biệt chức năng, 
nhiệm vụ của chính quyền ở đô thị với chính quyền ở nông thôn. 

 Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp theo 
hướng trách nhiệm rõ ràng, phân công rành mạch, bộ máy gọn nhẹ, tăng cường 
tính chuyên nghiệp. 

Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan hành chính các 
cấp. 
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 Thực hiện từng bước hiện đại hoá nền hành chính. Triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của hệ thống hành 
chính nhà nước. 

Trong thời gian qua, cải cách tổ chức bộ máy ở các trường Tiểu học đã thu 
được một số kết quả: Cơ cấu tổ chức bộ máy trong nhà trường đã được điều 
chính theo hướng giảm dần số lượng, hoạt động có hiệu quả hơn; trách nhiệm 
và thẩm quyền của Hiệu trưởng được tăng cường; các tổ chức trong nhà trường 
(như chi bộ Đảng,  Công đoàn , Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên ) hoạt động 
nhịp nhàng với từng chức năng nhiệm vụ khác nhau, không có hiện tượng 
chồng chéo đùn đẩy... 

Tuy vậy vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác chấn chỉnh tổ chức bộ máy 
trong nhà trường Tiểu học. Với những khiếm khuyết đang tồn tại đó, đòi hỏi 
người hiệu trưởng phải xác định rõ nguyên nhân, đồng thời phải có quan điểm 
cải cách tổ chức bộ máy dựa trên cơ sở khoa học về xây dựng bộ máy nhà nước 
có tính đến điều kiện của riêng mình.   

 Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
. Đối mới công tác quản lý cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung hệ thống 

ngạch, bậc, các quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh cán bộ, 
công chức. 

Hoàn thiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức; thực hiện quy chế mới 
về đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức. 

Xây dựng quy định thống nhất về tinh giản biên chế trong cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp ở trung ương và địa phương. 

. Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ. 
Nâng mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức đủ sống bằng lương. Cải 

cách hệ thống thang lương, bảng lương, nhằm thực hiện tiền tệ hoá tiền lương. 
. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 
Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo,bồi 

dưỡng,chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính. 
Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 
. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức. 
Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức. Ban hành và 

thực hiện nghiêm quy chế công vụ. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, 
tham nhũng trong bộ máy Nhà nước... 

 
 

21 
 Học viên: Đinh Văn Trường  K 13 B 



ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Trong nhà trường Tiểu học, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
công chức thể hiện ở trình độ học vấn của cán bộ quản lý và tập thể sư phạm     
(dưới chuẩn, đạt chuẩn, hay trên chuẩn); Năng lực tổ chức, chỉ đạo của Hiệu 
trưởng, Phó hiệu trưởng; trình độ chuyên môn tay nghề của giáo viên; chất 
lượng giảng dạy và giáo dục... việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, công chức trong nhà trường có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng; là vấn đề 
phát triển hay trì trệ của một nhà trường. Trong đó vai trò to lớn của người hiệu 
trưởng là yếu tố quyết định đến công cuộc đổi mới.  

Cải cách tài chính công 
. Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngân sách. 
. Bảo đảm quyền quyết định ngân sách địa phương của HĐND các cấp; 

quyền quyết định ngân sách của các Bộ, Sở, Ban, Ngành về phân bổ ngân sách, 
tăng quyền chủ động của các cơ sở. 

. Đổi mới cơ bản cơ chế tài chính đối với khu vực dịch vụ công. 
Xoá bỏ cơ chế cấp phát tài chính theo kiểu “xin - cho” ban hành các cơ 

chế, chính sách thực hiện chế độ tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có 
điều kiện như trường đại học, bệnh viện, Viện nghiên cứu ... 

. Thực hiện thí điểm để áp dụng rộng rãi một số cơ chế tài chính mới (cho 
thuê đơn vị sự nghiệp công, khuyến khích đầu tư vào khu vực công, khoán chi 
hành chính...), thực hiện cơ chế hợp đồng một số dịch vụ công trong các cơ 
quan hành chính. 

. Đổi mới công tác kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp. Thực hiện dân chủ,  công khai,  minh bạch về  tài chính công. 

Việc cải cách tài chính công ở trong nhà trường thể hiện ở công tác quản 
lý tài chính về các khoản thu chi trong nhà trường ( gồm các khoản thu nào? Đã 
hợp lý chưa)  ngoài các khoản thu theo quy định của nhà nước ở mỗi trường, 
mỗi địa phương còn có các k hoản thu k hác hỗ trợ giáo dục. Tuy nhiên với các 
hình thức, phương pháp huy động cộng đồng tham gia công tác giáo dục, người 
hiệu trưởng đã thực sự làm chủ các hoạt động thu chi tài chính hợp lý hay 
chưa?  

Cải cách nền hành chính nhà nước cần tiến hành đồng bộ ở cả 4 nội dung 
trên  (cải cách thể chế , cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công) . Trong giai 
đoạn tới, cần đẩy mạnh hơn nữa và đi sâu với các biện pháp cụ thể nhằm tạo 
bước chuyển biến mạnh mẽ khi bước vào kinh tế tri thức.  
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Giáo dục đào tạo là ngành chịu sự quản lý trực tiếp của Chính phủ, Bộ 
giáo dục đào tạo thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo đúng tinh thần 
của Đảng và Nhà nước. Trong đó vấn đề đổi mới công tác quản lý ở các nhà 
trường là một trong những nội dung chính mà bộ quan tâm chỉ đạo sát sao. 
Người hiệu trưởng nói chung và người hiệu trưởng trường Tiểu học nói riêng là 
nhân tố quyết định việc cần thiết phải đổi mới công tác quản lý của mình để 
đưa chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường ngày một đi lên.  

Tuy vậy, trên thực tế nhiều trường Tiểu học còn chưa thực hiện tốt nội 
dung cải cách hành chính. Thậm chí có những trường hợp còn chưa quán triệt 
được tinh thần cải cách hành chính của Nhà nước để vận dụng vào đổi mới 
công tác quản lý giáo dục của mình. Do đó, công tác quản lý của các nhà 
trường hiện nay còn nhiều bất cập, dẫn đến chất lượng dạy học và giáo dục ở 
nhiều trường chưa tốt.  

Khảo sát thực trạng ở một số trường Tiểu học ở các Tỉnh và ngay trên địa 
bàn Nho Quan - Ninh Bình có thể thấy rõ điều đó.  

3. Cơ sở lý luận của hoạt động quản lí GD tiểu học   
Vị trí của trường tiểu học. 
Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học nền tảng của 

hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có tư cách pháp nhân và có con 
dấu riêng. 

Trường tiểu học có một số nhiệm vụ và quyền hạn sau:  
. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình 
giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành 
. Huy động trẻ em đúng độ tuổi vào lớp 1, vận động học sinh bỏ học đến 
trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia xoá mù chữ 
trong phạm vi cộng đồng. 
. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh. 
. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài sản chính theo quy 
định của pháp luật. 
.  Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện 
các hoạt động giáo dục. 
. Tổ chức giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong 
phạm vi cộng đồng. 
. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 
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  Trong giai đoạn hiện nay, khi mà GD được đặt lên vị trí là “Quốc sách 
hàng đầu”, giáo dục tiểu học là “ nền tảng” của hệ thống GD quốc dân thì đội 
ngũ CBQL có vai trò vô cùng to lớn, họ chính là những người đứng đầu nhà 
trường được tập hợp lại thành một lực lượng, có chung mục tiêu, nhiệm vụ, 
trách nhiệm và quyền hạn, “chịu trách nhiệm QL các hoạt động của nhà 
trường” (Điều 18 - ĐLTTH - 2000) trước Đảng, Nhà nước và toàn dân. Họ là 
những thuyền trưởng lái “con thuyền GD tiểu học” đi đúng hướng theo quan 
điểm của Đảng và Nhà nước và GD - ĐT góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
giáo dục tiểu học, tiến tới đạt mục tiêu GD chung, và thực hiện thắng lợi công 
cuộc CNH, HĐH đất nước. 

Hiệu trưởng trường tiểu học có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học. 
Tổ chức bộ máy nhà trường, thành lập và cử tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ 
hành chính – quản trị, thành lập và cử Chủ tịch các hội đồng trong nhà trường. 
Phân công quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, nhân viên, đề nghị với 
Trưởng phòng GD&ĐT về quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển, đề bạt giáo 
viên, nhân viên của trường; khen thưởng thi hành kỷ luật đối với giáo viên, 
nhân viên theo quy định của Nhà nước. 
Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.  
Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường. 
 Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, nhận 
học sinh vào học, giới thiệu học sinh chuyển trường, quyết định khen thưởng 
kỷ luật học sinh, xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, danh sách học 
sinh lên lớp, ở lại lớp, danh sách học sinh dự thi tốt nghiệp tiểu học. 
Được dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý 
trường học, được hưởng các quyền lợi của hiệu trưởng theo quy định. 

  Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho HT. Mỗi trường tiểu học có từ 1 
đến 2 Phó HT, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, công nhận 
theo đề nghị của Trưởng Phòng GD&ĐT. 

Hiệu trưởng phải là giáo viên  đã dạy học ít nhất 3 năm (không kể thời 
gian tập sự ) ở  tiểu học hoặc bậc học cao hơn và được tín nhiệm về chính trị, 
đạo đức, chuyên môn , có năng lực quản lý nhà trường, có sức khoẻ. 

   Phó hiệu trưởng có những quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: 
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 Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được 
Hiệu trưởng phân công. 

 Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có 
liên quan của nhà trường ; 

 Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ 
quyền. 

 Được theo học các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 
quản lý trường học và hưởng các quyền lợi của Phó hiệu trưởng theo quy định . 
  

Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục tiểu học là  “ nền tảng của hệ thống 
giáo dục quốc dân Việt Nam”, việc đi học của học sinh tiểu học không chỉ còn 
là ý tưởng chủ quan của các gia đình có trẻ em trong độ tuổi đi học Tiểu học, 
mà nó đã được qui định trong các luật: Luật giáo dục, Luật PCGDTH và các 
văn bản dưới luật. 

Như vậy, có thể nói: trường tiểu học là đơn vị cơ sở, là công trình văn hoá 
GD bền vững, hấp dẫn các lớp trẻ em có hạnh phúc đi học. 

( Tạp chí tổ chức nhà nước - số 11 năm 2001). 
 

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BẬC TIỂU HỌC NHO QUAN , 

NINH BÌNH 
1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NHO 

QUAN  
* Về kinh tế: 
Nho Quan  là một huyện miền núi thấp, được phân thành 2 vùng hữu ngạn 

và tả ngạn sông Lạng. Diện tích của huyện chủ yếu là ở vùng hữu ngạn (chiếm 
trên 3/4). Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn: từ ngàn xưa người dân 
Nho Quan  quen với nghề thuần nông nên Nho Quan  là một huyện nghèo. 

Trong những năm đổi mới được sự  quan tâm của Đảng và Nhà nước, hệ 
thống giao thông được nâng cấp. Với lợi thế của huyện miền núi trong những 
năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân Nho Quan đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng 
nông lâm kết hợp. Phát triển mạnh mẽ kinh tế trang trại, đồng thời chú trọng phát 
triển thương mại, dịch vụ do vậy mà đời sống của nhân dân không ngừng được 
nâng cao, mạng lưới thông tin thông suốt, chương trình truyền hình phủ sóng 
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27/27 xã thị. Mặc dù vậy so với tương quan chung, thì Nho Quan  vẫn còn là một 
huyện nghèo. 

* Về chính trị:  Thế mạnh của Nho Quan là có một nền chính trị ổn định, 
Nho Quan vốn là một cái nôi của cách mạng. Người dân Nho Quan  có ý thức 
cao với việc bảo vệ nền chính trị cách mạng. Chính vì thế mà ở đây “thế trận 
lòng dân” được thiết lập vững chắc. Các tệ nạn xã hội như ma tuý, mại dâm gần 
như  không xuất hiện. Nền giáo dục phát triển vững chắc có chiều sâu. Phong 
trào xã hội hoá giáo dục rất cao. Hiện đã tổ chức đại hội Giáo dục 4 lần. Ở 
huyện và tất cả các thị xã đều có hội đồng giáo dục, hoạt động có hiệu quả. Đã 
7 năm liên tục Ngành GD Nho Quan  được suy tôn là đơn vị điển hình xuất sắc 
của tỉnh Ninh Bình. 

2. TỔNG QUAN VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC HUYỆN NHO QUAN : 

2.1. Mạng lưới trường lớp 

Toàn huyện có 27 trường tiểu học/27 xã, thị trấn với 402 lớp học trên tổng 
số 10.519 học sinh. Cho đến nay, mạng lưới trường lớp Tiểu học đã phát triển 
khắp các làng, bản, tạo điều kiện để học sinh đi học. Mô hình lớp ghép vẫn 
được duy trì ở các điểm lẻ vùng rẻo cao, khó khăn, hình thức học 2 buổi/ngày 
đã và đang được áp dụng và hình thành, phát triển ở những nơi có điều kiện. 
Toàn huyện có 19 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996 - 2000, 
trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức 2. 

2.2. Sự phát triển số lượng và vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học 

Để điều tra về sự phát triển số lượng và chất lượng bậc tiểu học, chúng tôi 
đã trực tiếp làm việc với tổ  chức phòng GD - ĐT huyện, đã thu thập số liệu và 
lập biểu như sau: 

 

Biểu 1: Số lượng và chất lượng học sinh tiểu học 
Lập ngày 03/3/2007 

CHẤT LƯỢNG  VĂN HOÁ + ĐẠO ĐỨC 
Học lực Hạnh kiểm Năm học 

Tổng 
số HS 

G K TB Y T K TB CCG 
2002-2003 14.12 1.524 3.017 9.488 97 8.764 3.766 1.582 14 
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6 
2003-2004 12.57

2 
1.168 2.731 8.629 44 8.018 2.902 1.636 16 

2004-2005 11.89
4 

1.478 3.275 7.105 36 7.985 2.894 1.004 11 

2005-2006 10.93
9 

2.382 3.141 5.391 25 7.513 2.137 1.284 5 

(Nguồn: Phòng GD huyện cung cấp) 
Năm học 2006 - 2007 toàn huyện có 10.519 học sinh, giảm 3.187 em, so 

với năm học 2002-2003, số học sinh bỏ học trong năm không đáng kể. Huy 
động trẻ ở tuổi đến trường đạt 98,7%. Đến nay nhìn chung GDTH Nho Quan  
đã đi vào ổn định cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả, đào tạo giữa các 
vùng, miền trong huyện. Hiện tượng bỏ học giảm nhiều, tệ nạn thi cử ngày 
càng được hạn chế. 

3. Thực trạng công tác quản lý của Hiệu trưởng các trường Tiểu học  
3.1. Về mặt thể chế  
3.1.1. Về việc thực hiện các văn bản pháp quy trong nhà trường  
Biểu 2 :    Khảo sát thực hiện các văn bản pháp quy trong nhà trường  

TT 
                   Tên các văn bản 

                        pháp quy 
 

Tên trường 

Văn kiện 
nghị quyết 
của Đảng  

Luật 
giáo 
dục  

Luật phổ 
cập giáo 
dục tiểu 

học  

Pháplệnh 
cán bộ 
công 
chức  

Điều lệ 
trường 

Tiểu học  

Quy 
chế 
dân 
chủ  

Hướng 
dẫn thực 

hiện 
NVNH 

1 Tiểu học Thị trấn  x x x x x x x 

2 Tiểu học Cúc Phương  x x x   x x 

3 Tiểu học Thượng Hoà  x  x x x  x 

 

Nhìn vào bảng khảo sát, có thể thấy rằng : Trường tiểu học Thị trấn là 
trường thực hiện theo các văn bản pháp quy của Đảng và nhà nước, nghiêm 
chỉnh và đầy đủ nhất. Còn trường Tiểu học Cúc Phương và Trường Tiểu học 
Thượng Hoà vì ở xa trung tâm, đường xá đi lại khó khăn nên các văn bản pháp 
quy, các quyết định, các thông tư của cấp trên đưa xuống thường chậm và thực 
hiện không triệt để. Chẳng hạn rất nhiều giáo viên trong 2 trường này chưa hề 
thấy hoặc nghe đến pháp lệnh cán bộ - công chức, quy chế dân chủ trong nhà 
trường... thậm chí có hiệu trưởng khi triển khai quy chế dân chủ thì làm qua 
loa, chiếu lệ, vì sợ đụng chạm đến lợi ích cá nhân của mình.  
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Rõ ràng qua khảo sát thực tế rút ra nhận xét là : việc thực hiện các văn bản 
pháp quy trong nhà trường Tiểu học ở địa bàn Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh 
Bình còn nhiều vấn đề nổi cộm đòi hỏi phải có sự chấn chỉnh kịp thời. Đây là 
trách nhiệm nặng nề mà Bộ giáo dục - đào tạo, Sở giáo dục - đào tạo, Phòng 
giáo dục - đào tạo đặc biệt là các hiệu trưởng trường Tiểu học cần xem xét và 
thực hiện nay. 

3.1.2. Việc xây dựng các văn bản nội bộ  
Tuỳ từng điều kiện cụ thể, hoàn cảnh riêng biệt của mỗi trường mà ban 

giám hiệu đề ra các nội quy, quy định riêng cho trường mình như : nội quy thư 
viện, quy định tiếp cha mẹ học sinh...  

3.1.3. Công tác hệ thống hoá các văn bản pháp quy  
Các trường đều có 1 nhân viên phục vụ làm kế toán và công tác văn 

phòng, văn thư, lưu trữ. Các văn bản pháp quy được lưu trữ bảo quản đầy đủ 
nhưng chưa hệ thống, chưa khoa học giúp thuận lợi cho tra cứu vận dụng.  

3.2. Về cơ cấu bộ máy nhà trường  
Bảng 3 : sơ đồ các tổ chức trong các nhà trường Tiểu học  
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Khối 1   Khối 2   Khối 3  Khối 4  Khối 5  

 

Tổ chuyên môn 
 khối 1-2-3 

Thư viện   Văn phòng  

Công đoàn  

 

Tổ chuyên môn 
 khối 4-5 

 

HIỆU PHÓ  
Các hội đồng thi đua  

trong nhà trường   

Đoàn, Đội  

HIỆU TRƯỞNG  

 

CHI BỘ ĐẢNG 
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Chú giải :  
: Chỉ đạo  

        : Tham mưu, phối hợp  
 

 
 
 

Qua tìm hiểu nghiên cứu bộ máy trong các nhà trường Tiểu học trên địa 
bàn Huyện Nho Quan có thể thấy : cấu trúc bộ máy trong các nhà trường tương 
đối phù hợp. Chi bộ Đảng trong nhà trường luôn xây dựng quy chế làm việc rõ 
ràng; với chức năng là hạt nhân chính trị trong trường học, chi bộ Đảng lãnh 
đạo nhà trường và các tổ chức khác trong nhà trường theo đúng quy chế quản 
lý “Chi bộ Đảng lãnh đạo - Ban giám hiệu quản lý- Các tổ chức đoàn thể phát 
huy quyền làm chủ”. Văn phòng nhà trường có nhiệm vụ trực tiếp giúp hiệu 
trưởng trong công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản ... giúp hiệu trưởng thi 
hành các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện tốt nhất cho 
giáo viên, học sinh hoàn thành nhiệm vụ giáo dục. Trong nhà trường Tiểu học 
thường có 1 nhân viên văn phòng kiêm kế toán.  

3.3. Đội ngũ cán bộ quản lý Tiểu học  
Bước đầu điều tra ở tổ chức Phòng GD huyện chúng tôi thu thập một số 

thông tin về đội ngũ CB và xử lý trong biểu sau: 
Biểu 4: Tình hình đội ngũ CB tiểu học: 

Lập ngày 03/3/2007 
Năm học 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
Số lượng 21 23 25 27 

THCN 4 6 5 5 
CĐ 8 8 11 10 

Trình độ 
đào tạo 
chuyên 

môn ĐH 9 9 9 12 

Đại học    1 
Trung cấp 2 2 4 5 

Trình độ 
đào tạo 

nghiệp vụ 
QL Sơ cấp 19 21 21 21 

(Nguồn: Phòng giáo dục Huyện) 
Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn huyện có 69 cán bộ QL trường tiểu 

học, trong đó:  
- Hiệu trưởng : 27 đồng chí,  trong đó  có 16 nữ Hiệu trưởng. 
- Độ tuổi cao nhất: 55. 
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- Độ tuổi thấp nhất: 33 
*  Trình độ đào tạo về chuyên môn: 
+ Trên chuẩn:  22 người. 
+ Đạt chuẩn:   5 người. 
* Trình độ về nghiệp vụ QL: 
+ Đại học:   1 đồng chí. 
+ Trung cấp:   5 đồng chí. 
+ Sơ cấp:   21 đồng chí. 
Chủ yếu được đào tạo bồi dưỡng ở tỉnh, có 1 đồng chí học ở Học viện quản lý 

giáo dục. 
* Trình độ về lý luân chính trị: chủ yếu số CB tiểu học mới được đào 

tạo ở hệ sơ cấp hoặc tương đương trong trường sư phạm. 
3.4. Đội ngũ giáo viên Tiểu học: 

Chúng tôi đã trực tiếp làm việc với tổ chức phòng GD - ĐT huyện và thu 
được một số kết quả về tình hình đội ngũ giáo viên tiểu học như sau: 

Biểu 5: Tình hình giáo viên Tiểu học 
Lập ngày 3/3/2007 

Trình độ đào tạo 
Trên chuẩn Chuẩn Dưới chuẩn 

 
Năm học 

 
Số GV 

Số 
lượng 

Tỷ lệ Số 
lượng 

Tỷ lệ Số 
lượng 

Tỷ lệ 

2004-
2005 

548 156 28,4 304 55,6 88 16,0 

2005-
2006 

551 205 37,2 301 54,6 45 8,2 

2006-
2007 

559 268 47,9 282 50,5 9 1,6 

(Nguồn: Phòng giáo dục Huyện) 
Theo số liệu điều tra, hiện nay toàn huyện có 559 giáo viên Tiểu học, 

trong đó: 
Trên chuẩn: 268 đồng chí, chiếm 47,9% 
Đạt chuẩn  : 282 đồng chí, chiếm 50,5% 
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Dưới chuẩn: 9 đồng chí, chiếm 1,6% 
Đến nay toàn huyện đã đạt tỉ lệ 1,39 giáo viên /lớp. Trình độ của đội ngũ 

giáo viên ngày một nâng cao. Năm học 2006 - 2007 toàn huyện có 268 giáo 
viên trên chuẩn tăng 112 giáo viên, so với năm học 2004-2005. Tuy nhiên đội 
ngũ giáo viên trong toàn huyện còn nhiều bất cập cả về chuyên môn và trình độ 
đào tạo. Do lịch sử và nguồn gốc đào tạo, nên hiện nay các trường đang thiếu 
đội ngũ giáo viên cốt cán. Năng lực và trình độ sử dụng các phương tiện dạy 
học hiện đại còn nhiều hạn chế dẫn đến chất lượng dạy học chưa cao. 
3.5. Cơ sở vật chất - thiết bị trường học : 

Tính đến năm học 2006-2007, toàn huyện có 366 phòng học trong đó: 
- Phòng học cao tầng kiên cố: 264 phòng, chiếm 72.1%. 
- Phòng học cấp 4 là : 102 phòng, chiếm 27,9%. 
 (Các phòng học cấp 4 chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa). 
Nhìn chung, cơ sở vật chất tiểu học ở huyện tương đối đầy đủ. 100% 

các trường có thư viện, 100% có phòng đọc; 77% có thư viện và phòng đọc 
tương đối khang trang. Thiết bị dạy học chủ yếu do bộ GD - ĐT cấp. Tuy 
nhiên, ở một số nơi, chất lượng phòng học chưa cao, bàn nghế không đúng 
tiêu chuẩn, kích cỡ (chủ yếu rơi vào các trường vùng sâu, vùng núi). Thiết 
bị dạy học được cấp nhưng không đồng bộ, đầy đủ.  
 3.6. Công tác thu chi tài chính trong nhà trường 

Tài chính trong nhà trường  bao gồm các khoản thu theo ngân sách nhà 
nước, thu theo quyết định 39-QĐ/UB và thoả thuận ... các hiệu trưởng đã 
thực sự là những chủ tài khoản, họ dám nghĩ dám làm, họ thực hiện việc 
thu chi rõ ràng, có kế hoạch. Thông thường từ tháng 7, tháng 8, họ đã lên kế 
hoạch thu chi cho các hạng phục trong năm học tới. Họ tham mưu với 
chính quyền địa phương để có sự phối hợp hỗ trợ cho các hoạt động trong 
nhà trường. Tuy nhiên, tuỳ theo số lượng học sinh, tuỳ theo điều kiện của 
từng trường, từng địa phương mà có những khoản thu chi khác nhau.  

Để có thêm kinh phí hoạt động trong nhà trường, mỗi người hiệu 
trưởng đều đề ra những biện pháp có tính khả thi trong trường mình. Các 
nhà trường đều làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động cộng đồng 
cùng tham gia giáo dục học sinh. (Ví dụ tham mưu với địa phương trong 
việc xây dựng cơ sở vật chất trường học, làm tốt công tác tuyên truyền 
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trong nhân dân; cùng hội cha mẹ học sinh huy động kinh phí bằng tiền hoặc 
ngày công... ); Sự ủng hộ của các cơ quan đóng trên địa bàn xã, thị... 

Qua tìm hiểu về thực trạng thu chi trong trường Tiểu học. Việc thu chi 
đảm bảo rõ ràng có hoá đơn chứng từ và ký duyệt của hiệu trưởng .Hàng 
năm hiệu trưởng tổ chức kiểm kê tài sản, cơ sở vật chất 2 lần /năm học. Với 
quỹ nhà trường mỗi tháng tổ chức kiểm tra 1 lần và thanh quyết toán rõ 
ràng. Tuy nhiên các hiệu trưởng vẫn còn tình trạng chi tuỳ tiện, không có 
kế hoạch rõ ràng dẫn đến sự mất cân đối giữa thu và chi. Đây là bất cập lớn 
trong công tác tài chính ở nhà trường Tiểu học hiện nay.  

4. THỰC TRẠNG VỀ  HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ở 3 
TRƯỜNG TIỂU HỌC  

Để tìm hiểu về thực trạng hiệu quả công tác QL ở trường tiểu học, 
chúng tôi đã tiến hành làm việc ở 3 trường tiểu học thuộc 3 khu vực khác 
nhau trong huyện. Đó là các trường: 

* Vùng đồng bằng:  
+ Trường tiểu học thị trấn. 
* Vùng núi: 
+ Trường Tiểu học Cúc Phương  
* Vùng sâu: 
+ Trường Tiểu học Thượng Hoà  
Trường, chúng tôi đã thu thập được thông tin và xử lý trong biểu sau: 
 
 
 
 
 
 

 Trường Tiểu học Thị trấn Nho Quan   
Hiệu trưởng : Tạ Kim Tính  

Lập ngày 31/3/2007 
 

    Chất lượng văn hoá + đạo đức 
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Học lực Hạnh kiểm Năm học  CB SGV SHS
G K TB Y T KT CCG 

2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

3 
3 
3 
3 

34 
33 
32 
34 

880 
826 
856 
778 

115 
224 
202 
269 

371 
271 
308 
227 

371 
302 
332 
274 

23 
9 

14 
7 

718 
664 
718 
660 

153 
157 
134 
114 

9 
5 
4 
4 

 
 
 
 
 
 
 

Trường tiểu học Cúc Phương 
Hiệu trưởng : Đinh Thị Thanh  

Chất lượng văn hoá + đạo đức 
Học lực Hạnh kiểm 

 
Năm học  

 
CB 

 
SGV 

 
SHS

G K TB Y T KT CCG
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

2 
2 
2 
2 

21 
20 
21 
21 

665 
679 
654 
621 

103 
95 

119 
109 

286 
175 
203 
216 

241 
367 
296 
271 

35 
42 
36 
25 

495 
423 
423 
439 

138 
221 
206 
173 

32 
35 
25 
9 

Lập ngày 3/3/2007 
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Trường Tiểu học Thượng Hoà  

Hiệu trưởng : Đinh Văn Dự  
Chất lượng văn hoá + đạo đức 
Học lực Hạnh kiểm 

 
Năm học  

 
CB 

 
SGV 

 
SHS

G K TB Y T KT CCG
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 
2005-2006 

3 
3 
3 
3 

29 
27 
30 
30 

756 
789 
729 
744 

125 
99 

164 
176 

226 
211 
267 
235 

382 
450 
285 
314 

23 
26 
13 
19 

637 
639 
667 
654 

109 
138 
54 
79 

10 
12 
8 
11 

 
4.1. Chất lượng đội ngũ CBQL 

Thông qua số liệu khảo sát chúng tôi đã rút ra một số nhận xét sau: 
- Về hệ thống phẩm chất của đội ngũ CB: Nhìn chung đội ngũ CB có 

phẩm chất khá tốt, có thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp 
luật (Theo số liệu cung cấp của Phòng Nội vụ huyện, T2/2007). 

- Về hệ thống năng lực của đội ngũ CBQL 
Đây là một đội ngũ khá trẻ, tuổi đời trung bình là 37, khá vững về 

chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, am hiểu công việc QL, am hiểu pháp luật, 
nhanh thích nghi với những đổi mới của xã hội, ham học hỏi, dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, có thể đảm đương tốt công việc QLGD  
tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Tỉ lệ hệ thống năng lực trung bình 11% 
(Theo số liệu cung cấp của Phòng nội vụ huyện, tháng 2/2007). 

Tuy nhiên, do điều kiện về kinh tế địa phương về tình hình giáo dục 
tiểu học chung, một số CBQL chưa phát huy hết khả năng, năng lực, sở 
trường của mình. Mặt khác, một số CBQL chưa qua đào tạo chính quy cả về 
chuyên môn và nghiệp vụ QL, do vậy hiệu lực, hiệu quả  công tác QL chưa cao. 
4.2. Tình hình giáo viên và học sinh  

Nhìn chung tình hình giáo viên ở các trường chúng tôi khảo sát để lấy 
thông tin phục vụ đề tài như sau: 

- Trình độ đào tạo không đồng đều giữa các vùng, do vậy chất lượng 
đội ngũ giáo viên cũng có sự chênh lệch. Giáo viên có chất lượng cao, có 
trình độ chuyên môn - năng lực sư phạm cao chủ yếu nằm ở các trường ở 
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vùng đồng bằng, nơi mà điều kiện về kinh tế - xã hội, giao thông, thông tin 
thuận lợi. 

- Thành tích giáo viên dạy giỏi các cấp chủ yếu rơi vào các trường ở 
vùng thị trấn và xã ngay thị trấn. 

- Chất lượng và hiệu quả đào tạo không đồng đều giữa các trường. ở 
vùng thị trấn học sinh được quan tâm nhiều hơn ở các vùng sâu, rẻo cao. Tỉ 
lệ tốt nghiệp ở các trường ở vùng sâu, rẻo cao thấp. 
4.3. Thực trạng về hiệu quả công tác QL GD - ĐT Tiểu học 

Hiệu quả công tác QLGD  tiểu học được đo bằng việc Hiệu trưởng 
lãnh đạo nhà trường thực hiện thành công mục tiêu giáo dục đề ra theo quy 
định của Bộ, Sở, Phòng, của nhà trường hàng năm hay trong một giai đoạn 
nhất định và được đánh giá trên các mặt: 

- Công tác triển khai các quan điểm, định hướng chiến lược của Đảng 
và Nhà nước về GD Tiểu học trong các nhà trường tiểu học. 

- Khả năng đưa ra các quyết định đúng đắn hợp với điều kiện, hợp quy 
luật để đạt mục tiêu bậc học. 

- Việc nắm chắc lý luận QL và năng lực áp dụng lý luận đó vào thực 
tiễn QL nhà trường. 

- Hiệu quả đào tạo của nhà trường hàng năm hay trong một giai đoạn 
phát triển. 

- Tóm lại, hiệu lực, hiệu quả công tác QLGD  ở trường tiểu học là sự 
điều hành thường xuyên, sự điều phối nhịp nhàng giữa các tổ chức trong 
nhà trường tác động đến quá trình giáo dục và hành vi của các cá nhân 
trong trường bằng quyền lực với năng lực của đội ngũ CBQL nhằm duy trì 
cho hệ thống nhà trường vận hành theo nguyên lý GD của Đảng. Hiệu quả 
GD thể hiện mối tương quan giữa kết quả thu được (kết quả đào tạo) tối đa 
so với chi phí thực hiện kết quả đó ở mức tối thiểu. 

Trong 3 trường tiểu học chúng tôi tiến hành khảo sát, điều tra thì hiệu 
lực, hiệu quả GD - ĐT ở các trường có sự  chênh lệch rất lớn. ở các trường 
vùng đồng bằng hiệu lực, hiệu quả QLGD  cao hơn so với các trường ở 
vùng khác. Nguyên nhân chính ở đây là do trình độ về lý luận nghiệp vụ 
QL không đồng đều, trình độ CM-NVSP có sự chênh lệch khá rõ. Các 
trường ở vùng đồng bằng, CBQL vừa có trình độ đào tạo chuyên môn - 
NVSP cao vừa nắm chắc nghiệp vụ QL. Ngược lại, ở các trường vùng sâu, 
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rẻo cao, trình độ đào tạo CM -NVSP và lý luận  không cao, năng lực lãnh 
đạo thấp dẫn đến hiệu lực, hiệu quả QL chưa cao. 

Bên cạnh đó, giáo viên ở vùng thị trấn có điều kiện hơn nên trình độ về 
chuyên môn - nghiệp vụ sư phạm cao hơn các vùng khác. Khả năng và điều 
kiện tiếp thu các thông tin về chuyên môn - nghiệp vụ nhanh và đầy đủ hơn 
các vùng sâu, rẻo cao. 

Qua làm việc với Phòng Nội vụ Huyện Nho Quan , chúng tôi đã thu 
được một số thông tin, đánh giá về năng lực của Hiệu trưởng 3 trường tiểu 
học mà chúng tôi đề cập trong đề tài này và xử lý trong biểu sau: 

Lập ngày 05/03/2007 
Trường tiểu 
học 

Hiệu trưởng  Năng 
lực 

Phẩm 
chất 

Hoàn thành nhiệm 
vụ  

Thị trấn  Tạ Kim Tính  Tốt Tốt Hoàn thành xuất sắc
Cúc Phương  Đinh Thị 

Thanh  
Tốt Tốt Hoàn thành 

Thượng Hoà  Đinh Văn Dự  Tốt Tốt Hoàn thành  

(Nguồn: Phòng Nội vụ Huyện) 
Qua bảng điều tra, chúng tôi nhận thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ 

của Hiệu trưởng các trường tiểu học được đánh giá khá đồng đều. Tuy 
nhiên năng lực của một số đồng chí chưa cao. 

Trong 3 trường được khảo sát, chúng tôi rút ra một số nhược điểm sau 
dẫn đến hiệu lực, hiệu quả QL chưa cao: 

Thứ nhất:  ở vùng sâu, rẻo cao, do các điểm trường nằm xa nhau (Một 
trường có nhiều điểm lẻ nằm ở các bản) nên vấn đề giao thông rất khó khăn 
gây ra cho CBQL không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo nhà trường. 
Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học khó hoàn thành. Điều kiện kinh 
tế địa phương nghèo nàn do vậy chất lượng giáo dục không cao dẫn đến 
ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo. 

Thứ hai: ở các trường ở vùng núi và vùng sâu hầu hết giáo viên trẻ 
nhưng là người dưới xuôi lên công tác. Mặc dầu họ có nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, nhưng do rất nhiều lý do khác nhau (ý kiến của các Hiệu trưởng được 
tiếp xúc: khó khăn trong đi lại, đời sống kham khổ…) cho nên một số 
người trong đó có những tính toán vụ lợi, họ không yên tâm công tác, dạy 
thì được đến đâu hay đến đó.  
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Thứ ba: Cơ sở vật chất thiếu thốn. ở các vùng rẻo cao, bàn ghế vừa 
thiếu vừa không đủ và đúng kích cỡ. Sách vở thiếu thốn, đồ dùng dạy học 
hầu như không có, cho nên công tác giảng dạy và học tập gặp rất nhiều khó 
khăn do vậy ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo của nhà trường. 

Thứ 4: Trình độ về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ QL 
của các CBQL không đồng đều. Kiến thức về lý luận QL nhà trường tiểu 
học thiếu hay hiểu biết quá sơ sài, nhiều người làm theo kinh nghiệm. 

Chúng tôi tiến hành kiểm tra trắc nghiệm về lý luận QL đối với 3 Hiệu 
trưởng như sau: 

 
 

37 
 Học viên: Đinh Văn Trường  K 13 B 



ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Đồng chí hãy vui lòng đánh dấu nhân vào việc đã làm và để trống việc 
chưa làm trong việc lập kế hoạch năm học của nhà trường như sau. 

Để xây dựng bản kế hoạch năm học đồng chí đã làm gì? 
 

Tiền kế hoạch Đã làm Chưalàm
B1: Xác định thủ tục xây dựng kế hoạch  
B2: Thành lập nhóm xây dựng kế hoạch  
B3: Thu thập xử lý thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch  

  

* Dự báo, chuẩn đoán   
B4: Phân tích, đánh giá thực trạng của nhà trường (nội lực) 
B5. Phân tích, đánh giá điều kiện bên ngoài tác động đến nhà 
trường (ngoại lực). 
B6: Nhận thức rõ cơ hội và thách thức với nhà trường  
B7: Dự đoán chiều hướng phát triển của nhà trường  

  

* Xây dựng kế hoạch sơ bộ   
B8. Xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu cần đạt 
B9. Xây dựng các điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu  
B10. Dự thảo các phương án của kế hoạch  

  

* Xây dựng kế hoạch chính thức   
B11. Lựa chọn phương án hay tổng hợp các phương án để tổ 
chức xây dựng kế hoạch  
B12. Thảo luận lấy ý kiến dân chủ và phát huy tính sáng tạo 
trong hội đồng nhà trường  
B13. Xây dựng biểu kế hoạch chính thức và trình cấp trên xét 
duyệt 
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Kết quả cho thấy:  
TÊN 

TRƯÒNG 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B1

0 
B1
1 

B1
2 

B1
3 

Thị trấn X X X X X X X X X X X X X 
Cúc Phương     X X  X X  X   X 
Thượng Hoà    X X X       X X 

 
Hầu hết cán bộ QL các trường khi xây dựng kế hoạch trường bỏ hết 

các bước quy định. Do vậy, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, một số 
cán bộ QL ở đây không nắm chắc về nghiệp vụ QL . 

Từ thực trạng khảo sát ở 3 trường tiểu học, chúng tôi nhận  thấy, giáo 
dục đào tạo Nho Quan  vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục để tạo 
điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác GD Tiểu học đưa sự nghiệp 
giáo dục huyện nhà đi lên. 
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CHƯƠNG 3 
 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ 
 GIÁO DỤC TIỂU HỌC HUYỆN NHO QUAN  

 
Công cuộc đổi mới được Đảng và Nhà nước cùng toàn dân ta quan tâm 

hơn 10 năm qua nó đã mang lại một số thay đổi đáng kể trong nhiều lĩnh 
vực xã hội. Vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước vào việc nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục bậc tiểu học là vấn đề cần 
được nhận thức đầy đủ và triển khai rộng khắp trong toàn ngành. 

Các cơ sở GD&ĐT là các công sở hành chính sự nghiệp với đội ngũ viên 
chức sự nghiệp thuộc bộ máy của ngành GD và ĐT. Các cơ sở đó cũng phải 
thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo chủ trương của Nhà nước, của Bộ 
GD&ĐT, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở cơ 
sở, góp phần vào thành công của tiến trình cải cách hành chính nhà nước.  
        Do sự chỉ đạo chưa thật sát sao của Bộ, các cơ sở GD và ĐT chưa thực 
hiện cải cách hành chính nhà nước 1 cách đồng bộ và liên tục với tất cả các nội 
dung của cải cách hành chính nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là phần lớn các 
cán bộ quản lý ở cơ sở chưa quán triệt và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm 
quan trọng của  cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở, do đó chưa quan tâm 
đúng mức đến việc tạo ra các nguồn lực để tiến hành cải cách hành chính nhà 
nước. Ngoài ra, cán bộ, GV ở cơ sở cũng chưa hiểu biết nhiều về chủ trương 
này nên chưa nhiệt tình ủng hộ việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước. 
Mặt khác, cấp trên chưa có sự chỉ đạo cụ thể, thường xuyên. Do vậy việc thực 
hiện các nội dung của cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở còn chậm và kết 
quả thu được còn rất hạn chế. 
*  Để thực hiện được những mục tiêu của ngành GD và ĐT mà Nghị quyết Đại 
hội Đảng IX, X đề ra, các cơ sở GD-ĐT cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính nhà nước ở cơ sở, cụ thể là vận dụng có kết quả các nội dung của cải 
cách hành chính nhà nước để đổi mới công tác quản lý giáo dục ở cơ sở. 

 Từ cơ sở lý luận về giáo dục quản lý đồng thời dựa trên thực tế nghiên 
cứu ở địa phương tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm giúp Hiệu trưởng 
trường tiểu học có cách nhìn tổng thể trong việc vận dụng nội dung cải cách 
hành chính nhà nước vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 
giáo dục ở bậc tiểu học trong giai đoạn mới. 
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Biện pháp 1.  Cải cách thể chế trong Giáo dục tiểu học 

Thể chế trong giáo dục tiểu học là một hệ thống gồm luật, văn bản 
pháp qui dưới luật tạo khuôn khổ pháp lý cho các cơ sở giáo dục tiểu học 
hoạt động. Thể chế trong giáo dục tiểu học gồm: Luật Giáo dục 2005; Luật 
bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phổ cập GDTH; Điều lệ Trường 
tiểu học; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; Quy chế dân chủ cơ sở; 
Chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày (Công văn số 6627/TH - 18/9/1996)…. 

*  Biện pháp cải cách thể chế trong giáo dục tiểu học bao gồm:  
       -  Tiến hành hệ thống hoá các văn bản qui phạm pháp luật, rà soát lại 
những văn bản nhằm phát hiện, loại bỏ những văn bản không còn hiệu lực pháp 
luật. Phổ biến và thực hiện ngay những văn bản mới ban hành ; 
        - Nâng cao nhận thức về công tác tăng cường thể chế trong trường 
học: 

 Hiệu trưởng phải là người nắm vững nội dung các Luật và văn bản 
dưới luật. Đồng thời Hiệu trưởng luôn là tấm gương về tinh thần tự học tập, 
nghiên cứu các tài liệu liên quan đến vấn đề thể chế và lý luận quản lý trong 
nhà trường để nâng cao trình độ của bản thân, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao của công tác quản lý trong giai đoạn mới. Từ đó có nhận thức đúng đắn 
về tầm quan trọng về việc tự nghiên cứu các tài liệu liên quan đến thể chế 
nhà trường có tác động trực tiếp đến hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý 
trường học. 

- Tổ chức cho cán bộ, viên chức trong toàn trường được tham gia học 
tập, nghiên cứu các văn bản luật, văn bản dưới luật, các nghị quyết của 
Đảng, các tài liệu liên quan tới vấn đề thể chế trong trường tiểu học. Thông 
qua các biện pháp như: 

 Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và viết thu hoạch. 
 Tổ chức các cuộc hội thảo về vấn đề quan tâm. 
 Quy định thành một hoạt động học tập trong buổi sinh hoạt chuyên 

môn của các tổ. 
 Trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu Hiệu 

trưởng phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát để nắm bắt 
kịp thời, đưa  các hoạt động học tập nghiên cứu trên trở thành một công 
việc thường xuyên, liên tục diễn ra trong toàn trường, từng bước nâng cao 
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tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong toàn thể cán 
bộ, giáo viên, học sinh toàn trường. 
          - Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Giáo dục 2005, Điều lệ Trường tiểu 
học, các văn bản của Bộ GD-ĐT về chương trình, sách giáo khoa, quy chế thi 
tốt nghiệp, quy chế tuyển sinh, quy chế kiểm tra đánh giá, vấn đề quản lí văn 
bằng chứng chỉ v.v... 
          Tổ chức học tập và thực hiện triển khai Điều lệ Trường tiểu học, Quy chế 
dân chủ trong hoạt động của nhà trường ;  
          Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đối với cán bộ, giáo 
viên trong trường. Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật trong nhà trường: xử lý 
nghiêm minh các vi phạm đối với tất cả cán bộ, nhân viên, giáo viên.  
         - Trên cơ sở Luật Giáo dục 2005, Điều lệ Trường tiểu học; Xây dựng, 
hoàn thiện và triển khai thực hiện các văn bản nội bộ: Kế hoạch năm học, Nội 
qui nhà trường;  
  Đảm bảo việc tuyên truyền, triển khai các quan điểm phát triển giáo 
dục tiểu học của Đảng và Nhà nước trong toàn trường nhằm nâng cao việc 
thực thi pháp luật nghiêm minh. 

Cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách, pháp 
luật của Nhà nước để vận dụng, giải quyết công việc theo chức trách, thẩm 
quyền. 

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. chế độ thông tin công khai cho 
CB, GV, tăng cường chế độ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để đảm 
bảo hiệu lực quản lý giữ gìn kỷ cươngvà nền nếp dạy học trong nhà trường. 
  -  Công tác quản lý hồ sơ và lưu trữ văn bản 

Trong công tác quản lý Trường tiểu học, việc quản lý các  văn bản 
thực chất là quản lý công việc, không làm tốt công tác quản lý văn bản, hoạt 
động quản lý Trường tiểu học sẽ bị ảnh hưởng vì thiếu cơ sở để theo dõi, 
chỉ đạo, đánh giá kết quả công việc. Hiệu trưởng cần quan tâm đến một số 
nội dung sau: 
          Công tác hành chính văn thư thực chất là công tác tổ chức quản lý và lưu 
trữ các văn bản trong trường học. Tuỳ theo quy mô của nhà trường và khối 
lượng công việc mà bố trí, tổ chức biên chế cho phù hợp. cần tuyển chọn người 
có phẩm chất chính trị tốt được đào tạo hoặc bồi dưỡng về công tác văn thư. 
Có những đức tính cần thiết: kín đáo, thận trọng, ngăn nắp, nguyên tắc, chịu 
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khó, tỉ mỉ  có sức khoẻ, có ý thức cải tiến, tiếp thu kỹ thuật mới, biết học hỏi, 
rút  kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác. 

Toàn bộ công việc công tác văn thư tập trung vào một nơi do nhân 
viên văn thư phụ trách. Nơi làm việc phải thuận tiện cho việc giao dịch, 
nhận chuyển công văn, tài liệu, đóng dấu, từng bước trang bị các phương 
tiện kỹ thuật hiện đại. 
         Quản lý công văn đến: Trong một cơ quan cần thiết phải có 3 loại sổ 
phục vụ cho công tác văn thư trong việc quản lý công văn, đó là: Sổ công 
văn thường, Sổ công văn mật, Số đăng ký các đơn từ, khiếu nại… 

 Giải quyết và theo dõi việc giải quyết văn bản: Hiệu trưởng phải đọc 
kỹ các loại văn bản, có ý kiến giải quyết kịp thời hoặc giao cho bộ phận 
hoặc cá nhân phụ trách từng công việc giải quyết nhưng Hiệu trưởng vẫn là 
người chịu trách nhiệm chính.Thường xuyên theo dõi đôn đốc việc thực 
hiện văn bản sao cho kịp thời, đúng yêu cầu. 
        Quản lý văn bản gửi đi: Tất cả các văn bản, giấy tờ lấy danh nghĩa  cơ 
quan để gửi ra ngoài nhất thiết phải qua văn thư để đóng dấu, đăng ký, vào 
sổ, làm thủ tục gửi đi phải theo quy trình do Nhà nước quy định  
  Các văn bản giấy tờ sổ sách trong nội bộ cơ quan bao gồm các quyết 
định nhân sự, thông báo, giấy đi đường, giấy nghỉ phép… đều phải được Hiệu 
trưởng ký và đăng ký vào sổ như các văn bản gửi đi và đến. 

 Cải cách thủ tục hành chính trong nhà trường nhằm đảm bảo tính pháp 
lý, hiệu quả, minh bạch và công khai khi giải quyết các công việc hành 
chính trong nhà trường. Loại bỏ những thủ tục rườm rà, tiền tới thống nhất 
một đầu mối giải quyết. Các biện pháp cụ thể là: 

 Mẫu hóa thống nhất trong toàn trường các loại giấy tờ, sổ sách, văn 
bản mà mỗi thành viên trong nhà trường phải có để tiện việc quản lý và 
theo dõi 

 Quy định cụ thể và rõ ràng trách nhiệm cá nhân trong khi thi hành 
công vụ. Việc xác dịnh quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, công chức 
trong khi thi hành công vụ phải đi đôi với việc đánh giá, khen thưởng, kỉ 
luật cán bộ, công chức. 
         Biện pháp 2. Chấn chỉnh tổ chức bộ máy của nhà trường : 
Theo Luật Giáo dục 2005, Điều lệ Trường tiểu học, trên cơ sở quy định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường, của từng bộ phận trong nhà trường. 
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- Quy định rõ cơ chế phân công, phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường 
trên cơ sở các nhiệm vụ đã được giao cho từng chức danh công chức, từng bộ 
phận của trường để nhà trường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 
+ Hiệu trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn như: Tổ chức bộ máy 
nhà trường; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; Quản 
lý cán bộ, nhân viên, giáo viên; quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm 
tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, giáo viên; Quản lý 
và tổ chức giáo dục học sinh; Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà 
trường; Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, nhân 
viên, giáo viên; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà 
trường. 
+ Phó Hiệu trưởng thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm 
vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước 
cấp trên về phần việc được giao;  Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động 
của nhà trường khi được uỷ quyền. 
+ Hội đồng GD là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ và quyền hạn của nhà trường;  
+ Hội đồng thi đua và khen thưởng làm tư vấn công tác thi đua trong nhà 
trường;  
+ Hội đồng kỷ luật của nhà trường được thành lập khi xét hoặc xoá kỷ luật đối 
với học sinh theo từng vụ việc. 
- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa trách nhiệm Hiệu trưởng với cán bộ, nhân 
viên, giáo viên theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc giải quyết các mối 
quan hệ hành chính - sư phạm. 
-  Xây dựng cơ chế phối kết hợp thống nhất 3 môi trường giáo dục gia đình, 
nhà trường, xã hội. 
- Tổ chức tốt các đợt thi đua, các cuộc vận động chính trị ; Thực hiện dân chủ 

hoá nhà trường, xã hội hoá giáo dục ...... 
-  Tổ chức, kiểm tra công tác hành chính, quản trị ; quản lý cơ sở vật chất- thiết 
bị; quản lý tài chính, tài sản, quản lý  văn bản, công tác văn thư lưu trữ. 

  Qua tìm hiểu tổ chức bộ máy ở trường tiểu học trong huyện, chúng tôi 
nhận thấy hầu hết các trường đều tổ chức bộ máy theo cấu trúc trực tuyến. Kiểu 
cấu trúc này có ưu điểm là tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động về một đầu 
mối là Hiệu trưởng, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo “một thủ trưởng”. Song theo 
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chúng tôi, trong giai đoạn nay, kiểu cấu trúc này bắt đầu xuất hiện những hạn 
chế gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, như: cùng một lúc, Hiệu trưởng 
phải giải quyết một khối lượng lớn công việc. Nếu là người không nắm chắc 
nghiệp vụ quản lý, không có bản lĩnh sẽ có thể chùn bước hoặc độc đoán 
chuyên quyền trong mọi công việc. 

Theo chúng tôi, để đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục nói 
chung, phát triển GDTH nói riêng trong giai đoạn tới, tổ chức bộ máy trường 
học cần có sự cải cách mạnh mẽ, theo hướng: 

• Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức trong nhà trường 
cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường trong giai đoạn hiện 
nay. 

• Cải tiến bộ máy nhà trường theo hướng tinh giản các bộ phận. Phân 
đinh rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyển của các cá nhân, tổ chức 
trong bộ máy nhà trường. 

Để cải cách bộ máy nhà trường, chúng tôi xin đề xuất một số cách làm 
sau: 

Thứ nhất: Hiệu trưởng phải nhận thức rõ mục đích của cải cách bộ 
máy là để bộ máy nhà trường đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao 
của xã hội về hiệu quả đào tạo của nhà trường. Cải cách bộ máy để tạo 
thuận lợi cho công tác quản lý. Mặt khác, Hiệu trưởng phải làm cho thành 
viên trong bộ máy hiểu được tầm quan trọng và mục đích của công cuộc cải 
cách. 

Thứ hai:  Hiệu trưởng tiến hành cải cách bộ máy nhà trường trên cơ sở 
xác định chức năng, thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy 
theo tinh thần của Điều lệ trường tiểu học, ban hành tháng 7/2000. 

Thứ ba:  Xác lập cơ chế phân phối, cộng tác chặt chẽ giữa các tổ chức 
cá nhân trong bộ máy: 

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong nhà trường. 
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với Công đoàn. 
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với Đoàn thanh niên. 
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với Ban đại diện cha mẹ 

học sinh. 
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với các Phó hiệu trưởng. 
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hiệu trưởng với các Tổ chuyên môn. 
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- Xây dựng các mối quan hệ cộng tác, giám sát các tổ chức tham mưu 
tư vấn trong nhà trường. 

Thứ tư: Hiệu trưởng phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa trách nhiệm 
của mình với nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc giải quyết các mối 
quan hệ hành chính - sư phạm. 

Thứ năm:  Hiệu trưởng phải kết hợp tốt các lực lượng giáo dục trong 
và ngoài nhà trường. 

Chúng tôi xin đề xuất kiểu cấu trúc của bộ máy quản lý nhà trường 
như sau: Cơ cấu trực tuyến - tham mưu 

Lấy cấu trúc trực tuyến  làm nền tảng, người lãnh đạo được sự giúp đỡ của 
một Ban tham mưu (bao gồm các chuyên gia, giáo viên nòng cốt) trong việc đề 
ra quyết định. Người lãnh đạo vẫn toàn quyền quyết định trong phạm vi nhà 
trường. Bộ phận tham mưu không ra lệnh trực tiếp cho người thừa hành mà chỉ 
tham mưu cho lãnh đạo. 

 
 
 
 

Chi bộ Đảng  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hiệu trưởng 

Các Phó HT 

GVCN các lớp 2+3 

Tổ CM khối 2+3 

Công đoàn

Các HĐTV

Đoàn thanh niên 

Đội thiếu niên 

Sao nhi đồng 

Tổ hành chính 

quản trị 

Tổ CM khối 1 Tổ CM khối 4+5 

Tổng PT 

GVCN các lớp 4+5 GVCN các lớp 1 

Giải thích:    Lãnh đạo 
      Phối hợp 
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      Tham mưu 

• Bố trí cán bộ, giáo viên theo đúng quy định của Điều lệ nhà trường về 
trình độ được đào tạo của giáo viên. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, 
hoạt động nhịp nhàng theo các nguyên tắc: 

+ Phải đảm bảo quán triệt sử dụng cán bộ, giáo viên theo nhiệm vụ kế 
hoạch đào tạo. 

+ Phải xuất phát từ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và lợi ích học 
tập của học sinh: bố trí xen kẽ giáo viên cũ với giáo viên mới; giáo viên 
giỏi với giáo viên chuyên môn chưa cao và cùng nhau soạn bài, dự giờ để 
có điều kiện giúp đỡ nhau. 

+ Đảm bảo khối lượng công việc vừa phải và tương đối đồng đều đối 
với giáo viên kể cả giáo viên kiêm nhiệm. 

+ Quan tâm đúng mức tới hoàn cảnh, nguyện vọng chính đáng của 
từng giáo viên khi phân công. 

+ Đảm bảo quy trình đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, sử dụng, đào 
thải. 

      Biện pháp 3. Đổi mới, nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, nhân viên, 
giáo viên trong nhà trường . 

Tìm hiểu nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên về  mọi 
mặt (nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực tổ 
chức, hoàn cảnh sống, đặc điểm tâm lý và xu hướng cá nhân…) để từ đó sắp 
xếp đúng người, đúng việc phát huy được khả năng từng người, đảm bảo hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Đội ngũ cán bộ, nhân viên nói chung, đội ngũ giáo viên tiểu học nói 
riêng là lực lượng chủ yếu giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện 
mục tiêu và kế hoạch đào tạo, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo 
dục, vì vậy việc chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ là nhiệm vụ trọng 
tâm, ưu tiên hàng đầu trong quản lý trường tiểu học. 

- Đồng thời, Hiệu trưởng phải tác động đến giáo viên nhận thức được 
tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nhằm nâng cao hiểu biết cho chính bản 
thân họ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội trong giai đoạn tới. 
-  Thực hiện nghiêm túc việc tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo 
viên theo Luật giáo dục 2005 (Điều 77), Điều lệ Trường tiểu học (Điều 34). 
Trong đó, trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học là: 
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. Tốt nghiệp THSP 9 + 3 ( Hệ đào tạo cũ) đối với vùng có điều kiện kinh tế 
xã hội đặc biệt khó khăn; Tốt nghiệp Tiểu họcsư phạm (12+2) đối với các vùng 
còn lại. 

. Giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn như quy định tại khoản 1 Điều 
này phải được nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để học tập, 
bồi dưỡng đạt trình độ chuẩn.  

. Giáo viên tiểu học  có trình độ trên chuẩn được tạo điều kiện để phát huy 
trình độ của mình trong giảng dạy và giáo dục . 

. Người tốt nghiệp trường Tiểu họcchuyên nghiệp, cao đẳng, đại học chưa 
qua đào tạo sư phạm muốn trở thành giáo viên tiểu học phải được bồi dưỡng về 
nghiệp vụ sư phạm tiểu học tại các trường, khoa sư phạm.. 
- Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, 
giáo viên trong nhà trường; Có chế độ khuyến khích vật chất và tinh thần cho 
người đi học, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho người đi học. 
+ Rà soát lại đội ngũ giáo viên theo Điều lệ Trường tiểu học (Điều 34); nắm 
vững số lượng giáo viên đạt chuẩn, vượt chuẩn, chưa đạt chuẩn, để làm cơ sở 
cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, 
giáo viên trong nhà trường  . 
+ Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có 
quy định của Bộ về tỷ lệ giáo viên và chỉ tiêu của nhà trường hàng năm để Hiệu 
trưởng xây dựng quy hoạch đội ngũ (lập dự án cho việc xây dựng đội ngũ). Bản 
quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cần đảm bảo:  
Đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên cần bảo đảm đầy đủ về số lượng, loại 
hình, đồng bộ và cân đối về cơ cấu để đủ sức thực hiện nội dung giáo dục toàn 
diện theo đúng mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch giáo dục. Dự kiến 
được những biến động về nhân lực có thể xảy ra để có kế hoạch bổ sung kịp 
thời (nghỉ hưu, thuyên chuyển…) 
Có kế hoạch thực hiện việc tiêu chuẩn hoá về đội ngũ giáo viên của trường 
Bản quy hoạch phải được hoàn thành trước khi bước vào năm học mới (đối với 
quy hoạch trong 1 năm) hoặc trước mỗi giai đoạn phát triển của nhà trường 
theo định hướng chiến lược đề ra (3 - 5 năm). 
Quy hoạch cần được trao đổi thống nhất với Trưởng phòng giáo dục (lưu ý 
những dự định quan trọng như: đề bạt, đi học, tiếp nhận, thuyên chuyển…) sau 
đó phải được bàn bạc và thông qua Chi bộ Đảng trong nhà trường. 
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- Thực hiện việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, nhân viên, giáo viên căn cứ 
vào nhu cầu công việc theo tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh cán bộ, nhân viên, 
giáo viên. 
- Xác định rõ nghĩa vụ, quyền lợi của từng loại cán bộ, nhân viên, giáo viên 
trong nhà trường. 
- Thực hiện việc kiểm tra thường xuyên và thanh tra chuyên môn theo yêu cầu 
công việc. 
- Đổi mới cách thức đánh giá, phân loại cán bộ, nhân viên, giáo viên cho công 
bằng, hợp lý. 

. Xây dựng kỷ cương nền nếp của đội ngũ CB, CC  
Trong tập thể sư phạm do tính đa dạng về cơ cấu tổ chức, có sự chuyên 

môn hoá về lao động sư phạm do đó việc xây dựng các nền nếp lao động, sinh 
hoạt trong trường là điều kiện để tối ưu hoá các hoạt động trong nhà trường, là 
cơ sở duy trì kỷ cương, là tiền đề của sự đoàn kết nhất trí trong tập thể sư 
phạm. 

Trong nhà trường cần xây dựng các nề nếp như: 

• Nề nếp hành chính, kỷ luật lao động. 

• Nề nếp sinh hoạt chuyên môn . 

• Nề nếp sinh hoạt tập thể . 
Những quy định về nề nếp phải xuất phát từ nhu cầu của tập thể và do tập 

thể thảo luận và xây dựng nên. 
Những nề nếp phải được cụ thể hoá và quy định bằng văn bản. Việc hoàn 

thiện các nề nếp phải là kết quả của một quá trình kiên trì, liên tục, tự giác thực 
hiện của mỗi cá nhân cũng như của cả tập thể và phải có tính hệ thống và kế 
thừa. 

• Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ CB, GV 
Ở nhà trường sự đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm tạo nên sức mạnh, 

là điều kiện để tối ưu hoá các hoạt động trong nhà trường. Trong cuốn "Hiệu 
trưởng nhà trường với bầu không khí tập thể sư phạm" của Sarucôp có ghi: 
"Đoàn kết giáo viên là một trong những nhiệm vụ tâm lý xã hội cơ bản của 
lãnh đạo nhà trường". Đoàn kết trong tập thể sư phạm không chỉ nâng cao hiệu 
quả lao động sư phạm mà còn là phương tiện giáo dục học sinh. 

Tập thể sư phạm trong nhà trường Tiểu học bao gồm các mối quan hệ sau: 
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Xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ cán bộ lãnh đạo, cần: có cơ chế QL 
phù hợp, thống nhất ý chí và hành động hướng về mục tiêu chung, phối hợp hỗ 
trợ nhau và tự hoàn thiện mình. 

Xây dựng các mối quan hệ nhân ái trong tập thể: quan hệ giữa cán bộ lãnh 
đạo với giáo viên, công nhân viên, giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên 
và học sinh. 

Cần xây dựng sự hợp tác tương thân, tương ái khoan dung để tạo bầu 
không khí lành mạnh trong tập thể. 

Giải quyết những xung đột trong tập thể sư phạm. Trong tính phức tạp của 
mỗi cá nhân cũng như tính khó khăn phức tạp trong công việc, những xung đột 
xảy ra là tất yếu. Người Hiệu trưởng phải làm thế nào để hạn chế tối đa xung 
đột xảy ra, nhanh chóng khắc phục xung đột trên cơ sở tìm nguyên nhân, nhận 
diện mâu thuẫn và tìm biện pháp giải quyết phù hợp. 

Xây dựng môi trường tập thể sư phạm lành mạnh, dùng dư luận tập thể để 
điều chỉnh ý thức hành vi của các thành viên tạo nên sự thống nhất trong tập 
thể, đặc biệt là trong việc thực hiện và duy trì các nề nếp trong nhà trường. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 
viên.  

 Đội ngũ giáo viên tiểu học được đào tạo, bồi dưỡng qua 2 giai đoạn: 
- Đào tạo ban đầu (trước khi đi dạy): giai đoạn này được đào tạo cơ 

bản về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm trong các trường sư phạm. 
- Đào tạo tại chức và đào tạo bồi dưỡng trong quá trình công tác. 
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng giai đoạn bồi dưỡng trong thời gian 

công tác là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong mỗi loại hình đào tạo 
đều đòi hỏi  những cơ hội thường xuyên liên tục nhằm thực hiện nhân cách 
và chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 

 Hiệu trưởng căn cứ vào nhiệm vụ năm học, thực trạng đội ngũ GV 
trường mình để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sao cho khoa học và 
phù hợp với tình hình thực tế. Bản kế hoạch cần thể hiện rõ: 

* Kế hoạch dài hạn: (bồi dưỡng nâng chuẩn). 
  Kế hoạch dài hạn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà trường và 

của bản thân giáo viên. Từ đó phân loại và xác định hình thức bồi dưỡng 
cho phù hợp. 
  Xây dựng kế hoạch ngắn hạn: 
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         Từ thực trạng về trình độ chuyên môn của giáo viên trường mình, Hiệu 
trưởng tiến hành lập kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn sao cho phù hợp. Giáo viên 
yếu về vấn đề nào thì cần được bồi dưỡng nâng cao vấn đề đó. Bản kế hoạch 
bồi dưỡng ngắn hạn phải được xây dựng dựa trên các căn cứ sau: 
Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GD - ĐT, của Sở 
Giáo dục và Phòng Giáo dục. 
Căn cứ vào nhu cầu chiến lược phát triển nhà trường trong những năm tới. 
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu bồi dưỡng của GV. 

Từ đó xác định nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng. Bản kế 
hoạch phải thống nhất về nội dung và hình thức bồi dưỡng. Theo chúng tôi, 
để bồi dưỡng về trình độ chuyên môn cho đội ngũ CB, CC, thì cần thống 
nhất về nội dung và hình thức bồi dưỡng như sau: 
* Nội dung bồi dưỡng: 
 Bồi dưỡng chính trị tư tưởng, phẩm chất nghề nghiệp (bổ sung những quan 
điểm, đường lối đổi mới của các Nghị quyết). 
 Bồi dưỡng văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ: (Kiến thức, kỹ năng, phương 
pháp giảng dạy mới) bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao  
Bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu khoa học, đúc kết kinh nghiệm, xây 
dựng các điển hình tiên tiến… 
Bồi dưỡng về tâm lý học sư phạm, giáo dục học. 
Bồi dưỡng về vật chất, sức khoẻ, tinh thần cho giáo viên 
Bồi dưỡng về các phương pháp tổ chức giáo dục. 
* Hình thức bồi dưỡng  
Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn  
Qua hình thức kèm cặp, rèn nghề. 
Thông qua hội thi, hội thảo giao lưu, nghe báo cáo chuyên đề. 
Tự bồi dưỡng hoặc học thêm để nâng cao trình độ  
Bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn và đào tạo lại. 
-   Chăm lo đời sống đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm cho mọi thành viên. 
Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm trong tập thể nhà trường là 
nhiệm vụ,  yêu cầu  của người Hiệu trưởng. 

       . Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đánh giá đội ngũ. 
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Thông qua công tác kiểm tra, Hiệu trưởng cần có kế hoạch và biện pháp 
thích hợp để kịp thời uốn nắn bổ sung, phát huy mặt tốt, khắc phục mặt còn yếu 
kém. 

Xây dựng chuẩn hoá đánh giá sư phạm trong nhà trường trên cơ sở quy định 
của Bộ về các hoạt động như: chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh 
hoạt tập thể … 

Xem thanh tra, kiểm tra là một nhiệm vụ trọng tâm và thiết yếu của công tác 
quản lý giáo dục tiểu học.. 
  Tóm lại: việc xây dựng, sử dụng và phát triển đội ngũ có ý nghĩa quyết 
định đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ ở trường tiểu học vì đội ngũ (tập thể 
sư phạm) đó đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, 
trong việc xây dựng nhà trường. Đây là việc làm khó, đòi hỏi những biện pháp 
toàn diện và tổng hợp, đòi hỏi những phẩm chất của người lãnh đạo và phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố ở ngoài nhà trường, ngoài tầm tay của người Hiệu 
trưởng đặc biệt là tình hình cơ chế thị trường hiện nay. Dù sao người Hiệu 
trưởng cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng và QL đội 
ngũ, với hoàn cảnh, điều kiện nhất định người Hiệu trưởng phải có một bản bản 
thiết kế phải phù hợp và mang tính khả thi cao. 
         Biện pháp 4 - Cải cách tài chính công  ở nhà trường:  

- Xây dựng  và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính theo đúng qui định của 
Bộ GD&ĐT & Bộ tài chính. Các văn bản về tài chính, chứng từ, biên lai...phải 
được lưu trữ theo đúng qui định của ngành tài chính. Cải cách nền hành chính 
là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm hoàn thiện các yếu tố của nền 
hành chính nhà nước. 

- Thực hiện thí điểm để áp dụng rộng rãi một số cơ chế tài chính mới như: 
Khoán chi phí hành chính, thực hiện cơ chế hợp đồng đối với một số dịch vụ 
trong nhà trường như: lao công, bảo vệ, trông coi xe đạp, xe máy… 

  - Thực hiện công khai tài chính trong nhà trường, chấp hành nghiêm chỉnh các 
văn bản nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, 
các nguyên tắc thu- chi tài chính. Tích cực đấu tranh chống tham nhũng trong 
cơ quan quản lý giáo dục . 
-  Việc quản lý tài chính, tài sản của đơn vị phải tuân theo các quy định của 
Nhà nước. Mọi thành viên trong đơn vị có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản 
nhà nước. 
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-  Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của đơn vị phải tuân theo các 
quy định về kế toán, thống kê, báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính và Liên bộ 
GD&ĐT  và Tài chính. 
-  Chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản nhà nước về  quản lý tài chính, kế toán, 
kiểm toán, các nguyên tắc thu- chi tài chính. Thực hiện dân chủ, công khai về 
tài chính công, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 
nước, tích cực đấu tranh chống tham nhũng trong nhà trường . 

  . Hiệu trưởng phải nắm chắc nguyên tắc QL tài chính ở trường tiểu học, đó là: 
QL thống nhất theo nguyên tắc "tập trung dân chủ" và công khai, có phân 

công trách nhiệm, quyền hạn. 
Hiệu trưởng phải QL lao động, tài sản, vật tư, kinh phí của Nhà nước nhằm sử 
dụng chúng có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường  
Chi theo đúng mục đích cấp phát trong dự toán (đã được duyệt), theo đúng định 
mức chế độ thanh toán hiện hành và phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ. 
Không chi vượt ngoài dự toán, hoặc không cắt xén các khoản chi đã duyệt 
trong kế hoạch 
Đối với công việc phải đấu thầu thì Hiệu trưởng cần tuân thủ theo quy định 
hướng dẫn đấu thầu của Chính phủ. 
Triệt để tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, trục lợi trong đơn vị. Kiên quyết cắt 
giảm những khoản chi không cần thiết, mang tính phô trương hình thức. 
Tranh thủ mở rộng các nguồn đầu tư cho nhà trường. Thực hiện thu đúng, thu 
đủ, sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước theo chế độ hiện hành. 
Không được tự đặt ra các khoản thu trái với Pháp luạt, trái với quy định của cấp 
trên. 

      Thực hiện chế độ công khai tài chính 
Trong trường tiểu học, Hiệu trưởng cần tiến hành công khai tài chính với hai 
nội dung cơ bản: 
Công khai ngân sách Nhà nước cấp, bao gồm: 

Công khai dự toán thu - chi hàng năm đã được duyệt dưới 2 hình thức: 
Niêm yết công khai tại phòng hội đồng sư phạm  
Công bố trong Hội nghị cán bộ công chức của nhà trường  
Thời điểm công khai: chậm nhất là sau 15 ngỳ kể từ ngày nhận được quyết định 
giao dự toán thu chi hàng năm. 
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Công khai quyết toán thu chi hàng năm và thông báo kết quả quyết toán đã 
được duyệt. (Hình thức và thời điểm công khai như trên) 

. Công khai về việc sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức cá nhân 
Niêm yết công khai các khoản thu chi trên tại hội đồng sư phạm  
Thời điểm công khai: chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được văn 

bản cho phép thu các khoản đó. Đồng thời chậm nhất sau 15 ngày kể từ  ngày 
kết thúc việc sử dụng số tiền huy động được. 
                       
   Biện pháp 5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các 
tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhà trường. 
  Hiệu trưởng phải phối hợp chặt chẽ các hoạt động nhà trường với các 
hoạt động của chi bộ Đảng, các đoàn thể khác, và có ý thức tôn trọng giúp đỡ, 
tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động tốt. 
  Thông qua hội nghị thường kỳ của các đoàn thể, Hiệu trưởng thực hiện 
các biện pháp củng cố, xây dựng tập thể nhà trường, đảm bảo sự lãnh đạo của 
Đảng, QL của chính quyền và phát huy được dân chủ. 
         Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền là một nguyên 
tắc tổ chức và hoạt động của mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể ở Việt 
Nam. Trong trường Tiểu học, Chi bộ Đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chức năng kiểm tra theo quy định của 
Điều lệ Đảng.. 

       Chi bộ Đảng phải thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình để tiến 
hành sơ kết, tổng kết kịp thời đối với các hoạt động của nhà trường, từ đó rút 
kinh nghiệm trong công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
tổ chức Đảng.  

       Chi bộ Đảng ở trường học phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những người 
ưu tú nhất trong quần chúng giáo viên, cán bộ, học sinh có đủ tiêu chuẩn để kết 
nạp vào Đảng, nơi giáo dục và rèn luyện đảng viên từ thực tiễn phong trào quần 
chúng để bổ sung lực lượng cho Đảng. 

       Để thực hiện được vai trò quan trọng đó, Chi bộ Đảng ở trường học phải 
làm tốt những nhiệm vụ sau:         
    + Nghị quyết do Chi bộ nhà trường ban hành phải ghi nhận được các biện 
pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu lực thực hiện Luật Giáo dục, Điều lệ nhà 
trường; nâng cao chất lượng công tác quản lí giáo dục trong nhà trường . 
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    + Trong công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Chi bộ nhà trường 
cũng như chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật. Chi bộ Đảng và mọi đảng 
viên luôn luôn gương mẫu đi đầu; các đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ 
lãnh đạo, phải gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 
    + Chi bộ Đảng phải quan tâm lãnh đạo công tác quản lí giáo dục để nâng cao 
nhận thức về chính sách, pháp luật của Nhà nước cho quần chúng; phải bồi 
dưỡng cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhận thức được quyền và nhiệm vụ của 
mình (đã được quy định trong Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Tiểu học), các 
quy định của nhà trường trong các văn bản nội bộ (nội quy, quy định...) về sinh 
hoạt, học tập, các công tác khác. 
     + Chi bộ Đảng phải thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình để tiến hành 
sơ kết, tổng kết kịp thời đối với các hoạt động của nhà trường, đối với công tác 
quản lí giáo dục trong nhà trường, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác để nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.  
            Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong công tác quản lí giáo dục 
trong nhà trường cũng như thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của nhà trường 
thông qua các hình thức cụ thể như: 

+ Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng sự đúng đắn, hiệu quả 
của các chủ trương, nghị quyết của Chi bộ Đảng và hành động gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên; Mọi đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và 
pháp luật, đồng thời phải vận động quần chúng chấp hành nghiêm Hiến pháp và 
pháp luật. 

+ Mở rộng và phát huy dân chủ nhằm tạo ra tính tự giác, chủ động, sáng  tạo 
của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp 
luật của Nhà  nước. 

+ Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong trường thông qua tổ 
Đảng, đảng viên trong các tổ chức đó. 
    +  Chi bộ Đảng phải lãnh đạo các hoạt động chính trị của nhà trường nhằm 
nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt dân chủ trong nhà trường, coi trọng 
lãnh đạo các cuộc họp, hội nghị lớn ở trong trường như: sơ kết học kỳ, tổng kết 
năm học, hội nghị cán bộ, viên chức, đại hội của các đoàn thể như: Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh... 
    + Chi bộ Đảng phải có biện pháp khuyến khích đảng viên và quần chúng 
phát huy quyền làm chủ, mạnh dạn phát biểu, tham gia, đóng góp vào việc phân 
tích, đánh giá tình hình hoạt động của nhà trường;  
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    +  Hướng dẫn quần chúng phê bình góp ý về sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, 
công tác quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, góp phần xây dựng, kiện toàn 
Chi bộ Đảng và chính quyền nhà trường.  
    +  Giáo dục cho cán bộ đảng viên có thái độ nghiêm túc, đúng đắn khi tiếp 
thu ý kiến phê bình, góp ý của giáo viên, học sinh, kiên quyết khắc phục các 
biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, gia trưởng, độc đoán, trù dập các ý kiến đối 
lập trong cán bộ, đảng viên. 
    +  Chăm lo củng cố và phát huy vai trò của chính quyền nhà  trường, lãnh 
đạo chính quyền phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, 
nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện Điều 
lệ Trường Tiểu học, tham gia xây dựng và thực biện kế hoạch năm học, nội quy 
nhà  trường. 

        Trong các trường Tiểu học, sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ tập 
thể của quần chúng giáo viên, học sinh được thể hiện tập trung thông qua hoạt 
động của chính quyền. Trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
của Đảng đối với các chủ trương, biện pháp lớn trên các mặt công tác của nhà 
trường, cần phát huy vai trò và hiệu lực quản lý của Hiệu trưởng trong việc đưa 
ra các quyết định để giải quyết các công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, 
đề cao trách nhiệm cá nhân của người phụ trách: 
        +  Chi bộ Đảng phải chú trọng chỉ đạo việc phân định rõ chức trách nhiệm  
vụ, mối quan hệ công tác giữa Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng 
chuyên môn, giáo viên,... trong việc quản lý điều hành công tác chuyên môn, 
quản lý học sinh, quản lý cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị giáo dục, quản lý 
hoạt động dạy học, lao động... trong nhà trường  
        +  Trong công tác bố trí sắp xếp cán bộ, giáo viên, Chi bộ Đảng cần có 
chủ trương rõ ràng như dự kiến giới thiệu nhân sự, giao nhiệm vụ cho Ban 
giám hiệu phụ trách công tác tổ chức cùng với bộ phận chuyên môn nghiên cưú 
kỹ trình độ, năng lực từng người để bố trí công tác cho phù hợp. Khi xem xét 
bố trí cán bộ, giáo viên vào những vị trí then chốt, cần yêu cầu lãnh đạo trường 
công khai hoá các tiêu chuẩn cán bộ, thăm dò ý kiến quần chúng trước khi 
quyết định chính thức.     
   
   Biện pháp 6. Cán bộ quản lý nhà trường tổ chức tốt việc xây dựng và 
thực hiện các văn bản nội bộ (nội quy, quy định, thể lệ) của nhà trường. 
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  Điều 40, Mục 6, Chương III, Luật ban hành văn bản quy phạm phỏp luật 
quy định:“ Công dân góp ý kiến về dự án luật, dự án pháp lệnh thông qua cơ 
quan, tổ chức của mình, trực tiếp hoặc gửi thư góp ý tới Văn phòng Quốc hội, 
cơ quan, tổ chức soạn thảo dự án hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại 
chúng”. 

     Trong phạm vi quản lý nhà trường, để tổ chức tốt việc xây dựng và thực 
hiện các văn bản nội bộ, cán bộ quản lý phải lấy ý kiến đóng góp của toàn thể 
giáo viên, nhân viên, học sinh, đại diện cha mẹ học sinh đối với văn bản đó. 

     Do đó, trách nhiệm tham gia xây dựng các văn bản quản lý nội bộ trường 
thuộc về toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường và đại 
diện cha mẹ học sinh. 

     Hiệu trưởng phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn nhà trường, Hội 
đồng giáo dục, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức xây dựng dự thảo 
về các văn bản nội bộ để áp dụng cho trường mình. 
        Cơ sở pháp lý của việc xây dựng các văn bản nội bộ trường là các văn bản 
quy phạm pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, 
Pháp lệnh cán bộ công chức, Điều lệ trường Tiểu học, Quy chế thực hiện dân 
chủ trong hoạt động nhà trường và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
        Các hình thức của văn bản quản lý nội bộ trường bao gồm: Các nội quy và 
các quy định nội bộ của nhà trường . 
        Các nội quy bao gồm: Nội quy chung của nhà trường, nội quy đối với cán 
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nội quy thư viện, ... 

    Các quy định  nội bộ của nhà trường bao gồm:  
. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, bộ phận, giáo viên, 

nhân viên, học sinh trong trường; 
. Quy định về quản lý ngày, giờ công, giờ dạy của cán bộ, giáo viên; 
. Quy định về quản lý hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp;    
. Quy định về quản lý lề lối làm việc, sinh hoạt hội họp của các tổ chức, các 

bộ phận trong nhà trường: Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản HCM, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân. 

. Quy định về công tác quản lý, bình xét đánh giá, thi đua trong nhà 
trường..... 

     Sau khi xây dựng xong các văn bản dự thảo, nhà trường cần lấy ý kiến 
đóng góp của toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, hội cha mẹ học sinh đối 
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với các dự thảo văn bản đó trước khi Hội đồng giáo dục xem xét thẩm định để 
Hiệu trưởng quyết định. 

 Biện pháp 7. Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà trường của Hiệu 
trưởng, kết hợp chặt chẽ việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ 
nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lí giáo dục, nâng cao hiệu lực thực 
hiện các văn bản pháp luật về giáo dục và đào tạo. 
  Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà trường của Hiệu trưởng, kết hợp chặt 
chẽ việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ thực chất là việc chấp 
hành đúng các quy định pháp luật về quản lý nhà trường của Hiệu trưởng, mà 
quản lý nhà trường theo pháp luật lại là điều kiện tiên quyết cho công tác quản 
lí giáo dục. 
          7.1. Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà trường của Hiệu trưởng. 

      Luật Giáo dục 2005, Điều 16, khoản 1, Chương I đã quy định: cán bộ 
quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc Tổ chức quản lý, điều hành 
các hoạt động giáo dục .  

Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập 
thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Hiệu 
trưởng, Phó Hiệu trưởng. 

     Trong quản lý nhà trường, Hiệu trưởng là thủ trưởng, người đứng đầu bộ 
máy chính quyền nhà trường, chịu trách nhiệm quản lý điều hành mọi hoạt 
động của nhà trường. Hiệu trưởng đại diện cho nhà trường về mặt pháp lý, có 
trách nhiệm và thẩm quyền cao nhất về hành chính và chuyên môn trong nhà 
trường. Vì vậy, Hiệu trưởng có vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả 
phấn đấu của toàn trường, nhiệm vụ của nhà trường, chất lượng giáo dục của 
nhà trường, sự đoàn kết của tập thể sư  phạm; các mặt đó có hoàn thành tốt hay 
không phần lớn tuỳ thuộc vào năng lực và phẩm chất cá nhân của Hiệu trưởng.  

    Để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lí giáo dục, thực hiện tốt các quy 
định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Tiểu họcvà các văn bản liên quan, 
Hiệu trưởng cần thực hiện tốt vai trò quản lý nhà trường của mình và kết hợp 
đúng đắn chế độ thủ trưởng và chế độ tập thể thông qua việc thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong nhà trường. Vai trò quản lý điều hành các hoạt động 
trong nhà trường của Hiệu trưởng được thể hiện thông qua việc thực hiện tốt 
các quy định ở khoản 3, Điều 18, Điều lệ trường Tiểu học, Quy chế thực hiện 
dân chủ trong hoạt động của nhà trường; trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm 
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của Hiệu trưởng là phải thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 
của nhà trường và nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường học. 
          Hiệu trưởng thực hiện quản lý tập trung theo chế độ thủ trưởng, đề cao 
trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, nhưng phải trên cơ sở phát huy dân chủ, 
mặt khác dân chủ phải gắn liền với tập trung nghĩa là phải kết hợp giữa quyền 
quản lý tập trung của Hiệu trưởng với phát huy dân chủ, đảm bảo cho đội ngũ 
giáo viên và nhân viên tham gia quản lý nhà trường; Có làm được như vậy mới 
tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng công tác quản lí giáo dục, nâng 
cao hiệu lực thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục và đào tạo của nhà 
trường. 

      Các Hội đồng giáo dục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật 
làm việc theo chế độ tập thể; trong đó, Hội đồng giáo dục là tổ chức tư vấn cho 
Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, 
do Hiệu trưởng thành lập và làm Chủ tịch. 

     Dân chủ trong quản lý nhà trường chính là việc Hiệu trưởng phải tạo điều 
kiện để mọi thành viên trong trường tham gia quản lý, giúp họ có quyền được 
thông tin, được tham gia thảo luận, phê bình, góp ý kiến, chất vấn, quyền được 
giám sát, kiểm tra hoạt động của nhà trường. 
         Chế độ thủ trưởng thể hiện ở chỗ: Nhà nước trao quyền quyết định cao 
nhất trong nhà trường cho Hiệu trưởng, người đứng đầu trường Tiểu học để 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động trong nhà 
trường. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định và 
kết quả hoạt động giáo dục của trường. Vì vậy, trong quản lý nhà trường Hiệu 
trưởng cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa chế độ thủ trưởng với nguyên tắc 
tập trung dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt các 
nhiệm vụ của nhà trường, Hiệu trưởng cần phải được bồi dưỡng về lý luận, 
nghiệp vụ quản lý giáo dục, kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước. 
Đó chính là điều kiện cần thiết để Hiệu trưởng nâng cao trình độ, năng lực quản 
lý, tạo được sự tin cậy và ủng hộ của tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh 
trong trường. 

       Muốn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà trường và thực hiện nghiêm 
chỉnh các nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hiệu trưởng trường Tiểu học cần 
phải làm tốt các hoạt động sau: tổ chức, điều hành các hoạt động giáo dục trong 
nhà trường, tổ chức tốt việc thực hiện các chủ trương chính sách giáo dục, mà 
cụ thể là thực hiện các mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục và các quy 
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chế thi cử, nhiệm vụ của năm học: quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên, học 
sinh, cơ sở vật chất thiết bị tài chính... theo các quy định pháp luật của Nhà 
nước. 

   7.2.  Kết hợp nhuần nhuyễn việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân 
chủ trong quản lý nhà trường. 
            Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 
4 năm 2006, nhà trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Trong đó có quyền quyết 
định trong quản lý, điều hành các hoạt động của trường Tiểu học, hoạt động đó 
đòi hỏi phải phát huy quyền làm chủ của tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh 
để khai thác mọi tiềm năng, sự hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, sự động viên 
tinh thần của địa phương cho hoạt động giáo dục của nhà trường, phục vụ đắc 
lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. 

     Luật Giáo dục 2005 đã quy định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn, xác định 
các quyền tự chủ của các nhà trường về xây dựng kế hoạch năm học, về quản lý 
đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý tài chính, cơ sở vật chất của nhà 
trường.  

     Muốn phát huy quyền tự chủ, quản lý nhà trường có hiệu quả, nâng cao 
chất lượng dạy học mà vẫn tránh được khuynh hướng quan liêu, độc đoán, 
người Hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động 
của nhà trường.  

     Như vậy, phát huy quyền tự chủ của nhà trường, đề cao trách nhiệm cá 
nhân của Hiệu trưởng phải gắn liền với thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của 
cán bộ, giáo viên. Đây là những vấn đề có quan hệ hữu cơ với nhau: thực hiện 
tự chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân là điều kiện để tổ chức, thực hiện dân chủ, 
để tạo cơ sở giúp nhà trường vừa thực hiện quyền dân chủ vừa đòi hỏi Hiệu 
trưởng phải đề cao trách nhiệm cá nhân. 

    Trong nhà trường, toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện quyền 
dân chủ dưới hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện theo phương 
châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ". 

    Dân chủ trực tiếp trong nhà trường là hình thức thể hiện trực tiếp ý chí của 
giáo viên, nhân viên, học sinh về một số vấn đề cơ bản trong trường (theo các 
quy định trong Quy chế dân chủ nhà trường). Hiệu trưởng đóng vai trò tổ chức 
và đảm bảo các điều kiện để thực hiện ý chí đó, đưa nó vào thực thi trong cuộc 
sống; Các điều kiện đó là: Đảm bảo thông tin đầy đủ cho giáo viên, nhân viên 

 
 

60 
 Học viên: Đinh Văn Trường  K 13 B 



ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

biết về các vấn đề cần quyết định; tổ chức cho đội ngũ được bàn bạc, phát biểu 
ý kiến. 

    Hình thức dân chủ trực tiếp trong nhà trường được thực hiện thông qua 
Đại hội cán bộ công chức, thông qua việc Hiệu trưởng tổ chức các cuộc đối 
thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường với tập thể cán bộ, giáo 
viên, học sinh; thông qua công tác tiếp dân, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức 
định kì của Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, thông qua hội thảo giữa nhà trường với 
ban đại diện cha mẹ học sinh. 

     Dân chủ đại diện trong nhà trường còn là hình thức thể hiện ý chí không 
trực tiếp của chủ thể quyền lực, mà thông qua các đại diện có thẩm quyền do 
chủ thể bầu ra (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên 
hiệp phụ nữ), chủ thể quyền lực có quyền được giám sát, kiểm tra hoạt động 
của các tổ chức đại diện của mình. 

      Các tổ chức đại diện trong nhà trường có trách nhiệm sau:  
+ Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường 

Tiểu họcvà các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo, trong các 
hoạt động khác của nhà trường. 

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể trong trường, 
dân chủ bàn bạc góp ý kiến ở các chủ trương, biện pháp cụ thể để thực hiện các 
nhiệm vụ của nhà trường. 

+ Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện 
Điều lệ Trường Tiểu họcvà văn bản khác của Nhà nước đối với nhà trường, 
phát hiện các vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động trong nhà trường để 
đề nghị Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền giải quyết. 
          Nhà trường phát huy quyền tự chủ và thực hiện chế độ dân chủ trong 
việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học. 
Hiệu trưởng có thể chủ động xây dựng các kế hoạch của nhà trường trong năm 
học trên cơ sở: Luật Giáo dục, Điều lệ trường Tiểu học; Nhiệm vụ của năm học 
và văn bản khác của Nhà nước đối với nhà trường.  
  Để xây dựng các kế hoạch này, sau bước dự thảo kế hoạch, Hiệu trưởng 
phải tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của tất cả các tổ chức bộ phận, cá 
nhân trong nhà trường. Cuối cùng, Hiệu trưởng mới chính thức quyết định. Các 
kế hoạch của nhà trường trong năm học gồm: Kế hoạch chung của năm học, kế 
hoạch tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy và giáo dục, kế hoạch mua sắm trang 
thiết bị dạy học. 
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        Phát huy quyền tự chủ và thực hiện chế độ dân chủ trong việc xây dựng, 
quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên; đây là yếu tố tiên quyết góp phần tạo ra động 
lực của sự phát triển nhà trường. Đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường 
Tiểu học là lực lượng chủ chốt, quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. 
Sự thành bại của một nhà  trường chủ yếu phụ thuộc vào cán bộ quản lý và giáo 
viên của trường.   

   Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội 
ngũ; muốn vậy, Hiệu trưởng phải tạo ra được động lực để phát huy năng lực, sở 
trường của từng cán bộ, giáo viên thông qua hoạt động cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần của đội ngũ, nhân viên; việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế 
độ, chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, đảm bảo các 
quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên. 

  Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính 
trong nhà trường. Đầu năm học, Hiệu trưởng lập dự toán kinh phí trên cơ sở 
nắm vững các nguồn thu từ ngân sách nhà nước, từ ngân sách địa phương, từ 
các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh, sự ủng hộ của các tổ chức kinh tế, tổ 
chức xã hội,... 

   Nhà trường phải có hệ thống sổ sách đầy đủ (quy định trong điều 25, khoản 
1, Điều lệ trường Tiểu học) để ghi nhận, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động thu 
chi theo quy định của ngành tài chính và ngành giáo dục và đào tạo. Mọi hoạt 
động trong nhà trường phải đảm bảo việc chi tiêu tiết kiệm, có hiệu quả và 
đúng các quy định của Nhà nước. 

    Để hạn chế những sai sót, sơ xuất trong hoạt động tài chính nhà trường, 
cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng kinh phí, định kỳ báo 
cáo lên cấp có thẩm quyền về hoạt động thu chi tài chính của nhà trường. Mặt 
khác, phải thực hiện chế độ công khai các nguồn thu chi tài chính (Theo Quy 
chế công khai tài chính, ban hành kèm theo Quyết định số: 225/1998/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ); sử dụng hợp lý các nguồn tài chính phục vụ hoạt 
động giáo dục và phát triển nhà trường, trong đó có dành một phần để xây dựng 
quỹ trường nhằm khuyến khích  vật chất đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trong nhà trường.  
          Về quản lý cơ sở vật chất, Hiệu trưởng phải tổ chức sử dụng có hiệu quả 
và bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường. Để thực hiện được 
nhiệm vụ đó, Hiệu trưởng phải sử dụng một số biện pháp cụ thể  
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+ Xây dựng nội quy, quy định chế độ sử dụng, bảo quản, bảo vệ hệ thống cơ 
sở vật chất thiết bị nhà trường. 

+ Huy động các nguồn lực từ cha mẹ học sinh, các tổ chức kinh tế, tổ chức 
xã hội,... để tái mở rộng hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị trường học. 
  Biện pháp 8.  Phối hợp các hoạt động của chính quyền với các tổ chức 
chính trị - xã hội nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lí giáo dục, nâng 
cao hiệu lực thực hiện các văn bản pháp luật. 

        Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức chính quyền, các tổ chức chính trị - 
xã hội trong nhà trường với các chức năng, nhiệm vụ do luật định cần phát huy 
vai trò của mình trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
             Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải phối hợp hoạt động với các hội 
đồng của nhà trường, với các tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam... ) trong 
trường, nhằm thực hiện kế hoạch năm học, nâng cao chất lượng công tác quản 
lí giáo dục, nâng cao hiệu lực thực hiện các văn bản pháp luật đối với nhà 
trường: 
   Hiệu trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn của mình (được quy 
định tại Điều 18, chương 2, Điều lệ Trường Tiểu học; mặt khác, Hiệu trưởng 
phân công cho các Phó Hiệu trưởng điều hành một số hoạt động của nhà  
trường. Việc Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ quyền hạn cho Phó Hiệu trưởng 
phải được quy định bằng văn bản cụ thể để quy trách nhiệm rành mạch cho cả 2 
phía. 
            Phó Hiệu trưởng thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về 
nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm 
trước cấp trên về phần việc được giao; Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt 
động của nhà trường khi được uỷ quyền. 
   Hội đồng giáo dục là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, 
thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường, nhằm phát huy quyền làm 
chủ của tập thể sư phạm để bàn bạc, quyết định các vấn đề giáo dục trong nhà 
trường. Hiệu trưởng cần tôn trọng và phát huy mọi năng lực của tổ chức tư vấn 
giáo dục này. 
         Hội đồng thi đua và khen thưởng: làm tư vấn về công tác thi đua trong 
nhà trường      
         Hội đồng kỷ luật được hành  lập khi xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh 
theo từng vụ việc.    
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          Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội 
trong nhà trường, thông qua tổ chức Đoàn, học sinh có thể bầy tỏ nguyện vọng, 
đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện quá trình giáo dục. 

         Nhà trường cần tạo điều kiện để nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên 
trong việc tổ chức học tập, giải trí, hoạt động xã hội; nhà trường cần có biện 
pháp phát huy tính chủ động, sáng tạo của Đoàn thanh niên, xây dựng các 
phong trào tự quản của Đoàn trong giáo viên và học sinh, thực hiện tốt các quy 
định về nhiệm vụ và quyền của giáo viên, học sinh, những điều cấm đối với 
giáo viên, học sinh. Đây chính là môi trường để rèn luyện đạo đức, lối sống 
mới cho giáo viên, học sinh trường Tiểu học. 
            Công đoàn nhà trường là tổ chức chính trị- xã hội, nhằm tập hợp các 
cán bộ, nhân viên, giáo viên trong trường, hoạt động theo Điều lệ Công đoàn và 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công đoàn nhà trường là tổ chức đại diện và 
bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, nhân viên, giáo viên vừa là 
người tổ chức cho cán bộ, nhân viên, giáo viên trong trường tham gia quản lý 
nhà trường, quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường. Công đoàn cần phải 
phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc phối hợp với chính quyền, các 
tổ chức khác trong trường để thực hiện Điều lệ nhà trường, mà trực tiếp là thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của trường, phát huy quyền làm chủ tham gia quản 
lý nhà trường của từng cán bộ giáo viên. 

 Nếu Hiệu trưởng phối hợp tốt các hoạt động của các hội đồng nhà 
trường, các tổ chức chính trị - xã hội trong trường thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thực hiện kế hoạch năm học, nâng cao chất lượng công tác quản lí 
giáo dục, nâng cao hiệu lực thực hiện các quy định pháp luật đối với nhà 
trường, thông qua đó sẽ duy trì được trật tự, kỉ cương trong hoạt động của nhà 
trường. 

Đối với các đoàn thể ban ngành cơ quan đóng trên địa bàn: vào các ngày 
lễ, các buổi tổ chức hoạt động ngoài giờ, hiệu trưởng cần có những buổi triển 
khai trong hội đồng nhà trường và mời đại diện các tổ chức các đoàn thể, các 
cơ quan để họ nắm bắt được tình hình, từ đó có sự ủng hộ lớn  hơn... Để kế 
hoạch có tính khả thi thì phải biến nó thành chủ trương và hành động trong kế 
hoạch của các đoàn thể, ban ngành địa phương. Làm được điều này, hiệu 
trưởng  chủ động, kiên trì tham mưu, đề xuất, thuyết phục với các đoàn thể ban 
ngành bằng nhiều hình thức: bằng văn bằng, chủ động mời họ đến dự các buổi 
họp, các buổi hội thảo của nhà trường, xin gặp để trình bày, trao đổi...  
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Tuy nhiên , cơ sở thực tế nhất để thu hút hấp dẫn sự đầu tư hỗ trợ của các 
lực lượng xã hội đó là chất lượng dạy học và giáo dục trong nhà trường. Vì vậy 
cần phải chú trọng từ việc xây dựng môi trường sư phạm trở thành trung tâm 
văn hoá của địa phương đến cảnh quan , cơ sở vật chất, nề nếp kỷ cương cũng 
như nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh.  

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
  Thực chất của quản lý là thiết lập quan hệ quản lý, và tiến hành các chức 
năng quản lý, bằng tư duy quản lý và giao tiếp quản lý.  Việc nghiên cứu công 
tác quản lý của người hiệu trưởng trường Tiểu học là việc làm cần thiết nhằm 
thấy được mặt yêu điểm cũng như mặt tồn tại hạn chế của  Hiệu trưởng trong 
việc tổ chức, chỉ đạo mọi hoạt động diễn ra ở nhà trường , để từ đó áp dụng 
những biện pháp phù hợp tối ưu. 

Trong một nhà trường, hiệu trưởng là người lãnh đạo cao nhất, chịu trách 
nhiệm chung trước cấp trên về chất lượng giảng dạy, giáo dục trong nhà 
trường. Để thực hiện được mục tiêu giáo, người hiệu trưởng Tiểu học phải có 
tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức các 
hoạt động của mình. Vì thế, hiệu trưởng cần phải tìm ra những biện pháp để đổi 
mới công tác quản lý sao cho phù hợp nhất, hiệu quả nhất.  Hơn thế nữa, việc 
đổi mới công tác quản lý của người hiệu trưởng cần phải gắn với nội dung của 
công cuộc cải cách hành chính mà Đảng và nhà nước đề ra. Có như vậy mới tạo 
ra được bước chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong quản lý nhà trường.  

V.I Lê Nin đã nói  ’’ Điều quyết định thành công của việc lãnh đạo quần 
chúng không phải bởi sức mạnh quyền hành mà là sức mạnh của uy tín, của 
nghị lực, của kinh nghiệm dồi dào, của sự hiểu biết phong phú, của tài năng 
xuất sắc”. Vì vậy, người quản lý trường học phải luôn tự rèn luyện, tự bồi 
dưỡng để hoàn thiện nhân cách của mình. Người quản lý phải học tập, nghiên 
cứu lý luận quản lý giáo dục, kết hợp với những kinh nghiệm thực tiễn để điều 
hành bộ máy nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu của giáo dục đào 
tạo.  

Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận nghiên cứu thực trạng về hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý giáo dục  bậc tiểu học ở và  đề xuất một số biện pháp 
trong việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước vào việc nâng cao 
hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục tiểu học ở huyện nhà; đồng thời 
chúng tôi cũng xin khái quát lại một số biện pháp chính giúp Hiệu trưởng 
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trường tiểu học vận dụng nội dung CCHCNN vào việc nâng cao hiệu lực hiệu 
quả công tác quản lý giáo dục - đào tạo bậc tiểu học như sau:  
  1. Cải cách thể chế trong giáo dục tiểu học; 

Cải cách thủ tục hành chính trong trường tiểu học 
Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
trong nhà trường  
Đảm bảo việc tuyên truyền, triển khai các quan điểm phát triển giáo dục 
xã hội của Đảng và Nhà nước trong trường để nâng cao việc thực thi pháp 
luật nghiêm minh. 
Đổi mới công tác quản lí văn bản 

      2.  Cải cách tổ chức bộ máy nhà trường . 
      3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong trường 

tiểu học 
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức  
Xây dựng kỷ cương nền nếp của đội ngũ  
Xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ  
Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về mọi mặt 
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm cho mọi thành viên trong 
nhà trường  
Tiến hành công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ  

     4. Cải cách quản lý  tài chính : 
Hiệu trưởng nắm chắc nguyên tắc quản lý tài chính ở trường tiểu học 
Thực hiện chế độ công khai tài chính. 

  5. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn 
thể quần chúng trong nhà trường. 

6.  Cán bộ quản lý nhà trường tổ chức tốt việc xây dựng và thực hiện các 
văn bản nội bộ (nội quy, quy định, thể lệ) của nhà trường). 

7. Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà trường của Hiệu trưởng, kết hợp chặt 
chẽ việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ nhằm nâng cao chất 
lượng công tác quản lí giáo dục, nâng cao hiệu lực thực hiện các văn bản pháp 
luật về giáo dục và đào tạo. 
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 8.  Phối hợp các hoạt động của chính quyền với các tổ chức chính trị - 
xã hội nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lí giáo dục, nâng cao hiệu lực 
thực hiện các văn bản pháp luật. 

Muốn quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong trường Tiểu học 
đạt hiệu quả, người hiệu trưởng cần có một hệ thống các biện pháp đồng bộ, có 
tính khả thi. Ở phạm vi đề tài này chỉ nêu ra một số biện pháp mang tính thiết 
thực, áp dụng được ở tất cả các trường Tiểu học trong phạm vi cả nước. Các 
biện pháp này được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 - 8. Tuy nhiên không có 
biện pháp nào là vạn năng, mà chúng hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau giúp cho 
công tác quản lý của người hiệu trưởng đạt hiệu quả cao hơn. Tuy vậy từ lý 
thuyết đến thực tiễn là cả một quãng dài, nhiều gian nan và vất vả, đòi hỏi 
người hiệu trưởng phải tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo trong công việc, phải là 
người kiên trì vận dụng hợp lý các biện pháp để công tác quản lý nhà trường 
đạt kết quả như mong muốn.  

Những biện pháp chúng tôi đưa ra trong đề tài chắc chắn sẽ không xa lạ gì 
với lý luậnv à thực tiễn QL giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên việc vận dụng như thế 
nào cho sát thực tế tại một cơ sở giáo dục để mang lại hiệu quả hiệu lực công 
tác QL là cả một vấn đề mà đề tài còn nhiều thiếu sót. Đó cũng là vấn đề để 
chúng tôi có thể hoàn thiện ở đề tài sau khi ra trường công tác. 
2. Kiến nghị: 

Để giúp Hiệu trưởng các trường TH vận dụng tốt nội dung cải cách 
hành chính nhà nước vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 
GD - ĐT ở trường TH, chúng tôi có một số kiến nghị sau: 

- Nhà nước cần có chế độ chính sách tiền lương hợp lý đối với giáo 
viên Tiểu học để họ đủ sống và làm việc. Cần cải tiến chế đột tiền lương 
cho những giáo viên có trình độ Cao đẳng Tiểu học, Đại học Tiểu học để 
khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ nhằm giảng dạy đạt hiệu 
quả hơn.  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
quản lý trường TH để họ có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời có 
chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các cán bộ quản lý đi học các hình thức này. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo : cần thành lập nhóm các chuyên gia nghiên cứu 
các biện pháp vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước vào việc đổi 
mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả QL giáo dục - đào tạo để có cơ sở lý luận và 
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thực tiễn giúp Hiệu trưởng các trường tiểu học có biện pháp vận dụng nội dung 
cải cách hành chính nhà nước vào đổi mới công tác QL của mình. 

-  Sở GD - ĐT cần tạo điều kiện giúp đỡ các cán bộ quản lý trường TH 
đi tham quan học tập những đơn vị đã vận dụng tốt các nội dung cải cách hành 
chính nhà nước vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý GD - 
ĐT ở trường TH. 
- Đối với Phòng Giáo dục: cần bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính nhà 
nước cho các Hiệu trưởng trường TH. Tích cực kiểm tra, đánh giá kịp thời 
khách quan việc vận dụng nội dung cải cách hành chính nhà nước vào công tác 
quản lý của HT trường TH. Các Phòng Giáo dục cần có biện pháp phù hợp để 
khuyến khích cán bộ quản lý đi học các lớp bồi dưỡng quản lý hành chính nhà 
nước, quản lý giáo dục; xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ đội ngũ quản lý 
giáo dục và nghiệp vụ sư phạm cho các Hiệu trưởng đương chức. Có kế hoạch 
chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo. 
  - Đối với Hiệu trưởng các Trường tiểu học: cần nghiên cứu kỹ nội dung 
cải cách hành chính nhà nước từ đó cần có những biện pháp trong việc vận 
dụng riêng lẻ hay đồng bộ các nội dung vào việc đổi mới công tác quản lý  của 
mình. 

  HT các trường phải vận dụng linh hoạt các biện pháp vận dụng nội dung 
cải cách hành chính nhà nước vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý GD - ĐT ở trường TH, chú ý lắng nghe ý kiến của các cấp lãnh đạo và 
ý kiến phản hồi của cấp dưới.  
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