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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, sự phát triển 

kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế quốc tế đã ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến sự phát triển của xã hội nói chung và giáo dục nói riêng. Trước 

xu thế toàn cầu hóa, giáo dục cũng mang những màu sắc riêng như sự cạnh 

tranh giáo dục theo xu thế thương mại, xuất và nhập khẩu giáo dục ngày nay 

không còn là điều mới mẻ nữa. Đa dạng hóa giáo dục và xã hội hóa giáo dục 

được các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm, với các loại hình giáo dục như 

giáo dục không chính qui, giáo dục từ xa, thậm chí có quốc gia còn công nhận 

cả những kết quả mà người lao động tích lũy được qua lao động sản xuất và 

sinh hoạt trong cộng đồng. Giáo dục đã và đang khắc phục sự thiếu công bằng 

của nó, tạo điều kiện cho mọi người đều có quyền được học tập và học tập 

suốt đời. Mọi người đều có cơ hội học tập và được khẳng định mình cũng như 

được công nhận kết quả học tập… Mặc dù vậy nhưng hình như giáo dục vẫn 

còn nhiều sự bất cập đó là sự thiếu công bằng trong chất lượng giáo dục, 

người có tiền thì được học tập trong những trường học chất lượng cao hay 

sang các nước phát triển để học tập và ngược lại những người nghèo thì 

không đủ điều kiện để theo học tại các trường có chất lượng hoặc có chăng 

cũng chỉ là số ít…Chính vì điều đó, sự công bằng trong chất lượng giáo dục 

được nhiều nước quan tâm. Bối cảnh đó đã mang lại cho giáo dục nước ta 

nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra cho giáo dục những thách thức lớn: Đó là 

sự đòi hỏi về chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao với thực 

trạng chất lượng giáo dục nước nhà còn hạn chế. 

Trong những năm qua, giáo dục nước ta đã được Đảng và Nhà nước 

quan tâm đúng mức với quan điểm “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng 

đầu”  và  nhất quán chỉ đạo “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Nhà nước 
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ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục. Ngân sách nhà nước phải giữ 

vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. [ 28, Điều 13].  

Công bằng trong giáo dục được Nhà nước ta quan tâm đặc biệt, hàng 

loạt các chính sách về giáo dục như: Giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, trẻ em khuyết tật, giáo dục cho người dân tộc thiểu số, giáo dục cho 

người nghèo (sinh viên, học sinh nghèo được vay vốn để chi phí cho học tập, 

học sinh nghèo được miễn giảm học phí, được cung cấp sách vở và đồ dùng 

học tập … thậm chí còn được hỗ trợ cả tiền ăn và quần áo mặc) ….Tạo điều 

kiện để thế hệ trẻ có đủ điều kiện theo học trong các trường mầm non và phổ 

thông, chuyên nghiệp…Tuy nhiên hiện nay trẻ em trong độ tuổi đến trường 

tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn chưa tiếp cận 

được chất lượng giáo dục ở mức chất lượng tối thiểu. 

Do đặc thù miền núi địa hình chia cắt, địa bàn thiếu mặt bằng nên sự 

phân bố dân cư ở các vùng khó khăn không tập trung. Dân cư sống rải rác ở 

khe suối, lưng đèo và đỉnh núi…Sự phân bố đó đã có ảnh hưởng không nhỏ 

đến việc mở trường, mở lớp ở các khu vực này. Mặc dù khi xây dựng trường 

học các địa phương đã cố gắng đặt ở các nơi trung tâm, đông dân cư song do 

mật độ dân số nhỏ, dân cư sống không tập trung nên không đáp ứng được tất 

cả đối tượng học sinh. Một số lớn học sinh vẫn phải đi học xa nhà đến hơn 5 

km thậm chí có nơi đến hơn 10 km, nếu là người lớn thì việc đi bộ đã rất vất 

vả, trong khi đó học sinh trong độ tuổi Tiểu học, THCS thì càng khó khăn 

hơn. Bản thân các em quá nhỏ để đi bộ xa, nhiều em đi mệt quá nên bỏ học 

hoặc nếu có đi học cũng rất mệt mỏi không đảm bảo chuyên cần. . . Từ đó 

chất lượng giáo chưa đảm bảo mức chất lượng tối thiểu. Vậy làm thế nào để 

huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi học sinh Tiểu học, THCS đến trường và 
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đảm bảo tính chuyên cần cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

cho các xã đặc biệt khó khăn? Đây chính là một câu hỏi lớn mà chính quyền 

địa phương các cấp và những nhà quản lý giáo dục cần nghiên cứu tìm ra các 

biện pháp khả thi nhất để khắc phục. 

Mô hình trường PTDTBT dân nuôi đang dần được hình thành, các 

trường có lớp có học sinh nội trú dân nuôi đã được các địa phương đặc biệt 

quan tâm. Đại đa số nhân dân các dân tộc thiểu số đều đồng tình ủng hộ, các 

CBQL và GV có nhận thức đúng và coi đây là giải pháp cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo triển khai thì mỗi địa 

phương lại mang một sắc thái riêng, tổ chức hoạt động của mỗi trường thì đều 

mang tính chủ quan của cán bộ quản lý. Chính quyền địa phương cấp xã và 

gia đình học sinh thì phó mặc cho nhà trường....Do đó hiệu quả giáo dục của 

mô hình trường PTDTBT dân nuôi chưa cao, nơi nào mạnh thì chất lượng 

khá, nơi nào ít được quan tâm thì không duy trì được. Trước thực trạng đó cần 

có một mô hình quản lý khoa học, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế 

địa phương trong công tác quản lý trường PTDTBT dân nuôi để nâng cao chất 

lượng giáo dục cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn miền núi. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất mô hình quản lý trường PTDT bán trú dân nuôi tại các xã có điều 

kiện đặc biệt khó khăn nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi Tiểu học và 

THCS góp phần phát triển giáo dục phổ thông ở các địa phương này. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

       Công tác quản lý phát triển loại hình trường PTDT Bán trú dân nuôi. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Mô hình tổ chức và hoạt động các lớp Bán trú dân nuôi tại các trường Tiểu 

học, THCS thuộc các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. 
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4. Giả thuyết khoa học 

Nếu xây dựng được mô hình quản lý trường PTDT Bán trú dân nuôi phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của các xã đặc biệt khó khăn và các giải pháp triển 

khai mô hình đó thì sẽ phát triển được loại hình trường PTDT bán trú dân 

nuôi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tại địa phương. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về mô hình quản lý, mô hình trường PTDT 

bán trú dân nuôi cấp Tiểu học, THCS thuộc các xã đặc biệt khó khăn. 

5.2. Phân tích thực trạng công tác tổ chức hoạt động các lớp Bán trú 

dân nuôi cấp Tiểu học và THCS thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn tỉnh 

Hà Giang. 

5.3. Đề xuất và khảo nghiệm các giải pháp hoàn thiện mô hình quản lý 

trường PTDT Bán trú dân nuôi thuộc các xã đặc biệt khó khăn. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

- Nghiên cứu các mô hình quản lý trường Tiểu học, THCS có lớp Bán trú 

dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu mô hình 

quản lý trường PTDT Nội trú. 

- Vấn đề nghiên cứu được dựa trên quan điểm chỉ đạo các giải pháp nhằm 

huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường tại vùng đặc biệt khó khăn 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Sử dụng nhóm phương pháp này để thu thập thông tin và tập hợp các 

thông tin lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: 

- Phân tích và tổng hợp lý thuyết; 

- Phân loại hệ thống lý thuyết; 

- Xây dựng các giả thuyết. 
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7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 

- Điều tra bằng phiếu hỏi (Anket); 

- Tổng kết kinh nghiệm; 

- Lấy ý kiến chuyên gia (các nhà khoa học, các nhà giáo dục; các nhà quản 

lý giáo dục và giáo viên); 

8. Những đóng góp của luận văn 

- Luận văn góp phần làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn việc tổ chức xây 

dựng mô hình trường PTDT Bán trú dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn. 

- Xây dựng qui trình tổ chức hoạt động và hoàn thiện mô hình quản lý 

trường PTDT bán trú dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn. 

- Chứng minh tính cần thiết và tính khả thi của mô hình quản lý trường 

PTDT bán trú dân nuôi đối với các xã đặc biệt khó khăn trong hoàn cảnh giáo 

dục phổ thông nước ta. 

9. Bố cục của luận văn 

- Mở đầu. 

- Kết quả nghiên cứu: 

Chương 1. Cơ sở lý luận của mô hình quản lý trường PTDT Bán trú ở các 

xã đặc biệt khó khăn. 

Chương 2. Thực trạng các trường PTDT Bán trú dân nuôi ở các xã đặc biệt 

khó khăn của tỉnh Hà Giang. 

Chương 3. Mô hình quản lý trường PTDT Bán trú dân nuôi ở các xã đặc 

biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. 

- Kết luận, khuyến nghị. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MÔ HÌNH QUẢN LÝ  

TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ DÂN NUÔI Ở CÁC XÃ 

ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Vấn đề huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi TH, THCS đến trường và đảm 

bảo duy trì sĩ số, cải thiện chất lượng giáo dục tại các xã có điều kiện kinh tế 

xã hội đặc biệt khó khăn đã được các nhà quản lý giáo dục và giáo viên đặc 

biệt quan tâm. Mô hình trường có học sinh nội trú dân nuôi đã được dần hình 

thành tại các xã đặc biệt khó khăn ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, bước đầu 

đã mang lại hiệu quả và được nhiều địa phương áp dụng. Đây là giải pháp đối 

với việc cải thiện chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số miền núi và các xã có 

điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

Qua nghiên cứu tài liệu trong nước, chúng tôi nhận thấy đến thời điểm này 

chưa có công trình khoa học nào được nghiên cứu một cách có hệ thống và 

công bố chính thức về mô hình trường PTDTBT và học sinh dân nuôi. Hiện 

nay, mới chỉ có một số bài viết trên báo Giáo dục và thời đại, báo Thanh niên, 

Trang tin điện tử của Uỷ ban dân tộc và miền núi…, các báo cáo tại kỳ họp 

HĐND, UBND, Sở GD&ĐT của các tỉnh miền núi. Vấn đề học sinh nội trú 

dân nuôi và mô hình trường PTDTBT chưa được nghiên cứu và tiếp cận trên 

góc độ khoa học quản lý giáo dục. 

1.2. Mô hình và mô hình quản lý 

1.2.1. Khái niệm mô hình  

 Về mặt ngữ nghĩa, “Mô hình nghĩa hẹp là mẫu khuôn, tiêu chuẩn theo đó 

mà chế tạo ra sản phẩm hàng loạt; là thiết bị, cơ cấu tái hiện hay bắt chước 

cấu tạo và hoạt động của cơ cấu khác (Của nguyên mẫu hay cái được mô hình 

hóa) vì mục đích khoa học và sản suất”. Nghĩa rộng là hình ảnh (hình tượng, 
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sơ đồ, sự mô tả, v.v…) ước lệ của một khách thể (hay một hệ thống các khách 

thể, các quá trình hiện tượng). 

Khái niệm “Mô hình” được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học 

khác nhau: Trước tiên về mặt triết học, mô hình được hiểu là “Sự hiển thị mối 

quan hệ giữa tri thức của con người về các khách thể và bản thân các khách 

thể đó. Mô hình không chỉ là phương tiện mà còn là một trong những hình 

thức của sự nhận thức của tri thức, là bản thân tri thức. Trong quan hệ với lý 

thuyết, mô hình không chỉ là công cụ tìm kiếm những khả năng thực hiện lý 

thuyết mà còn là công cụ để kiểm tra các mối liên hệ, quan hệ, cấu trúc, tính 

qui luật được diễn đạt trong lý thuyết ấy có tồn tại thực hay không”. 

Ở góc độ thuật ngữ khoa học, mô hình được hiểu: “Là một đối tượng được 

tạo ra tương tự với đối tượng khác về một số mặt nào đó. Nếu ta gọi a là mô 

hình của A, thì a là cái thể hiện, còn A là cái được thể hiện. Giữa cái thể hiện 

và cái được thể hiện có một sự phản ánh không đầy đủ”. 

1.2.2. Khái niệm quản lý 

   "Quản lý là gì?" là câu hỏi mà bất cứ người học quản lý ban đầu nào cũng 

cần hiểu và mong muốn lý giải. Nó liên quan đến định nghĩa về quản lý. 

 Quản lý được định nghĩa là một công việc mà một người lãnh đạo học 

suốt đời không thấy chán và cũng là sự khởi đầu của những gì họ nghiên 

cứu. Quản lý được giải thích như là nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo thực thụ, 

nhưng không phải là sự khởi đầu để họ triển khai công việc. Như vậy, có 

bao nhiêu nhà lãnh đạo tài ba thì có bấy nhiêu kiểu định nghĩa và giải thích 

về quản lý. 

 Vậy suy cho cùng quản lý là gì? Định nghĩa quản lý là yêu cầu tối thiểu 

nhất của việc lý giải vấn đề quản lý dựa trên lí luận và nghiên cứu quản lý 

học. Xét trên phương diện nghĩa của từ, quản lý thường được hiểu là chủ trì 

hay phụ trách một công việc nào đó. 
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 Bản thân khái niệm quản lý có tính đa nghĩa nên có sự khác biệt giữa 

nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Hơn nữa, do sự khác biệt về thời đại, xã hội, chế độ, 

nghề nghiệp nên quản lý cũng có nhiều giải thích, lý giải khác nhau. Cùng với 

sự phát triển của phương thức xã hội hoá sản xuất và sự mở rộng trong nhận 

thức của con người thì sự khác biệt về nhận thức và lý giải khái niệm quản lí 

càng trở nên rõ rệt. 

ThuËt ng÷ qu¶n lý ®îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau trªn c¬ 

së nh÷ng c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau. Theo mét sè t¸c gi¶, tiÕp cËn trong qu¶n lý 

lµ ®êng lèi xem xÐt hÖ thèng qu¶n lý, lµ c¸ch thøc th©m nhËp vµo hÖ thèng 

qu¶n lý, lµ c¬ së ®Ó xö lý c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¶n lý.  

 Xuất phát từ những góc độ nghiên cứu khác nhau, rất nhiều học giả trong 

và ngoài nước đã đưa ra giải thích không giống nhau về quản lý. Cho đến nay, 

vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về quản lý. Đặc biệt là kể từ thế kỷ 21, 

các quan niệm về quản lý lại càng phong phú. Theo một số tác giả, tiếp cận 

trong quản lý là đường lối xem xét hệ thống quản lý là cách thức thâm nhập 

vào hệ thống quản lý, là cơ sở để xử lý các vấn đề nảy sinh trong quản lý. 

Cã nhiÒu quan ®iÓm  tiÕp cËn qu¶n lý nh: quan ®iÓm tiÕp cËn lÞch sö, 

tiÕp cËn ph©n tÝch tæng hîp, tiÕp cËn môc tiªu, tiÕp cËn hÖ thèng.... 

C¸c t¸c gi¶ ®ã ®a ra nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ qu¶n lý, vÝ dô nh: 

- W. Tailor: “Làm quản lý là bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc gì 

và hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm”; “Qu¶n lý lµ mét 

nghÖ thuËt, biÕt rõ chÝnh x¸c c¸i gì cÇn lµm vµ lµm c¸i ®ã nh thÕ nµo b»ng 

ph¬ng ph¸p tèt nhÊt, rÎ nhÊt” 

- Fayel: "Quản lý là một hoạt động mà mọi tổ chức (gia đình, doanh nghiệp, 

chính phủ) đều có, nó gồm 5 yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, 

điều chỉnh và kiểm soát. Quản lý chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo 

điều chỉnh và kiểm soát ấy”. 
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- Hard Koont: "Quản lý là xây dựng và duy trì một môi trường tốt giúp con 

người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định". 

- Phạm Thanh Nghị (2000): “Quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích 

của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) 

trong một nhóm tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục 

đích của tổ chức. [33, tr.46] 

- Đặng Quốc Bảo (1999): “Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có 

định hướng của chủ thể quản lý (người quản lý, tổ chức quản lý) lên khách 

thể quản lý (đối tượng quản lý) về các mặt chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế, 

bằng một hệ thống các luật lệ, các chính sách, các nguyên tắc, các phương 

pháp và các giải pháp cụ thể nhằm tạo ra môi trường và điều kiện cho sự 

phát triển của đối tượng. [3, tr.16] 

- Xét QL với tư cách là một hành động thỡ: “QL là sự tác động có tổ chức, có 

hướng đích của chủ thể QL tới đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra.”  

- Xét theo chức năng quản lý, hoạt động quản lý thường được định nghĩa: 

“QL là quá trỡnh đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các hoạt 

động (chức năng)  kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo (lãnh đạo) và kiểm tra” 

- Tiếp cận trên phương diện hoạt động của một tổ chức: “Quản lý là một 

quá trình chủ thể (quản lý) tác động đến đối tượng (quản lý ) một cách có 

chủ đích, có tổ chức, dựa trên các nguồn lực và những điều kiện có thể có, 

nhằm đạt được mục đích đó xác định” 

Như vậy, QL là một chức năng riêng biệt nảy sinh ra từ bản thân, bản 

chất của quá trình xã hội, của lao động thuộc về nó. Bản chất của QL là một 

quá trình điều khiển mọi quá trình xã hội khác. Giữa chủ thể quản lý và khách 

thể bị quản lý diễn ra một mối quan hệ tương tác, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau 

và chính nhờ mối quan hệ đó mà hệ thống vận động đến mục tiêu. Tổ hợp 

những tác động từ chủ thể đến khách thể làm cho hệ vận hành đến mục tiêu và 
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chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Đó là QL, tập hợp các tác động 

QL làm nảy sinh ra các mối quan hệ QL. 

* Các chức năng cơ bản của quản lý 

Hoạt động quản lý là quá trình đạt mục tiêu của tổ chức bằng việc thực 

hiện các chức năng quản lý. Những chức năng này hoạt động tương đối độc 

lập và được phân chia từ hoạt động quản lý. Sự phân chia này có nhiều cách, 

nhưng các nhà quản lý đều thống nhất quản lý có 4 chức năng cơ bản là: Lập 

kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra (xem hình 1.1). Trong quá trình quản lý 

thì Thông tin đóng vai trò trung tâm vận hành các chức năng quản lý. 

 

Hình 1.1. Các chức năng cơ bản của quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.  Khái niệm quản lý giáo dục 

Hiện nay, ở nước ta các nhà nghiên cứu lý luận giáo dục cho rằng: 

“QLGD là sự tác động có ý thức, có mục đích của chủ thể quản lý nhằm đưa 

hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết quả mong muốn một 

cách có hiệu quả nhất”. Hay: “ QLGD, quản lý trường học là một chuỗi tác 

động hợp lý, có mục đích, có hệ thống, có kế hoạch, mang tính sư phạm của 

Kế hoạch 

Chỉ đạo 

Kiểm tra Tổ chức Thông tin 
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chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên và học sinh, đến những lực lượng giáo 

dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động họ cùng cộng tác, phối hợp, 

tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường, làm cho quá trình này vận hành 

một cách tối ưu tới việc hoàn thành các mục tiêu dự kiến” [ 23 ,tr 11]. 

 QLGD còn được hiểu một cách cụ thể là quản lý một hệ thống giáo dục, 

một trường học, một cơ sở giáo dục, có thể là một trung tâm hướng nghiệp 

dạy nghề, một tập hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn dân cư,..Theo Đặng 

Quốc Bảo: QLGD theo nghĩa tổng quát là: “ Hoạt động điều hành, phối hợp 

các lực lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát 

triển xã hội”[ 2 , tr. 1]  

Các nhà lý luận đã có nhiều công trình nghiên cứu và đưa ra  những khái 

niệm về QLGD dưới những góc độ khác nhau: 

- QLGD có thể được hiểu rõ hơn, theo Phạm Minh Hạc: “ Quản lý nhà 

trường, QLGD nói chung là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong 

phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý 

giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo 

dục, với thế hệ trẻ và từng học sinh” [ 14 ,tr 34] 

- M.I. Kondakôp cho rằng: “ QLGD là tập hợp tất cả các biện pháp tổ 

chức, kế hoạch hoá, công tác cán bộ….nhằm đảm bảo sự vận hành bình 

thường của các cơ quan trong hệ thống giáo dục để tiếp tục và mở rộng hệ 

thống cả về mặt số lượng cũng như chất lượng”[ 31, tr 93] 

- QL khoa học hệ thống giáo dục có thể xác định như là tác động có hệ 

thống, có kế hoạch, có ý thức và định hướng của chủ thể quản lý ở các cấp 

khác nhau đến tất cả các mắt xích của hệ thống ( từ Bộ đến các trường, các cơ 

sở giáo dục khác…) Nhằm mục đích đảm bảo việc giáo dục XHCN cho thế hệ 

trẻ, trên cơ sở nhận thức và vận dụng những quy luật chung của chủ nghĩa xã 

hội, cũng như các quy luật của quá trình GD, của sự phát triển thể lực, tâm lý 
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trẻ, thiếu niên và thanh niên. 

- Theo Nguyễn Ngọc Quang: “ QLGD thực chất là tác động một cách 

khoa học đến nhà trường, nhằm tổ chức tối ưu các quá trình dạy học, GD thể 

chất, theo đường lối và nguyên lý giáo dục của Đảng, tiến tới mục tiêu dự 

kiến, tiến lên trạng thái chất lượng mới”. [35, tr 93.] 

Như vậy có nhiều khái niệm về quản lý giáo dục ở các góc độ khác nhau. 

Từ đó chúng ta có thể hiểu khái niệm QLGD như sau:  

- QLGD là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy 

luật của chủ thể quản lý, nhằm làm cho hệ thống theo đường lối và nguyên lý 

giáo dục của Đảng, thực hiện các tính chất của nhà trường XHCN Việt Nam 

mà tâm điểm hội tụ là quá trình dạy học, Giáo dục thế hệ trẻ. Đưa hệ thống 

giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến đến trạng thái mới về chất. Từ năm 1973 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói bản chất của QLGD là “ Quản lý thế nào 

để thầy dạy tốt, trò học tốt, tất cả để phục vụ cho hai tốt đó”  

- Hệ thống giáo dục là một bộ phận nằm trong hệ thống xã hội, QL con 

người, tập thể người là yếu tố trọng tâm số một của QLGD. Con người vừa là 

chủ thể quản lý (người quản lý) vừa là khách thể (người bị quản lý) quản lý. 

Trong việc quản lý con người, sự tác động lẫn nhau giữa hệ thống quản lý và 

hệ thống bị quản lý không thể theo quy định cứng nhắc mà mang tính linh 

hoạt, mềm dẻo. Trình độ và năng lực của người cán bộ quản lý giáo dục thể 

hiện trước hết ở khả năng làm việc với những con người có tính đa dạng, biết 

phát huy những mặt mạnh, hạn chế những mặt yếu, động viên họ làm việc tự 

giác với tinh thần làm chủ, lao động có năng suất cao. Nhân tố con người 

trong quản lý giáo dục không chỉ là đối tượng QL mà còn là sản phẩm của 

quá trình quản lý. Sản phẩm đó chính là con người được đào tạo, nhân cách 

được hình thành và phát triển.   

Nói chung QLGD được hiểu là sự tác động của chủ thể quản lý đến khách 
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thể QL trong lĩnh vực công tác giáo dục. Nói một cách đầy đủ hơn, QLGD là 

hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể 

quản lý trong hệ thống giáo dục, là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, 

các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

bồi dưỡng nhân tài. QLGD là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng xã 

hội nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục theo yêu cầu phát triển xã hội. 

Hệ thống giáo dục là một hệ thống xã hội. QLGD cũng chịu sự chi phối 

của các quy luật xã hội và tác động của QL xã hội. QLGD có những đặc trưng 

chủ yếu sau đây: 

- Sản phẩm giáo dục là nhân cách, là sản phẩm có tính đặc thù nên 

QLGD phải ngăn ngừa sự dập khuôn, máy móc trong việc tạo ra sản phẩm 

cũng như không được phép tạo ra phế phẩm. 

- QLGD nói chung, QLNT nói riêng phải chú ý đến sự khác biệt giữa 

đặc điểm lao động sư phạm so với lao động xã hội nói chung. 

- Trong QLGD, các hoạt động QL hành chính nhà nước và quản lý sự 

nghiệp chuyên môn đan xen vào nhau, thâm nhập lẫn nhau không thể tách rời, 

tạo thành hoạt động QLGD thống nhất. 

- QLGD đòi hỏi những yêu cầu cao về tính toàn diện, tính thống nhất, 

tính liên tục, tính kế thừa, tính phát triển… 

- Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. QLGD phải quán triệt 

quan điểm quần chúng.  

Dựa vào phạm vi quản lý, người ta chia ra hai loại QLGD, đó là: 

- Quản lý hệ thống giáo dục: QLGD được diễn ra ở tầm vĩ mô, trong 

phạm vi toàn quốc, trên địa bàn lãnh thổ địa phương (tỉnh, thành phố) 

- QL nhà trường: QLGD ở tầm vi mô, trong phạm vi một đơn vị, một 

cơ sở giáo dục.    

Có thể nói, nhà trường là khách thể QL cơ bản của tất cả các cấp QLGD 
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trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Đồng thời, trường học cũng là một hệ 

thống độc lập tự quản. Lý do tồn tại của các cấp QLGD trước hết và trên hết 

là vì chất lượng và hiệu quả hoạt động của nhà trường mà trung tâm ở đó là 

hoạt động giáo dục.   

1.2.3.1.  Chức năng của quản lý giáo dục 

QLGD cũng có những chức năng cơ bản của QL nói chung, nghĩa là có 

bốn chức năng: Lập kế hoạch; tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra. 

* Lập kế hoạch 

Lập kế hoạch là quá trình thiết lập các mục tiêu của hệ thống, các hoạt động 

và các điều kiện đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đó. Kế hoạch là nền tảng 

của quản lý: 

- Xác định chức năng, nhiệm vụ và các công việc của đơn vị. Xác định 

một bộ máy hợp lý, cấu trúc tối ưu trong nhà trường: Đó là các phòng, khoa, 

các tổ bộ mụn và chuyờn môn… 

- Dự báo đánh giá triển vọng, lựa chọn và phân công cán bộ vào các 

nhiệm vụ trên cơ sở tính toán kỹ càng đúng người đúng việc, phù hợp với khả 

năng của mỗi cá nhân để phát huy khả năng lực mọi người. 

- Xác định cơ chế quản lý bao gồm các chủ trương, chính sách đối với 

cán bộ công nhân viên trong nhà trường khuyến khích động viên cán bộ công 

nhân viên trong hoạt động giáo dục. 

* Tổ chức 

- Tổ chức là quá trình sắp xếp và phân bổ công việc, quyền hành và 

nguồn lực cho các thành viên của tổ chức để họ có thể hoạt động và đạt được 

các mục tiêu của tổ chức một cách có tốt nhất. 

- Tổ chức trong QLGD là tổ chức các hoạt động giáo dục một cách khoa 

học, huy động được sức mạnh của tất cả các bộ phận trong bộ máy giáo dục 

để đạt tới mục tiêu giáo dục.  
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- Nội dung của tổ chức trong QLGD bao gồm các công việc: Sắp xếp 

bộ máy, sắp xếp công việc, phân công và liên kết các bộ phận trong bộ máy 

giáo dục. 

* Chỉ đạo 

Chỉ đạo, lãnh đạo, điều khiển là quá trình tác động đến các thành viên 

của tổ chức làm cho họ nhiệt tình, tự giác nỗ lực phấn đấu đạt các mục tiêu 

của tổ chức: 

- Kích thích động viên 

- Bảo đảm sự hợp tác trong thực tế 

* Kiểm tra - đánh giá 

- Kiểm tra là những hoạt động của chủ thể quản lý nhằm đánh giá và xử 

lý những kết quả của quá trình vận hành tổ chức. 

- Rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết các hoạt động giúp cho các nhà quản 

lý GD thâu tóm được các hoạt động giáo dục đào tạo của nhà trường qua mỗi 

thời kỳ. Trên cơ sở đó có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời, mặt khác thấy 

được các mặt mạnh,  tích cực để phát huy. Tổng kết sư phạm phải dựa trên cơ 

sở của phân tích sư phạm, phải nêu được các kinh nghiệm, bài học cho các 

hoạt động sau. Muốn làm được như vậy, nhà quản lý phải theo dõi sát tất cả 

quá trình thực hiện niệm vụ của các bộ phận.  

Các chức năng này gắn bó mật thiết với nhau, đan xen lẫn nhau, khi thực 

hiện chức năng này thường cũng có mặt các chức năng khác ở các mức độ 

khác nhau. Mối quan hệ giữa các chức năng cơ bản của QLGD được thể hiện 

cũng giống như ở sơ đồ 1. Trong mọi hoạt động QLGD, thông tin QLGD 

đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó được coi như là “mạch máu” của hoạt 

động quản lý giáo dục. 

1.2.3.2.  Quản lý nhà trường 
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         Quản lý nhà trường là một bộ phận trong quản lý giáo dục. Để đi đến 

khái niệm quản lý nhà trường, phải xuất phát từ khái niệm quản lý giáo dục. 

Nhiều tài liệu khoa học cho rằng QLGD được xem xét dưới hai góc 

độ sau: 

- Quản lý giáo dục ở cấp độ vĩ mô : 

Ở cấp độ này, QLGD được hiểu là những tác động tự giác (có ý thức, có 

mục đích, có kế hoạch, có hệ thống và hợp qui luật) của công tác QLGD đến tất 

các mắt xích của hệ thống giáo dục nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả 

việc tổ chức, huy động, điều phối, giám sát và điều chỉnh các nguồn lực (nhân 

lực, vật lực, tài lực và thông tin) để đạt được mục tiêu phát triển giáo dục. 

- Quản lý giáo dục ở cấp độ vi mô : 

Ở cấp độ này, QLGD được hiểu là hệ thống những tác động tự giác (Có 

ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống và hợp quy luật) của công tác 

quản lý một cơ sở giáo dục đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể 

người học và các lực lượng tham gia giáo dục khác trong và ngoài cơ sở giáo 

dục đó, nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu đào tạo. 

Với hai cấp độ về QLGD nêu trên, thì quản lý nhà trường được nhìn 

nhận từ hai góc độ: 

- Thứ nhất: Quản lý nhà trường được hiểu theo nghĩa hoạt động của các 

cơ quan, các tổ chức có trách nhiệm QLGD như Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở 

Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo và các cấp chính quyền 

tương ứng đối với một cơ sở giáo dục (nhà trường) cụ thể nào đó. 

- Thứ hai: Quản lý nhà trường được hiểu theo nghĩa hoạt động của công 

tác quản lý một cơ sở giáo dục (hiệu trưởng hay một người có chức vụ tương 

đương như hiệu trưởng) đối với các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục 

mà họ được giao trách nhiệm  trực tiếp quản lý. 

Khái niệm  quản lý nhà trường được hiểu theo góc độ thứ hai, cụ thể: 
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 “Quản lý nhà trường là những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, 

có kế hoạch, có hệ thống và hợp qui luật) của chủ thể quản lý nhà trường 

(hiệu trưởng) đến khách thể quản lý nhà trường (giảng viên, nhân viên, 

người học,…) nhằm đưa các hoạt động giáo dục và dạy học của nhà trường 

đạt tới mục tiêu giáo dục”. 
 

1.2.4. Mô hình quản lý  

Mô hình quản lý là một kiểu mô hình nhận thức, nó đại diện cho một 

thực thể phức tạp, bao gồm chủ thể quản lý với những triết lý, phương thức 

tư duy trong quản lý, các đối tượng quản lý và mối quan hệ giữa họ. Chính vì 

vậy, mô hình chỉ có thể chỉ ra một số hình tượng nhất định của quá trình 

quản lý mà dấu đi những mặt vô hình của nó (Triết lý, phương thức tư duy 

trong quản lý...). trong lịch sử phát triển 100 năm của mô hình quản lý, các 

học giả đã tổng kết 4 mô hình chính sau: 

1. Mô hình mục tiêu hợp lý trong và mô hình qui trình bên trong. Hai mô 

hình quản lý này xuất hiện vào 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 20. Mô hình mục tiêu 

hợp lý và mô hình quản lý theo mục tiêu có triết lý cơ bản là hướng tới một 

kết quả đầu ra cao nhất và vai trò của nguồn quản lý là bằng mọi biện pháp để 

đạt được mục tiêu đó. 

2. Mô hình qui trình bên trong tồn tại song song với mô hình mục tiêu hợp 

lý, hướng tới sự ổn định và liên tục của các qui trình sản xuất, tính tầng bậc 

trong cơ cấu tổ chức, tính bền vững của các qui tắc truyền thống. Vai trò của 

nguồn quản lý trong mô hình này là một chuyên gia kỹ thuật và một điều phối 

viên tin cậy. 

3. Mô hình quan hệ con người (vào những năm 50 của thế kỷ 20 do 

những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội mới xuất hiện) nhấn mạnh tới 

những quan hệ không chính thức và tác động của việc quản lý các mối quan 

hệ đó trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất. Những yếu tố 

quan trọng nhất cần tập trung thực hiện trong mô hình này là sự cam kết, sự 
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gắn kết trong một tập thể. Bầu không khí hướng tới các đội trong đó mọi 

quyết định đều có sự tham gia của mọi người là mục tiêu tối cao của tổ chức. 

Vai trò của người quản lý trong mô hình này là người cố vấn đồng cảm và 

hỗ trợ cho người lao động. 

Những năm 80 của thế kỷ 20 một mô hình quản lý khác xuất hiện: Mô 

hình hệ thống mở. 

4. Mô hình hệ thống mở xuất hiện do đòi hỏi của một môi trường cạnh 

tranh đầy bất ổn. Tiêu chí quan trọng để xuất hiện hiệu quả của một tổ chức là 

sự thích nghi và sự hỗ trợ từ bên ngoài. Bầu không khí đổi mới, năng động 

với một tầm nhìn các giá trị được chia sẻ trong tổ chức là mục tiêu tối cao để 

phấn đấu vươn tới. Nhà quản lý mong đợi là nhà cải tiến sáng tạo và thương 

thuyết sắc sảo. 
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Hình 1.2. Bảng tổng hợp các loại hình quản lý 

 

 
Quản lý theo 

mục tiêu 

Quản lý bằng 

qui trình bên 

trong 

Quản lý bằng 

quan hệ con 

ngƣời 

Quản lý bằng 

hệ thống mở 

Tiêu chí đánh 

giá hiệu quả 

Năng suất đạt 

mục tiêu 

Ổn định, liên 

tục 

Cam kết, gắn 

kết, đạo đức 

Khả năng 

thích ứng, hỗ 

trợ từ bên 

ngoài 

Triết lý 

Sự điều phối 

rõ ràng sẽ dẫn 

tới mục tiêu 

Sự quen 

thuộc sẽ dẫn 

tới ổn định 

Những thành 

tích là kết quả 

của sự cam 

kết, nhất trí 

Thích nghi và 

cảm thông sẽ 

dẫn tới thành 

công và sự hỗ 

trợ từ bên 

ngoài 

Điểm nhấn 
Mục tiêu rõ 

ràng 

Xác định 

trách nhiệm, 

đo lường, 

đánh giá, ghi 

chép, lưu trữ 

Sự tham gia 

giải quyết 

mâu thuẫn 

xây dựng 

nhất trí trong 

tổ chức 

Thích nghi, 

sáng tạo, cải 

tiến, quản lý 

sự thay đổi 

Môi trƣờng 
Tập trung vào 

mục tiêu 

Cấu trúc tầng 

bậc 

Tập trung vào 

đội công tác 

Đổi mới, linh 

hoạt 

Vai trò nhà 

quản lý 

Nguồn chỉ 

huy kiêm 

nguồn sản 

xuất 

Nguồn điều 

hành, điều 

phối 

Cố vấn hỗ trợ 
Cải tiến, 

thương thuyết 

 

Thoạt nhìn 4 mô hình quản lý với những đặc điểm nêu trên dường như 

hoàn toàn khác nhau về phương diện và lĩnh vực. Tuy nhiên nếu xét mối quan 

hệ tương tác giữa các đặc điểm của từng mô hình với các đối tượng quản lý 
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trong một tổ chức thì lại thấy chúng có mối quan hệ tương tác và đan xen lẫn 

nhau. Một tổ chức thường bao gồm nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại cần có 

phương thức quản lý riêng. Phương thức quản lý trong lĩnh vực này có thể 

không phù hợp với lĩnh vực khác. Do vậy nhiều tác giả đã kết hợp 4 mô hình 

này trong khung lớn của một cấu trúc lớn hơn và thấy mô hình lớn với những 

triết lý tưởng như ngược nhau này lại tạo ra nhiều lựa chọn và hiệu quả tiềm 

tàng trong quản lý tổ chức cũng lớn hơn. 

 

Hình 1.3. Mô hình cấu trúc lớn 

 

 

4 ô trên sơ đồ hoàn toàn ứng với các lĩnh vực cần quản lý trong một thiết 

chế giáo dục, bao gồm: 

- Mục tiêu và sứ mạng 

- Các nguồn lực 

Cải tiến thích nghi  

Các nguồn lực phát 

triển 

Qui trình bên ngoài 

Sứ mạng, nội dung, 

mục tiêu hợp lý 

Kiểm soát 

1 4 

2 3 

Ổn định quản lý thông 

tin, các qui trình 

ĐBCL 

Qui trình bên trong 

Linh hoạt 

Mô hình quan hệ con 

người 

Sự tham gia, cam kết, 

cởi mở 

Các cơ chế chính sách 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
21 

- Các cơ chế quản lý 

- Qui trình vận hành quản lý 

1.2.5. Mô hình quản lý giáo dục 

Quản lý giáo dục là tập hợp các biện pháp tổ chức cán bộ giáo dục, kế 

hoạch hóa tài chính...nhằm đảm bảo sự vận hành bình thường của các cơ quan 

trong hệ thống giáo dục, để tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống cả về số 

lượng cũng như chất lượng. 

Quản lý giáo dục là những tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế 

hoạch, có hệ thống hợp quy luật) của chủ thể quản lý đến tất cả các mắt xích 

của hệ thống nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả và mục tiêu phát triển 

giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ mà xã hội đặt ra cho ngành Giáo dục – Đào tạo.  

Mô hình quản lý giáo dục thuộc loại mô hình trong lĩnh vực xã hội. 

Khái niệm mô hình quản lý giáo dục có thể được hiểu là: một mô hình ký 

hiệu (cái thể hiện) của một hệ thống quản lý giáo dục (cái được thể hiện), bao 

gồm các cấu trúc cơ bản (các yếu tố cấu thành, các mối liên hệ, cơ chế vận 

động), thể hiện trong các đề án về quản lý, tổ chức trong lĩnh vực giáo dục. 

Cấu trúc của mô hình quản lý giáo dục thường bao gồm những yếu 

tố sau: 

- Mục tiêu quản lý (cũng là mục tiêu của hệ thống giáo dục) 

- Nguồn lực con người (tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh) 

- Nguồn lực vật chất (nội dung chương trình, cơ sở vật chất, phương tiện, 

tài chính, tài liệu...) 

- Cơ chế quản lý (các quyết định, qui định, qui chế, chế độ, chính sách, 

chế tài...) 

- Qui trình vận hành (kế hoạch tổ chức các nguồn lực, điều hành, kiểm tra, 

đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu...) 
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Tuỳ yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu, người ta có thể sử dụng một trong ba 

cách tiếp cận sau đây để mô tả về mô hình quản lý giáo dục, đó là: Tiếp cận theo 

chức năng, tiếp cận theo phương pháp, tiếp cận theo mối liên hệ đa chiều: 

 

Hình 1.4. Mô hình tiếp cận theo chức năng (mô hình tổng quát) 

 

 

 

 

Hình 1.5. Mô hình quản lý tiếp cận theo phƣơng pháp hệ thống 

 

 

 

Các nguồn 

lực vật chât, 

con ngƣời 

Cơ chế 

quản lý 

Qui trình 

vận hành 

quản lý 

 

Mục tiêu 

quản lý 

Đầu vào 

 

- Mục tiêu 

- Cơ chế 

- Chương trình 

- Các nguồn lực 

Vận hành quản lý 

 

- Kế hoạch 

- Điều hành 

- Kiểm tra 

- Đánh giá 

 

Đầu ra 

 

- Nhận thức 

- Kĩ năng 

- Phẩm chất 

- Phát huy tác dụng 
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Hình 1.6. Mô hình quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng tiếp cận theo 

mối liên hệ đa chiều bằng sự tƣơng tác của 10 nhân tố 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

M: Mục tiêu giáo dục 

N: Nội dung giáo dục 

P: Phương pháp giáo 

dục 

Th: Thầy 

Tr: Trò 

Bo: Bộ máy giáo dục 

Qi: Qui chế  

H: Hình thức giáo dục 

Đ: Điều kiện giáo dục 

Mo: Môi trường giáo 

dục 

 Công tác quản lý làm cho cả 3 nhóm các nhân tố trên tương tác và vận 

động đồng bộ với nhau. 

1.3. Các mô hình thực hiện giáo dục cho học sinh dân tộc ít ngƣời 

 1.3.1. Trường phổ thông dân tộc nội trú 

Trường PTDT nội trú là trường trung học công lập nằm trong hệ thống 

giáo dục quốc dân, được nhà nước thành lập nhằm thực hiện chính sách đối 

với đồng bào các dân tộc thiểu số. Trường phổ thông dân tộc nội trú có mục 

tiêu, vai trò và tính chất như sau: 

H 
M Đ 

Tr 

Mo 

Q. lý 

P 

Bo 

N 

Qi 

Th 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
24 

1. Nhà nước thành lập trường PTDTNT cho con em các dân tộc thiểu số, 

con em các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. 

2. Trường PTDTNT có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc 

thiểu số. 

3. Trường PTDTNT là loại trường chuyên biệt mang tính chất phổ 

thông, dân tộc và nội trú. 

1.3.2. Trường phổ thông dân tộc bán trú 

1. Trường PTDTBT là trường chuyên biệt thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân, được thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình 

các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. Trường 

PTDTBT có một bộ phận học sinh bán trú. 

2. Học sinh bán trú là học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, được phép ở lại trường để học tập trong tuần do không thể đi 

đến trường và trở về nhà trong ngày. 

1.4. Các xã đặc biệt khó khăn (vùng III). 

1.4.1. Đặc điểm 

 Theo Quyết định số 393/2005/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thì các xã thuộc diện đặc biệt khó 

khăn có một số đặc điểm sau:  

 - Có từ 1/3 số thôn đặc biệt khó khăn trở lên. 

- Có tỷ lệ hộ nghèo từ 55% trở lên.- Công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu: 

Thiếu hoặc có nhưng còn tạm bợ từ 6/10 loại công trình KCHT
1
 thiết yếu trở lên. 

                                         
1 10 Công trình KCHT thiết yếu bao gồm: Đường giao thông loại B đến trung tâm xã, hệ thông điện, chợ, 

trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, trạm truyền thanh, trụ sở xã. 
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- Các yếu tố xã hội: Có ít nhất 3 trong 4 yếu tố sau: 

+ Chưa đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở
2
. 

+ Chưa đủ điều kiện khám chữa bệnh thông thường
3
. Trên 50% số thôn 

chưa có y tế thôn. 

+ Trên 50% số hộ chưa được hưởng thụ và tiếp cận với hệ thống thông tin 

đại chúng
4
. 

+ Trên 50% cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở chưa có trình độ từ sơ 

cấp trở lên. 

- Điều kiện sản xuất rất khó khăn, tập quán sản xuất lạc hậu, còn mang 

nặng tính tự cấp, tự túc, chưa phát triển sản xuất hàng hóa. 

- Địa bàn cư trú: Thuộc địa bàn Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, điều kiện địa hình chia cắt hoặc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 

nhưng không thuộc địa bàn các thành phố, thị xã, thị trấn, trung tâm huyện lỵ, 

các khu công nghiệp, các cửa khẩu phát triển. 

Như vậy có thể nói xã đặc biệt khó khăn là xã có địa hình phức tạp, sự 

phân bố dân cư thưa thớt, mật độ dân số nhỏ và điều kiện giao thông đi lại rất 

khó khăn. Hạ tầng cơ sở còn thiếu và yếu, tỷ lệ hộ nghèo cao, dân trí thấp. 

Nhân dân các dân tộc ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, không có đủ 

điều kiện cho con em mình theo học ở các trường tại trung tâm xã. Mặt khác 

trường PTDT nội trú cấp huyện, tỉnh thì không đáp ứng được nhu cầu của 

nhân dân, chỉ dành ưu tiên cho học sinh có học lực khá, giỏi và tuyển sinh 

theo chỉ tiêu hàng năm. Mô hình trường PTDTBT dân nuôi phù hợp với điều 

kiện và đáp ứng được nhu cầu cho con em đi học của nhân dân các dân tộc 

thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, đây chính là giải pháp cho giáo dục vùng 

khó ở các tỉnh miền núi. 

                                         
2 Theo quy định của Bộ GD&ĐT 
3  Theo quy định của Bộ Y tế 
4 Theo quy định của Bộ GD&ĐT 
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1.4.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giáo dục dân tộc và vùng 

đặc biệt khó khăn 

Đảng ta xác định nguyên tắc: “Làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, các 

dân tộc thiểu số tiến kịp các dân tộc đa số, giúp các dân tộc phát huy tinh thần 

cách mạng và khả năng to lớn của mình, trong cán bộ cũng như nhân dân cần 

khắc phục tư tưởng dân tộc lớn và tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đoàn kết chặt chẽ 

giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên xã hội chủ nghĩa”. Qua các kỳ đại hội, 

đặc biệt Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đại hội lần thứ X của 

Đảng đều xác định nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc là “Bình đẳng, 

đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển”. Bởi vì chỉ có bình đẳng thì 

mới thực hiện được đoàn kết dân tộc; có đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển 

thì mới thực hiện được bình đẳng dân tộc. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách 

dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác 

xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân 

tộc thiểu số, nhất là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn. 

Về Giáo dục và Đào tạo, Tại Điều 10 trong Luật giáo dục năm 2005 có 

nêu về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân: Mọi công dân không phân 

biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, 

hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà nước thực hiện công 

bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Nhà nước 

và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để những 

người có năng khiếu phát triển tài năng. Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho 

con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, 

khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyền 

và nghĩa vụ học tập của mình. 
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Qui định về giáo dục dân tộc, “Nhà nước thành lập trường phổ thông dân 

tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em 

dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán 

bộ cho các vùng này. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân 

tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, 

thiết bị và ngân sách.” [ 29, Điều 61] 

Có thể khẳng định rằng: Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến giáo 

dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% xã đặc biệt khó 

khăn có trường học, nhà mẫu giáo và các lớp bán trú dân nuôi. Các bản xa 

trung tâm đều có lớp cắm bản, tình trạng học ca 3 được xoá bỏ, tỷ lệ trẻ em 

trong độ tuổi đến trường đạt 90%-95%. . .Mô hình trường PTDTBT dân nuôi 

đang được quan tâm đặc biệt và được sử dụng như là một giải pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như các vùng 

có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Nâng câo chất lượng giáo dục 

vùng khó để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

1.5. Trƣờng phổ thông dân tộc bán trú dân nuôi 

 Là trường phổ thông công lập có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục 

quốc dân, dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Có học sinh lưu trú tại trường được sự hỗ trợ tài 

chính của nhà nước và sự đóng góp của cha mẹ học sinh. 

      1.5.1. Khái quát chung về trường PTDT bán trú dân nuôi   

1. Cơ cấu bộ máy: 

Nhà trường có Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn theo cấp học cụ thể 

như sau: 
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- Ban giám hiệu: gồm 01 hiệu trưởng có trình độ chuyên môn THCS, 01 

phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn THCS và 01 phó hiệu trưởng phụ 

trách chuyên môn TH. 

- Các tổ chuyên môn thành lập theo cấp học như các trường phổ thông khác. 

 - Biên chế giáo viên: trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho cả hai cấp 

học. Cấp TH đảm bảo giáo viên theo tỷ lệ 1,5, Cấp THCS đảm bảo giáo viên 

theo tỷ lệ 2,3. 

- Biên chế học sinh: 1 trường không quá 30 lớp, môic lớp THCS không 

quá 35 học sinh, Tiểu học không quá 25 học sinh. 

- Với cán bộ, nhân viên: đảm bảo đủ về cán bộ hành chính phục vụ và 

thư viện, thiết bị, cứ 30 học sinh lưu trú thì biên chế 01 nhân viên phụ 

trách nuôi dưỡng.  

2. Cơ chế hoạt động: 

- Nhà trường hoạt động theo điều lệ trường phổ thông (Điều lệ trường TH, 

THCS).  

- Qui chế hoạt động của nhà trường do bộ GD&ĐT ban hành. 

- Thực hiện theo các quyết định, qui định, qui chế, chế độ, chính sách, chế 

tài...do Bộ GD&ĐT và Nhà nước ban hành 

      1.5.2. Vị trí, ý nghĩa của trường PTDT bán trú dân nuôi 

Trường PTDT bán trú là trường công lập nằm trong hệ thống giáo dục 

quốc dân, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và 

củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Trường có ý 

nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội rất lớn được thể hiện ở một số mặt sau: 

1.5.2.1. Về mặt kinh tế xã hội 

So với việc đầu tư xây dựng và chi phí cho trường PTDT Nội trú thì 

trường PTDT Bán trú có chi phí thấp hơn (Tại thời điểm năm 2008, mức chi 

cho học sinh trường PTDT Nội trú = 460.000đ/ tháng x 12 tháng, Năm 2009 
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là 520.000 đồng; Mức chi cho học sinh trường PTDT Bán trú  = {(140.000 

đ/tháng x 9 tháng) + Dân nuôi}).  

Đối với học sinh cấp tiểu học thì sẽ tiết kiệm được quĩ đất và việc đầu 

tư xây dựng phòng học tại các điểm trường lẻ. Hơn nữa là các điểm lẻ ở xã 

đặc biệt khó khăn lại có số lượng lớp ít, tỷ lệ học sinh/lớp không cao (nhiều 

điểm chỉ có 1 lớp với biên chế dưới 10 học sinh) và khó tổ chức được học 2 

buổi/ngày nên tiết kiệm được biên chế giáo viên và chất lượng lại được 

đảm bảo.  

Với Chi phí thấp (so với trường PTDT nội trú và PTCS khác) mà hiệu quả 

lại cao như: Duy trì được sĩ số học sinh, bảo đảm được tỷ lệ học sinh chuyên 

cần, điều kiện cơ sở vật chất tốt (Tập trung đầu tư cho 1 điểm trường chính/1 

xã), học sinh được nuôi dưỡng và lưu trú tại trường từ đó các em được học 2 

buổi/ngày được tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, được sinh 

hoạt trong môi trường tập thể…và đây chính là môi trường học tập tốt đồng 

thời cũng là cơ sở cho việc xây dựng môi trường học tập thân thiện học sinh 

tích cực. 

1.5.2.2. Đảm bảo an sinh xã hội 

Học sinh có điều kiện đi học và đi học đều không bỏ học giữa chừng, đây 

cũng chính là đảm bảo quyền được học tập, quyền học được của học sinh. 

Học ở trường PTDT Bán trú đã giúp các em có cơ hội được học 2 buổi/ngày, 

được bồi dưỡng năng khiếu, được phụ đạo yếu kém, được tham gia các hoạt 

động sinh hoạt tập thể, sinh hoạt Văn hoá văn nghệ và Thể dục thể thao… 

điều này đảm bảo cho các em quyền học được. 

1.5.2.3. Chính sách 

Tổ chức tốt trường PTDT Bán trú tại các xã đặc biệt khó khăn cũng chính 

là đảm bảo thực hiện tốt chính sách Dân tộc, chính sách giáo dục của Đảng và 

Nhà nước ta. 
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Theo học trường bán trú, các em còn rất nhiều khó khăn, phải tự lập như 

kiếm củi, nấu cơm, giặt giũ... Có những em phải tự chăm sóc bản thân vì sống 

xa cha mẹ…nhưng các em được hưởng các chế độ sinh hoạt và học tập một 

cách bài bản và có chất lượng. 

Các thầy cô giáo thì phải làm công tác kiêm nhiệm - vừa giảng dạy, vừa 

quản lý bán trú rất vất vả nhưng cũng được hưởng chế độ như giáo viên công 

tác tại các trường chuyên biệt hay các xã đặc biệt khó khăn. 

Xác định mô hình trường PTDT Bán trú dân nuôi là giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng giáo dục có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và 

đặc điểm dân số, dân cư, của các xã có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn. 

1.5.2.4. Ý nghĩa thực tế đối với học sinh dân tộc ở vùng có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

Do đặc thù địa hình miền núi, sự phân bố dân cư không tập trung, phong tục 

tập quán canh tác của người dân tộc thiểu số là sống dựa vào rừng nên họ sống 

rất xa các khu trung tâm. Học sinh là con em dân tộc thiểu số cũng phải chịu 

nhiều thiệt thòi, điều kiện kinh tế gia đình thì eo hẹp (đa số là hộ nghèo, các em 

vừa phải lao động vừa đi học), hằng ngày các em phải đi bộ cả chục cây số để 

đến trường nên rất vất vả. Nhiều học sinh không đủ điều kiện phải bỏ học giữa 

chừng hoặc có đi học thì cũng buổi đi buổi nghỉ. Mô hình trường PTDTBT dân 

nuôi đã khắc phục được những khó khăn cho các em, các em được nhà nước hỗ 

trợ các điều kiện về sinh hoạt và học tập từ đó giảm gánh nặng cho gia đình. 

Được ở tập trung tại trường không phải đi lại trong ngày nên các em có thời 

gian, đủ sức khoẻ để học tập và các em còn được tham gia các hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp, được tham gia các hoạt động VHVN – TDTT vui chơi 

bổ ích... Từ đó các em sẽ hứng thú hơn trong việc học tập. 

Mô hình quản lý trường PTDT Bán trú cũng góp phần nâng cao trách 

nhiệm của CBQL, GV với học sinh. Khi gửi con em mình vào nhà trường tức 
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là phụ huynh học sinh đã uỷ thác con em họ cho Ban giám hiệu và Giáo viên 

nên bản thân các CBQL, GV đã phải tự xác định rõ trách nhiệm của mình 

trong công tác giáo dục. Khó khăn còn nhiều, song mô hình trường bán trú 

dân nuôi rõ ràng rất phù hợp với những trường vùng cao. 

1.6. Đặc điểm học sinh dân tộc học nội trú dân nuôi 

1.6.1. Đặc điểm về đời sống xã hội 

Các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn của miền núi chủ yếu 

là các xã thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Địa hình hiểm trở, phân bố dân 

cư không đồng đều cho nên giao thông đi lại hết sức khó khăn (nhiều hộ gia 

đình cách xã trung tâm xã hơn 10 km). 

  Đại đa số nhân dân ở đây đều thuộc dân tộc thiểu số, phong tục tập quán 

lạc hậu, tỷ lệ sinh cao, thu nhập bình quân đầu người rất thấp, chủ yếu dựa 

vào chăn nuôi và khai thác lâm sản. Hộ nghèo chiếm đa số, nhiều gia còn nằm 

trong hộ thiếu đói nên các điều kiện sống của nhân dân rất khó khăn. 

Sống xa trung tâm nên học sinh con em dân tộc ở đây chịu nhiều thiệt thòi, 

không được tiếp cận các nguồn thông tin đại chúng như: truyền hình, truyền 

thanh, sách báo, Internet, thiếu sách vở... Thậm chí nhiều học sinh còn ăn 

chưa được no, ngủ chưa được ấm nên nhiều học sinh chậm phát triển về thể 

lực và trí tuệ. Môi trường sống gần thiên nhiên nên các em thường trầm tính, 

ít hoà đồng...Những điều kiện đó có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý học sinh 

dân tộc thiểu số. 

1.6.2. Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc 

Học sinh dân tộc đi học nội trú dân nuôi chủ yếu là học sinh nhiều tuổi 

hơn các học sinh khác, nhà cách xa trung tâm xã nên thường nhút nhát và tự 

ti. Đa số các em là con em hộ nghèo và sống trong khu vực rừng núi thưa dân 

nên các em rất thiếu vốn từ tiếng Việt và kỹ năng sống đặc biệt là kỹ năng 

giao tiếp trong môi trường tập thể. Nhiều học sinh tiểu học, THCS đầu cấp 
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còn chưa có khả năng vệ sinh cá nhân. Các em rất hay tự ái và nếu không 

thích học là bỏ trốn về nhà, một số học sinh lớn tuổi THCS có biểu hiện quan 

hệ tình dục tự do và sớm hơn học sinh phổ thông khác nên khó gần và lầm lì. 

1.6.3. Đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc 

Trước khi đến trường, học sinh dân tộc đã được tiếp xúc với cộng đồng 

dân tộc, tiếp thu truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc mình. Môi 

trường giao tiếp hẹp, đối tượng giao tiếp chủ yếu trong gia đình, làng bản 

nhưng có sức hấp dẫn lớn đối với học sinh. Thông qua con đường giao tiếp tự 

nhiên, học sinh dân tộc trao đổi thông tin, trao đổi tình cảm trong cuộc sống 

bằng phương tiện chủ yếu là tiếng mẹ đẻ. Các phương tiện giao tiếp khác rất 

hạn chế. Do đó lối nói, cách nghĩ, hành vi của học sinh dân tộc có những cách 

riêng. Trong giao tiếp, các em thiếu mềm mỏng, bộc lộ cảm xúc rỗ rệt song 

thiếu kỹ năng định vị. Khi giao tiếp với người thân, với bạn bè là thẳng thắn 

bình đẳng, lời nói ít quan tâm đến chủ ngữ, hay nói trống không, với giáo viên 

ít thưa gửi. Gặp người lạ các em khó tiếp xúc, ngại trao đổi, chủ yếu là tò mò 

quan sát, kỹ năng định hướng trong giao tiếp chưa được hình thành chắc chắn. 

1.6.4. Đặc điểm nhận thức của học sinh dân tộc 

Do sống từ nhỏ trong không gian rộng, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, nên 

nhận thức cảm tính của học sinh dân tộc phát triển khá tốt. Cảm giác, tri giác 

của các em có những nét độc đáo, tuy nhiên còn thiếu toàn diện, cảm tính, mơ 

hồ, không thấy được bản chất của sự vật hiện tượng. Quá trình tri giác thường 

gắn với hoạt động trực tiếp, sờ mó, gắn với màu sắc hấp dẫn của sự vật đã tạo 

ra hưng phấn xúc cảm ở học sinh. Đối tượng tri giác của học sinh dân tộc chủ 

yếu là sự vật gần gũi, cây con, thiên nhiên xung quanh. Đặc biệt hơn do vốn 

từ tiếng việt của các em rất hạn chế nên quá trình nhận thức của các em gặp 

rất nhiều khó khăn. Có những câu các em đọc nhưng chưa hiểu, hoặc hiểu lơ 

mơ dẫn đến tư duy sai lệch. 
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Kết luận chƣơng 1 

 

Nghiên cứu lý luận, phân tích thực tiễn giáo dục ở các vùng đặc biệt khó 

khăn đã cho thấy Mô hình trường PTDT bán trú dân nuôi có cơ sở khoa học 

giữa lý luận và thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu thực trạng từ đó đề xuất giải 

pháp giáo dục hoàn thiện. 

Từ sự nghiên cứu mục tiêu, kế hoạch giáo dục nước ta trong giai đoạn hiện 

nay và chiến lược giáo dục của nước ta trong giai đoạn tới, đã xác lập được cơ 

sở lý luận cho việc hoàn thiện mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi tại 

các xã đặc biệt khó khăn, trên những nhận xét cơ bản sau: 

 - Nhu cầu của phụ huynh học sinh và nhu cầu học tập của học sinh ở các 

xã đặc biệt khó khăn là chính đáng nhưng các loại hình giáo dục ở vùng này 

chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu của ngành giáo 

dục. 

 - Mô hình trường PTDTBT dân nuôi là mô hình giáo dục đặc biệt do vậy 

đòi hỏi về nội dung quản lý, phương pháp quản lý và các điều kiện quản lý 

phải có phương án tương ứng. 

- Kết quả giáo dục (chất lượng dạy học) của hệ thống trường PTDTBT dân 

nuôi phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản như: lực lượng cán bộ quản lý, mô hình 

quản lý, phương pháp quản lý và các điều kiện quản lý khác... 

Những luận điểm trên sẽ là cơ sở xuất phát cho việc đánh giá thực trạng 

mô hình trường PTDT bán trú dân nuôi hiện nay và đề xuất hoàn thiện mô 

hình quản lý trường PTDT bán trú dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn của 

tỉnh Hà Giang trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÁC TRƢỜNG PTDT BÁN TRÚ DÂN NUÔI Ở 

CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH HÀ GIANG 

2.1. Thực trạng hệ thống trƣờng PTDT bán trú dân nuôi  

2.1.1 . Thực trạng hệ thống trường PTDT bán trú dân nuôi của cả nước 

Hiện nay toàn Quốc có 45 tỉnh với 287 huyện có 1.644 xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Số lượng lớn nhân dân ở vùng này thuộc 

hộ nghèo và là đồng bào dân tộc thiểu số. Do địa hình phức tạp, chủ yếu là 

đồi núi, sông, suối, thiếu mặt bằng nên sự phân bố dân cư rải rác không tập 

trung và mật độ dân số nhỏ. Giao thông thuộc vùng này đi lại rất khó khăn, hạ 

tầng cơ sở còn rất thiếu thốn. 

Trong nhiều năm qua, giáo dục cho dân tộc thiểu số và các vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn luôn được Đảng và Nhà nước ta 

đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách về giáo dục dân tộc và vùng khó được 

triển khai và hoạt động có hiệu quả. Nhưng tất cả những sự quan tâm đó vẫn 

chưa phải là những giải pháp lâu dài và bền vững. Thực tế cho thấy khó khăn 

lớn nhất của giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn là sự huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường. Đa 

số nhân dân ở đây đều là dân tộc thiểu số và thuộc diện hộ nghèo, tỷ lệ sinh 

cao nên đời sống hết sức khó khăn, không đủ điều kiện cho con đi học. Hoặc 

có đi học thì vẫn phải vừa lao động giúp bố mẹ vừa đi học. Nhiều học sinh do 

đi học đường xa, lao động vất vả, ăn không đủ lo nên chán nản dẫn đến bỏ 

học hoặc đi học không chuyên cần. Chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn là một 

vấn đề bức thiết mà ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm. Cần có giải pháp phù 

hợp với điều kiện cụ thể của các địa phương để từng bước cải thiện và nâng 

cao chất lương giáo dục cho vùng này. 
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Mô hình Bán trú dân nuôi (trước đây gọi là Nội trú dân nuôi) xuất hiện từ 

những năm 1960, nhưng phải đến năm 1990 mới được phát triển nhanh 

chóng. Cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước, đồng bào các dân tộc 

tự nguyện cho con em đi học ngày càng nhiều, số lượng học sinh BTDN càng 

đông và trường phổ thông dân tộc bán trú ngày càng phát triển mạnh. Mô 

hình này đã khắc phục được thực trạng do đặc thù địa hình phức tạp, đường sá 

đi lại khó khăn, một bộ phận học sinh không thể trở về nhà trong ngày mà 

buộc phải ở lại trường hoặc trọ lại nhà dân; ngày cuối tuần, các em mới về gia 

đình để lấy lương thực, chất đốt để tự nấu ăn hoặc đóng góp với gia đình mà 

các em ở trọ.  

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong quá trình phát triển mô hình, nhiều 

trường đã trở thành những điển hình tốt như Trường Phổ thông Cấp II Đạo 

Viện (Tuyên Quang) những năm 1960; Trường Tiểu học Sủng Thài (Yên 

Minh – Hà Giang) những năm1980, 1990…của thế kỷ XX.  

Từ năm 2000 đến nay số học sinh Bán trú dân nuôi tăng liên tục ở các cấp 

học, học sinh BTDN, tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và 

Bắc Trung Bộ.   

Năm học 2008 – 2009, có 144.124 học sinh ở nội trú tại 1.657 trường của 

21 tỉnh (trong đó cấp Tiểu học chiếm 26,79%,  Trung học cơ sở 55,33%, 

Trung học phổ thông 17,88%). Số trường phổ thông có học sinh BTDN chủ 

yếu tập trung ở các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc và Bắc Trung bộ, trong đó 

Sơn La: 334 trường, Lào Cai: 222 trường, Hà Giang: 214 trường, Điện Biên: 

183 trường… Số học sinh BTDN tập trung đông ở các tỉnh: Sơn La: 40.635 

em, Điện Biên: 17.456 em, Hà Giang: 17.188 em, Nghệ An: 13.348 em…  

Đặc biệt, số học sinh người dân tộc thiểu số ở nội trú chiếm tới 96,12%. 

Học sinh nữ chiếm tỷ lệ đáng kể (40,68%).  
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Có thể nói mô hình Nội trú dân nuôi là giải pháp cho giáo dục dân tộc và 

giáo dục ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các 

tỉnh miền núi phía Bắc, đang được xã hội đặc biệt quan tâm và cần được triển 

khai nhân rộng. 

2.1.2. Thực trạng các trường PTDT Bán trú dân nuôi của Hà Giang  

Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của nước ta, có diện tích tự 

nhiên 788.437 km
2
. Phía Bắc có đường biên giới giáp Trung Quốc dài 274 

km, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp Cao Bằng, phía Tây 

giáp Lào Cai, Yên Bái. Tỉnh Hà Giang cách thủ đô Hà Nội 320 km đường bộ. 

Tỉnh có điều kiện khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình cả năm là 23
o
C, độ ẩm 

trung bình 84%, lượng mưa trung bình cả năm hơn 2000mm. 

 Địa hình Hà Giang được phân chia thành 4 vùng rõ rệt:  

- Vùng cao núi đá phía Bắc gồm các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên 

Minh, Quản Bạ; 

- Vùng Cao núi đất phía Tây gồm: Xín Mần, Hoàng Su Phì; 

- Vùng sâu núi đất có huyện Quang Bình, Bắc Mê và một số xã của huyện 

Vị Xuyên, Bắc Quang; 

- Còn lại là thị xã Hà Giang, các xã vùng 1, các thị trấn của huyện Vị 

Xuyên và huyện Bắc Quang. 

  Tỉnh Hà Giang có 11 huyện, thị với 195 xã, phường và thị trấn trong đó 

có 157 xã biên giới và đặc biệt khó khăn. Hà Giang có mật độ dân số thấp 

(83,8 người/ km
2
), với hơn 22 tộc người sinh sống rải rác trên khắp các vùng 

miền của tỉnh. 

Theo kết quả điều tra ngày 01/4/2009, tỉnh Hà Giang có 602.684 người. 

Trong đó lao động xã hội toàn tỉnh là 284.392 người, chiếm 47,2% dân số. 

Trên địa bàn tỉnh có 22 dân tộc, đông nhất là dân tộc H’Mông có 183.994 

người, chiếm 30,52%; dân tộc Tày có 152.829 người, chiếm 25,35%; dân tộc 
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Dao có 92.524 người, chiếm 15,35%; dân tộc Kinh có 72.974 người, chiếm 

12,10%; dân tộc Nùng có 59.896 người, chiếm 9,93%; dân tộc Giáy có 

13.086 người, chiếm 2,17%; dân tộc La Chí có 10.184 người, chiếm 1,68%; 

dân tộc Hoa có 6.369 người, chiếm 1,05%; các dân tộc khác chiếm 1,85%.  

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số thuộc địa bàn biên giới và các xã đặc biệt khó 

khăn chiếm 87,9%. Tỷ lệ hộ nghèo cao, Hà Giang là một trong những tỉnh 

nghèo nhất toàn quốc. Công tác Giáo dục và đào tạo được quan tâm đặc biệt, 

qui mô và mạng lưới giáo dục của tỉnh phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ học sinh dân 

tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo chiếm đa số nên công tác giáo dục trên địa 

bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Do địa hình phức tạp, mật độ dân số thấp, 

phân bố không tập trung nên tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần rất thấp.  

Mô hình nội trú dân nuôi ở Hà Giang được hình thành từ những năm 80 

của thế kỷ trước. Từ đó đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã cho đây là 

mô hình giáo dục có hiệu quả đối với vùng khó và dần đưa vào áp dụng. Bắt 

đầu chỉ là tự phát, vì nhà xa trường nên các gia đình nắm cơm cho con đi ăn 

trưa, sau dần họ gửi gạo và thực phẩm cho các gia đình bạn bè, người thân 

của mình ở gần trung tâm xã để gửi con trọ học đến cuối tuần mới về. Thấy 

đây là việc làm có hiệu quả, nhiều nhà trường đã tạo điều kiện cho học sinh 

không có nhà trọ vào khu lưu trú của giáo viên, lớp học bỏ trống để ở. Sau 

này, huy động phụ huynh đóng góp vật liệu rẻ tiền ở địa phương và nhân lực 

làm nhà ở tạm cho học sinh. Nhiều học sinh khó khăn không đủ lương thực để 

theo học hết tuần được các thầy cô giáo vận động quyên góp cưu mang. 

Trong những năm gần đây chính quyền địa phương các cấp đã bước đầu 

quan tâm và đầu tư cho mô hình giáo dục này. Dưới sự hỗ trợ của chương 

trình 135, 134 của Chính phủ, sự hỗ trợ của tỉnh mô hình lớp nội trú dân nuôi 

đã từng bước được nhân rộng và triển khai rộng khắp. Mô hình nội trú dân 

nuôi đã khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học và cải thiện đáng kể về 

chất lượng giáo dục vùng khó. 
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2.1.2.1. Những kết quả đạt được 

Qua thực hiện mô hình giáo dục học sinh Bán trú dân nuôi trong các 

trường phổ thông ở tỉnh Hà Giang, đã cho thấy kết quả đạt được là:  

- Mô hình BTDN đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển giáo dục tại các 

thôn bản thuộc các xã vùng đặc biệt khó khăn. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

huy động trẻ trong độ tuổi đến trường. Số trẻ do điều kiện nhà ở xa không đi 

học được hoặc đi học không chuyên cần đã có cơ hội yên tâm học tập tập trung 

tại điểm trường chính. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh THCS không bị thất học do 

đi lại khó khăn, do phải tham gia lao động sản xuất và do bị gia đình giữ lại 

dựng vợ, gả chồng khi còn tuổi thiếu niên. Cũng chính nhờ loại hình này công 

tác duy trì sỹ số rất thuận lợi khắc phục được tình trạng học sinh hay nghỉ học 

do đi lại vất vả hoặc công việc gia đình…góp phần to lớn trong sự thành công 

của công tác phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở. 

- Môi trường học tập và sinh hoạt trong các trường có học sinh nội trú dân 

nuôi là cơ sở và điều kiện để các trường xây dựng môi trường học tập thân 

thiện học sinh tích cực. 

- Mô hình Bán trú dân nuôi đã tạo điều kiện cho các nhà trường tổ chức 

học 2 buổi/ngày từ đó công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu 

kém được quan tâm đồng bộ do đó đã nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó 

một cách rõ rệt. 

- Ở bán trú thầy cô giáo có thể kiểm tra việc học của các em thường xuyên 

hơn, nắm được sức học của từng em và có điều kiện giúp đỡ các em. Vì thực 

chất khi về nhà các em không có điều kiện học tập như được ở nội trú do cha 

mẹ các em còn phải lo miếng cơm manh áo không thể quan tâm đến việc học 

tập của con em mình. 

 - Với mô hình bán trú dân nuôi, các em được tập trung ăn, ở và học tại 

chỗ, được giao lưu, gặp gỡ với bạn bè và thầy cô thường xuyên hơn. Qua đó, 
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các em có cơ hội nói tiếng phổ thông nhiều hơn. Đây là một cách luyện nói tốt 

nhất, bởi vì thực tế cho thấy khi các em không dùng tiếng phổ thông thường 

xuyên thì sẽ nhanh quên. Như thế, việc tiếp thu kiến thức của các em cũng bị 

hạn chế, đồng thời các thầy cô giáo - không phải ngay từ đầu ai cũng biết 

tiếng dân tộc nên rất khó khăn trong việc truyền thụ và giảng dạy . 

- Hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng, nhiều cơ hội luyện tiếng phổ 

thông, không còn những em phải bỏ học vì nhà xa trường, tạo điều kiện tốt 

hơn cho học sinh vùng cao. 

- Loại hình Bán trú dân nuôi đã góp phần đáng kể trong công tác đào tạo 

nguồn cán bộ và nguồn nhân lực cho địa phương. Rất nhiều cán bộ thôn bản, 

cán bộ xã đã được trưởng thành từ cái nôi Nội trú dân nuôi. Với tính ưu việt 

của loại hình này đã góp phần tích cực trong việc hình thành một thế hệ 

thanh, thiếu niên mới là con em các dân tộc vùng khó: Mạnh dạn - Tự tin và 

năng động cho các xã biên giới, xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. 

- Loại hình Bán trú dân nuôi đã làm thay đổi nhận thức của cấp uỷ, chính 

quyền, các ban ngành và nhân dân các dân tộc. Từ đó tạo được niềm tin về 

chính sách dân tộc, chính sách giáo dục của Đảng và nhà nước ta trong thời 

kỳ đổi mới và hội nhập. 

Có thể khẳng định chắc chắn rằng loại hình Bán trú dân nuôi đã có ảnh 

hưởng rất lớn về nhận thức với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 

vùng biên giới và đặc biệt khó khăn. Khi tổ chức tuyên truyền vận động nhân 

dân thực hiện công tác BTDN, người dân đã được bàn bạc dân chủ, được biết 

trách nhiệm của gia đình với con em của mình. Mặc dù đời sống kinh tế còn 

gặp nhiều khó khăn nhưng họ sẵn sàng đóng góp công sức, lương thực cho 

con em mình để cùng nhà nước tổ chức tốt công tác nội trú dân nuôi. Nhân 

dân được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của con em họ, được nhà nước nuôi 

dạy tập trung tại trường (ăn đủ no; ngủ có giường chiếu, chăn màn; có sách vở 

http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=th?c+t?
http://www.vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=d�n+t?c
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và đồ dùng học tập đầy đủ; được tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp như: văn nghệ, thể dục thể thao. . .). Điều này đã giúp nhân dân yên 

tâm gửi con vào nhà trường để dành thời gian tập trung cho lao động sản xuất, 

người dân biết ơn Đảng, ơn Chính phủ đã quan tâm tới con em họ từ đó thêm 

niềm tin vào Đảng và Nhà nước. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện mô hình BTDN, từ chỗ nhận thức chưa 

đầy đủ, làm chưa khoa học, chưa tốt, chưa thống nhất nên chất lượng nuôi 

dưỡng chưa đạt yêu cầu, công tác quản lý và công tác giáo dục còn nhiều hạn 

chế…đến nay đã rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Có thể nói mô hình nội trú dân nuôi là giải pháp hiệu quả cho chất lượng 

và hiệu quả của giáo dục dân tộc vùng khó. Số lượng học sinh đi học ngày 

một đông, tỷ lệ học sinh bỏ học thấp và chất lượng giáo dục hàng năm được 

cải thiện...được thể hiện qua các bảng thống kê sau: 
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Bảng 2.1. Tổng hợp số liệu học sinh nội trú dân nuôi từ 2005 – 2009 

 

TT Năm học 

Tổng 

 số  

HS 

Học 

 sinh 

 nữ 

Số lượng học sinh 

Trong đó lớp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2005 - 2006 9201 3689 35 65 208 1307 1518 3154 1795 813 306 

2 2006 - 2007 11217 4538 12 22 373 1176 2328 3293 2232 1319 462 

3 2007 - 2008 16061 6104 37 71 580 1958 2660 4514 2995 2128 1118 

4 2008 - 2009 17194 7587 49 56 1123 2143 2773 3699 3314 2332 1705 

 

Qua bảng số liệu trên cho thấy, từ năm học 2005 – 2006 đến năm học 2008 – 2009 số lượng học sinh nội trú 

dân nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Giang tăng rất mạnh (gần gấp 2 lần). 
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Bảng 2.2. Tổng hợp chất lƣợng học sinh nội trú dân nuôi từ năm 2005 – 2009 

 

T 

T 

Năm  

học 

Tổng 

số  

HS 

Học 

sinh 

 nữ 

Xếp loại chất lượng giáo dục 

Hạnh kiểm Học lực 

Tốt Khá TB Yếu KXL Giỏi Khá TB Yếu Kém 

1 2005 - 2006 9201 3689 3040 4979 1074 108 0 43 956 7456 664 82 

2 2006 - 2007 11217 4538 4078 4481 1891 751 16 82 597 7612 2311 615 

3 2007 - 2008 16061 6104 4996 7017 3272 744 32 128 1358 10871 3993 611 

4 2008 - 2009 17194 7587 5232 7334 3932 673 23 244 2567 13277 1058 48 

Tổng 36479 14331 17346 23811 10169 2276 71 397 4478 39216 9126  1356 

 

Chất lượng giáo dục trong các năm học cũng đang dần được cải thiện, từ 92 % học sinh có lực học từ TB trở lên 

đến năm 2008 – 2009 đã có tỷ lệ 94%, số lượng học sinh khá, giỏi cũng tăng đáng kể. 
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Bảng 2.3. Tổng hợp số liệu học sinh nội trú dân nuôi đƣợc hƣởng chế độ năm học 2009 – 2010 

 

TT Huyện Tổng số 

Tiểu học THCS 

Tổng 
Thuộc  

QĐ 112 

Thuộc  

NQ 09 
Tổng 

Thuộc  

QĐ 112 

Thuộc 

 NQ 09 

1 Quản Bạ 1781 879 477 402 902 376 526 

2 Hoàng Su Phì 963 235 80 155 728 294 434 

3 Bắc Quang 447 46 0 46 401 0 401 

4 Vị Xuyên 2519 675 178 497 1844 322 1522 

5 Thị Xã Hà Giang 111 23 23 0 88 88 0 

6 Xín Mần 1541 592 227 365 949 349 600 

7 Yên Minh 2796 738 288 450 2058 465 1593 

8 Bắc Mê 1107 123 37 86 984 185 799 

9 Quang Bình 2831 1186 466 720 1645 254 1391 

10 Mèo Vạc 4583 1697 821 876 2886 1126 1760 

11 Đồng Văn 3710 1926 884 1042 1784 890 894 

Tổng 22389 8120 3481 4639 14269 4349 9920 

 

So với năm học 2008 – 2009, số liệu học sinh tăng vọt trong năm học 2009 – 2010, điều đó đã chứng tỏ mô hình 

trường PTDTBT dân nuôi đang được nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã có điều kiện kinh tế, xã hội 

đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm và đồng tình. 
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Bảng 2.4. Chất lƣợng giáo dục học sinh nội trú dân nuôi cấp TH  

tỉnh Hà Giang năm học 2009 – 2010 

 

TT Tên huyện 
Tổng 

số HS 

Xếp loại học lực 
Xếp loại 

hạnh kiểm 
Ghi 

chú 
Giỏi Khá TB Yếu Kém Đạt CĐ 

1 Mèo Vạc 
2059 152 422 1247 235 3 1767 292  

2 Đồng Văn 
1926 159 476 1086 105   1605 321  

3 Bắc Mê 
423 101 233 67 22   412 11  

4 Quang Bình 
494 85 255 143 11   466 28  

5 Hoàng Su Phì 
792 133 421 158 80   765 27  

6 Quản Bạ 
1167 195 307 618 47   1108 59  

7 Bắc Quang 
960 114 315 531     933 27  

8 Xín Mần 
583 13 86 474 10   581 2  

9 Yên Minh 
739 47 149 492 51   697 42  

10 Vị Xuyên 
854 122 370 310 52   848 6  

11 Thị xã Hà Giang 
23     16 7   23    

Cộng 10020 1121 3034 5142 720 3 9205 815  

 

Chất lượng giáo dục tiểu học được cải thiện đáng kể trong năm học 2009 – 

2010, tỷ lệ học sinh đạt học lực từ trung bình trở lên là 92,8%. 
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Bảng 2.5. Chất lƣợng giáo dục học sinh nội trú dân nuôi cấp THCS  

tỉnh Hà Giang năm học 2009 – 2010 

TT Tên huyện 
Tổng 

số HS 

Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm 

Giỏi Khá TB Yếu Kém G K TB Y 

1 Mèo Vạc 2814  53 1813 920 28 1065 1129 588 32 

2 Đồng Văn 1784  13 1477 253 41 580 830 346 28 

3 Bắc Mê 968 7 137 668 155 1 525 340 102 1 

4 Quang Bình 588 4 53 475 56  346 218 24  

5 Hoàng Su Phì 615 2 36 468 99 10 289 205 109 12 

6 Quản Bạ 653  15 350 283 5 214 271 168  

7 Bắc Quang 394  36 311 45 2 57 290 47  

8 Xín Mần 895 9 66 678 133 9 589 266 40  

9 Yên Minh 2050 68 164 1734 58 26 179 164 1644 63 

10 Vị Xuyên 1515  107 862 525 21 453 716 342 4 

11 Thị xã Hà Giang 86  7 54 25  43 36 7  

Cộng 12362 90 687 8890 2552 143 4340 4465 3417 140 

 

So với năm học trước, chất lượng giáo dục học sinh THCS năm học 

2010 đã từng bước được cải thiện và đạt 78,2 % 

 

Bảng 2.6. Biểu thống kê số trƣờng có học sinh nội trú dân nuôi 

 

Cấp học 
Số 

trường 

Số 

CBQL 

Số Giáo 

viên dạy 

NTDN 

Học 

sinh 

HS dân 

tộc 
Ghi chú 

Cấp tiểu học 102 236 810 10020 10020  

Cấp THCS 167 417 1534 12362 12343  

Cộng 269 653 2344 22382 22363  
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Hình 2.7. Biểu đồ thể hiện sự phát triển học sinh nọi trú dân nuôi 

 tại tỉnh Hà Giang từ năm 2005 đến 2010 
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Qua phân tích số liệu ở trên, có thể kết luận như sau: 

- Số lượng học sinh và số trường có học sinh nội trú dân nuôi tăng đều  

hàng năm. 

- Chất lượng hạnh kiểm và học lực của học sinh có sự chuyển biến tích cực. 

- Tuy nhiên tỷ lệ học sinh khá, giỏi còn thấp, số lượng học sinh bỏ học còn 

cao, mô hình NTDN chưa phát triển bền vững. 

2.1.2.2. Những tồn tại 

Bên cạnh những thành công đã đạt được, trong quá trình triển khai và tổ 

chức xây dựng và quản lý mô hình BTDN đã bộc lộ những tồn tại yếu kém sau: 

a. Công tác chỉ đạo 

Xuất phát từ nhu cầu học tập của con em các dân tộc ở các xã biên giới và 

đặc biệt khó khăn, loại hình BTDN đã ra đời. Từ vài chục học sinh của xã 

Sủng Thài huyện Yên Minh đến nay đã có hàng vạn học sinh của hơn 150 xã 
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trên 11 huyện, thị của tỉnh Hà Giang. Điều đó đã khẳng định vai trò và vị trí 

của loại hình trường BTDN trong hệ thống trường lớp, trong sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo của nước ta nói chung và các vùng đặc biệt khó khăn nói 

riêng. Song đến thời điểm năm học 2008 – 2009, chúng ta mới chỉ có các hệ 

thống các văn bản hướng dẫn tạm thời (QĐ số 294/QĐ-UBND, ngày 

12/02/2009 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành qui định tạm thời về 

tổ chức và quản lý hoạt động nội trú dân nuôi trong trường phổ thông tỉnh Hà 

Giang) thực hiện các chế độ và quản lý học sinh BTDN cấp tỉnh mà chưa đề 

ra các qui chế hoạt động hay điều lệ để xây dựng trường PTDT BTDN. Từ đó 

dẫn đến mỗi xã, huyện, tỉnh tổ chức loại hình BTDN một kiểu, có nơi huyện 

hỗ trợ thêm nhiều, có nơi ít. Có nơi nhân dân đóng góp gạo hoặc nhân công 

nuôi dưỡng có nơi lại không có sự đóng góp mà chỉ trông vào sự hỗ trợ của 

tỉnh. Nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh chậm đến với học sinh, nên có địa 

phương học sinh nghỉ hè rồi mới nhận được chế độ. 

b. Công tác tổ chức thực hiện tại xã 

Một số cấp uỷ chính quyền địa phương thiếu sự quan tâm sâu sát, nên việc 

tổ chức nội trú dân nuôi còn lúng túng, không vận động được sự tham gia đóng 

góp của nhân dân mà chỉ trông vào sự hỗ trợ của tỉnh (45000 đồng/HS/tháng 

vào thời điểm năm 2005). Công tác nuôi dưỡng học sinh gặp nhiều khó khăn, 

xã không tổ chức nổi lưu trú cho học sinh, để học sinh tự làm nhà lưu trú, tự tổ 

chức nấu ăn. Công tác tuyển sinh có xã thực hiện không đúng đối tượng, số học 

sinh được hưởng chế độ hỗ trợ còn ít, số học sinh ăn ở nội trú thì nhiều hơn, 

công tác BTDN hầu như khoán trắng cho các trường học. 

c. Công tác quản lý và tổ chức hoạt động BTDN trong trường học 

Một số cán bộ quản lý trường học do năng lực hạn chế, do nhận thức chưa 

thật đầy đủ, chưa đúng nên chưa tham mưu được cho cấp uỷ, chính quyền địa 

phương để tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân để thực hiện công tác 
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BTDN cho hiệu quả. Công tác quản lý và giáo dục học sinh ở các lớp bán trú 

dân nuôi còn chưa bài bản, chưa khoa học, chưa xây dựng được nội qui, qui 

chế và qui định trách nhiệm của các bên liên quan. Chưa cải thiện được bữa 

ăn cho học sinh bằng tăng gia sản xuất như: trồng rau, nuôi lợn….Các hoạt 

động giáo dục chưa được quan tâm đúng mức, chưa tận dụng lợi thế học sinh 

ở tại chỗ để tổ chức học 2 buổi/ngày, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học 

sinh yếu kém. Chưa có qui định cho học sinh học ngoài giờ lên lớp và các 

phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. . . chính điều trên đã chưa thu 

hút được học sinh ở Bán trú và cũng từ đó chất lượng giáo dục học sinh nội 

trú dân nuôi chưa cao. 

d. Cơ sở vật chất 

Nhiều nhà trường, học sinh lưu trú đông không lo đủ chỗ cho các em dẫn 

đến các em phải đi ở nhờ nhà dân. Trang thiết bị dạy học thiếu thốn, phòng 

học tạm bợ, xuống cấp, thiếu nguồn nước sạch, thiếu ánh sáng, thiếu quạt mát 

về mùa hè và chăn ấm mùa đông cho phòng học và khu lưu trú … không đảm 

bảo vệ sinh học đường. 

e. Thực trạng cơ cấu và mô hình quản lý trường PTDT bán trú dân nuôi 

Trường PTDT Bán trú thực chất là trường học liên cấp (TH và THCS) đặt 

tại trung tâm xã đặc biệt khó khăn được sự hỗ trợ của Nhà nước và sự tham 

gia đóng góp của nhân dân để học sinh học tập và sinh hoạt tại trường. Hiện 

nay học sinh nôi trú dân nuôi đều đang được tập trung theo học tại các trường 

phổ thông cấp TH và THCS với mô hình như sau: 

* Cấp Tiểu học 

Thực hiện theo điều lệ trường tiểu học, tuy nhiên đối tượng học sinh nhập 

học là học sinh lớp 3 đến lớp 5 (chỉ dành cho học sinh có nhà cách trường từ 5 

km trở lên, riêng học sinh lớp 1, 2 các em còn quá nhỏ nên không thể xa gia 

đình được lên vẫn ở các điểm lẻ).  
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- Khác với trường Tiểu học khác là có một số học sinh được lưu trú, học 

tập và sinh hoạt tại trường chính đến cuối tuần mới có thể về thăm gia đình tại 

các thôn bản. 

-  Chế độ nuôi dưỡng do nhà nước hỗ trợ 140.000 đồng tiền ăn hàng tháng, 

hỗ trợ tiền mua các vật dụng sinh hoạt cá nhân… còn lại do cha mẹ học sinh 

đóng góp bằng lương thực và nhân công.  

- Nhà trường có hệ thống nhà lưu trú cho học sinh do cha mẹ học sinh 

đóng góp vật liệu tại địa phương và nhân công xây dựng (chủ yếu là nhà tạm, 

tranh, tre, nứa, lá)  

- Biên cán bộ quản lý: Đối với trường liên cấp TH, THCS thì có 01 Hiệu 

trưởng THCS phụ trách chung, 01 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn 

THCS, cấp tiểu học có 01 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; Trường TH 

độc lập thì biên chế theo điều lệ của trường TH. 

- Biên chế giáo viên: trường TH tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo giáo 

viên theo tỷ lệ 1,5, còn lại học 1 buổi là 1. 

- Với nhân viên phải đảm bảo cứ 30 học sinh lưu trú thì biên chế 01 

nhân viên phụ trách nuôi dưỡng. Các CBNV khác thì có trường đủ, có 

trường còn thiếu. 

* Cấp THCS  

Thực hiện theo điều lệ trường THCS, tuy nhiên một số đối tượng học sinh 

nhập học là học sinh lớp 6 đến lớp 9 trong diện nội trú dân nuôi (chỉ dành cho 

học sinh có nhà cách trường từ 5 km trở lên).  

- Khác với trường THCS khác là có học sinh được lưu trú, học tập và 

sinh hoạt tai trường chính đến cuối tuần mới có thể về thăm gia đình tại các 

thôn bản. 
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-  Chế độ nuôi dưỡng (Đối với học sinh nội trú) do nhà nước hỗ trợ 

140.000 đồng/tháng/HS, còn lại do cha mẹ học sinh đóng góp bằng lương 

thực và nhân công.  

- Nhà trường có hệ thống nhà lưu trú cho học sinh do cha mẹ học sinh 

đóng góp vật liệu địa phương và nhân công xây dựng (chủ yếu là nhà tạm làm 

bằng tranh, tre, nứa, lá)  

- Biên cán bộ quản lý: Đối với trường liên cấp TH, THCS thì có 01 Hiệu 

trưởng THCS phụ trách chung, 01 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn 

THCS, cấp tiểu học có 01 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; Trường 

THCS độc lập thì biên chế theo điều lệ của trường THCS. 

- Biên chế giáo viên: trường THCS tổ chức dạy học 1 buổi/ngày đảm bảo 

giáo viên theo tỷ lệ 1,9. 

- Với cán bộ, nhân viên chưa đảm bảo đủ về cán bộ hành chính phục vụ và 

thư viện, thiết bị, cứ 30 học sinh lưu trú thì biên chế 01 nhân viên phụ trách 

nuôi dưỡng.  

g. Môi trường dạy học, giáo dục 

Thực hiện dạy học theo chương trình của Bộ GD&ĐT và quản lý học sinh 

học tập trên lớp theo qui định. Việc tự học và tổ chức các hoạt động xã hội 

khác rất hạn chế vì thiếu giáo viên, thiếu phòng học để học 2 buổi/ngày, thiếu 

điện để học ban đêm, cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn. . . dẫn đến 

nhiều trường chưa tạo được môi trường học tập và giáo dục tốt cho học sinh 

nên chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế, chưa tận dụng được khoản thời 

gian rảnh của học sinh. Hoạt động tự học của các em học sinh diễn ra chưa 

phổ biến, chưa được quản lý theo khuôn khổ. Hầu như các em tự học vào lúc 

nào các em thích là chính vì chưa có giáo viên phụ trách quản lý, hoặc có thì 

cũng chỉ hô hào về mặt thời gian còn định hướng hay hướng dẫn các em học 

tập chưa được quan tâm.  
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h. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và điều kiện sinh hoạt 

Tại các xã đặc biệt khó khăn, rất thiếu mặt bằng nên khó tổ chức các hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Mặt bằng dân trí thấp, dân cư sống rải rác 

nên tổ chức các hoạt động xã hội chưa được thường xuyên, các hoạt động văn 

nghệ, thể dục thể thao chưa được chú trọng…dẫn đến chưa thu hút và tạo 

được động lực cho học sinh. 

Điều kiện sinh hoạt của học sinh thì càng khó khăn hơn, đa số các xã có 

học sinh nội trú dân nuôi đều tận dụng lớp học xuống cấp hoặc cha mẹ học 

sinh xuống làm nhà tạm (nguyên liệu rẻ tiền, tranh tre, nứa lá) để làm nhà lưu 

trú cho học sinh. Điều kiện ăn ở của các em hết sức thiếu thốn, không có điện, 

thiếu nước sạch, thiếu rau xanh. Giường ngủ thì tạm bợ bằng thân tre, vầu bổ 

nhỏ ghép vào và được gác lên các chạc cây…thiếu bàn tay chăm sóc của 

người lớn nên nhìn các em rất nhếch nhác. 

2.2. Nhận xét, đánh giá của CBQL về GV và HS về trường PTDT Bán trú 

dân nuôi  

* Nhận thức, ý nghĩa tác dụng 

Đại đa số cán bộ quản lý và giáo viên đều nhận thức về Mô hình bán trú 

dân nuôi là rất hiệu quả, đây chính là giải pháp cho việc huy động và duy trì 

sỹ số học sinh tạo tiền đề góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. 

* Công tác tổ chức thực hiện 

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều khó khăn 

mà bản thân nhà trường chưa thể tháo gỡ được như: tình trạng thiếu nhà lưu 

trú cho giáo viên và học sinh; chế độ làm thêm giờ và công tác quản trú của 

giáo viên không có; thiếu biên chế cán bộ, nhân viên và người nuôi dưỡng. 

Đặc biệt là sự khó khăn về kinh phí nuôi dưỡng, chế độ chi trả của nhà 

nước nhiều thủ tục, chậm đến tay học sinh dẫn đến nhiều nhà trường phải ghi 

nợ các quán đến nửa năm học mới thanh toán được. Sự đóng góp của phụ 
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huynh học sinh không đồng đều, không thường xuyên, số lượng ít trong khi 

đó thì giá cả leo thang. . . nhiều trường giáo viên phải đóng góp thêm để nuôi 

các em học sinh. Trường nào không lo được thì học sinh lại nghỉ học đến khi 

có chế độ mới tiếp tục đi học. 

Sự bất cập về chế độ như nhu cầu về lương thực của các em học sinh 

THCS lớn học sinh TH thế nhưng chế độ nhà nước cho đều như nhau. 

* Nhận định nhu cầu học sinh 

Mặc dù còn nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng học sinh vẫn thích đi học 

vì đến trường các em được học tập và sinh hoạt trong môi trường tập thể, 

được tham gia các phong trào VHVN, TDTT.  Đặc biệt hơn là các em sống xa 

gia đình được tự lập, tự khẳng định mình, được chăm sóc nuôi dưỡng tương 

đối chu đáo. Bản thân các em học sinh là con em hộ nghèo cho nên cha mẹ 

bận lao động sản xuất ít có thời gian chăm sóc và dạy dỗ con cái, đến trường 

các em được chăm sóc ân cần, được sinh hoạt trong môi trường tập thể nên 

các em rất thích đi học bán trú. 

Nhận xét 

Đa số những học sinh Bán trú dân nuôi đều có nhà cách trường từ 5 - 20 

km, phải vượt nhiều đèo, suối rất khó khăn với các em nhỏ. Chưa kể mùa 

mưa, các con suối thường xuyên có lũ quét nên rất nguy hiểm với các em khi 

đến trường hàng ngày. Ở Bán trú các em không còn phải đối mặt với những 

nguy hiểm đó. 

 Ở bán trú thầy cô giáo có thể kiểm tra việc học của các em thường xuyên 

hơn, nắm được sức học của từng em và có điều kiện giúp đỡ các em. Vì thực 

chất khi về nhà các em không có điều kiện học tập như được ở nội trú do cha 

mẹ các em còn phải lo miếng cơm manh áo không thể quan tâm đến việc học 

tập của con em mình. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
53 

 Với mô hình bán trú dân nuôi, các em được tập trung ăn, ở và học tại chỗ, 

được giao lưu, gặp gỡ với bạn bè và thầy cô thường xuyên hơn. Qua đó, các 

em có cơ hội nói tiếng phổ thông nhiều hơn. Đây là một cách luyện nói tốt 

nhất, bởi vì thực tế cho thấy khi các em không dùng tiếng phổ thông thường 

xuyên thì sẽ nhanh quên. Như thế, việc tiếp thu kiến thức của các em cũng bị 

hạn chế, đồng thời các thầy cô giáo - không phải ngay từ đầu ai cũng biết 

tiếng dân tộc nên rất khó khăn trong việc truyền thụ và giảng dạy . 

 Hạn chế được tình trạng bỏ học giữa chừng, có nhiều cơ hội luyện tiếng 

phổ thông, không còn những em phải bỏ học vì nhà xa trường, tạo điều kiện 

tốt hơn cho học sinh vùng cao ... là những ưu điểm mà mô hình bán trú dân 

nuôi mang lại. 

Theo học trường bán trú, các em còn rất nhiều khó khăn, phải tự lập như 

kiếm củi, nấu cơm, giặt giũ... HS phải tự chăm sóc bản thân vì sống xa cha 

mẹ là biện pháp rèn kĩ năng sống tự lập cho các em rất tốt. 

Các thầy cô giáo thì ở tại chỗ nên thuận lợi cho công tác giảng dạy và quản 

lý bán trú. Khó khăn còn nhiều, song mô hình bán trú dân nuôi rõ ràng rất phù 

hợp với nhu cầu học tập của con em các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. 

Mặc dù đã có sự đầu tư và quan tâm nhưng mô hình quản lý trường Bán 

trú dân nuôi cũng mới chỉ diễn ra như là một giải pháp tạm thời, chưa có sự 

chỉ đạo cụ thể từ Trung ương, cơ cấu tổ chức chưa đồng bộ, chưa có qui chế 

hoạt động. Sự đầu tư chưa đồng bộ mới chỉ là đầu tư theo kiểu giải pháp tình 

thế. Hoạt động Bán trú dân nuôi gần như được phó mặc cho nhà trường, gia 

đình học sinh chưa thật sự quan tâm, chính quyền địa phương cấp xã chưa vào 

cuộc do vậy nó diễn ra theo hướng tự do mạnh trường nào trường đó làm hoặc 

làm theo kiểu hình thức. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn và mang tính tạm bợ. 

Các hoạt động giáo dục chưa đi vào nề nếp cụ thể, môi trường giáo dục chưa 

http://vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=th?c+t?
http://www.vatgia.com/hoidap/quicksearch.php?keyword=d�n+t?c
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được xây dựng bài bản và khoa học, chưa tiếp cận với quan điểm chỉ đạo 

“Xây dựng môi trường học tập thân thiên học sinh tích cực” 

Mặc dù vậy nhưng mô hình trường PTDTBT dân nuôi vẫn là một giải 

pháp sáng tạo và đầy ý nghĩa như nhận định “Mô hình học sinh nội trú dân 

nuôi là một trong những sáng tạo rất có ý nghĩa, cần nhân rộng và tập trung 

làm tốt để nuôi dưỡng những ước mơ tri thức cho con em đồng bào các dân 

tộc thiểu số đang gặp khó khăn” (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu 

tại hội nghị về trường PTDT nội trú dân nuôi tổ chức tại Điện Biên ngày 

11/ 7/2009)  

Kết luận chƣơng 2 

 

Tổng kết mô hình và phân tích, đánh giá thực tiễn cho thấy: Mô hình 

trường PTDTBT dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang 

đang được nhân dân các dân tộc (đặc biệt là dân tộc thiểu số) và cán bộ quản 

lý, giáo viên đặc biệt quan tâm. Hàng năm số lượng trường có học sinh nội trú 

dân nuôi và học sinh tăng rất đáng kể. Chất lượng giáo dục vùng khó ngày 

một được cải thiện, mô hình quản lý cũng đang dần được hình thành. Có thể 

nói đây là giải pháp tối ưu cho chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn. 

Mặc dù có nhiều ưu điểm song mô hình trường PTDTBT dân nuôi vẫn bộc 

lộ nhiều hạn chế như: 

- Chưa huy động được sự quan tâm đầu tư và quản lý của cả cộng đồng địa 

phương. 

- Chưa hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động, chưa có hệ thống 

các văn bản chỉ đạo đầy đủ, chưa có mô hình quản lý một cách khoa học và 

thống nhất. 

- Công tác quản lý chất lượng giáo dục còn lỏng lẻo, chưa khoa học, còn 

mang đậm yếu tố chủ quan. Chưa tận dung được thời gian để bồi dưỡng tiếng 
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Việt và rèn kỹ năng tự học, kỹ năng sống cho học sinh. Chất lượng và hiệu 

quả giáo dục còn thấp, chưa bền vững. 

- Cơ sở vật chất còn thiếu và yếu, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ 

và hiện đại. Chế độ cho học sinh và giáo viên chưa được đáp ứng thoả đáng, 

chưa trở thành chính sách chung cho các địa phương. 

- Chưa có biện pháp và chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực trong trường  PTDTBT dân nuôi. 

 Từ những hạn chế trên cho thấy để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 

dục tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang cần phải hoàn thiện mô 

hình quản lý trường PTBT dân nuôi thật sự có hiệu quả, cơ chế hoạt động 

của nhà trường phải đúng pháp luật. Chế độ, chính sách dành cho loại 

trường này phải cụ thể, phù hợp với đặc điểm chung của các vùng miền. 

Mô hình quản lý trường PTDTBT là mô hình quản lý giáo dục theo mối 

liên hệ đa chiều, mô hình quản lý có sự tham gia, đồng thời là một mô hình 

quản lý đặc biệt của mô hình trường chuyên biệt ở các vùng đặc biệt khó 

khăn. Do đó khi hoàn thiện mô hình quản lý phải đảm bảo tính chuyên biệt 

và phù hợp với đặc thù địa phương. 

 Những yêu cầu đó chính là tiền đề cho việc xây dựng các giải pháp trong 

luận văn  “Mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi tại các xã đặc biệt khó 

khăn của tỉnh Hà Giang”. 
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CHƢƠNG 3 

MÔ HÌNH QUẢN LÝ TRƢỜNG PTDT BÁN TRÚ DÂN NUÔI Ở 

CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH HÀ GIANG 

3.1.  Một số nguyên tắc chung trong việc hoàn thiện mô hình quản lý 

trƣờng PTDT bán trú dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

Mục đích của việc hoàn thiện mô hình quản lý trường PTDT bán trú dân 

nuôi tại các xã vùng khó là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó 

khăn, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc 

phòng. Trong quá trình hoàn thiện mô hình quản lý trường PTDTBT phải 

bám chắc mục đích nghiên cứu đồng thời phải gắn với điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội của các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

Một mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi phải có tính đồng bộ, tức 

là các yếu tố, các bộ phận, các mặt mạnh của mô hình phải được cơ cấu đầy 

đủ (về lượng), đạt chuẩn (về chất và qui cách), có sự tương thích (về mối 

quan hệ logic) đảm bảo cho mô hình quản lý được vận động trong trạng thái 

cân bằng, ổn định và phát triển bền vững. Vì vậy khi xây dựng mô hình quản 

lý trường PTDTBT dân nuôi phải đảm bảo sự chỉ đạo có hệ thống từ chủ 

trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và phù hợp với 

mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương. Phải đảm bảo cho 

mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi được cấu trúc theo hướng chuẩn 

hoá, hiện đại hoá theo kịp với mặt bằng giáo dục quốc gia. 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 

Bất cứ cái mới nào, đều là sự cải biên, phát triển từ cái cũ (cái trước nó). 

Không có cái gì ra đời từ hư vô. Trong quá trình phát triển, cái cũ đã tạo ra 

những yếu tố, những tiền đề, những yêu cầu cho sự chuyển hoá sang cái mới. 
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Do vậy, để kế thừa những mặt ưu việt của mô hình quản lý trường phổ thông 

có học sinh nội trú dân nuôi, cần lưu ý: Phải tiến hành khảo sát, đánh giá, tổng 

kết các mô hình quản lý cũ, phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng yếu tố 

cấu thành mô hình quản lý đang tồn tại. Tiếp thu các giá trị, những yếu tố phù 

hợp cho mô hình quản lý mới. Sửa chữa, bổ sung nhưng yếu tố cũ có hạt nhân 

hợp lý nhưng chưa hoàn chỉnh. Phát triển những ý tưởng của mô hình quản lý 

cũ để phát triển thành những yếu tố mới có giá trị trong mô hình quản lý 

trường PTDTBT dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn.  

3.1.4. Nguyên tắc tính hiệu quả 

Hiệu quả có thể được hiểu là mục tiêu cuối cùng, sản phẩm cuối cùng 

(Thành phẩm) mà hoạt động của tổ chức, của con người cần đạt được, 

trong đó có công tác quản lý. Thiết kế mô hình quản lý trường PTDTBT 

dân nuôi mà không lấy hiệu quả giáo dục làm căn cứ thì hoạt động quản lý 

trở lên vô nghĩa.  

Hoàn thiện quản lý mô hình trường PTDTBT dân nuôi phải có kế hoạch, 

phải đảm bảo tính khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục tại 

các xã đặc biệt khó khăn. 

3.1.5. Nguyên tắc tính thiết thực và cụ thể  

Thực tiễn là các hoạt động của con người (cải tạo tự nhiên, xã hội) đã và 

đang diễn ra trong đời sống hiện thực. Thực tiễn luôn là tiêu chuẩn của chân 

lý, là cái cho ta câu trả lời về nhận thức và hoạt động của con người có phù 

hợp với khách quan hay không. Vì vậy, việc thiết kế mô hình quản lý trường 

PTDTBT dân nuôi không chỉ dựa vào các lý thuyết khoa học (mặc dù rất 

quan trọng), mà còn phải phù hợp với thực tiễn giáo dục nước nhà và địa 

phương, phải có quan điểm lịch sử - cụ thể. Do đó cần thực hiện một cách bài 

bản, thiết thực và cụ thể. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
58 

Trong qúa trình hoàn thiện phải tăng cường tìm hiểu thực tế, nắm bắt 

thông tin đa chiều, phát hiện và phân tích tổng kết và phổ biến những kinh 

nghiệm tiên tiến nhằm nhân rộng điển hình, phát huy được hiệu quả tối đa. 

Hoàn thiện mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi phải  phù hợp với 

các điều kiện hiện có của địa phương từ chủ trương, chính sách đến tổ chức 

thực hiện. Phù hợp với nguồn nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất sẵn có của 

từng địa phương. 

3.2.  Một số giải pháp hoàn thiện mô hình quản lý trƣờng PTDT Bán trú 

3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và cơ chế hoạt động 

trường PTDT Bán trú dân nuôi 

3.2.1.1. Mục tiêu và ý nghĩa: 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động trường PTDTBT dân nuôi 

là việc làm cấp bách, có ý nghĩa quyết định cho sự thành công của mô hình 

trường PTDTBT dân nuôi. Cơ cấu tổ chức phải đồng bộ và đủ về số lượng 

cũng như chất lượng, qui chế phải chặt chẽ, đúng pháp luật và phù hợp với 

điều kiện thực tế của vùng đặc biệt khó khăn. 

Ban hành được các văn bản chỉ đạo cụ thể về qui chế, điều lệ và biên chế 

cho trường PTDTBT dân nuôi. 

3.2.1.2. Nội dung: 

Trường PTDT Bán trú dân nuôi là trường phổ thông có nhiều cấp học (TH, 

THCS) thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đặt tại trung tâm các xã có 

điều kiện đặc biệt khó khăn, có đủ các điều kiện phục vụ công tác giảng dạy 

và học tập, có hệ thống nhà lưu trú cho giáo viên và học sinh, có bếp ăn tập 

thể, có diện tích đất để tăng gia sản xuất nhằm cải thiện đời sống cho giáo 

viên và học sinh. 

Trường PTDT Bán trú dân nuôi do UBND cấp huyện thành lập, Phòng 

GD&ĐT quản lý. Nhà trường hoạt động theo điều lệ trường TH, THCS và 
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thực hiện theo qui chế của Bộ GD&ĐT, theo văn bản hướng dẫn của tỉnh và 

kế hoạch của chính quyền địa phương cấp huyện, xã. 

Trường PTDTBT thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trường 

học và các nhiệm vụ sau: 

1. Hằng năm đề xuất chỉ tiêu, lập kế hoạch và tham gia xét duyệt học 

sinh bán trú. 

2. Giáo dục học sinh về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 

nước, bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.  

3. Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, lao động, văn hóa thể thao 

và tổ chức nuôi dưỡng phù hợp với học sinh bán trú.  

Biên chế theo Thông tư số: 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 

2008 về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường 

chuyên biệt công lập cụ thể như sau: 

a) Biên chế cán bộ quản lý:  

- Mỗi trường có 01 Hiệu trưởng và có không quá 02 Phó hiệu trưởng. 

- Yêu cầu về biên chế cán bộ quản lý: Gồm có 01 hiệu trưởng có trình độ 

đại học QLGD hoặc chuyên môn THCS đã qua giảng dạy 03 năm và bằng 

trung cấp chính trị; là Đảng viên ĐCSVN; 01 hiệu phó chuyên môn THCS có 

trình độ Cao đẳng đã qua giảng dạy 03 năm; 01 hiệu phó chuyên môn TH có 

trình độ Cao đẳng và đã qua giảng dạy 03 năm. 

b) Biên chế giáo viên: 

- Đối với cấp tiểu học, mỗi lớp được bố trí không quá 1,5 biên chế/lớp;  

- Đối với cấp trung học cơ sở mỗi lớp được bố trí không quá 2,3 biên 

chế/lớp; 

- Mỗi trường được bố trí 01 biên chế giáo viên làm tổng phụ trách Đội 

Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 

c) Biên chế học sinh: 
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- Biên chế: Mỗi trường không quá 30 lớp, mỗi lớp TH không quá 25 học 

sinh, lớp THCS không quá 35 học sinh. Biên chế học sinh bán trú không nhất 

thiết phải theo lớp, có thể học hoà đồng với học sinh khác. 

- Tuyển sinh: Huy động tất cả học sinh tại các điểm lẻ từ lớp 3 trở lên 

đến lớp 9 về lưu trú tại trường chính để học tập và sinh hoạt. Đối với các lớp 

1, 2 thì tổ chức học tại điểm lẻ, học sinh lớp 1, 2 nếu cách trường chính không 

quá 2 km thì về học tại trường chính. 

Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở các trường 

PTDTBT dân nuôi theo quy định của quy chế tuyển sinh TH và truyển sinh 

THCS của Bộ GD&ĐT.  

Đảm bảo tuyển sinh đúng đối tượng, đúng quy mô, phù hợp với quy 

hoạch đào tạo cán bộ của địa phương, chú ý tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho các 

dân tộc ít người đặc biệt khó khăn.  

d) Biên chế làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, nhân viên văn phòng: 

- Mỗi trường được bố trí 01 biên chế làm công tác thư viện và 01 biên chế 

làm công tác thiết bị, thí nghiệm; 

- Mỗi trường được bố trí biên chế: 01 văn thư kiêm thủ quỹ, 01 kế toán và 

01 cán bộ y tế trường học. 

- Biên chế nhân viên bảo vệ và nuôi dưỡng: Cứ 30 học sinh lưu trú thì biên 

chế 01 nhân viên nuôi dưỡng. 

- Mỗi trường được hợp đồng 02 bảo vệ. 

e) Chế độ: 

- Chế độ cho học sinh: Đề nghị Nhà nước hỗ trợ học sinh bằng nguồn vốn 

trong chương trình 135; 134 hoặc các nguồn riêng của Chính phủ cụ thể như 

sau: học sinh cấp THCS là 0.6 mức lương tối thiểu/HS/tháng; học sinh tiểu 

học là 0.5 mức lương tối thiểu/HS/tháng (không quá 9 tháng). Chính quyền 

địa phương các cấp lo dụng cụ nấu ăn, giường chiếu, chăn màn và hỗ trợ thêm 
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kinh phí bằng nguồn vượt thu ngân sách hàng năm để bù giá và thanh toán 

tiền lương cho nhân viên nuôi dưỡng; Cha mẹ học sinh đóng góp gạo (hoặc 

ngô) 13 Kg/HS THCS/tháng; 10 kg/HS TH/tháng. 

HS được ăn sáng, trưa và tối theo định mức, đảm bảo chế độ dinh dưỡng 

mức tối thiểu theo lứa tuổi và vệ sinh an toàn thực phẩm mức tối đa. Học sinh 

được khám chữa bệnh thường xuyên và định kỳ theo chương trình mục tiêu 

của Chính phủ. Được cấp sách giáo khoa, vở viết, các đồ dùng học tập khác, 

không thu tiền. 

- Chế độ cho CBQL và giáo viên: Cán bộ QL, giáo viên được hưởng chế 

độ quản trú và các chế độ khác như chế độ của CBQL, GV trường chuyên biệt 

(trường PTDT nội trú cấp huyện). 

g) Công tác quản lý học sinh: 

- Quản lý lưu trú: Học sinh được ở lưu trú trong tuần, cuối tuần có thể về 

gia đình lấy lương thực và thăm gia đình.  

- Công tác tự quản: được học tập, lao động và sinh hoạt theo lớp. Lưu trú 

theo phòng quản lý và dưới sự giám sát kiểm tra của tổ cờ đỏ và lớp trực tuần.  

- Quản lý có sự tham gia (Cộng đồng quản lý): Ban chỉ đạo địa phương 

phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên giám sát các hoạt 

động của học sinh như sinh hoạt ngoại khóa, ăn ở nội trú. Lắng nghe thông tin 

phản hồi từ phía các em về chương trình học tập, sự chăm lo nhiệt tình của 

giáo viên từ đó có nội dung đàm phán với nhà trường. Sự quản lý bởi cộng 

đồng sẽ giúp nhà trường nhận được thông tin ngược để điều chỉnh các hoạt 

động giáo dục từ đó sẽ có những điều chỉnh kịp thời. 

- Chế độ học tập: 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, buổi tối các em 

học tập trung trên lớp từ 8 giờ đến 9g30, dưới sự quản lý của ban cán sự lớp 

và giáo viên chủ nhiệm. Hàng tuần có các buổi học ngoại khóa hặc đi tham 

quan dã ngoại theo kế hoạch của liên Đội... 
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- Chế độ lao động vệ sinh cá nhân: các em tham gia vệ sinh trường lớp, vệ 

sinh khu lưu trú, vệ sinh cá nhân vào giờ nghỉ theo lịch của ban quản trú. 

Được xem ti vi và sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao theo lịch. Tham gia thể 

dục buổi sáng theo qui định và thể dục giữa giờ ra chơi. 

h) Công tác giảng dạy và quản trú của giáo viên: 

Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học dạy 21 

tiết/tuần; cấp trung học cơ sở dạy 17 tiết/tuần; Giáo viên chủ nhiệm lớp ở 

trường phổ thông dân tộc bán trú được tính 4 tiết chủ nhiệm trong 1 tuần.  

Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém và học 

sinh khuyết tật. Ngoài giờ lên lớp giáo viên tham gia cùng lớp trực tuần 

hướng dẫn các em lao động vệ sinh trường lớp, tham gia tăng gia sản xuất để 

cải thiện bữa ăn hàng ngày.  

Giúp đỡ các em học sinh về các kỹ năng sống, kĩ năng học tập và sinh hoạt vì 

các em học sinh xa gia đình và cha mẹ lên thiếu bàn tay chăm sóc và giáo dục của 

gia đình. Mỗi giáo viên phải là một nhà giáo dục, một người thân của các em. 

3.2.1.3. Điều kiện: 

Để thực hiện được các nội dung trên cần phải có các điều kiện sau: 

- Phải tham mưu và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng và ban 

hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về tổ chức, biên chế, chế 

độ chính sách cho giáo viên và học sinh và qui chế hoạt động của nhà trường. 

- Trường PTDTBT dân nuôi phải được ưu tiên về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, diện tích và mặt bằng đất. Được ưu tiên lựa chọn cán bộ quản lý và 

giáo viên có năng lực, đủ biên chế. 

3.2.2. Giải pháp 2:  Huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương 

3.2.2.1 Mục tiêu, ý nghĩa:  

- Huy động được sự tham gia của cộng đồng địa phương vào công tác xây 

dựng và quản lý trường PTDTBT dân nuôi có ý nghĩa hết sức lớn lao. Công 
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nhận trách nhiệm tham gia hiệu quả và đầy đủ của cộng đồng địa phương đối 

với quản lý trường PTDT bán trú dân nuôi chính là tạo ra động lực thu hút sự 

quan tâm của cộng đồng vào công tác giáo dục vùng khó. 

- Quản lý trường PTDT bán trú dân nuôi theo cách hiệu quả với sự tham 

gia tích cực của các cộng đồng tại địa phương. Tạo ra mô hình quản lý trường 

PTDT Bán trú đảm bảo tính khoa học, tính thời đại và khả thi. Đổi mới 

phương pháp quản lý theo xu thế xã hội hoá công tác quản lý trường học. Xây 

dựng thành công môi trường học tập thân thiện học sinh tích cực. 

3.2.2.2. Nội dung:  

Để huy động được sự tham gia của cộng đồng địa phương trước hết phải 

nâng cao nhận thức về vai trò của nhà trường, vai trò của cộng đồng trong 

công tác giáo dục học sinh nội trú dân nuôi tại địa phương. 

 Nâng cao nhận thức về kết quả và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công công tác dạy và học. 

 Nâng cao hiểu biết những thành tựu, những đóng góp to lớn của trường 

PTDTBT dân nuôi trong sự phát triển kinh tế xã, hội của địa phương. 

 Làm rõ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính 

quyền địa phương và cộng đồng dân cư tại địa phương trong công tác quản lý, 

chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà trường PTDTBT dân 

nuôi, với giáo viên và học sinh nội trú dân nuôi trên địa bàn. Để làm được 

điều đó cần tổ chức tốt các nội dung cơ bản sau: 

- Thành lập Ban chỉ đạo các cấp về học sinh nội trú dân nuôi gồm các 

thành phần sau: 

+ Cấp tỉnh: Lãnh đạo HĐND làm trưởng ban, lãnh đạo UBND tỉnh làm 

phó ban thường trực, lãnh đạo Sở GD&ĐT phó ban, các thành viên gồm lãnh 

đạo: Sở tài chính kế hoạch, Ban tôn giáo dân tộc, Sở y tế, Tỉnh Đoàn, Hội phụ 

nữ, Sở văn hoá, Sở công an, UBND các huyện. 
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+ Cấp huyện: Lãnh đạo UBND huyện làm trưởng ban, Lãnh đạo Phòng 

GD&ĐT làm phó ban thường trực, các thành viên gồm lãnh đạo: Phòng tài 

chính kế hoạch, Phòng tôn giáo dân tộc, Phòng y tế, huyện Đoàn, Hội phụ nữ, 

Phòng văn hoá, công an huyện, UBND các xã. 

+ Cấp xã:  Lãnh đạo UBND làm trưởng ban,  hiệu trưởng trường PTDTBT 

làm phó ban thường trực, Chủ tịch hội CMHS phó ban, các thành viên gồm: 

trạm y tế, Đoàn TNCSHCM xã, Hội phụ nữ xã, Mặt trận tổ quốc, các trưởng 

thôn, trưởng họ, già làng có uy tín... 

- Tổ chức các hội nghị tổng kết năm học có sự tham gia của các Ban 

ngành, Đoàn thể, Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đóng 

trên địa bàn và Phụ huynh học sinh. Trong hội nghị, cần thảo luận phân tích 

các mặt đã đạt được, mặt còn tồn tại của công tác quản lý, thực hiện chế độ và 

giáo dục học sinh nội trú dân nuôi. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân thấy được vai trò của giáo 

dục trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gia đình. 

- Phối hợp với cán bộ tư pháp xã, với Ban tuyên truyền, phổ biến luật và 

giáo dục pháp luật xuống các thôn bản, cụm dân cư để tổ chức tuyên truyền 

phổ biến: Luật giáo dục, Luật bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em, Luật phổ cập 

giáo dục, Công ước quốc tế về quyền trẻ em...để nhân dân hiểu rõ quyền và 

nghĩa vụ của gia đình và trẻ em. 

- Tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng hương ước, qui ước 

...về công tác giáo dục, khuyến học trong cộng đồng dân cư. 

- Hàng năm tổ chức các hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng những cá 

nhân, hộ gia đình và tổ chức có thành tính xuất sắc trong công tác giáo dục, 

quản lý học sinh nội trú dân nuôi. 

- Huy động sự đóng góp kinh phí, vật liệu, nhân lực. . . của xã hội, các nhà 

hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa 
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bàn vào xây dựng trường lớp, trang thiết bị và các điều kiện sinh hoạt, học tập 

cho các em học sinh nội trú dân nuôi. 

Công tác quản lý nhà trường cần tham mưu cho Ban chỉ đạo xã và phối 

hợp giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh, cộng đồng dân cư, các cơ quan ban 

ngành đoàn thể tại địa phương, theo qui trình cụ thể như sau: 

- Giai đoạn 1: Công tác chuẩn bị (Ban giám hiệu xác định các bên liên 

quan và thành viên tích cực trong ban đại diện cha mẹ học sinh và cộng đồng) 

- Giai đoạn 2: Tổ chức đàm phán (đàm phán giữa các bên liên quan về 

trách nhiệm trong phối hợp quản lý, xây dựng cơ chế quản lý và giám sát) 

- Giai đoạn 3: Tổ chức thực hiện (Thực hiện quản lý theo cơ chế, hàng 

tháng họp mặt để cung cấp thông tin phản hồi và điều chỉnh) 

- Giai đoạn 4: Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá (Đánh giá hiệu quả của 

công tác phối hợp, những ưu điểm, nhược điểm đồng thời chỉnh lý bổ xung 

qui chế phối hợp, cơ chế giám sát và xây dựng kế hoạch phối hợp cho năm 

học tới ) 

3.2.2.3. Điều kiện: 

Để huy động được sự tham gia của cộng đồng địa phương thì phải có sự 

chỉ đạo của cấp uỷ, Đảng bộ các cấp trong việc chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo 

các cấp. Sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương 

trong việc kiểm điểm, đánh giá công tác quản lý, qui hoạch cán bộ và thực 

hiện kế hoạch đối với công tác nội trú dân nuôi. 

Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT cùng với BGH các trường PTDTBT dân 

nuôi phải là các đơn vị tham mưu đắc lực cho cấp uỷ Đảng và chính quyền 

địa phương các cấp trong việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, xây dựng cơ chế 

hoạt động, chính sách cho giáo viên và học sinh trường PTDTBT dân nuôi. 
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Trường PTDTBT dân nuôi phải là trung tâm văn hoá của địa phương, phải 

là cầu nối giữa các lực lượng giáo dục. Được cộng đồng và nhân dân tin 

tưởng khi giao trọng trách giáo dục con em họ. 

3.2.3. Giải pháp 3:  Quản lý chất lượng giáo dục một cách có hiệu quả 

3.2.3.1. Mục tiêu: 

Chất lượng giáo dục là đích cuối của hoạt động giáo dục, quản lý chất 

lượng giáo dục tốt là hoạt động giáo dục thành công và đạt hiệu quả cao. 

Quản lý chất lượng giáo dục trong nhà trường PTDTBT dân nuôi phải đảm 

bảo tính khoa học, khách quan và đồng bộ, phù hợp với đặc điểm học sinh 

dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. Quản lý chất lượng trong trường PTDTBT 

dân nuôi chính là quản lý các hoạt động giáo dục, trong quản lý phải đảm bảo 

tính linh hoạt và hiệu quả. Tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực cho các 

em để các em học sinh có hứng thú và yên tâm học tập. 

3.2.3.2. Nội dung: 

- Quản lý chất lượng giáo dục học sinh theo qui trình quản lý giáo dục. 

Đảm bảo công tác giảng dạy theo chương trình, việc kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của học sinh đảm bảo khách quan, công bằng và chính xác. Rèn luyện 

thói quen và kỹ năng học tập cho học sinh, thường xuyên giáo dục đạo đức lối 

sống, giáo dục lao động và sinh hoạt tập thể.  

- Đặc biệt chú ý đến giáo dục học sinh trong môi trường tập thể thông qua 

giáo dục ý thức, trách nhiệm với tập thể. Do HS tuổi còn nhỏ đã phải xa gia 

đình nên nhà trường phải xây dựng môi trường tập thể tốt như sự đoàn kết, 

thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong tập thể. 

- Hàng tuần tổ chức buổi nói chuyện vào tối thứ hai, các thầy cô giáo, cán 

bộ quản lý, các em học sinh khá, giỏi kể những câu chuyện có ý nghĩa giáo 

dục cao, gần gũi với cuộc sống sinh hoạt của các em để qua đó giáo dục nhân 

cách, bồi dưỡng tiếng Việt cho học sinh dân tộc. 
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- Xây dựng qui chế thi đua với nhiều hình thức như đôi bạn cùng tiến, 

phòng ở lưu trú điển hình, tổ học tập tốt, lớp tiên tiến…từ đó tạo không khí 

thi đua sôi nổi trong tập thể học sinh để các em hoà đồng và chia sẻ với nhau, 

cùng động viên nhau học tập tốt. 

- Quản lý tài chính công khai, minh bạch. Thực đơn trong bữa ăn hàng 

tuần của học sinh cần có sự bàn bạc của học sinh trong buổi sinh hoạt lớp và 

được công khai hàng ngày về giá tiền và thực đơn.  

- Ban chỉ đạo địa phương, CBQL, GV thường xuyên thăm hỏi động viên 

các em đồng thời lắng nghe ý kiến tâm sự và nhu cầu về điều kiện CSVC 

phục vụ sinh hoạt của các em ở lưu trú. Qua đó có ý kiến chỉ đạo và điều 

chỉnh cho phù hợp để tạo điều kiện và môi trường học tập thuận lợi nhất cho 

học sinh. 

- Công tác quản lý cơ sở vật chất cần giao cụ thể cho người sử dụng có 

trách nhiệm quản lý. Hàng tuần học sinh tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, 

bếp ăn và xắp xếp, bảo quản trang thiết bị học tập. 

 - Các trường tận dụng sức lao động sẵn có và nguồn thực phẩm dư, tổ 

chức hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp cây, con giống cho học sinh trồng rau, 

nuôi lợn, thả cá ... để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các em. Thông qua lao 

động, giáo dục và hình thành nhân cách học sinh, tránh tư tưởng ỷ lại hoàn 

toàn vào sự hỗ trợ của nhà nước.  

 * Rèn thói quen, kỹ năng và phương pháp tự học  

Nhiều giáo viên cho rằng chỉ cần học sinh cố gắng học là có thể đạt kết 

quả tốt, nhưng thật ra điều đó chưa đủ bởi vì nếu học sinh chỉ có sự cần cù 

chăm chỉ mà chưa có kỹ năng tự học và biết cách tự học có hiệu quả thì cũng 

chưa thể đạt được kết quả tốt. Có kỹ năng và phương pháp tự học là một điều 

quan trọng đối với học sinh dân tộc trong các trường PTDTBT dân nuôi.  
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Hiện nay ở trường PTDTBT dân nuôi điều này chưa thật sự được quan 

tâm đúng mức hoặc có quan tâm nhưng chưa thường xuyên và liên tục. 

Hệ quả của phương pháp học không tốt là lãng phí thời gian, thành tích học 

tập kém, thậm chí thi rớt dẫn đến chán nản, thất vọng và bất mãn. Để rèn cho 

học sinh phổ thông dân tộc thiểu số có thói quen, kỹ năng và phương pháp tự 

học là việc làm vô cùng quan trọng trong các trường PTDTBT dân nuôi. Đặc 

điểm của học sinh dân tộc trong các trường PTDTBT dân nuôi là các em 

không thể đi về trong ngày nên phải ở nội trú tại trường suốt cả tuần và có 

nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu sử dụng thời gian này một cách có kế hoạch, 

khoa học trong việc rèn cho các em thói quen, kỹ năng tự học và phương pháp 

học tập có hiệu quả sẽ giúp các em củng cố và khắc sâu được kiến thức từ đó 

nâng cao được chất lượng dạy học. Để hình thành cho học sinh dân tộc có thói 

quen, kỹ năng và phương pháp học tập tốt các nhà trường cần làm tốt một số 

biện pháp sau: 

  -  Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch học tập 

Trước khi làm bất cứ chuyện gì, nên lập kế hoạch. Nếu không có kế 

hoạch thì không làm chủ được thời gian, nhất là khi có điều gì bất trắc xảy đến. 

Một kế hoạch học tập tốt cũng giống như chiếc phao cứu hộ. Mỗi người, tùy 

vào nhu cầu của mình, sẽ lập một kế hoạch học tập riêng, kế hoạch đó có thể 

thay đổi khi cần, nhưng điều quan trọng là phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra. 

Đối với học sinh trường PTDTBT dân nuôi thì kế hoạch học tập cá 

nhân cần qui định cụ thể vì các em có thời gian tự học tập trung trên lớp có sự 

chỉ đạo của giáo viên, học tập trung tự quản và tự học khi các em cảm thấy có 

nhu cầu tại phòng riêng. Để giúp học sinh xây dựng được kế hoạch tự học phù 

hợp người giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp với giáo viên bộ môn đánh giá 

cụ thể năng lực học tập và thói quen cũng như tính cách của từng học sinh. 
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Xác định rõ năng khiếu sở trường của từng em để qua đó tư vấn cho em cách 

xây dựng kế hoạch học tập riêng cho mình bằng thời gian biểu cụ thể. 

Kế hoạch học tập giúp quản lý thời gian, bất cứ ai cũng có 168 giờ mỗi 

tuần, nhưng có người sử dụng quỹ thời gian đó có hiệu quả hơn người khác. 

HS có rất nhiều thứ để làm, giáo viên  hãy chỉ cho HS liệt kê tất cả công việc 

trong ngày cho từng ngày (Học, tham gia công tác tập thể, thể thao, tắm rửa, 

ăn uống, ngủ, đi lại, đi chơi, về thăm gia đình, …) sau đó chỉ cho các em thấy 

nếu mỗi tuần mà thời gian để tự học còn ít hơn 30 giờ thì hãy kiểm điểm lại 

xem tại sao mình phí thời gian như vậy và thời gian dành cho hoạt động gì 

nhiều mà chưa thật cần thiết thì điều chỉnh lại. 

- Hướng dẫn học sinh chọn địa điểm, thời gian tự học để có hiệu quả 

Học sinh trường PTDTBT dân nuôi cũng như học sinh ở các trường 

PTDT Nội trú ngoài thời gian học trên lớp ra các em còn có thời gian tự học 

tập trung nhưng thực tế việc học này chưa đạt hiệu quả cao bởi khi ngồi tập 

trung học thì các em dễ bị phân tán tư tưởng hoặc bị gò ép môn học. Hãy để 

cho học sinh có thể học ở bất kỳ nơi nào các em muốn, mặc dù rõ ràng có một 

số nơi thuận lợi hơn cho việc học.  

Thư viện (hoặc thư viện thân thiện), phòng đọc sách, phòng riêng hoặc 

có thể là dưới gốc cây (học sinh dân tộc có môi trường sống gần thiên nhiên 

nên các em cảm thấy thoải mái khi gần cây cối), quan trọng là nơi đó không 

làm phân tán sự tập trung của các em. Cho nên hãy làm cho việc lựa chọn nơi 

học thích hợp trở thành một phần của thói quen học tập của học sinh. 

Nói chung lúc nào cũng có thể tự học nhưng chỉ nên học lúc chúng ta 

thoải mái, minh mẫn, vào đúng khoảng thời gian đã lên kế hoạch để học. 

Nguyên tắc là không học trong vòng 30 phút sau khi ăn, và trước khi đi ngủ, 

không học ngốn vào giờ chót  trước khi đến lớp.  
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Hãy chỉ cho học sinh nội dung học và cách học trước để chuẩn bị cho 

giờ lên lớp, cần đọc tất cả những tài liệu, cần đọc trước và ghi chú thích 

những điểm chưa hiểu. Nếu trong giờ học cần phải phát biểu hoặc trả bài cần 

hướng dấn các em nên dùng khoảng thời gian ngay trước các giờ học này để 

luyện tập kỹ năng phát biểu với các học sinh khác (nếu cần). Điều này sẽ giúp 

học sinh hoàn thiện kỹ năng phát biểu.  

Nếu học sau giờ lên lớp, cần chú ý xem lại những thông tin ghi chép 

được và tóm tắt lại một cách ngắn gọn nhất những nội dung ghi hoặc diễn đạt 

lại các nội dung bằng ý hiểu của mình. 

- Hướng dẫn học sinh sửa đổi kế hoạch tự học 

Đừng lo ngại khi học sinh phải sửa đổi lại kế hoạch. Thật sự kế hoạch 

chỉ là cách giúp học sinh dự tính sẽ dùng quỹ thời gian của mình như thế nào, 

cho nên một khi kế hoạch không hiệu quả, ta hãy tư vấn cho các em sửa đổi 

nó. Nên nhớ rằng, việc lập kế hoạch là giúp học sinh có thói quen học tốt hơn 

và khi đó việc lập kế hoạch sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng phải giúp HS hiểu 

rằng một sự thật đơn giản là tuân theo đúng kế hoạch học tập đã định là một 

chuyện rất khó làm, trong khi vỡ kế hoạch là một việc dễ làm nhất.  

 * Đảm bảo chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc  

Triển khai nội dung chuẩn bị tiếng Việt và tăng cường tiếng Việt cho học 

sinh DTTS tiểu học, THCS phù hợp với từng địa phương là việc làm cần thiết. 

- Ban chỉ đạo, chỉ đạo trường mầm non tích cực huy động tối đa trẻ em 

4, 5 tuổi học lớp mẫu giáo và thực hiện tốt chương trình làm quen với tiếng 

Việt của lớp mẫu giáo để chuẩn bị cho các em vào lớp 1. 

 - Đối với lớp 1 vùng DTTS, các trường lựa chọn phương án thích hợp 

để chuẩn bị và tăng cường tiếng Việt cho học sinh trong suốt năm học. Tổ 

chức  hướng dẫn dạy học tiếng Việt lớp 1 cho học sinh DTTS chưa biết hoặc 

biết ít tiếng Việt ngay đầu năm học. 
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- Thực hiện tốt việc dạy học tiếng Việt lớp 1 cho học sinh DTTS theo 

hướng điều chỉnh dạy học môn tiếng Việt 50 tuần/năm học theo tài liệu hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT. 

- Tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cho học 

sinh DTTS cấp tiểu học và THCS để nâng cao tình yêu đối với tiếng Việt và 

kỹ năng sử dụng tiếng Việt của học sinh DTTS.  

- Tổ chức các chuyên đề tập huấn cho giáo viên về phương pháp dạy 

tiếng Việt cho học sinh học sinh DTTS. Giáo viên cần tìm tòi, đổi mới 

phương pháp dạy học tiếng Việt phù hợp cho học sinh các dân tộc thiểu số.  

- Trong quá trình giảng dạy ở cấp tiểu học, các trường tiếp tục chỉ đạo 

vận dụng linh hoạt các văn hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Bộ GD&ĐT trong việc dạy học tiếng 

Việt cho phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh DTTS.  

- Đối với học sinh THCS, trong quá trình giảng dạy giáo viên cần tạo 

điều kiện cho học sinh trao đổi cặp đôi khi tìm hiểu nghĩa của các cụm từ và 

từ ngữ khó hiểu trong văn bản. Nếu học sinh không giải nghĩa được thì giáo 

viên dành thời gian để hướng dẫn, giảng giải cho các em. Chỉ có hiểu nghĩa 

của các từ, cụm từ thì học sinh mới cảm thụ được nội dung và hiểu bài sâu. 

3.2.3.3. Điều kiện: 

Để quản lý tốt chất lượng giáo dục thì yêu cầu các trường PTDTBT dân 

nuôi phải thực hiện tốt một số vấn đề sau: 

- Lựa chọn giáo viên có năng lực, nhiệt tình để giảng dạy các lớp đầu 

cấp, thường xuyên tổ chức sinh hoạt và hội thảo chuyên môn theo chuyên đề 

giáo dục dân tộc, giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

- Đổi mới công tác quản lý theo hướng phân công trách nhiệm, chỉ đạo 

đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn kỹ năng tự học và kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của học sinh. 
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- Tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc, tạo 

môi trường tiếng việt lành mạnh trong sáng để các em thường xuyên có cơ hội 

nói tiếng việt. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề, chủ 

điểm. Tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. 

Tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh trường lớp, trồng rau cải thiện bữa ăn 

cho học sinh. 

3.2.4. Giải pháp 4: Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học 

sinh dân tộc, cán bộ, giáo viên công tác ở trường PTDTBT dân nuôi     

 3.2.4.1. Mục tiêu, ý nghĩa: 

 Tạo sự công bằng, dân chủ trong giáo dục từ đó thu hút sự quan tâm đầu 

tư của cha mẹ học sinh và cộng đồng dân cư cho trường PTDTBT dân nuôi. 

Giảm bớt khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo không đủ 

điều kiện cho con em họ đi học. 

 Thu hút giáo viên giỏi, CBQL có năng lực vào công tác tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tạo động lực để giáo viên và CBQL 

hăng say công tác, bám lớp bám trường. Xây dựng môi trường giáo dục công 

bằng, dân chủ và văn minh.  

3.2.4.2. Nội dung: 

- Nghiêm túc chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT 

như: Điều lệ, qui chế hoạt động, định mức biên chế, chế độ chính sách cho 

trường PTDT Bán trú dân nuôi; Các văn bản của UBND tỉnh về kế hoạch và 

chương trình, đề án hành động cụ thể đối với các trường PTDTBT. 

- Ban chỉ đạo chủ trì việc thành lập quĩ hỗ trợ phát triển giáo dục cho các 

xã đặc biệt khó khăn của cấp mình, chỉ đạo ngành GD&ĐT, các đơn vị trường 

học tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp về công tác tổ 

chức, quản lý hoạt động của trường PTDT Bán trú dân nuôi. 
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- Trước tiên tận dụng cơ sở vật chất hiện có của các trường TH và 

THCS đang sử dụng, có thể đầu tư sửa chữa và nâng cấp nhỏ cho phù hợp 

với mô hình.  

- Xây nhà học, nhà lưu trú và công vụ cho học sinh, giáo viên theo 

nguồn trái phiếu chính phủ và kiên cố hoá trường học với tinh thần địa 

phương lo đất, nhân dân san lấp mặt bằng và vận chuyển vật liệu từ chỗ 

không thể vận chuyển bằng xe cơ giới.  

- Xây dựng nhà bếp, nhà ăn, công trình nước sạch, công trình vệ sinh, 

lắp điện vào nhà trường, làm sân bê tông, tường bao...bằng nguồn chương 

trình 135 của chính phủ giai đoạn 2 kết hợp với sự đóng góp của nhân dân 

bằng công ích, bằng vật liệu địa phương và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp 

trên địa bàn. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với học sinh nội trú dân nuôi. 

Linh hoạt áp dụng thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh trường 

PTDTBT dân nuôi trên quan điểm tiếp cận chế độ của học sinh PTDTNT. 

- Thực hiện hỗ trợ cho học sinh con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giáo 

thôn bản và học sinh bán trú là con hộ nghèo đang theo học tại các trường phổ 

thông theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Chính phủ về 

Chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp 

pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc chương trình 135 giai đoạn II 

và thông tư số 06/2007/TT-UBDT ngày 10/9/2007 của Ủy ban Dân tộc hướng 

dẫn thực hiện mức hỗ trợ theo Quyết định này. 

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương cấp sách giáo khoa, giấy, vở viết 

không thu tiền cho học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 

135/ 1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng chính phủ và Thông báo 

số 124/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
74 

liên quan đến sách giáo khoa; không để học sinh bỏ học vì thiếu sách giáo 

khoa, vở viết. 

- Thực hiện chế độ của UBND tỉnh Hà Giang, chi hỗ trợ tiền ăn cho học 

sinh nội trú dân nuôi là 140.000 đồng/tháng, không quá 9 tháng; Chế độ quản 

trú cho CBQL và giáo viên bằng 0,3 mức lương tối thiểu, không quá 9 tháng. 

Chế độ cho nhân viên nuôi dưỡng: cứ 30 học sinh thì được hợp đồng 01 cán 

bộ cấp dưỡng. 

- Đề nghị Nhà nước hỗ trợ học sinh bằng nguồn vốn trong chương trình 

135; 134 hoặc các nguồn khác của Chính phủ cụ thể như sau: học sinh cấp 

THCS là 0,6 mức lương tối thiểu/HS/tháng; học sinh tiểu học là 0,5 mức 

lương tối thiểu/HS/tháng (không quá 9 tháng). Chính quyền địa phương các 

cấp lo dụng cụ nấu ăn, giường chiếu, chăn màn và hỗ trợ thêm kinh phí bằng 

nguồn vượt thu ngân sách hàng năm để bù giá và thanh toán tiền lương cho 

nhân viên nuôi dưỡng; Cha mẹ học sinh đóng góp gạo (hoặc ngô) 13 Kg/HS 

THCS/tháng; 10 kg/HS TH/tháng. 

HS được ăn sáng, trưa và tối theo định mức, đảm bảo chế độ dinh dưỡng 

mức tối thiểu theo lứa tuổi và vệ sinh an toàn thực phẩm mức tối đa. Học sinh 

được khám chữa bệnh thường xuyên và định kỳ theo chương trình mục tiêu 

của Chính phủ. 

- Chế độ cho CBQL và giáo viên: Cán bộ QL, giáo viên được hưởng chế 

độ quản trú và các chế độ khác như chế độ của CBQL, GV trường chuyên biệt 

(trường PTDT nội trú cấp huyện). Thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP 

ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí 

giáo dục ở các trường chuyên biệt, ở vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 

Hàng năm tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên đi than quan 

học tập kinh nghiệm và giao lưu các trường PTDTBT dân nuôi với nhau.    
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- Công khai minh bạch các khoản đóng góp và chế độ của học sinh. Tổ 

chức xây dựng công khai bảng thực đơn và số lượng lương thực, thực phẩm 

trong khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh. Đảm bảo chế độ dinh dưỡng và 

vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em. 

- Hàng tháng tổ chức họp ban chỉ đạo đánh giá công tác tháng, cung cấp 

thông tin, trao đổi phản hồi để có những điều chỉnh phù hợp. 

3.2.4.3. Điều kiện: 

Phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CBQL, HS. 

Công khai minh bạch trong công tác tài chính, dân chủ trong công tác chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch và thông tin phản hồi. 

Phải đảm bảo quản lý trường PTDTBT dân nuôi theo cách hiệu quả và 

bền vững với sự tham gia tích cực của các cộng đồng tại địa phương. Tạo ra 

mô hình quản lý trường PTDT Bán trú đảm bảo tính khoa học, tính thời đại và 

khả thi. Đổi mới phương pháp quản lý theo xu thế xã hội hoá công tác quản lý 

trường học. 

 Xây dựng thành công môi trường học tập thân thiện học sinh tích cực. 

Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng 

có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

Phải triển khai xây dựng qui chế và xây dựng chương trình, kế hoạch 

đồng bộ, cụ thể phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước, với điều kiện 

thực tế của các địa phương và sự phát triển của mô hình. 

3.2.5. Giải pháp 5:  Xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh 

tích cực cho trường PTBT dân nuôi  

3.2.5.1. Mục tiêu, ý nghĩa: 

- Tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, tạo hứng thú cho 

học sinh dân tộc trong học tập, góp phần đảm bảo quyền được đi học, học hết 

cấp và học được của học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên cơ 
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sở tập trung mọi nỗ lực của nhà trường vì người học, với các mối quan tâm 

thể hiện thái độ thân thiện và tinh thần dân chủ.  

- Trong môi trường trường học thân thiện, trẻ em dân tộc sẽ cảm nhận 

được sự thoải mái khi việc học của mình vừa gắn với kiến thức trong sách vở, 

vừa thông qua sự thâm nhập, trải nghiệm thực tiễn. Thông qua các hoạt động 

ngoại khóa, các trò chơi dân gian, các hoạt động tập thể, trẻ em thấy được 

quan tâm và như vậy mỗi ngày trẻ em đến trường là một ngày vui. 

- Trường học thân thiện gắn bó chặt chẽ với việc phát huy tính tích cực 

của học sinh. Trong môi trường phát triển toàn diện đó, học sinh học tập hứng 

thú, chủ động tìm hiểu kiến thức dưới sự dìu dắt của thầy cô giáo, gắn chặt 

giữa học và hành, biết thư giãn khoa học, rèn luyện kỹ năng và phương pháp 

học tập, trong đó những yếu tố hết sức quan trọng là khả năng tự tìm hiểu, 

khám phá, sáng tạo. 

 - Trong cuộc vận động “xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích 

cực”, vai trò các thầy giáo, cô giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thực hiện 

kế hoạch này, chúng ta từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất 

đạo đức, năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong thời kỳ phát 

triển mới. Theo đó, các thế hệ học sinh năng động, tích cực dưới sự dạy dỗ 

của các thầy cô giáo được học tập trong môi trường trường học thân thiện, sẽ 

là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. 

3.2.5.2. Nội dung: 

“Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”  

Đây là phong trào thi đua rộng lớn đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo triển 

khai trong toàn ngành và hoạt động trong giai đoạn 5 năm (từ 2008 đến 

2013). Theo đó, các cơ sở giáo dục phổ thông phải xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương 

và đáp ứng nhu cầu xã hội. Học sinh phải phát huy tính chủ động, tích cực, 
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sáng tạo trong học tập và trong các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát 

triển của đất nước.  

 - Trường học thân thiện là một mô hình trường học do Quỹ Nhi đồng 

Liên hợp quốc (UNICEF) đề xướng, xây dựng và triển khai từ vài thập kỷ qua 

ở nhiều nước trên thế giới và đã thu được những kết quả tốt đẹp. Ở Việt Nam, 

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với UNICEF tổ chức thí điểm xây dựng mô hình 

trường học thân thiện tại nhiều trường Tiểu học và THCS, năm học 2009 – 

2010, Bộ GD&ĐT quyết định tiến hành mở rộng mô hình này ở tất cả các cấp 

học phổ thông (có cả THPT). 

  Phong trào thi đua “Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh 

tích cực” xác định 5 nội dung gồm:  

  1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn;  

  2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học 

sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập;  

  3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh;  

  4. Tổ chức các hoạt động tập thể, vui tươi, lành mạnh;  

  5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di 

tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.  

   Để phong trào thi đua "Xây dựng trƣờng học thân thiện, học 

sinh tích cực”  trong trường PTDTBT dân nuôi đạt kết quả tốt đẹp, cần thực 

hiện các việc sau: 

 1 - Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà 

trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp 

điều kiện của địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội.  

 2 - Khắc phục tính thụ động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học 

sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp, hiệu quả. 
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 3 - Xây dựng, chỉnh trang trường, lớp xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Bảo 

đảm trường sạch sẽ, có cây xanh,  thoáng mát, lớp học đủ ánh sáng, thoáng 

đãng, bàn ghế hợp lứa tuổi học sinh.  

 4 - Trường tổ chức cho học sinh trồng cây và chăm sóc cây thường 

xuyên. Có đủ nhà vệ sinh và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu 

đến lớp học và cảnh quan môi trường. Học sinh tích cực tham gia giữ vệ sinh 

các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.  

 5 - Giáo viên dạy học có hiệu quả, giúp các em học sinh dân tộc tự tin 

trong học tập, có phương pháp dạy, giáo dục và hướng dẫn học sinh học tập 

nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức 

vươn lên, góp phần hình thành khả năng tự học của học sinh...  

- Phải tăng cường kiểm tra, phát vấn, giao việc cho các em, qua đó góp 

phần giúp các em có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ nói một cách có hệ 

thống, tự tin khi trình bày trước tập thể.  

 - Phát động trong học sinh tham gia dự thi làm đồ dùng học tập bằng 

nguyên liệu rẻ tiền ở địa phương sau các tiết học. Đây là cách để kiểm tra 

mức độ vận dụng của học sinh đồng thời cũng là cơ hội để các em tham gia 

cải tiến giờ dạy có chất lượng cao hơn. 

 - Thầy, cô giáo phải có phương pháp giảng dạy tích cực để cho HS 

tích cực. Bởi vì trong một lớp học có học sinh dân tộc, số học sinh tích cực 

rất là ít, thường là những em có học lực và hạnh kiểm khá - giỏi, còn đa số 

là thụ động.  

 - Đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho có thể lôi cuốn tất cả học sinh 

tham gia. 

 - Tổ chức một số hoạt động sáng tạo, phát huy trí tuệ và năng lực hoạt 

động của học sinh như thuyết trình, lập báo cáo, làm mô hình kỹ thuật, sáng 

tác thơ văn…  
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 - Các tổ bộ môn cũng sẽ giao một số đề tài nghiên cứu nhỏ cho học sinh 

thực hiện như: sưu tầm tranh ảnh, tài liệu theo chủ đề…  

 - Để tạo thêm sân chơi cho học sinh, tuỳ vào sở trường của mình, các em 

có thể tham gia các CLB như CLB Toán học, CLB Thơ văn,... 

 6 - Bên cạnh đó, trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một 

cách thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh; tổ 

chức các trò chơi dân gian, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, kỹ năng ứng 

xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, sinh hoạt, ứng xử văn hóa, loại 

bỏ bạo lực và tệ nạn xã hội trong học đường. Hình thành thói quen làm việc 

theo nhóm  

- Tạo điều kiện học sinh được tham gia các hoạt động trong nhà trường 

một cách chủ động, được bộc lộ quan điểm, rèn luyện các kỹ năng và hình 

thành quan hệ tốt trong giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Tổ chức những hoạt 

động như hội chợ (vào dịp lễ, tết), hội thảo về phương pháp học tập, các buổi 

văn nghệ, trò chơi… để học sinh tự tham gia nhằm rèn luyện kỹ năng mềm để 

ứng dụng vào cuộc sống như thuyết trình, xây dựng hình ảnh bản thân, 

phương pháp làm việc nhóm…  

 - Từ phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây 

dựng một môi trường sư phạm thực sự lành mạnh, trong đó, học sinh biết bảo 

vệ danh dự của nhà trường, của tập thể lớp và của chính bản thân mình; biết 

bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai… Và để làm được điều này, cần phải có sự 

chung tay của cả gia đình và cộng đồng địa phương. 

 - Hoàn thiện nhân cách cho học sinh bằng cách phát động các phong trào 

“Không nói tục chửi thề”, “Gọi bạn xưng tên”, “Kính trên nhường dưới, lễ 

phép với thầy cô giáo, người lớn tuổi”…  

 7 – Có kế hoạch phối hợp với ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa 

phương, các doanh nghiệp... trong địa bàn để huy động nhân lực và hệ thống 
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cơ sở vật chất của các ngành và tổ chức liên quan để phối hợp thực hiện và 

huy động sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội triển khai phong trào thi đua 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường. 

  - Phối hợp với Ngành văn hóa, thể thao và du lịch giới thiệu với trường 

các di tích lịch sử văn hoá tại địa phương phù hợp với nội dung “Học sinh 

tham gia tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá 

ở địa phương”. Mỗi trường đều nhận chăm sóc một di tích lịch sử văn hoá 

hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch 

đẹp hơn, hấp dẫn hơn, tuyên truyền giới thiệu các di tích của địa phương với 

bạn bè, cộng đồng dân cư và khách du lịch”.  

  - Ngành GD&ĐT tổ chức biên tập, giới thiệu các trò chơi dân gian, các 

loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian và lựa chọn, phối hợp hướng dẫn việc 

tổ chức đưa những trò chơi, các loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian vào 

trong nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và lứa tuổi 

học sinh phổ thông... Đồng thời giới thiệu các giá trị văn hoá vật thể, phi vật 

thể, các lễ hội, di tích, di sản thiên nhiên để ngành giáo dục và đào tạo lựa 

chọn, hướng dẫn giáo viên lồng ghép và chương trình bài giảng, đặc biệt là 

các môn học KHXH như Văn học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; phối 

hợp với ngành giáo dục và đào tạo xây dựng các băng hình tiết dạy minh hoạ 

lồng ghép... 

 - Triển khai giới thiệu cho học sinh những giá trị di sản văn hoá vật thể 

và phi vật thể của địa bàn học sinh sinh sống như “Bảo tồn và phát huy những 

giá trị văn hoá địa phương cụ thể”. 

 - Trong những buổi ngoại khoá, chào cờ đầu tuần… nhà trường tổ 

chức lồng ghép kể chuyện về tấm gương các danh nhân, anh hùng liệt sĩ 

tiêu biểu của quê hương; giới thiệu các hình thức văn nghệ dân giân đặc 

trưng của địa phương…  
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 3.2.5.3. Điều kiện: 

Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực đối với các trường 

PTDTBT dân nuôi là một việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn. Mặc dù khi xây 

dựng có nhiều khó khăn so với các loại hình trường phổ thông khác. Để xây 

dựng thành công cần chú ý một số điều kiện sau: 

Phải có sự đồng lòng và quyết tâm cao trong tập thể sư phạm của nhà 

trường. Được cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. 

Sự phối kết hợp với các cơ quan chức năng phải thường xuyên và hiệu quả. 

Cơ sở vật chất phải được quan tâm và đầu tư đồng bộ, diện tích mặt bằng 

nhà trường phải được quan tâm và đủ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. 

Trình độ, năng lực của giáo viên phải được trau dồi và bồi dưỡng thường 

xuyên, phương pháp giáo dục cho học sinh dân tộc phải mang tính đặc thù và 

phải thường xuyên được đổi mới. 

Phải quan tâm chú ý đến giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử cho học sinh dân tộc. Phát huy nền văn hoá dân tộc, dân gian tại 

địa phương. 

 3.2.6. Giải pháp 6: Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và hiện đại hoá 

phương tiện dạy học 

3.2.6.1. Mục tiêu, ý nghĩa: 

Cơ sở vật chất và tài chính là phương tiện và điều kiện rất quan trọng để 

thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục của trường PTDTBT dân nuôi. Cơ sở 

vật chất được đầu tư đầy đủ, theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ và hiện đại sẽ 

tạo điều kiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường. 

Đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn của Bộ G&ĐT, tạo sự công bằng cho giáo dục 

và từng bước hiện đại hoá giáo dục vùng khó, từ đó có cơ sở xây dựng trường 

PTDTBT dân nuôi theo chuẩn quốc gia về giáo dục. 
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 Thiết bị dạy học là cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với 

thực hành, giúp cho người học tiếp cận nhanh hơn, rõ ràng hơn tới khoa học 

và kỹ năng thực hành, dễ hiểu, dễ vận dụng tri thức vào hoạt động thực tiễn. 

Kinh phí đảm bảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của nhà 

trường được diễn ra thông suốt, đồng bộ và có hiệu quả. 

3.2.6.2. Nội dung: 

Việc đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí là việc làm cần thiết, có tính chất 

thúc đẩy cho việc thành công của một mô hình giáo dục. Ngày nay, khi điều 

kiện kinh tế của quốc gia đang phát triển thì việc đầu tư đến hạ tầng cơ sở là 

việc làm tất yếu. Đảng ta coi giáo dục là “Quốc sách hàng đầu” và với quan 

điểm chỉ đạo “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, các quan điểm 

đó đã tạo thuận lợi cho giáo dục phát triển.  

Trên quan điểm nhất quán, các chương trình mục tiêu quốc gia đã tập 

trung đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xác định được mục tiêu đầu tư các địa 

phương cần tập trung đầu tư vào một số hạng mục sau: 

- Trước tiên phải quan tâm đến diện tích đất. Trường PTDTBT dân nuôi 

là trường có học sinh ở nội trú nên phải có đủ diện tích cho xây dựng phòng 

học, phòng lưu trú, các phòng chức năng, khu nhà bếp, khu vệ sinh, khu sân 

chơi bãi tập và khu tăng gia sản xuất, khu trồng cây xanh. Ở miền núi, do địa 

hình dốc nên rất khó có mặt bằng để xây dựng nên chính quyền địa phương 

các cấp cần lựa chọn và đầu tư khu vực thuận lợi (có thể sử dụng sườn đồi 

thoai thoải) để san lấp mặt bằng nhưng phải tránh những nơi có nguy cơ sạt lở 

cao. Phải đảm bảo tối thiểu 10m
2
/học sinh. 

- Việc đầu tư xây dựng: Trước mắt có thể tận dụng các cơ sở vật chất sẵn 

có của trường TH hoặc THCS, sau đó bằng nguồn vốn cứng hoá và các nguồn 

khác của địa phương tiếp tục xây dựng bổ sung theo qui mô từng trường như: 
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Phòng học, phòng chức năng, khu lưu trú cho GV và học sinh, khu nhà bếp, 

khu vệ sinh, tường bao, sân chơi bãi tập... theo hướng đồng bộ và hiện đại. 

- Đầu tư trạng thiết bị phục vụ công tác dạy và học, công tác nghiên cứu 

khoa học theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Trang bị máy vi tính, kết 

nối Internet, máy chiếu ... để từng bước đưa công nghệ thông tin vào giảng 

dạy. Học sinh dân tộc thiểu số chủ yếu là học sinh nghèo nên các em không 

có điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ, việc đưa khoa học công nghệ vào 

nhà trường PTDTBT dân nuôi sẽ giúp các em tự tin hơn và có cơ hội được 

bình đẳng trong học tập như học sinh ở nơi khác. 

- Cấp sách giáo khoa, vở viết và và các đồ dùng học tập khác (không thu 

tiền) thông qua các chương trình mục tiêu của Chính phủ. Xây dựng thư viện 

thân thiện, thư viện điện tử có đầy đủ trang thiết bị để tạo điều kiện thuận lợi 

cho các em học tập và nghiên cứu. 

- Đầu tư bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống loá, tủ đựng 

tài liệu và hệ thống ti vi, đầu đĩa cho các lớp học…theo tiêu chuẩn về vệ 

sinh học đường.  

- Đầu tư khu nhà bếp ăn theo hướng ăn tập trung, các dụng cụ như xoong 

nồi, bát đĩa và các dụng cụ nhà bếp khác do địa phương đầu tư. Phải đầu tư 

đồng bộ và tiếp cận hiện đại, khang trang. 

- Xây dựng khu trung tâm nghe nhìn để phục vụ nhu cầu giải trí cho các 

em học sinh, ngoài thời gian học tập và lao động ra thì nhu cầu giải trí của các 

em là rất lớn. 

- Kinh phí cho trường PTDTBT dân nuôi cũng phải được ưu tiên, ngoài 

chế độ cho CB, giáo viên và học sinh ra cần tăng cường thêm kinh phí tổ 

chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động ngoại khoá... cho các nhà trường 

vì ở đây chủ yếu là học sinh nghèo nên khả năng đóng góp của cha mẹ học 

sinh là rất ít. 
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3.2.6.3. Điều kiện: 

Để huy động được cơ sở vật chất một cách đồng bộ, đầy đủ và tiếp cận 

hiện đại là việc làm cần thiết, đòi hỏi phải có một số điều kiện sau: 

- Phải thống nhất quan điểm chỉ đạo từ Trung ương tới địa phương về ưu 

tiên đầu tư cho giáo dục vùng đặc biệt khó khăn và giáo dục cho con em đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

- Phải huy động các nguồn lực từ cộng dồng địa phương như: các nhà 

hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn, các quĩ từ thiện và sự đóng góp của 

cha mẹ học sinh. 

- Việc đầu tư phải đồng bộ và tiếp cận theo hướng hiện đại, bám sát tiêu 

chuẩn của Bộ GD&ĐT về vệ sinh học đường và trường đạt chuẩn quốc gia. 

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp 

Các giải pháp nêu trên là một hệ thống các tác động, nhằm làm sản sinh các 

yếu tố cấu thành mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi, đồng thời làm 

cho các yếu tố đó vận động và tác động qua lại một cách có hiệu quả. 

Các giải pháp nêu trên là một thể thống nhất, chúng vừa là điều kiện, vừa 

là hệ quả của nhau, không tách rời nhau. Do yêu cầu nhiệm vụ đặt ra một cách 

trực tiếp và trong từng thời điểm cụ thể, có thể tập trung vào từng giải pháp ở 

mức độ khác nhau, nhưng nhìn chung, trong nhận thức cũng như hoạt động, 

các giải pháp cần được quan tâm triển khai một cách đồng bộ mới tao ra sức 

mạnh tổng hợp của toàn hệ thống. 

3.4. Thăm dò tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 

1. Mục đích:  

Để nhận biết tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp hoàn thiện 

mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi ở các xã có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. 

Tiếp thu ý kiến chuyên gia để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh 

các giải pháp. 
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2. Chọn đối tượng xin ý kiến: 

482 đồng chí là cán bộ quản lý cấp tiểu học và THCS trong toàn tỉnh Hà 

Giang. Trong đó có 160 đồng chí hiệu trưởng (70 đ/c HT trường THCS, 90 

đ/c HT trường TH); 322 đ/ là phó hiệu trưởng (142 THCS, 180 TH). 

3. Hình thức và nội dung xin ý kiến: 

Xin ý kiến bằng phiếu hỏi (có phụ lục đính kèm) 

Thu thập và xử lý số liệu và đưa ra kết luận khoa học. 

4. Kết quả xin ý kiến chuyên gia: 

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả các ý kiến đánh giá về hiệu quả của mô 

hình trƣờng PTDTBT dân nuôi 

TT Các nhận định về hiệu quả 

Các ý kiến 

Đồng ý Phân vân 
Không 

đồng ý 

Sl % Sl % Sl % 

1 

Nội trú dân nuôi là giải pháp 

tối ưu cho việc huy động trẻ 

trong độ tuổi tới trường của 

các xã đặc biệt khó khăn. 

482 100     

2 

Nội trú dân nuôi là giải pháp 

tối ưu cho việc duy trì sỹ số 

học sinh 

475 98,5 7 1,5   

3 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục có cơ hội 

đảm bảo nguyên lý giáo dục 

tốt nhất. 

470 97,5 12 2,5   

4 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục tạo lập 

được môi trường học tập thân 

thiện học sinh tích cực. 

472 97,9 10 2,1   

5 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục mang 

tính xã hội hoá cao. 

450 93,3 32 6,7   

6 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục có môi 

trường Tiếng việt tốt nhất cho 

482 100     
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học sinh dân tộc. 

7 

Trường PTDT bán trú là môi 

trường thuận lợi để giáo dục 

kỹ năng sống cho HS . 

482 100     

8 
Ở nội trú là môi trường giáo 

dục tinh thần tập thể tốt nhất. 
482 100     

9 

Trường PTDT bán trú là môi 

trường giáo dục có tính tự 

quản cao. 

479 99,4 2 0,6   

10 

Trường PTDT bán trú là giải 

pháp tốt nhất cho việc nâng 

cao chất lượng giáo dục cho 

vùng khó. 

482 100     

11 

Trường PTDT bán trú đáp 

ứng nhu cầu đi học của học 

sinh nghèo vùng khó. 

482 100     

12 

Trường PTDT bán trú tạo 

điều kiện cho học sinh nghèo 

vùng khó có điều kiện được 

học và học được. 

482 100     

13 

Chế độ cho học sinh dân nuôi 

giảm bớt gánh nặng cho dân 

nghèo về chi phí học tập của 

con em họ. 

482 100     

14 

Mô hình trường PTDT bán trú 

giảm bớt được gánh nặng về 

kinh phí cho nhà nước về phải 

xây dựng nhiều trường học ở 

vùng khó. 

476 98,7 6 2,3   

15 

Mô hình trường PTDT bán trú 

giảm bớt được diện tích đất 

để xây dựng phòng học ở 

điểm lẻ vùng khó. 

482 100     

16 

Mô hình trường PTDT bán trú 

tiết kiệm biên chế cho GD 

vùng khó. 

477 99 1 0,2   

17 

Mô hình trường PTDT bán trú 

taọ điều kiện cho giáo viên 

bồi dưỡng và phụ đạo cho HS 

vùng khó. 

482 100     



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
87 

18 

Mô hình trường PTDT bán trú 

nâng cao ý thức trách nhiệm 

của CBQL và giáo viên vùng 

khó. 

470 97,5 12 2,5   

19 

Mô hình trường PTDT bán trú 

nâng cao ý thức trách nhiệm 

của chính quyền địa phương 

với giáo dục vùng khó. 

482 100     

20 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục với chi 

phí thấp mà hiệu quả cao. 

450 93,4 32 6,6   

 

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả xin ý kiến chuyên gia về sự cần thiết, tính 

khả thi của các giải pháp. 

 

TT Tên các giải pháp 

Tính cấp thiết Tính khả thi 

Cấp 

thiết 

Ít cấp 

thiết 

Chưa 

cấp 

thiết 

Khả 

thi 

Ít khả 

thi 

Không 

khả thi 

1 
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt 

động của trường PTDTBT dân nuôi. 
482   482   

2 
Huy động sự tham gia của cộng đồng địa 

phương. 
482   476 6  

3 
Quản lý chất lượng giáo dục một cách có 

hiệu quả. 
482   470 12  

4 

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với 

học sinh dân tộc, cán bộ giáo viên công 

tác ở vùng đặc biệt khó khăn. 

482   451 31  

5 

Xây dựng môi trường học tập thân thiện, 

học sinh tích cực cho trường PTDTBT 

dân nuôi. 

482   436 46  

6 
Đầu tư đồng bộ CSVC và hiện đại hoá 

phương tiện dạy học. 
482   465 17  

 

Đa số các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục đều đồng tình với nhận 

định về hiệu quả của mô hình trường PTDTBT dân nuôi mang lại và khẳng 

định các giải pháp trong mô hình quản lý trường này là cần thiết và có tính 

khả thi cao. 
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Kết luận chƣơng 3 

Từ lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý trường PTDTBT dân nuôi ở 

các xã đặc biệt khó khăn cuả tỉnh Hà Giang, để hoàn thiện mô hình quản lý  

trường PTDTBT dân nuôi ở các xã đặc biệt khó khăn cần thực hiện tốt các 

giải pháp sau: 

1) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của trường PTDTBT 

dân nuôi. 

2) Huy động sự tham gia của cộng đồng địa phương. 

3) Quản lý chất lượng giáo dục một cách có hiệu quả. 

4) Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc, cán bộ giáo 

viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. 

5) Xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực cho trường 

PTDTBT dân nuôi. 

6) Đầu tư đồng bộ CSVC và hiện đại hoá phương tiện dạy học. 

Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ và đã được khảo nghiệm, kết quả 

khảo nghiệm khẳng định: Các giải pháp đều cần thiết và khả thi, nếu vận dụng 

các giải pháp đó vào thực tiễn công tác sẽ đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, điều 

kiện mỗi trường PTDTBT dân nuôi ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà 

Giang có những đặc điểm khác nhau, nên việc vận dụng phải tùy theo thực tế, 

không thể máy móc. Song tất cả đều phải hướng tới mục tiêu chung là làm 

cho các hoạt động quản lý trường PTDTBT dân nuôi tại các xã có điều kiện 

kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở Hà Giang thực sự có hiệu quả, chất ượng 

giáo dục vùng khó được nâng lên. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

1. Mô hình quản lý trường PTDTBT dân nuôi là một kiểu mô hình đại 

diện cho một loại hình giáo dục đặc biệt ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội 

đặc biệt khó khăn. Trường PTDTBT dân nuôi là trường chuyên biệt thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân, được thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con 

em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này. 

Đây là một mô hình phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội 

ở các tỉnh miền núi, nó phù hợp với nhu cầu giáo dục giáo dục miền núi và 

phù hợp với điều kiện học tập của học sinh dân tộc ít người ở vùng có điều 

kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn miền núi. 

2. Từ nghiên cứu thực trạng các trường PTDTBT dân nuôi hiện nay đã 

cho phép xác định và có thể coi đây là một giải pháp cho chất lượng giáo dục 

vùng đặc biệt khó khăn của các tỉnh miền núi phía Bắc. Mô hình trường 

PTDTBT dân nuôi đã huy động được số lượng lớn học sinh trong độ tuổi đến 

trường, đã và đang từng bước cải thiện chất lượng giáo dục vùng khó... được 

đa số nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên đến nay vẫn bộc lộ nhiều bất cập 

như: chưa thống nhất các quan điểm chỉ đạo, chưa có mô hình quản lý phù 

hợp, chưa huy động tối đa sức mạnh của cộng đồng trong công tác xây dựng 

cơ sở vật chất và quản lý nhà trường... Cần thiết phải có cơ chế chính sách rõ 

ràng, có mô hình quản lý phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả của mô hình 

trường PTDTBT. 

3. Để quản lý tốt loại hình trường này, cần có mô hình quản lý phù 

hợp, đồng bộ. Trong đó, coi trọng tính cơ cấu bộ máy nhà trường, phải đủ 

về số lượng biên chế và vận hành trên nguyên tắc tập trung dân chủ, cá 

nhân phụ trách. 
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4. Để triển khai mô hình này cần phải làm tốt một số giải pháp sau: 

Có đủ các văn bản chỉ đạo nhà trường như: Điều lệ nhà trường, qui chế 

hoạt động, các văn bản qui định về chế độ chính sách đối với CBQL, GV và 

học sinh trường PTDTBT. 

Xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường một cách đồng bộ. Trang thiết 

bị phục vụ dạy học phải được đầu tư theo hướng hiện đại và đầy đủ. 

Huy động được sự tham gia của các cơ quan ban ngành đoàn thể và cộng 

đồng dân cư ở địa phương vào công tác xây dựng và quản lý nhà trường. 

5. Kết quả thăm dò tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp hoàn thiện 

mô hình qua lấy ý kiến chuyên gia cho thấy: Các giải pháp hoàn thiện mô 

hình quản lý trường phổ thông bán trú dân nuôi đếu khẳng định: đây là các 

giải pháp cấp thiết và khả thi, cần sớm triển khai trong thực tiễn giáo dục của 

tỉnh Hà Giang.  

2. KHUYẾN NGHỊ 

2.1. Với lãnh đạo tỉnh Hà Giang 

- Tăng cường đầu tư xây dựng nhà trường, đầu tư trang thiết bị theo 

chuẩn của Bộ GD&ĐT và từng bước hiện đại hoá nhà trường. 

- Có chế độ ưu đãi để thu hút cán bộ quản lý và giáo viên giỏi đến công 

tác tại trường PTDTBT dân nuôi. 

- Hỗ trợ kinh phí cho học sinh nội trú dân nuôi để giảm bớt gánh nặng 

cho gia đình học sinh. 

2.2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang 

- Tham mưu cho Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý trường có 

học sinh nội trú dân nuôi từ tỉnh đến xã. 

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các nhà trường, 

cấp sách giáo khoa và vở viết cho học sinh. 

- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL, giáo viên về 

công tác giáo dục dân tộc. 
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2.3. Với Chính quyền các huyện, các xã có trƣờng bán trú dân nuôi 

- Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường theo tiêu 

chuẩn của trường chuẩn. Bổ xung quĩ đất để các nhà trường có đủ mặt bằng 

hoạt động. 

- Bố trí đủ biên chế về CBQL, GV và nhân viên cho nhà trường. 

- Các xã hỗ trợ giường nằm, bàn ghế và các thiết bị phục vụ nhà bếp cho 

các em học sinh. 

- Huy động sự tham gia đóng góp của nhân dân cho nhà trường cả về vật 

chất, công sức và trí tuệ trong công tác quản lý. 

- Thành lập các Ban chỉ đạo của địa phương công tác quản lý học sinh 

nội trú dân nuôi. 

2.4. Với các phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu cho Huyện bố trí đội ngũ CBQL, giáo viên giỏi cho trường 

PTDTBT dân nuôi. Có cơ chế điều động luân phiên để động viên CBQL và 

giáo viên công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn. 

- Thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác 

quản lý, giảng dạy. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chuyên môn cho CBQL và 

giáo viên trong giáo dục dân tộc. 

- Triển khai các chương trình hành động và xây dựng các đề án trong 

công tác giáo dục dân tộc. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện và chuyên đề để kịp 

thời điều chỉnh các hoạt động của trường PTDTBT. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Bảng hỏi về nhận thức của các CBQL giáo dục 

về mô hình trƣờng PTDT bán trú. 

 

PHIẾU HỎI 

(Dành cho Hiệu trưởng cấp TH và THCS) 

------------------ 

Để đánh giá về hiệu quả của mô hình trường PTDT bán trú dân nuôi đối 

với các xã đặc biệt khó khăn, đồng chí hãy cho biết ý kiến của mình về các 

nhận định sau cho mô hình trường PTDT bán trú và học sinh nội trú dân nuôi. 

(Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

-------------- 

TT Các nhận định 

Các ý kiến 

Đồng ý Phân vân 
Không 

đồng ý 

Sl % Sl % Sl % 

1 

Nội trú dân nuôi là giải pháp 

tối ưu cho việc huy động trẻ 

trong độ tuổi tới trường của 

các xã đặc biệt khó khăn. 

      

2 

Nội trú dân nuôi là giải pháp 

tối ưu cho việc duy trì sỹ số 

học sinh 

      

3 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục có cơ hội 

đảm bảo nguyên lý giáo dục 

tốt nhất. 

      

4 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục tạo lập 

được môi trường học tập thân 

thiện học sinh tích cực. 

      

5 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục mang 

tính xã hội hoá cao. 

      

6 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục có môi 

trường Tiếng việt tốt nhất cho 

học sinh dân tộc. 
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7 

Trường PTDT bán trú là môi 

trường thuận lợi để giáo dục 

kỹ năng sống cho HS . 

      

8 
Ở nội trú là môi trường giáo 

dục tinh thần tập thể tốt nhất. 
      

9 

Trường PTDT bán trú là môi 

trường giáo dục có tính tự 

quản cao. 

      

10 

Trường PTDT bán trú là giải 

pháp tốt nhất cho việc nâng 

cao chất lượng giáo dục cho 

vùng khó. 

      

11 

Trường PTDT bán trú đáp 

ứng nhu cầu đi học của học 

sinh nghèo vùng khó. 

      

12 

Trường PTDT bán trú tạo 

điều kiện cho học sinh nghèo 

vùng khó có điều kiện được 

học và học được. 

      

13 

Chế độ cho học sinh dân nuôi 

giảm bớt gánh nặng cho dân 

nghèo về chi phí học tập của 

con em họ. 

      

14 

Mô hình trường PTDT bán trú 

giảm bớt được gánh nặng về 

kinh phí cho nhà nước về phải 

xây dựng nhiều trường học ở 

vùng khó. 

      

15 

Mô hình trường PTDT bán trú 

giảm bớt được diện tích đất 

để xây dựng phòng học ở 

điểm lẻ vùng khó. 

      

16 

Mô hình trường PTDT bán trú 

tiết kiệm biên chế cho GD 

vùng khó. 

      

17 

Mô hình trường PTDT bán trú 

taọ điều kiện cho giáo viên 

bồi dưỡng và phụ đạo cho HS 

vùng khó. 

      

18 Mô hình trường PTDT bán trú       



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 
98 

nâng cao ý thức trách nhiệm 

của CBQL và giáo viên vùng 

khó. 

19 

Mô hình trường PTDT bán trú 

nâng cao ý thức trách nhiệm 

của chính quyền địa phương 

với giáo dục vùng khó. 

      

20 

Mô hình trường PTDT bán trú 

là mô hình giáo dục với chi 

phí thấp mà hiệu quả cao. 

      

 

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 
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Phụ lục 2: Bảng hỏi đánh giá tính cấp thiết và khả thi 

của các giải pháp hoàn thiện mô hình quản lý trƣờng PTDT bán trú dân 

nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn. 

 

PHIẾU HỎI  

(Dành cho CBQL cấp TH và THCS) 
Để đánh giá tính cấp thiết và mức độ khả thi của các giải pháp hoàn thiện mô 

hình quản lý trường PTDT bán trú dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn, xin đồng 

chí cho ý kiến của mình về các giải pháp sau: 

(đánh dấu X vào ô tương ứng). 

--------------- 

TT Tên các giải pháp 

Tính cấp thiết Tính khả thi 

Cấp 

thiết 

Ít cấp 

thiết 

Chưa 

cấp 

thiết 

Khả 

thi 

Ít 

khả 

thi 

Không 

khả thi 

1 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế 

hoạt động của trường PTDTBT dân 

nuôi. 

      

2 
Huy động sự tham gia của cộng 

đồng địa phương. 
      

3 
Quản lý chất lượng giáo dục một 

cách có hiệu quả. 
      

4 

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối 

với học sinh dân tộc, cán bộ giáo 

viên công tác ở vùng đặc biệt khó 

khăn. 

      

5 

Xây dựng môi trường học tập thân 

thiện, học sinh tích cực cho trường 

PTDTBT dân nuôi. 

      

6 
Đầu tư đồng bộ CSVC và hiện đại 

hoá phương tiện dạy học. 
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Xin đồng chí cho biết thêm thông tin: 

- Chức vụ công tác của đ/c:  Hiệu trưởng: ; Phó hiệu trưởng:   

- Trường TH       ;  Trường THCS  ;  Trường TH&THCS  

- Trường thuộc: Thị xã: ;  Thị trấn:     ; Xã vùng I:  

Xã vùng II       ;  Xã vùng III: . 

Xin chân trọng cảm ơn đồng chí!
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Phạm Huy Trà 

 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

MỤC LỤC 

TRANG PHỤ BÌA 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 

MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................ 1 

2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................... 3 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ............................................................. 3 

4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 4 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 4 

6. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 4 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................. 4 

8. Những đóng góp của luận văn ...................................................................... 5 

9. Bố cục của luận văn....................................................................................... 5 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MÔ HÌNH QUẢN LÝ TRƢỜNG PHỔ 

THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ DÂN NUÔI Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ 

KHĂN 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................ 6 

1.2. Mô hình và mô hình quản lý ......................................................................... 6 

1.2.1.Khái niệm mô hình ....................................................................................... 6 

1.2.2.Khái niệm quản lý ......................................................................................... 7 

1.2.3.  Khái niệm quản lý giáo dục ...................................................................... 10 

1.2.3.1.  Chức năng của quản lý giáo dục ........................................................... 10 

1.2.3.2.  Quản lý nhà trƣờng ............................................................................... 15 

1.2.4.Mô hình quản lý .......................................................................................... 17 

1.2.5.Mô hình quản lý giáo dục ........................................................................... 21 

1.3. Các mô hình thực hiện giáo dục cho học sinh dân tộc ít ngƣời ................. 23 

1.3.1. Trƣờng phổ thông dân tộc nội trú ............................................................ 23 

1.3.2. Trƣờng phổ thông dân tộc bán trú ........................................................... 24 

1.4. Các xã đặc biệt khó khăn (vùng III). .......................................................... 24 

1.4.1. Đặc điểm ..................................................................................................... 24 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

1.4.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc ta về giáo dục dân tộc và vùng đặc biệt 

khó khăn .............................................................................................................. 26 

1.5. Trƣờng phổ thông dân tộc bán trú dân nuôi ............................................. 27 

1.5.1. Khái quát chung về trƣờng PTDT bán trú dân nuôi ............................... 27 

1.5.2. Vị trí, ý nghĩa của trƣờng PTDT bán trú dân nuôi .................................. 28 

1.5.2.1. Về mặt kinh tế xã hội .............................................................................. 28 

1.5.2.2. Đảm bảo an sinh xã hội………………………………......…........…28 

1.5.2.3. Chính sách ............................................................................................... 29 

1.5.2.4. Ý nghĩa thực tế đối với học sinh dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn .......................................................................................... 30 

1.6. Đặc điểm học sinh dân tộc học nội trú dân nuôi ........................................ 31 

1.6.1. Đặc điểm về đời sống xã hội ...................................................................... 31 

1.6.2. Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ....................................................... 31 

1.6.3. Đặc điểm giao tiếp của học sinh dân tộc ................................................... 32 

1.6.4. Đặc điểm nhận thức của học sinh dân tộc ................................................ 32 

Tiểu kết chƣơng 1 ................................................................................................ 33 

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC TRƢỜNG PTDT BÁN TRÚ DÂN NUÔI 

Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH HÀ GIANG 

2.1. Thực trạng hệ thống trƣờng PTDT bán trú dân nuôi................................. 34 

2.1.1 . Thực trạng hệ thống trƣờng PTDT bán trú dân nuôi của cả nƣớc ........ 34 

2.1.2. Thực trạng các trƣờng PTDT Bán trú dân nuôi của Hà Giang .............. 36 

2.1.2.1. Những kết quả đạt được .......................................................................... 38 

2.1.2.2. Những tồn tại ........................................................................................... 46 

2.2. Nhận xét, đánh giá của CBQL về GV và HS về trƣờng PTDT Bán trú dân 

nuôi. 51 

Tiểu kết chƣơng 2 ................................................................................................ 54 

CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH QUẢN LÝ TRƢỜNG PTDT BÁN TRÚ DÂN NUÔI 

Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH HÀ GIANG 

3.1. Một số nguyên tắc chung trong việc hoàn thiện mô hình quản lý trƣờng 

PTDT bán trú dân nuôi tại các xã đặc biệt khó khăn ........................................ 56 

3.1.1.Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích ............................................................ 56 

3.1.2.Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống............................................................. 56 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

3.1.3.Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa .............................................................. 56 

3.1.4.Nguyên tắc tính hiệu quả ............................................................................ 57 

3.1.5.Nguyên tắc tính thiết thực và cụ thể .......................................................... 57 

3.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức và cơ chế hoạt động trƣờng 

PTDT Bán trú dân nuôi ...................................................................................... 58 

3.2.2. Giải pháp 2:  Huy động sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng ............. 62 

3.2.3. Giải pháp 3:  Quản lý chất lƣợng giáo dục một cách có hiệu quả ........... 66 

3.2.4. Giải pháp 4: Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh dân 

tộc, cán bộ, giáo viên công tác ở trƣờng PTDTBT dân nuôi ............................. 72 

3.2.5. Giải pháp 5:  Xây dựng môi trƣờng học tập thân thiện, học sinh tích cực 

cho trƣờng PTBT dân nuôi ................................................................................. 75 

3.2.6. Giải pháp 6: Đầu tƣ đồng bộ cơ sở vật chất và hiện đại hoá phƣơng tiện 

dạy học ................................................................................................................. 81 

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp ................................................................... 84 

3.4. Thăm dò tính cần thiết và khả thi của các giải pháp .................................. 84 

Tiểu kết chƣơng 3 ................................................................................................ 88 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN ...................................................................................................... 89 

2. KHUYẾN NGHỊ .............................................................................................. 90 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 92 

PHỤ LỤC ............................................................................................................. 96 

 

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

TT Từ nguyên gốc Từ viết tắt 

1 Ban chỉ đạo BCĐ 

2 Bộ Giáo dục và Đào tạo BGD&ĐT 

3 Cán bộ quản lý CBQL 

4 Cộng đồng CĐ 

5 Cha mẹ học sinh CMHS 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

6 Dân nuôi DN 

7 Dân tộc thiểu số DTTS 

8 Đảm bảo chất lượng ĐBCL 

9 Giáo dục GD 

10 Giáo dục và đào tạo GD&ĐT 

11 Giáo viên GV 

12 Học sinh HS 

13 Học sinh dân tộc HSDT 

14 Hội đồng nhân dân HĐND 

15 Phổ thông dân tộc bán trú PTDTBT 

16 Phổ thông dân tộc nội trú PTDTNT 

17 Phổ thông dân tộc bán trú dân nuôi PTDTBTN 

18 Phụ huynh học sinh PHHS 

19 Quản lý QL 

20 Quản lý giáo dục QLGD 

21 Quản lý nhà trường QLNT 

22 Thể dục thể thao TDTT 

23 Tiểu học TH 

24 Trung học cơ sở THCS 

25 Trung học phổ thông THPT 

26 Uỷ ban nhân dân UBND 

27 Văn hoá văn nghệ VHVN 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 
 

Hình 1.1. Các chức năng cơ bản của quản lý ..................................................... 10 

Hình 1.2. Bảng tổng hợp các loại hình quản lý .................................................. 19 

Hình 1.3. Mô hình cấu trúc lớn ........................................................................... 20 

Hình 1.4. Mô hình tiếp cận theo chức năng (mô hình tổng quát) ...................... 22 

Hình 1.5. Mô hình quản lý tiếp cận theo phƣơng pháp hệ thống ...................... 22 

Hình 1.6. Mô hình quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng tiếp cận theo mối liên 

hệ đa chiều bằng sự tƣơng tác của 10 nhân tố ................................................... 23 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên                                        http://www.lrc-tnu.edu.vn 

 

Bảng 2.1. Tổng hợp số liệu học sinh nội trú dân nuôi từ 2005 – 2009 ............... 41 

Bảng 2.2. Tổng hợp chất lƣợng học sinh nội trú dân nuôi từ năm 2005 – 2009  

........ 42 

Bảng 2.3. Tổng hợp số liệu học sinh nội trú dân nuôi đƣợc hƣởng chế độ năm 

học 2009 – 2010 .................................................................................................... 43 

Bảng 2.4. Chất lƣợng giáo dục học sinh nội trú dân nuôi cấp TH .................... 44 

Bảng 2.5. Chất lƣợng giáo dục học sinh nội trú dân nuôi cấp THCS ............... 45 

Bảng 2.6. Biểu thống kê số trƣờng có học sinh nội trú dân nuôi ....................... 45 

Hình 2.7. Biểu đồ thể hiện sự phát triển học sinh nọi trú dân nuôi .................. 46 

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả các ý kiến đánh giá về hiệu quả của mô hình 

trƣờng PTDTBT dân nuôi .................................................................................. 85 

Bảng 3.2. Tổng hợp kết quả xin ý kiến chuyên gia về sự cần thiết, tính khả thi 

của các giải pháp.................................................................................................. 87 

 

 

 
 

 
 


