
ChưoTig VII

KIẾM TRA VÀ THANH TRA TRONG GIÁO DỤC

7.1. Kiểm tra  trong quản lý giáo dục

7. /. /. Kiểm tra trong quản lý là gì?

Hiện nay, có nhiều cách định nghĩa khác nhau về kiểm tra trong
quản lý.

Các nhà quản lý thực tiễn thường cho rằng, kiểm tra là quá trình 
nồ lực của chủ thể quản lý nhàm đưa các hoạt động thực tiễn phù hợp 
với kế hoạch đã xác định. Cách định nghĩa này khá rõ ràng, xác định 
được một trong những kết quả cần đạt được của hoạt động kiểm tra. 
Tuy nhiên, để chi ra được chủ thể cần tiến hành hoạt động như thế nào 
trong quá trình kiểm tra cần quan niệm kiểm tra trong quản lý theo 
cách định nghĩa sau:

Kiểm tra trong quản lý nói chung hay kiểm tra trong quản lý giáo 
dục nói riêng là quá trình xem xét thực tiễn, đảnh giá thực trạng, 
khuyến khích cải tốt, phát hiện những sai phạm và điều chinh nhằm 
đạt tới những mục tiêu đã đặt ra góp phần đưa toàn bộ hệ thống quản 
lý lẻn một trình độ cao hơn.

Như vậy, trong định nghĩa này đã chỉ rõ, kiểm tra phải được thực 
hiện bằng cách có quá trỉnh tiếp xúc trực tiếp với thực tiễn để nắm bắt 
được chính xác, kịp thời tình hình hoạt động của các đối tượng được 
kiểm tra, trên cơ sở đó có sự đánh giá về thực trạng của các hoạt động 
thực tiễn (chủ thể biết được các đối tượng thực hiện tốt, bình thường 
hay xấu ở mức độ nào, đồng thời cũng biết được tính đúng đắn của 
các quyết định quản lý). Hoạt động kiểm tra trong quản lý cần thể hiện 
sự ủng hộ cái tốt, yếu tố tích cực đồng thời phê phán và ngăn chặn kịp 
thời những biểu hiện sai phạm nhằm giúp mọi đối tượng hoàn thành
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nhiệm vụ và đạt tới mục tiêu chung của tổ chức. Do đó khi nghiên cứu 
về lĩnh vực kiểm tra cần xác định được các đặc trưng của hoạt động 
kiểm tra trong quản lý.

7.1.2. Vị trí của kiểm tra

Quá trình giáo dục, theo lý luận của giáo dục học, là quá trình có 
tính định hướng, diễn ra trong thời gian nhất định, biểu hiện thông qua 
hoạt động của con người, vận động do tác động của các nhân tố bén 
trong và bên ngoài và tuân theo nhũng quy luật nhất định. Quá trình 
giáo dục bao gồm sự thống nhất của hai quá trình bộ phận là quá trình 
dạy học và quá trình giáo dục (theo nghĩa hẹp), các quá trình này đều 
thực hiện các chức năng chung của giáo dục trong việc hình thành 
nhân cách cho đối tượng được giáo dục.

Quá trình giáo dục là sự vận động từ mục đích của giáo dục đến 
các kết quả của nó, tính toàn vẹn như là sự thống nhất nội tại của các 
thành tố Ưong quá trình giáo dục.

Quá trình giáo dục được xác định là một hệ thống bao gồm các 
thành tố cấu trúc như: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, phương 
pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục, nhà giáo dục, người 
được giáo dục, kết quả giáo dục.

Quá trình giáo dục luôn có sự phối hợp biện chứng giữa hoạt 
động của nhà giáo dục và quá trình rèn luyện của người được giáo 
dục. Quá trình này tạo ra sự thay đổi đó chính là kết quả thể hiện ờ 
người được giáo dục. Kết quả này được các nhà giáo dục tổ chức kiểm 
tra để đánh giá mức độ thay đổi của người được giáo dục. Như vậy, 
xác định đến thành tổ kết quả giáo dục tức là đề cập tới việc tổ chức 
kiểm tra đánh giá hay yếu tổ kiểm tra đánh giả (sau đây được xác định 
là thành tố kiểm tra), do đó, kiểm tra được xác định là một thành tố 
của quá trình giáo dục (xem sơ đồ hình 7.1).

Quá trình giáo dục theo cấu trúc của tiếp cận hệ thống có thể 
được mô tả theo sơ đồ sau:
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Hình 7.1. Sơ đồ mô tả thành tổ kiểm tra trong cấu trúc của quá trình giáo dục

Mặt khác, kiểm tra còn là chức năng quản lý quan trọng trong 
quá trình quản lý (quá trình quản lý bao gồm các chức năng kế hoạch 
hoá, tổ chức, lãnh đạo/chi đạo và kiểm tra (xem hình 7.2). Sau khi xác 
định các mục tiêu, quyết định những biện pháp tốt nhất để đạt tới các 
mục tiêu (các bước cơ bản trong chức năng kế hoạch hoá) và triển 
khai các chức năng tổ chức, chi đạo để hiện thực hoá các mục tiêu đó 
cần phải tiến hành những hoạt động kiểm tra để xem xét việc triển 
khai các quyết định trong thực tiễn. Xác định rõ việc nào làm tốt, việc 
nào chưa thực hiện và việc nào làm chưa tốt, từ đó có những điều 
chinh cần thiết trong các hoạt động để góp phần đạt tới những mục 
tiêu đã xác định.

v ề  hình thức, hoạt động kiểm tra lcết thúc cho một quá trình 
quản lý đồng thời chuẩn bị cho một quá trình quản lý tiếp theo. Có 
thể mô tả vị trí của chức năng kiểm tra trong một quá trình quản lý 
theo sơ đồ sau:
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Hình 7.2. V| tri của chức nâng kiểm tra trong quá trình quản lý

Hoạt động kiểm tra cung cấp các thông tin quản lý cho chủ thể và 
các cấp quản lý điều hành để đạt tới các mục tiêu. Do đó, kiếm tra có 
một vị trí quan trọng trong việc đoi mới công tác quản lý như đổi mới 
công tác kế hoạch hoá, cồng tác tổ chức, chi đạo cũng như đổi mới cơ 
chế quản lý, phương pháp quản lý và thanh fra trong quản lý để nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.

7.1.3. Vai trò của kiểm tra

+ Kiểm tra là một chức năng cơ bản để bảo đảm sự lãnh đạo, quản 
lý chính xác., nếu không có kiểm tra thi cấp trên không biết được công 
việc của các địa phương làm tốt, bình thường hay xấu như thế nào? Và 
các địa phương cũng không biết mình làm tốt, bình thường hay xấu như 
thế nào ? có đúng với chủ trương, quyết định của cấp trên hay không? 
Do đó, kiểm tra là một chức năng chủ yếu của người quản lý.

+ Thực tế quản lý cho thấy, không kiểm tra sẽ không đánh giá 
đúng thực trạng, cũng như không có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy và hỗ 
trợ các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã chi rõ: “Nếu tổ chức tốt việc kiểm tra thì cũng như có ngọn đèn 
“pha”. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao 
nhiêu cán bộ, chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng chín phần mười 
khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu 
tổ chức việc kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất 
định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần".
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+ Kiểm tra còn giúp cho việc đánh giá khen thưởng chính xác những 
cá nhân và đon vị có thành tích, đồng thời phát hiện được những lệch lạc 
để uốn nắn, sửa chừa kịp thời. Do đó, kiểm tra không phải chi là “vạch 
mặt và lùng băt'” những sai sót, mà còn là sửa chữa kịp thời hầu hét những 
lệch lạc có thé xảy ra, đồng thời khnvến khích, động viên cái tốt, truyền bá 
những kinh nghiệm tiên tiến ngay trong thực tiền.

+ Kiểm tra là kênh thỏtĩg tin phản hồi quan trọng nhất, có độ tin 
cậy nhắt, trên cơ sở đó người quàn lý điều hành các hoạt động để đạt 
tới các mục tiêu đã đặt ra. Do đó, kiểm tra \nra là tiền đề vìra là điểu kiện 
đê đám bảo thực hiện các mục tiêu.

7.1.4. Bản chất khoa học của kiểm tra

Bản chất của kiểm tra là “mối liên hệ ngược” trong quản lý giáo 
dục. Sau khi có những thông tin thuận từ hệ quản lý đến hệ bị quản lý, 
hoạt động kiểm tra cung cấp những thông tin thực tế từ hệ bị quản lý 
đến hệ điều khiển. Do đó kiểm tra là một hệ thống phản hồi trong 
quàn lý.

Hệ quà của “mối liên hệ ngược” là sự điều chỉnh của hệ quản lý 
hoặc tự điều chinh của hệ bị quản lý.

Hình 7.3. Các mổi liên hệ và điều chỉnh của kiểm tra trong quản lý

____b ' ..........  ........................

j
------------------------------------ - a --------------------------

Chủ thể quản lý
............ ..... — - *

Đổi tượng quản lý 1

a'

a. mối liên hệ thông tin thuận
a \  mối liên hệ thông tin ngược bên ngoài

b \  mối liên hệ thông tin ngược bên trong (tự điều chinh)

7,1.5. Những bước cơ bản của quá trình kiểm tra

Từ định nghĩa trên cho thấy công tác kiểm tra trong quá trình 
quản lý giáo dục có 4 bước cơ bản: (a) Xác lập chuẩn và phương pháp 
đo thành tích; (b) Tổ chức việc đo lường thành tích; (c) So sánh sự
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phù hợp của thành tích với chuẩn; (d) Ra các quyết định điều chỉnh 
(xem hình 7.4).

Những bước cơ bản của kiểm tra trong quản lý liên hệ chặt chẽ 
với nhau qua sơ đồ sau:

Hình 7.4. Các yểu tổ cơ bản của quá trình kiểm tra trong quản lý

+ Xác lập chuẩn và phương pháp đo thành tích:
Bước này đòi hỏi người quản lý xây dựng hoặc xác định những 

chuẩn cần đạt được của các đối tượng trong từng hoạt động cụ thể cùa 
quá trình biến đổi.

Phương pháp đo thành tích được cụ thể bằng chế độ kiểm tra 
đánh giá những đối tượng cụ thể nói trên.

+ Tổ chức việc đo lường thành tích:
Bước này đòi hỏi người quản lý tổ chức một lực lượng tham gia 

trong quá trình kiểm tra sao cho đảm bảo được những yêu cầu đo đạc, 
thu thập được những thông tin kịp thời, khách quan và chính xác.

+ So sảnh sự phù hợp của thành tích với chuẩn mực :
Đây là bước cơ bản của quá trình kiểm tra. Bước này đòi hỏi 

người quản lý cỏ kỹ năng kỹ thuật cao, đồng thời nhạy bén để có khả 
năng xác định đúng đắn giá trị của từng cá nhân, tập thể trong nhừng 
hoạt động cụ thể.
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Đối với hoạt động của con người trong giáo dục, kết quà cùa việc 
50 sanh này sẽ có 3 giá trị cụ thể sau: có phù hợp; chưa phù họp và 
khôrg phù hợp.

+• Ra quyết định điều chinh:

I rén cơ sở các giá trị cụ thè đã được khăng đinh, người quản lý 
đưa :a những quyết định điều chỉnh cho phù hợp, cụ thể là:

Phát huy thành tích: khi có thành tích phù hợp với chuẩn cần có 
sự kiuyến khích động viên cái tốt, nếu đạt ở mức độ xuất sắc cần 
được tổng kết thành các bài học tiên tiến để truyền bá sâu rộng trong 
các tôi tượng tương đồng khác.

Uốn nắn, sửa chừa: kết quả hoạt động của cá nhân hay tập thể 
nếu cỏ sự lệch lạc so với chuẩn quy định trong điều kiện cho phép, thì 
ngưci quản lý cần tác động tới hành vi hoặc thái độ cùa những người 
thừa hành để họ nỗ lực cao hơn và đạt được yêu cầu đặt ra. Trường 
hợp iặc biệt có thể điều chinh lại các chỉ tiêu, định mức trong kế 
hoạci (chuẩn quy định) hoặc hồ trợ về các điều kiện khác để họ hoàn 
thàrử được nhiệm vụ cần thiết. Sau khi uốn nắn, sửa chữa cần có sự đo đạc 
và đánh giá lại.

. Xử lý: khi thấy có sự vi phạm nghiêm trọng so với các chuẩn 
mực mục tiêu, nguyên tắc đã đặt ra, người quản ỉý cần có hành động 
xử 1\ phù hợp. Thậm chí, nếu vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy tố 
trước pháp luật.

7.1.6 Đặc điểm của kiểm tra trong quản lý giáo dục

7.1.61. Kiểm tra có đặc điểm cơ bản là sửa chữa và phòng ngừa

Có 2 loại kiểm tra: kiểm tra sửa chữa và kiểm tra phòng ngừa:

. Kiểm tra sửa chữa là kiểm tra những hoạt động đã diễn ra thực 
tế, tnng quá trình xem xét, đánh giá thực trạng, một mặt xác định 
nhừng thành tích đã đạt được, mặt khác cũng cần phải phát hiện 
những lệch lạc, sai sót, xác định nguyên nhân và tìm cách khắc phục, 
khôn» để những sai phạm đó tái diễn trong các giai đoạn sau.
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. Kiểm tra phòng ngừa là kiểm tra trước các hoạt động để kịp thời 
phát hiện và ngăn chặn những lệch lạc, thiếu sót, sai phạm có thể diễn 
ra trong thực tế.

Việc kiểm tra phòng ngừa có ý nghĩa tích cực và quan trọng giúp 
cho hệ thống đạt tới những mục tiêu dự kiến với hiệu quà cao nhất. 
Người quản lý cần xác định được một hệ thống những biện pháp kiểm 
fra phòng ngừa phù hợp với đơn vị cụ thể của mình.

7.1.6.2. Kiểm tra trong quản lý do nhiều nguồn thực hiện

Việc quản lý một đơn vị thường bao gồm 2 loại: loại thứ nhất là 
quản lý của các cơ quan quản lý cấp trên và bên ngoài của một đom vị; 
loại thứ hai là quản lý của chính chủ thể đơn vị đó.

Căn cứ vào chủ thể quản lý, khi tiến hành kiểm tra có thể xác 
định các loại kiểm ưa theo các nguồn khác nhau như sau:

. Kiểm tra của cấp trên là đợt kiểm tra được thực hiện do những 
người lãnh đạo và các cơ quan quản lý cấp trên đối VOT cơ sở.

Kiểm tra của cấp trên có thể do các cơ quan quản iý trực tiếp 
trong hệ thống hoặc do các cơ quan quản lý (gián tiếp) ngoài hệ thống. 
Các đợt kiểm tra này đều có khả năng diễn ra đối với cơ sở. Do đó, để 
tránh gây phiền hà cho cơ sở, các cơ quan quản lý trực tiếp cần có kế 
hoạch chủ động kết hợp các cơ quan có nhu cầu kiểm fra cùng triển 
khai thực hiện.

Kiểm tra của cấp trên có tính hành chính pháp chế cao, kết luận 
của loại kiểm tra này thường thể hiện tính chất đánh giá của nhà nước 
đối với đơn vị.

Trường hợp kiểm tra của cấp trên trực tiếp trong cùng một hệ 
thống nhằm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai thì loại 
kiểm tra này có tính chất giám sát nhằm phát hiện ưu điểm, những tồn 
tại và từ đó có những quyết định điều chỉnh phù hợp cần thiết.

Kiểm tra của thủ trưởng là kiểm tra của chủ thể quản lý theo chức 
năng nhiệm vụ để đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 
cơ sở hoặc là kiểm tra đánh giá cán bộ trong đom vị theo quy định 
quản lý công chức nhà nước hàng năm.

188



Kiếm tra của thù trưởng cũng có tính chất hành chính pháp chế 
nhà nước, tuy nhiên tính chất này thường thể hiện trong một phạm vi 
hẹp cùa một đơn vị. Những kết luận của thủ trường trong việc kiểm tra 
đối với các cá nhân trong đơn vị được sừ dụng làm căn cứ tham khảo 
trong các đợt kiểm tra, thanh tra cùa cấp trên.

Kiểm tra của các tổ chức chính trị, xã hội: theo Hiến pháp cùa 
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các tổ chức xã hội có 
chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính 
sách của các cơ quan quảm lý nhà nước cũng như giám sát việc thực 
hiện các quyết định đối với thủ trưởng và các bộ phận giúp việc trong 
đơn vị.

Theo điều lệ hoạt động cùa các tổ chức chính trị và xã hội cũng 
có những quy định về hoạt động của các ban kiểm tra để giám sát việc 
thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức.

Xuất phát từ những căn cứ trên, có những hoạt động kiểm tra của 
ban kiểm tra đảng và ban kiểm tra của công đoàn (thanh tra nhân dân) 
đối với nhừng hoạt động trong quá trình quản lý của mỗi đom vị.

Hoạt động của thanh tra nhân dán là yếu tố cần thiết, cung cấp 
căn cứ hỗ trợ cho thanh tra cấp trên với vai trò là “tai mắt của cấp 
trên” tại cơ sở, đồng thời với tư cách “là người bạn của cấp dưới” để 
phản ánh những quyền lợi chính đáng của đơn vị lên cơ quan quản lý 
cấp trên.

Tự kiểm tra là quá trình tự xem xét, tự đánh giá và tự điều chinh 
hoạt động của từng cá nhân trong tổ chức.

Hoạt động của mỗi cá nhân rất đa dạng và phức tạp, cho nên dù 
kiểm tra cỏ sâu sát đến đâu đi nừa thì nguời quản lý cũng không theo 
sát được từng bước đi của người thầy giáo. Hon nữa lao động của giáo 
viên mang đặc điểm sáng tạo cho nên cần áp dụng một chế độ kiểm 
ưa thích hợp sao cho giải phóng được sự sáng tạo của giáo viên. 
V.I. Lê nin cũng đã viết: trong bất cứ nhà trường nào, điều quan
trọng nhất là phương hướng tư tưởng - chính trị của các bài giảng. 
Phương hướng do cái gì quyết định ? hoàn toàn do và chi do đội ngũ 
những người giảng dạy quyết định” {V.l. Lê nin bàn về giáo dục, ứ. 22).
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Như vậy, vấn đề đặt ra là phải làm sao cho người giáo viên tự giác, 
chủ động thực hiện những yêu cầu giảng dạy. vấn  đề đó phụ thuộc 
vào quá trình đào tạo và bồi dường người giáo viên. Quá trình bồi 
dưỡng đó có sự tham gia tích cực của công tác kiểm tra. Vì chính 
kiểm tra sẽ duy trì ý thức tổ chức và kỷ luật, sẽ bồi dưỡng khả năng 
phân tích, đánh giá công việc của người giáo viên, từ đó kiểm tra góp 
phần hình thành ý thức và khả năng tự kiểm tra của người giáo viên 
đối với công việc của chính họ. Một tập thể lao động bao gồm những 
người lao động biết tự kiểm tra công việc của bản thân họ là một tập 
thể lao động biết tự quản lý. Đó là một tập thể lao động lý tưởng.

Một trong những mục đích quan trọng của quản lý là biến quá 
trình kiểm tra thành việc tự kiểm tra của từng cá nhân trong tổ chức. 
Mỗi đơn vị nếu kết hợp tốt các nguồn kiểm Ưa khác nhau sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý của chính đơn vị mình.

7.1.7. Các chức năng cơ bản của kiểm tra trong quản lý giảo dục

Từ những cơ sở lý luận của kiểm tra trong quản lý và thực tiễn 
quản lý giáo dục cho thấy kiểm tra nội bộ trường học có những chức 
năng cơ bản sau:

7.1.7.1. Chức năng đảnh giá: đánh giá là quả trình xác định một giả 
trị thực nào đó cho cá nhân hay tổ chức trong hoạt động cụ thể

Đánh giá đòi hỏi các thao tác phân tích, tổng họp và xác nhận giá 
trị thực trạng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả 
công việc, đưa ra kết luận về trình độ và xu hướng phát triển tại thời 
điểm đang xét so với mục tiêu hay chuẩn mực đã xác lập.

Đánh giá bao gồm:

- Xác lập chuẩn và quy định một chế độ kiểm tra hợp lý.

Trong quản lý trường tiểu học, đó là chuẩn đánh giá giờ lên lớp, 
chuẩn đánh giá công tác giáo viên, chuẩn đánh giá hoạt động cùa tổ 
chuyên môn, chuẩn đánh giá hoạt động của trường học..., đó là chế độ 
kiểm tra đối với các đổi tượng đó theo từng tuần, từng tháng, học kỳ 
và năm học...
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-T ổ  chức việc đo lường các thông tin (thành tựu).
Người hiệu trưởng trường tiểu học một mình không đủ thời gian 

và công sức cho hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, do đó, người 
hiệu trưởng cần phải xây dựng lực lượng làm công tác kiểm tra trong 
nội bộ trường học, trên cơ sờ đó phân công, phân nhiệm cho từng cá 
nhân, tổ chức cùng thực hiện kế hoạch kiểm tra đồng thời quy định 
chế độ báo cáo với thủ trưởng sau kiểm tra.

- So sánh sự phù hợp của các thành tựu đã thu thập được với 
những chuẩn mực đã xác lập.

Trên cơ sở phân tích, tổng hợp tình hình người kiểm tra xác định 
mức độ phù hợp so với chuần, có 3 mức độ: có, có thể và không phù hợp.

7.1.7.2. Chức năng phát hiện

Chức năng phát hiện là quá trình xác định những cái tốt để 
khuyến khích, động viên, đồng thời phát hiện cái lệch lạc, thiếu sót, 
sai phạm so với mục tiêu, chuẩn mực để chấn chinh.

Phát hiện bao gồm:

- Khẳng định cái tốt đồng thời phát hiện cái thiếu sót, lệch lạc và 
sai phạm so với chuẩn mực đã đề ra.

- Xác định mức độ của những thiếu sót, lệch lạc và sai phạm một 
cách chính xác và khách quan.

- Tìm nguyên nhân của những thiếu sót, lệch lạc và sai phạm đó.

7.1.7.3. Chức năng điều chỉnh
Chức năng điều chinh là việc đưa ra những quyết định và biện 

pháp cần thiết để khuyến khích, động viên, phát huy những nhân tố 
tích cực hoặc uốn nắn, sửa chữa những sai lệch, nếu sai phạm nhiều 
thì xử lý, có thể truy tố trước pháp luật.

Điều chinh bao gồm:
- Hành động phát huy có thể có các mức độ như khuyến khích, 

Jộng viên hoặc truyền bá những kinh nghiệm tốt.

- Hành động uốn nắn, sửa chữa là cần thiết đối với hành vi, thái 
Jộ của người thừa hành, nếu cần có thể thay đổi các mức chỉ tiêu đã 
dề xuất.
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- Hành động xử lý đưa ra các hình thức kỷ luật đối với cá nhân mắc 
sai phạm, nếu mức độ nghiêm trọng có thể bị truy tố trước pháp luật.

7.1.8. Mục đích của kiểm tra trong quản lý giảo dục

Từ vị trí, vai trò, ý nghĩa và đặc điểm của kiểm tra cho thấy mục 
đích của kiểm tra trong quản lý có thể có những mức độ khác nhau 
như góp phần xây dựng và duy trì trật tự kỷ cương trong quản lý giáo 
dục đồng thời có những tác động tích cực góp phần giúp cho các đối 
tượng hoàn thành nhiệm vụ, hoặc trong điều kiện cho phép kiểm tra 
còn có thể góp phần đưa toàn bộ hệ thống được quản lý lên một trình 
độ cao hơn...

Tuỳ theo phạm vi và mức độ thực hiện các chức năng nhiệm vụ 
của kiểm tra trong quản lý, chủ thể kiểm tra cỏ thể nhấn mạnh tính 
hành chính pháp chế nhà nước buộc mọi người thừa hành thực hiện 
nghiêm chinh những quy định theo luật giáo dục, luật hành chính, luật 
lao động dân sự, luật phổ cập giáo dục tiểu học... hay các văn bàn 
dưới luật như điều lệ nhà trường, quy chế chuyên môn hay quy định 
cụ thể của trường học... Trên cơ sở đó, xây dựng và duy trì trật tự, kỷ 
cương trong quản lý hoạt động của trường học.

Khi nhấn mạnh tới chức năng phát hiện, bên cạnh việc xây dựng 
những điển hình tiên tiến, nhân điển hình tiên tiến cần phải xác định rỗ 
nguyên nhân của những sai lệch để uốn nắn sửa chữa và phòng ngừa 
những sai phạm có thể xảy ra. Trên thực tế những hoạt động này đã 
tác động tỉch cực tới hành vi, thái độ của tùng cá nhân giúp họ thể 
hiện đầy đủ những phẩm chất tốt sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ hoặc 
phát huy cao độ hơn góp phần nâng cao chất lượng của toàn đơn vị.

Tuỳ theo trình độ phát triển của từng đom vị trường học cụ thể mà 
xác định mục đích với các mức độ phù hợp cho từng giai đoạn.

7.2. Các nguyên tắc kiểm tra trong quản lý giáo dục

Nguyên tắc kiểm ưa nội bộ trường học là những quy định, luận 
điểm cơ bản mà chủ thể quản lý cần phải tuân thù khi xác định tổ chức 
và hoạt động kiểm tra nội bộ trường học. Nguyên tắc kiểm tra nội bộ
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trường học tuân thù những nguyên tắc cơ bản của kiểm tra trong quản 
lý như:

. Nguyên tắc pháp chế: kiểm tra được tổ chức và hoạt động trên 
cơ sò pháp luật quy định, không ai có thể can thiệp, không được tuỳ
tiện trong tổ chức và hoạt động kiển tra.

. Nguyên tắc tập trung dân chủ: nguyên tắc tập trung dân chủ 
được quán triệt trong kiểm tra, chủ thể quản lý có quyền quyết định 
chương trình kế hoạch kiểm tra và có quyền phù quyết những kết luận 
cúa những bộ phận, cá nhân tham gia lực lượng kiểm tra. Mặt khác, 
các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, đề xuất, kiến nghị để các tổ 
chức xem xét, giải quyết.

. Nguyên tắc khách quan: kiểm tra phải đàm bảo tính khách quan, 
trung thực, công khai, công bàng. Kiểm tra, đánh giá phải căn cứ vào 
chuẩn mực đã quy định, tránh áp đặt, chù quan của người kiểm tra.

. Nguyên tác tính hiệu quả: hoạt động kiểm tra phải đạt được mục 
tiêu đã đặt ra với mọi chi phí ít nhất (chi phí vật chất, thời gian, sức 
lực). Hiệu quả kiểm tra còn được thể hiện bằng những kết luận chính 
xác, những kết luận có tính khả thi giúp toàn bộ hệ thống quản lý có 
những điều chinh hợp lý nhằm đạt tới mục tiêu và nâng cao chất lượng 
hoạt động.

. Nguyên tắc tính kế hoạch: nguyên tắc này đòi hỏi hoạt động 
kiểm tra phải được xác định trong toàn bộ kế hoạch năm học nhàm hỗ 
trợ tích cực cho việc triển khai các chức năng quản lý khác. Mặt khác, 
kiểm tra phải có kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với từng giai đoạn 
nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

7.2.1. Hệ thống kiểm tra phòng ngừa trong quản lý giảo dục

7.2. ỉ. 1. Xu hướng kiểm tra phòng ngừa

Kiểm tra thông thường là phát hiện được những khuyết điểm khi 
nó đã xảy ra rồi. Ngày nay, có xu hướng chuyển dần trọng tâm sang 
kiểm tra phòng ngừa. Nhiều nhà lý luận về quản lý cho ràng xu hướng 
phát triển cùa công tác kiểm tra trong quá trình quản lý hiện đại là
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kiểm tra phòng ngừa. Vì kiểm tra phòng ngừa mang ý nghĩa tích cực 
hơn mọi hình thức kiểm tra khác. Một hệ thống kiểm tra được xây 
dựng đúng đắn phải bảo đảm phát hiện được những sai lầm cỏ thể xảy 
ra trước khi chúng xuất hiện. Các nhà quản lý thực tiễn cho rằng: thà 
chịu xác định sai lầm trong tương lai với mức chính xác 79% còn hơn 
khám phá ra sai lầm đã mắc phải trong quá khứ với mức chính xác 
100%. Bời lẽ chúng ta có thể tác động tới tương lai được, còn quá khứ 
thì không thay đổi được nữa”.

Vấn đề đặt ra là người kiểm tra quá trình giảng dạy và giáo dục 
thực hiện việc kiểm tra phòng ngừa băng cách nào ?

Trước hết, kiểm tra phòng ngừa được thực hiện ở khâu chuẩn bị 
cho hoạt động giảng dạy (kiểm tra trước hoạt động). Việc kiểm tra 
thường xuyên, có điều chinh đối với quá trình biến đổi cũng có ý 
nghĩa tích cực trong việc phòng ngừa và góp phần nâng cao chất 
lượng của quá trình hoạt động.

ở  các trường phổ thông, việc kiểm tra kết quả từng giai đoạn của 
quá trình giảng dạy, có thông báo và phân tích về những kết quà bao 
giờ cũng có tác động mạnh mẽ đến người làm ra kết quả đó. Bản thân 
việc thông báo và phân tích kết quả lao động của giáo viên mang ý 
nghĩa điều chinh chổ công việc tiếp theo sau của họ. Trong trường hợp 
có nhiều ưu điểm, việc thông báo gây nên tác động tích cực, làm giáo 
viên phấn khởi và nẩy sinh mong muốn có kết quả cao hom. Trong 
trường hợp có khuyết điểm, kết quả thấp, họ sẽ điều chinh công việc 
theo hướng tránh những khuyết điểm đã vấp phải để nâng cao thêm 
thành tích công tác. Ý nghĩa phòng ngừa trong việc này là ở chỗ đó.

Đối với học sinh phổ thông, kiểm tra phòng ngừa cũng có tác 
dụng ở trong cả ba khâu nói trên.

Kiểm tra phòng ngừa có tác dụng to lớn và tích cực. Vì vậy, 
người quản lý nhà trường cần làm tốt công tác kiểm tra phòng ngừa 
trên tinh thần trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo quá trình đào 
tạo con người, một quá trình không cho phép phạm sai lầm, không cho 
phép có phế phẩm.
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Muôn kiểm tra phòng ngừa thi phải làm tốt việc kiểm tra khâu 
chuẩn bị của cá giáo viên và học sinh, đồng thời, cần làm tốt các 
phàn việc quan trọng của quá trình kiểm tra ở hai khâu sau. Đó là các 
việc phân tích đánh giá, góp ý kiến, thông báo kết quả kiểm tra cho 
đối tượng trưc tiếp bị kiểm tra. trong những trường hợp cần thiết và 
có thể thì nên thông báo cho toàn thê giáo viên đế cùng rút kinh 
nghiệm chung.

Muốn tiến hành kiểm tra phòng ngừa thì cần có hai điều kiện cơ 
bản: Một là, người kiểm tra phải nắm vững nội dung và phương pháp 
giảng dạy, các yêu cầu giảng dạy; phải có kinh nghiệm đủ để biết 
trước là đến bài nào, của môn nào thì giáo viên sẽ vấp phải khó khăn 
nào. Hai là, phải nắm vững đội ngũ giảo viên đến từng người về khả 
năng giảng dạy, biết rõ sở trường, sở đoản từng người. Trên cơ sở đó, 
người kiểm tra phán đoán trước ai sẽ gặp khó khăn gì, lúc nào và kịp 
thời giúp họ vượt qua.

7.2.1.2. Các nhóm phương pháp kiếm tra phòng ngừa

Quá trình sư phạm diễn ra trong trường học là một hệ thống bao 
gồm nhiều thành tố liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Để 
giúp phòng ngừa, ngăn chặn nhừng sai phạm có thể xảy ra, kiểm tra 
phòng ngừa cần được thực hiện thành một hệ thống từ những yếu tố 
đầu vào, quá trinh biến đổi và các yếu tố kết quả cuối cùng (đầu ra). 
Hệ thống kiểm tra phòng ngừa gồm 4 loại kiểm tra cụ thể sau:

- Kiểm tra trước hoạt động: để xác định những yếu tố đầu vào có 
bảo đảm điều kiện để đạt được mục tiêu đã đặt ra không, khi phát hiện 
những sai lệch hoặc thiếu so với yêu cầu cần có kiến nghị điều chinh.

- Kiểm tra uốn nắn: bao gồm hai hoạt động cụ thể như kiểm tra 
trước hoạt động để điều chinh các mức chi tiêu cụ thể so với các điều 
kiện có ban đầu; và kiểm tra quá trình biến đổi để phát hiện thực tế hoạt 
động của các đối tượng để có những quyết định điều chỉnh hợp lý.

- Kiểm tra sàng lọc: là một hình thức kiểm tra lại việc thực hiện 
các kiến nghị trong các đợt kiểm tra trước đó. Nếu phát hiện cá nhân 
hay tổ chức không sửa chữa, khắc phục những kiến nghị đã nêu và xét 
thấy có nguy cơ ảnh hường tới an toàn của hệ thống, người kiểm tra
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có thể quyết định đình chi hoặc loại bỏ những hoạt động đó để báo 
đảm chất lượng cùa kết quả cuối cùng.

- Kiểm tra kết quả (hay kiểm tra sau hoạt động): kiểm tra kết quả 
nhằm đánh giá nghiệm thu sản phẩm cuối cùng so với mục tiêu. Kiểm 
tra kết quả giúp cho việc rút kinh nghiệm sau một quá trình thực hiện. 
Những kết luận này sẽ là căn cứ để điều chỉnh kịp thời nhừng hoạt 
động tiếp theo hoặc điều chinh một quá trình quản lý sau đó.

Bốn loại kiểm tra này được thể hiện qua sơ đồ sau:

Hình 7.5. HẬ thống kiểm tra phòng ngìra trong quá trình quản lý

Bốn loại kiểm tra này không thể thay thế cho nhau mà chúng bổ 
sung, hồ trợ nhau để tăng cường tính phòng ngừa, ngăn chặn những 
sai sót trong toàn bộ hệ thống.

7.2.2. Các hình thức kiểm tra trong quản lý giảo dục

7.2.2.1. Kiểm tra khải quát

Kiểm tra khái quát là bước đầu tiên tiếp xúc với đối tượng kiểm 
tra để xác định hình ảnh ban đầu về một đối tượng tốt hay xấu. Theo 
cách này, người kiểm tra xác định mục tiêu của các hoạt động hay
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từng hoạt động cụ thể, các biện pháp chù yếu đã thực hiện và kết quả 
đạt được tại thời điểm kiểm tra so với kế hoạch đã xác định và sơ bộ 
đira ra kết luận tốt hay chưa tốt. Kết luận này là căn cứ để triển khai 
các hoạt động kiểm tra chi tiết về sau.

7.2.2 2 Kiếm tra chi tiết

Kiểm tra chi tiết là kiểm tra cụ thể từng hoạt động hay từng vấn 
đề cụ thể. Người kiểm tra xem xét hệ thống các biện pháp đã được áp 
dụng so với kế hoạch, mục tiêu và các điều kiện cung cấp cho việc 
thực hiện các mục tiêu đó.

7.2.2.3. Kiểm tra toàn diện

Kiểm tra toàn diện đối với một tổ chức, một bộ phận, hay một cá 
nhân là xem xét trình độ hoạt động của đối tượng đó trên cơ sở số liệu 
đa dạng có hệ thổng của toàn bộ các hoạt động và hiệu quả của tất cả 
các khâu trong quá trình hoạt động.

Kiểm tra toàn diện nhàm mục đích đánh giá khách quan tình hình 
công việc, khuyến khích động viên được những cái tốt và giúp đỡ 
khắc phục thiếu sót, nên chương trình kiểm tra toàn diện cần được 
thông báo trước cho đối tượng được kiểm tra.

Cần chú ý ràng, hình thức kiểm tra toàn diện thường được tiến 
hành tương đối ít, nên cần phải chuẩn bị chu đáo và thận trọng.

Những yêu cầu trong kiểm tra toàn diện
+ Thu thập đầy đủ tài liệu về đối tượng kiểm tra kể từ lần kiểm tra 

toàn diện trước đó.

+ Nghiên cứu kỹ lưỡng những nhiệm vụ, nội dung cần phải thực 
hiện của đối tượng kiểm tra.

+ Nếu trong tiến trình kiểm tra cần tiến hành các bài khảo sát chất 
lượng, thì phải soạn thảo trước các văn bản và sơ đồ phân tích đồng 
thời vạch kế hoạch định hướng công tác trong đợt kiểm tra.

7.2.2.4. Kiểm tra chuyên đề

Kiểm tra chuyên đề là hoạt động kiểm tra chi xem xét sâu sắc một 
số vấn đề trong toàn bộ hệ thống hoạt động của đổi tượng kiểm tra.
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Kiểm tra chuyên đề cỏ thể phát hiện được các thiếu sót điển hình 
và đưa ra được kết luận có căn cứ xác đáng. Những kết luận này có 
thể sử dụng làm căn cứ phân tích so sánh với các đối tượng khác có 
hoàn cảnh tương tự.

Những yêu cầu cùa kiếm tra chuyên đề
+ Xác định những vấn đề cơ bản, trọng tâm trong công việc của 

trường tiểu học, chẳng hạn:
- Xác định chất lượng công tác giáo dưỡng đối với học sinh

■ > Ắ :  Ẩ ;  ;  khôi cuôi câp.
- Tình hình giảng dạy và chất lượng kiến thức, kỹ năng, kỳ xào 

của học sinh về một số môn học.
- Hiệu quả sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học.

+ Mặc dù trong quá trình kiểm tra chuyên đề chi thực hiện sâu một 
số vấn đề, nhưng phải kiểm tra một cách tổng hợp, xem xét như là một 
thành phần cấu tạo của toàn bộ hệ thống công việc trong hoạt động.

7.2.2.5. Kiểm tra có báo trước
Kiểm tra có báo trước là hình thức cơ bản, chính thức để đánh giá 

trình độ của một cá nhân hay tập thể trong một lĩnh vực hoạt động hay 
một phạm vi nào đó. Kiểm tra có báo trước giúp cho đối tượng được 
kiểm tra bộc lộ hết khả năng trong công việc mình đảm nhận.

7.2.2.6. Kiếm tra không báo trước
Kiểm tra không báo trước là rất cần thiết cho người quản lý, vì nó 

không những giúp cho chủ thể quàn lý biết được tình hình công việc 
diễn ra trong điều kiện bình thường hàng ngày ra sao, mà còn giúp cho 
việc duy trì kỷ luật lao động, tinh thần tự giác trong công việc hàng 
ngày và bồi dưỡng cho từng thành viên khả năng tự kiểm tra điều 
chỉnh hành vi, thái độ của mình trong hoạt động.

7.2.3. Các phuưngpháp cơ bán của Idểm tra trong quản lý giáo dục
7.2.3.1. Phương pháp quan sát

Phương pháp quan sát là phương pháp thu thập trực tiếp một sự 
kiện, hiện tượng, hoạt động của đối tượng kiểm tra trong những hoàn 
cảnh tự nhiên khác nhau nhằm đạt mục tiêu nhất định.
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Dặc điếm:

+- Phương pháp quan sát đòi hỏi một sự sắp xếp rõ ràng, có mục 
đích, có kế hoạch và hệ thống, lựa chọn đúng đối tượng và biết rút ra 
kết luận khái quát trên cơ sở quan sát.

Việc quan sát có mục đích căn bản khác với sự ghi nhận thụ 
động các hiện tượng và sự kiện sư phạm ngẫu nhiên đập vào mắt 
người kiểm tra.

Vhững yêu cầu cơ bàn khi sử dụng phương pháp quan sát

- Xác định đối tượng ưu tiên cần kiểm tra.

- Xác định điều kiện, hoàn cảnh tự nhiên của đối tượng hoạt động.

-  Xác định rõ mục đích, nhiệm vụ và giả thiết cần nghiên cứu.

- Ghi chép lại diễn biến và kết quả của hoạt động trong quá trình 
xem xét. Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ trong quá 
trình quan sát.

7.2.3 2. Phương pháp đàm thoại vói đối tưcmg

Dàm thoại với đối tượng là phương pháp thu thập gián tiếp các sự 
kiện, hiện tượng, hoạt động thông qua sự giao tiếp với đối tượng theo 
một chương trình đã xác định trước.

Dặc điểm: Phương pháp đàm thoại / trò chuyện với đối tượng là 
một Dhương pháp cụ thể trong nhóm các phương pháp điều tra nhờ có 
tiếp cúc trực tiếp mà có khả năng thay đổi câu hỏi cho phù hợp với 
trình độ và hoàn cảnh nhưng vẫn giữ được mục tiêu cần đạt trong thời 
gian giao tiếp. Tuy nhiên, những câu trả lời có thể thiếu trung thực, do 
đỏ cin có những câu hỏi loại trừ nhiễu hoặc sử dụng kết hợp phương 
pháp điều tra khác hoặc với các đối tượng khác để bổ sung cho nhận 
định được chính xác.

Jhững yêu cầu cụ thể của phương pháp trò chuyện:

- Khi xây dựng hệ thống câu hỏi cần thăm dò đối tượng về trình 
độ niận thức của vấn đề, kỹ năng phân tích một hiện tượng và thái độ 
của ỉọ đối với các hiện tượng liên quan.
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+ Dan dắt cho người đang giao tiếp nói về sở thích và hoài bão 
của họ trong công việc.

+ Biết trân trọng ý kiến đúng của người giao tiếp và tránh những 
cuộc tranh luận gay gắt, tránh sự đấu khẩu.

7.2.3.3. Phương pháp phân tích tài liệu

Phương pháp phân tích tài liệu bao gồm việc phân tích toàn bộ hồ 
sơ sổ sách của giáo viên và tài liệu của các bộ phận chuyên môn, hành 
chính trong trường học.

Đặc điểm:

+ Tài liệu hồ sơ sổ sách là nguồn thông tin rất quan trọng, nó 
không những phản ánh những hoạt động chuẩn bị của giáo viên cho 
giảng dạy và giáo dục mà còn cho biết được kết quả học tập của học 
sinh trong từng giai đoạn của năm học.

+ Phương pháp phân tích tài liệu còn bao gồm cả việc phân tích 
những số liệu thống kê. Người hiệu trưởng muốn xem xét tình hình 
chất lượng học tập của học sinh hoặc sự chuyên cần của học sinh có 
thể sử dụng phương pháp thống kê toán học tìm quy luật diễn biến của 
tình hình, trên cơ sở đó xác định nguyên nhân và tìm cách khắc phục 
những yếu kém trong thực tế.

Yêu cầu đối với phương pháp phân tích tài liệu:

+ Các số liệu thu thập phải kịp thời, chính xác.

+ Số liệu phải đủ đại điện (bảo đảm sự toàn diện và hệ thống) để 
xác định được quy luật cùa hiện tượng.

7.2.3.4. Phương pháp phân tích sư phạm

Phân tích sư phạm là sự tách ra và làm nổi bật lên để đánh giá 
phẩm chất các bộ phận của quá trình giảng dạy và giáo dục nhằm xem 
xét những bộ phận này có tác dụng làm giảm hay tăng hiệu quả tác 
động sư phạm đến học sinh trong mối liên hệ lẫn nhau và sự thống 
nhất của chúng. Kiểm tra có mối quan hệ chặt chẽ với phân tích. Đó là 
hai hoạt động cơ bản và quan trọng của quá trình quản lý. Phân tích
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chu yếu dựa trên kết quà cùa kiểm tra. Việc kiếm tra cần tiến hành 
tròn mọi lĩnh vực, còn phân tích thì nên tập trung vào trọng điểm. 
Trọng tâm của kiêm tra nội bộ nhà trường là các hoạt động của giáo 
viên và học sinh. Còn trọng tâm của phân tích cần hướng vào việc 
phân tích kết quả đào tạo và quá trình đào tạo. Hoạt động phân tích sư 
phạm có thê phân biệt: phân tích kết quả (tìm ra xem kết quá có phù 
hợp với yêu cầu không); phân tích quá trình (đánh giá tiến trình đã 
đưa đến kết quả) và phân tích điều kiện (kháo sát xem đã đạt được kết 
quả trong điều kiện đội ngũ tập thể sư phạm, cơ sở vật chất thiết bị và 
kinh phí). Cả ba hình thức phân tích phải tạo nên một thể thống nhất. 
Phân tích giờ lên lớp là hạt nhân cùa việc phân tích quá trình giáo dục
- giảng dạy.

7.2.4. Yêu cầu đối với kiểm tra trong quán lý giáo dục

(1) Kiểm tra trong quản lý giáo dục phải đảm bảo nguyên tắc tính 
giáo dục và phát triển. Phải xây dựng được nét văn hoá chung của nhà 
trường và hệ thống giáo dục là: cầu tiến, tin yêu nhau, chân thành học 
hỏi và giúp đỡ nhau.

(2) Phải tiến hành thường xuyên, hệ thống, có mục đích, có kế 
hoạch suốt năm học.

(3) Phải sử dụng các tiêu chuẩn, biểu mẫu... dễ hiểu, tiện dụng, 
phù hợp với trình độ và hoàn cảnh kiểm tra.

(4) Phải phát hiện, động viên kịp thời người tốt, việc tốt và sửa 
chữa ngay tại chỗ phần lớn các thiếu sót.

(5) Phải có chế độ kiểm tra hợp lý, đủ để phát huy tác dụng tích 
cực, vượt quá giới hạn sẽ phản tác dụng.

(6) Kiểm tra tốt nhất phải đến tận nơi, xem tại chỗ.

(7) Phải khách quan, phải tôn trọng đối tượng bị kiểm tra.

(8) Phải linh hoạt, tránh dập khuôn, cứng nhắc.

(9) Người kiểm tra phải có phẩm chất tốt và thông thạo chuyên 
môn, nghiệp vụ.

(10) Phải sử dụng thông tin từ nhiều nguồn kiểm tra khác nhau.
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Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 quy định, thanh tra 
giáo dục thuộc loại thanh tra theo ngành, lĩnh vực. Theo đó Nghị định 
của Chính phủ số 85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 về Tồ 
chức và hoạt động của thanh tra giáo dục xác định, thanh tra giáo dục 
được tổ chức ở Trung ương thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và ở địa 
phương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Thanh tra giáo dục thực hiện chức năng thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về 
giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trong Luật Giáo đục năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục ban hành năm 2009 có đề cập tới 3 vấn đề cơ 
bản về thanh tra giáo dục:

về chức năng, thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong 
phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục nhằm bảo đảm việc thi hành 
pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, 
bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân trong lĩnh vực giáo dục;

về tổ chức, cơ quan thanh tra giáo dục bao gồm: Thanh tra Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng giáo 
dục và đào tạo trực tiếp phụ trách theo sự chi đạo nghiệp vụ của thanh 
Ưa Sở giáo dục và đào tạo.

Hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 
cơ sở giáo dục đại học do thủ trưởng cơ sờ trực tiếp phụ trách theo 
quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng cơ quan 
quản lý nhà nước về dạy nghề.

về nhiệm vụ, thanh tra chuyên ngành giáo dục có nhiệm vụ như sau:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

b) Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội 
dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp

7.3. Thanh tra giáo dục

7.3.1. Những vẩn đề chung về thanh tra giảo dục
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văn bằng, chứng chi; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần 
thiết bảo đàm chất lượng giáo dục ờ cơ sở giáo dục;

c) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 
giáo dục theo quy định cùa pháp luật về khiếu nại. tố cáo;

d) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy 
dịnh của pháp luật về xừ lý vi phạm hành chính;

đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham 
nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định cùa pháp luật về chống 
tham nhũng;

e) Kiến nghị các biện pháp bảo đâm thi hành pháp luật về giáo 
dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của nhà 
nước về giáo dục;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quv định của pháp luật.

v ề  mục đích thanh tra, tại Điều 3 cùa Luật Thanh tra quy định, 
hoạt động thanh tra nhàm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi 
vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hờ trong cơ chế quản lý, chính 
sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các 
biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

7.3.2. Khái niệm thanh tra giáo dục

Luật Thanh tra năm 2004 đề cập tới một số thuật ngữ như: thanh 
ra nhà nước, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và thanh 
ra nhân dân. Các thuật ngừ này được xác định cụ thể như sau:

Thanh tra nhà nước là hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước 
bao gồm việc xem xét, đánh giá, xử lý đối với việc thực hiện chính 
sách, pháp luật, nhiệm vụ cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự quản 
lý theo thẩm quyền, trình tự, thù tục được quy định trong Luật Thanh 
tra và các quy định khác cùa pháp luật. Thanh tra nhà nước bao gồm 
tnanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan quản 
lý nhà nước theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách,
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pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền 
quản lý trực tiếp.

Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan quản 
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn- kỹ 
thuật, quy tắc quàn lý của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua 
Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ờ cơ 
sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ù xã, phường, thị 
trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Từ nhừng vấn đề chung của tổ chức và hoạt động thanh tra giáo 
dục cho thấy, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 
giáo dục của các cơ quan quản lý giáo dục các cấp (Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ở cấp trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo ở cấp tinh và 
Phòng Giáo dục và Đào tạo ở cấp huyện), cũng như của thủ trưởng 
các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và đại học, các chủ thề quản lý giáo 
dục đã thực hiện các chức năng cơ bản về thanh tra hành chính và 
thanh tra chuyên ngành của thanh tra giáo dục đối với các cơ sở giáo 
dục và các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động giáo dục. Việc thực 
hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành cũng như thực 
hiện quyền thanh tra nhà nước về giáo dục và đào tạo vừa thể hiện 
quyền lực nhà nước trong việc nhà nước thống nhất quản lý hệ thống 
giáo dục quốc dân, vừa đảm bảo sự dân chủ, kỷ cương trong hoạt 
động giáo dục - đào tạo.

Từ cơ sở lý luận quản lý và những vấn đề cụ thể trong tổ chức và 
hoạt động thanh tra giáo dục có thể đi đến định nghĩa về thanh tra giáo 
dục như sau:

Thanh tra giáo dục là hoạt động kiểm tra có tính nhà nước của cơ 
quan quản lý giáo dục cấp trên đoi với cơ quan, tổ chức và cá nhân 
cấp dưới do một to chức chuyên biệt (tổ chức thanh tra) tiến hành 
nhằm đảm bảo pháp chế, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và bảo vệ lợi ích hợp 
pháp của Nhà nước, cơ quan, to chức và cả nhân.
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Trong hoạt động thanh tra giáo dục, đổi tượng và nguycn tắc của 
thanh tra giáo dục được quy định cụ thể như sau:

về đổi tượng bao gồm:

(1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của 
cơ quan quán ly nha nươc về giáo dục.

(2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam.

về nguyên tắc hoạt động của Thanh tra giáo dục

(1) Hoạt động thanh tra giáo dục phái tuân theo pháp luật, bảo 
đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp 
thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan.

(2) Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, thủ 
trưởng cơ quan thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thanh ứa viên, thành 
viên đoàn thanh tra phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra; 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Do hoạt động thanh tra giáo dục là một dạng hoạt động kiểm ưa 
(kiểm tra có tính chất nhà nước) nên thanh tra giáo dục không chỉ có 
những đặc trưng riêng (mục đích, nguyên tắc, đối tượng và chức năng 
cụ thể) của thanh tra, mà còn có đầy đủ các đặc trưng cơ bản cùa hoạt 
động kiểm tra trong quản lý giáo dục (các đặc trưng cơ bản này đã 
được trình bày trong phần 7.1. Kiểm tra  trong quản lý giáo dục).

Trong quá trình thực hiện chức năng thanh tra hành chính và 
thanh tra chuyên ngành, thanh tra giáo dục thực hiện các chức năng cụ 
thể như đánh giá, phát hiện, điểu chinh và hỗ trợ đối với hoạt động 
giáo dục của các đối tượng thanh tra nhằm đạt được mục tiêu giáo dục 
nhà nước đã đề ra, giúp hệ thống đạt tới trình độ mới cao hơn và tiến 
tới hoàn thiện cơ chế quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, 
đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển kinh tế - xà hội.

Như vậy, thanh tra giáo dục là kiểm tra có tính nhà nước của một 
tô chức chuyên biệt (to chức thanh tra giáo dục) với các chức năng:
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đảnh giá, phát hiện, điều chinh và hỗ trợ các đối tượng thanh tra 
nhằm đảm bảo pháp chế, năng cao chất lượng, hiệu quả giảo dục và 
tiến tới hoàn thiện cơ chế quản lý.

7.3.3. Những đặc trưng nghiệp vụ của thanh fra giảo dục

7.3.3.1. Thanh tra giáo dục là công cụ hữu hiệu của lãnh đạo

Trong Luật Thanh tra cũng như Nghị định về tổ chức và hoạt 
động thanh tra giáo dục đều khẳng định: Thanh tra giáo dục là hệ 
thống cơ quan ở Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo, 
có trách nhiệm giúp lãnh đạo (Bộ trưởng và Giám đốc sở) quản lý nhà 
nước về công tác thanh tra; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra 
hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong phạm vi quyền hạn của Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Do đó, hoạt động thanh tra giáo dục đã 
được xác định là một nội dung cơ bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
về giáo dục: “Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo 
dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật về giáo dục” (Khoản 12, Điều 99, Luật Giáo dục năm 2005). Các 
nhà quản lý giáo dục thực tiễn cũng đã nhấn mạnh: “Thanh tra giáo 
dục là chức năng đích thực của quản lý nhà nước về giáo dục".

Theo Nghị định về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục: “Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 
cơ cấu tổ chức và biên chế của thanh tra Bộ” và “Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 
Thanh tra Sở”. Như vậy, có thể khẳng định, thanh tra giáo dục là công 
cụ quản lý và vũ khí hữu hiệu trong việc thực hiện quyền thanh tra về 
giáo dục, đảm bảo pháp chế, duy trì trật tự, tăng cường kỳ cương hoạt 
động giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

7.3.3.2. Thanh tra giáo dục với đặc trưng song trùng lãnh đạo

Thanh tra giáo dục được xác định là thanh tra theo ngành có 
nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý hoạt động thanh tra chuyên 
ngành giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và
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Đào tạo. Trong tô chức và hoạt động, thanh tra giáo dục có quan hệ 
phụ thuộc với Thanh tra Chính phù cũng như Thanh tra tinh trong hệ 
thống Thanh tra Hành chính. Mối quan hệ phụ thuộc này được thể 
hiện trong những diều quy định cụ thể như sau:

( 1) Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tồng Thanh tra 
(Tống thanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra 
là thành viên Chính phù, do Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội 
phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tổng 
Thanh tra chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ 
về công tác thanh tra).

Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh 
tra tỉnh.

(2) Trong hoạt động, Thanh tra Bộ chịu sự chi đạo trực tiếp cùa 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự chi đạo, hướng 
dan về công tác, tổ chức, nghiệp vy của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Sở chịu sự chi đạo tạrc tiếp của Giám đốc Sở Giảo dục 
và Đào tạo, đồng thời chịu sự hưới tg dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh 
tra hành chính của Thanh tra tirh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành của Thanh tra Bộ.

Việc bảo đảm thực hiện song trùng lãnh đạo giữa ngành giáo dục 
và đào tạo với hệ thống Thanh tra Hành chính trong thanh tra giáo đục 
là điều kiện quan trọng trong việc thực hiện chức năng thanh tra hành 
chỉnh và thanh tra chuyên ngành.

7.3.3.3. Thanh tra giáo dục đưọ 7 chủ động lựa chọn cộng tác viên 
thanh tra và phương thứ ' thanh tra phù hợp

Theo Nghị định về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Bộ 
trường Bộ Giáo dục và Đào tạo I |uy định cơ cấu tổ chức và biên chế 
cùa Thanh tra Bộ và Giám đốc s ở Giáo dục và Đào tạo quy định cơ 
cấu tổ chức của Thanh tra Sở. T ong thực té, biên chế thanh tra viên 
các cấp đã được quy định bàng đioảng 10% số lượng biên chế công
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chức cùa cơ quan quản lý giáo dục cấp bộ và sở. Theo cơ cấu tổ chức 
của cơ quan thanh tra, các Chánh thanh tra, phó Chánh thanh tra và 
các thanh tra viên được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra trong lĩnh vực giáo dục. Việc bổ nhiệm, miễm 
nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, cơ quan thanh tra giáo dục hoặc cấp 
quản lý giáo dục có thẩm quyền huy động hoặc trưng tập các cộng tác 
viên thanh tra (CTV TT) để thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong lĩiih 
vực giáo dục. CTV TT giáo dục là người không thuộc biên chế cùa cơ 
quan Thanh tra giáo dục, được trưng tập để làm nhiệm vụ thanh tra 
theo yêu cầu của cơ quan thanh tra hoặc cấp có thẩm quyền. CTV 1T 
giáo dục chịu sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thanh tra và 
Trưởng Đoàn thanh tra. Việc trưng tập các CTV TT có tính linh hoạt 
tùy thuộc vào từng nội dung hoạt động thanh tra giáo dục cụ thể đối 
với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thuộc quyền quản lý.

Trong thực tế tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục ờ các địa 
phương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện việc lựa chọn và bổ 
nhiệm các CTV TT theo nhiệm kỳ 2 năm. Các CTV TT được trưng 
tập thực hiện nhiệm vụ thanh Ưa hoạt động sư phạm của giáo viên có 
trách nhiệm báo cáo các kết quả thanh tra cho trưởng đoàn thanh tra 
hoặc thủ trường cơ quan thanh tra giáo dục ở địa phương.

Việc thanh tra giáo dục được lựa chọn theo phương thức Đoàn 
thanh ừa hoặc Thanh tra viên độc lập.

Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo 
chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Thanh tra theo chương 
trình, kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đà được 
phê duyệt. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trường cơ quan quản lý nhà 
nước cỏ thẩm quyền giao.

Trong thực tế, để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động 
thanh tra giáo dục, cơ quan thanh tra giáo dục đã tăng cường thực hiện 
theo phương thức thanh tra độc lập. Thanh tra độc lập có nhiều ưu
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điềm về mặt thủ tục hành chính, cơ động trong hoạt động, tiến hành 
được thường xuyên và phát huy được tác dụng một cách tích cực tới 
mọi đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức hay cá nhân thuộc quyền 
quản lý trực tiếp.

Các thanh tra viền hoặc CTV TT giáo dục đều được tổ chức thực 
hiện thanh tra theo đoàn hoặc thanh tra độc lập.

7.3.3.4. Thanh tra giáo dục thực hiện phối hợp với các hoạt động kiểm 
định chất lượng giáo dục và kiếm tra nội bộ các cơ sở giáo dục

Thanh tra giáo dục thực hiện phối hợp với các hoạt động kiểm 
định chất lượng giáo dục và kiểm tra nội bộ để nâng cao chất lượng 
các hoạt động giáo dục và tiến tới hoàn thiện cơ chế quản lý giáo dục. 
Theo quy định tại Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 
2006, Thanh tra giáo dục có trách nhiệm thanh tra toàn diện cơ sở giáo 
dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Trong thời gian 5 năm, mỗi cơ sở giáo dục thanh tra toàn diện ít 
nhất một lần, trong thời gian 5 năm mỗi nhà giáo được thanh tra ít 
nhất một lần. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ 
chức thanh tra toàn diện các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo kế 
hoạch. Căn cứ vào kế hoạch thanh tra hàng năm đã được cấp cỏ thẩm 
quyền phê duyệt, thủ trưởng cơ quan thanh tra, trưởng phòng giáo dục 
và đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh ra quyết định 
thanh tra và thành lập đoàn thanh ữa toàn diện cơ sở giáo dục và thanh 
tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Khi xét thấy cần thiết, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra 
quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra.

Các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, theo yêu 
cầu chi đạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được tổ chức tiến 
hành kiểm định chất lượng giáo dục. Theo Quyết định số 
83/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 
lượng cơ sở giáo tfục phổ thông với mục đích “Kiểm định chất lượng 
cơ sở giáo dục phổ thông nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu 
giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục phổ thông nhằm
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nâng cao chất lượng giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan 
quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ 
quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục phổ thông dạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.

Chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông đối với 
trường tiểu học là 5 năm / lần. Đối với trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trung tâm 
kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có chu kỳ kiểm định chất lượng giáo 
dục là 4 năm / lần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường tiểu học, truờng 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học chưa đạt chuẩn quốc gia thực hiện tự đánh giá nhằm 
không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Khi đủ điều kiện, các cơ 
sở giáo dục phổ thông tiến hành đăng ký kiểm định chất lượng giáo 
dục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Với những quy định hiện hành như vậy, giữa thanh tra giáo dục 
và kiểm định chất lưọng giáo dục cần có sự phối hợp để giúp hoàn 
thành các nhiệm vụ thanh tra toàn diện nhà trường và kiểm định chất 
lượng giáo dục nhưng đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục đào tạo mà không gây ra những xáo trộn trong hoạt động của 
các cơ sở giáo dục.

Việc thanh tra toàn diện một cơ sờ giáo dục cũng như thanh tra 
hoạt động sư phạm của giáo viên cần được quán triệt và tiến hành 
không chồng chéo với việc kiểm định chất lượng giáo dục (nhà trường 
tự kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục và việc kiểm tra ngoài của 
các cơ quan có thẩm quyền tổ chức).

Thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục là xem xét, đánh giá việc thực 
hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục theo quy định của 
Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường; Quy chế tổ chức và hoạt động của 
các cơ sở giáo dục khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bar 
hành và những quy định khác có liên quan.

Thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục có mục đích:

+ Xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cc 
sở giáo dục trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu với những quy định của các
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vãn bàn quy phạm pháp luật về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội 
dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, xét 
tốt nghiệp, cấp vãn bàng, chứng chỉ, quy chế đánh giá, xếp loại nhà 
giáo và những quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục,
đào tạo;

+ Đánh giá đúng thực trạng tình hình cơ sờ giáo dục trong mối 
quan hệ chung và có sự so sánh với mặt bàng của địa phương, khu vực 
vùng miền và tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Khẳng định những mặt đã làm được, phát huy 
ưu điểm và tư vấn những biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu 
kém; đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý điều chình, bổ sung các 
chính sách, quy định cần thiết phù hợp với thực tế.

Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo là xem xét, đánh giá 
việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và các công tác khác của 
nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường; Quy chế 
tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác do Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành và những quy định khác có liên quan.

Thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo với mục đích xem xét, 
đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo trên cơ 
sở kiểm tra, đối chiếu với những quy định cùa các văn bản quy phạm 
pháp luật về Chuẩn nghề nghiệp, chuẩn đạo đức của nhà giáo, quy chế 
đánh giá, xếp loại nhà giáo.

Hình thức thanh tra hoạt động sư phạm đối với giáo viên được 
tiến hành với hai hình thức truyền thống: tiến hành trong cuộc thanh 
tra toàn diện cơ sở giáo dục; hoặc được tiến hành độc lập theo kế 
hoạch thanh tra của cơ quan quản lý cơ sờ giáo dục;

Đối với giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, việc thanh tra hoạt 
động sư phạm của giảng viên do thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học 
quy định cụ thể về hình thức và nội dung cũng như cách thức tiến 
hành thanh tra.

Thực tế tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục ở các địa phương 
cho thấy biên chế thanh tra viên chuyên trách còn rất ít, lực lượng
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thanh tra hiện nay còn phải sử dụng thanh tra viên kiêm nhiệm là chủ 
yếu, do đó còn có nhiều bất cập và hạn chế tới kết quả và chất lượng 
các hoạt động thanh tra giáo dục. Một số địa phương đã thực hiện hình 
thức thanh tra độc lập của các thanh tra viên chuyên trách là chù yếu 
trong việc bám sát các cơ sở giáo dục, đồng thời có những yêu cầu đề 
cao vai trò tự chủ của nhà trường trong việc tự kiểm tra, đánh giá các 
hoạt động của cơ sở. Khi phát hiện có vấn đề cần được xem xét toàn 
diện, cơ quan thanh tra giáo dục ra quyết định thanh tra toàn diện đối 
với các cơ sở giáo dục cụ thể. Bước đầu ở các địa phương đà áp dụng 
cách tiến hành thanh tra giáo dục theo phương thức này đã khẳng định 
các tác động tích cực của hoạt động thanh tra giáo dục đổi với các cơ 
sở giáo dục.

7.3.3.5. Quy trình và các thủ tục hành chính thanh tra giáo dục

Việc áp đụng một quy trình khoa học và các thủ tục hành chính 
chặt chẽ của thanh tra giáo dục là đặc điểm cơ bản để đảm bảo tính 
hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra giáo dục.

Theo Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT hướng dẫn thanh tra toàn 
diện nhà trường, trình tự tiến hành thanh tra toàn diện một nhà trường 
(có thể xác định là quy trình tiến hành thanh tra giáo dục) được đàm 
bảo với 4 khâu: chuẩn bị thanh tra; tiến hành thanh tra; kết thúc thanh 
tra và sau thanh tra. Đây là bốn khâu cỏ tính logic và có mối quan hệ 
biện chứng để đảm bảo cho hoạt động thanh tra có chất lượng.

Trình tự, thủ tục thanh tra toàn diện một cơ sở giáo dục được quy 
định như sau:

- Công tác chuẩn bị:
+ Tập hợp thông tin về đom vị được thanh tra, thu thập các văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan;

+ Lập kế hoạch thanh tra: xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, 
phương pháp tiến hành thanh tra, dự kiến thành phần đoàn và thời 
gian tiến hành thanh tra; dự trù kinh phí, phương tiện;

+ Trình người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra, chậm nhất 
là 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh ưa
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có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra;

+ Họp đoàn thông báo quyết định thanh tra, phồ biến kế hoạch 
thanh tra, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng mẫu 
hiên bản và những việc cần thiết khác.

- Tiến 'nành thanh Ua.

+ Tổ chức công bố quyết định, thông báo kế hoạch thanh tra với 
lãnh đạo đơn vị được thanh tra;

+ Nghe báo cáo của lãnh đạo đơn vị về tình hình và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ năm học; chất vấn, trao đồi của đoàn với lãnh đạo đơn vị;

+ Kiểm tra hồ sơ về công tác quản lý của cơ sở giáo dục, của các 
tổ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đoàn thể, phòng ban chức năng;

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo: hồ sơ chuyên môn, 
dự giờ;

+ Hội ý đoàn tổng hợp kết quả thanh tra của từng bộ phận; chuẩn 
bị nội dung làm việc với đơn vị và các cơ quan có liên quan;

+ Thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra.

- Kết thúc thanh tra:

+ Tập hợp hồ sơ cuộc thanh tra và lưu trữ theo quy định;

+ Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thanh tra, trưởng 
đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quà thanh tra gửi người ra 
quyết định thanh tra;

+ Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra.

- Sau thanh tra:

+ Thông báo kết luận thanh tra đến đối tượng được thanh tra, cơ 
quan chủ quản và các đơn vị có liên quan;

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra, thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có trách nhiệm xem xét, xử 
lý kết luận thanh tra;
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+ Người ra quyết định thanh tra có kế hoạch chỉ đạo theo dõi việc 
thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Trình tự tiến hành thanh tra giáo dục như trên cho thấy các thù tục 
hành chính quy định đối với thanh tra giáo dục được xác định hết sức 
khoa học và đảm bảo tính chặt chẽ về quy phạm thủ tục:

- Trong công tác chuẩn bị, bộ phận thường trực của cơ quan thanh 
tra giáo dục tập hợp thông tin về đơn vị được thanh tra, thu thập các 
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về đánh giá nhà trường (Vàn 
bản quy định tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia; Chuẩn chất lượng 
giáo dục đối với loại trường được thanh tra; Chuẩn hiệu trường; 
Chuẩn đạo đức nhà giáo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên...). Sau khi cấp 
có thẩm quyền ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra có trách 
nhiệm công bố (thông báo trước chậm nhất sau 15 ngày ký quyết định 
tới cơ sở giáo dục được thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất).

- Khi tiến hành thanh tra giáo dục, hoạt động thanh tra giáo dục 
được tiến hành theo trình tự sáu bước, bao gồm:

+ Công bố quyết định thanh tra và thông báo kế hoạch thực hiện;

+ Nghe báo cáo của lãnh đạo cơ sở giáo dục được thanh tra về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả các hoạt động giáo dục;

+ Kiểm Ưa hồ sơ, sổ sách;

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;

+ Hội ý toàn đoàn về kết quả thanh tra từng bộ phận;

+ Thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra.

Tuy nhiên, trình tự này cũng có thể thực hiện linh hoạt giữa các 
bước 2, 3, 4 sao cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở giáo dục 
đang thanh tra.

- Khi kết thúc thanh tra, thủ tục quan trọng của thanh tra giáo dục 
là tập hợp hồ sơ thanh tra trên cơ sở các bộ phận thanh tra và các 
thanh Ưa viên đã hoàn thiện thủ tục các biên bản thanh tra, sau đó thực 
hiện lưu trữ hồ sơ thanh tra theo quy định. Khi kết thúc thanh tra, 
chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thanh tra, trưởng đoàn thanh

214



tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi người ra quyết định 
thanh tra và chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết 
quả th.anh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận 
thanh tra. Các thù tục hành chính trong khâu kết thúc thanh tra là hết 
sức cần thiết, việc hoàn thiện hồ sơ thanh tra là điều kiện bảo đảm cho 
việc h‘0àn thành một đợt thanh tra toàn diện đôi với cơ sở giáo dục. 
Đồng thời các thủ tục này cũng giúp tránh những sự cố không hay 
(không công nhận một vài kết quả hoặc toàn bộ kết quả thanh tra) nếu 
bộ phận hoặc cá nhân nào đó không làm đúng các thủ tục về hồ sơ 
thanh Ttra.

- Các thủ tục tiến hành sau thanh tra cũng rất cần thiết, việc thông 
báo kết luận thanh tra tới đối tượng thanh tra cũng như thông báo tới 
cơ quan chủ quản để xử lý theo kết luận thanh tra và các đối tượng 
liên quan để biết. Việc tiếp tục theo dõi hoặc giúp đối tượng thanh tra 
tiếp tục điều chinh theo kiến nghị thanh tra là cơ sở giúp cho họ được 
hoàn tlhiện, phát triển phù hợp với các yêu cầu của thời đại.

Tóm lại, thanh tra giáo dục là một chức năng thiết yếu của các cơ 
quan quản lý giáo dục, giúp duy trì, giữ vững kỷ cương, tạo điều kiện 
cho cáic cá nhân, tổ chức và cơ sở giáo dục hoàn thành tốt nhất các 
nhiệm vụ và dần đạt tới mục tiêu đã đề ra. Thanh tra giáo dục đang 
được t iếp tục hoàn thiện và đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra 
nhàm tạo cơ sở để hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường hiệu lực, 
hiệu qTuả quản lý giáo dục, đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của 
toàn b'ộ hệ thống giáo dục cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới 
của đấĩt nước.
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Chương VIII

CAC VÀN ĐẺ TRONG QUAN LY GIAO D ự c

8.1. Quản lý chương trình giáo dục

8.1.1. Khái niệm về chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục trong chuyên khảo này bao gồm chương 
trình giáo dục đại học và cao đẳng (thường gọi tẳt là chương trình đào 
tạo) và chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu giáo dục đại 
học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung 
giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh 
giá kết quả đào tạo đối với mồi môn học, ngành học, trình độ đào tạo 
của giáo dục đại học; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chương trình 
giáo dục khác.

Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất 
chính trị, đạo đức, cỏ ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng 
lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức 
khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung giáo dục đại học có tính hiện đại và phát triển, bảo đảm 
cơ cấu hợp lý giữa kiến thức khoa học cơ bản, ngoại ngữ và công nghệ 
thông tin với kiến thức chuyên môn và các bộ môn khoa học Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt 
đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc; tương ứng với trình độ chung của khu 
vực và thế giới.

Phương pháp đào tạo trình độ đại học coi trọng việc bồi dưỡng ý 
thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển 
tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người 
học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng.
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thực hiện 
chương trình giáo dục theo hình thức tích luỹ tín chỉ, việc công nhận 
để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập môn học hoặc tín chi.

Chương trình đào tạo đại học và cao đẳng được xây dựng dựa trên 
các chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Các chương trình đào tạo cụ thể được xây dựng, triển khai theo 
định hướng chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên 
thế giới, nhằm đáp ứng được mục tiêu đào tạo, vừa kế thừa đảm bào 
mức độ ổn định cần thiết của các chương trình đào tạo đã được áp 
dụng trong thời gian vừa qua, vừa có những điều chinh, bổ sung kịp 
thời để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội.

Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ 
thông, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội 
dung giáo dục phổ thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt 
động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn 
học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.

Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và 
kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục của các môn học ở mỗi 
lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục 
phổ thông.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo 
dục phổ thông; duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa để sử dụng 
chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở 
giáo dục phổ thông, bao gồm cả sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằng 
tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên biệt, trcn 
cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo 
dục phổ thông và sách giáo khoa; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên 
soạn, chinh sửa chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; 
quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số 
lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương 
trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn 
diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát
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triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân 
cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách 
nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào 
cuộc sống lao động, tham gia xây dụng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung giáo dục phổ thông bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, 
toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống; gấn với thực tiễn cuộc sổng, 
phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo 
dục ở mỗi cấp học.

Phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, 
chù động, sáng tạo cùa học sinh; phù hợp với đặc điểm cùa từng lớp 
học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học. khả năng làm việc theo 
nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động 
đên tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

Như vậy, chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy 
định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, 
phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh 
giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc 
trình độ đào tạo.

Chương trình giáo dục bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính 
thống nhất, tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và 
trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, chuyển 
đổi giừa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục 
trong hệ thống giáo dục quốc dân; là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo 
dục toàn diện; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương 
trình giáo dục phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa ở giáo dục 
phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy ở giáo dục nghề nghiệp, 
giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo trình 
và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.

Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học 
dối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; theo năm học 
hoặc theo hình thức tích luỹ tín chi đối với giáo dục nghề nghiệp, 
giáo dục đại học.
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Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ mà người học tích luỹ được 
khi theo học một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về 
giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín chi tương ứng trong chương 
trình giáo dục khác khi người học chuyển ngành nghề đào tạo, chuyển 
hình thức học tập hoặc học lên ở cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng và thực hiện 
trên cơ sở khung phân phối chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành.

8.1.2. Khải niệm quản lý chương trình giáo dục

Mọi hoạt động trong các nhà trường đều vận hành theo quy định 
của chương trình giáo dục theo đặc điểm của từng lớp học, cấp học 
hoặc trình độ đào tạo. Mọi hoạt động đa dạng và phức tạp của nhà 
trường đều hướng vào sự vận hành của chương trình giáo dục. Vì vậy, 
trọng tâm của quản lý giáo dục hay quản lý nhà trường là quản lý việc 
thực hiện chương trình giáo dục ứng với từng cấp học hoặc trình độ 
đào tạo.

Quản lý chương trình giáo dục là quản lý một quá trình sư phạm 
đặc biệt (nó tồn tại như là một hệ thống, bao gồm nhiều thành tố cấu 
trúc như mục tiêu .giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp và hình 
thức giáo dục, phương tiện giáo dục, nhà giáo với hoạt động dạy học 
và giáo dục, người học với hoạt động học tập và rèn luyện, kiểm ưa 
đánh giá kết quả học tập, giáo dục) nhằm đạt tới mục tiêu giáo dục đã 
đề ra.

Quản lý quá trình sư phạm trong các nhà trường cũng như ở các 
cơ sở giáo dục bao gồm hai quá trình: quá trình dạy học và quá trình 
giáo dục theo nghĩa hẹp. Trong đó:

Quá trình dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều 
khiển của người dạy, người học tự giác, tích cực, chủ động tự tổ chức, 
tự điều khiển hoạt động nhận thức - học tập của mình nhàm hoàn thành 
những nhiệm vụ dạy học. Bản chất của quá trình dạy học là quá trình 
nhận thức độc đáo của người học dưới vai trò chủ đạo của người dạy.

Quá trình giáo dục là quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức 
của nhà giáo dục và người được giáo dục, hình thành những quan
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điểm, niềm tin, giá trị, hành vi, thói quen phù hợp với những yêu cầu 
chuẩn mực của xã hội để phát triển nhân cách cùa người học theo mục 
đích giáo dục cùa nhà trường và xã hội.

Bản chất của quá trình giáo dục là quá trình tổ chức các hoạt động 
và giao ¡ưu trong cuộc sống nhằm giúp cho người được giáo dục tự 
giác, tích cực, độc lập chuyển hóa những yêu cầu và những chuẩn 
mực của xã hội thành hành vi và thói quen tương ứng.

Với những đặc trưng trên của quá trình sư phạm diễn ra trong các 
cor sở giáo dục, việc quản lý chương trình có thế được xác định là quá 
trình đạt tới mục tiêu trên cơ sở hoạt động no lực cùa người dạy 
(giảng viên, giáo viên) và hoạt động tự giác, tích cực, chủ động của 
người học (sinh viên, học sinh). Trong quá trình hoạt động này, đội 
ngũ giảng viên, giáo viên (nhà giáo) có vai trò quyết định trong việc 
bào đàm chất lượng giáo dục; những người học (sinh viên, học sinh) 
có vai trò quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục của chính mình.

Tuy nhiên, những người quản lý có vai trò quan trọng trong việc 
tô chức, quản lý và điều hành các hoạt động giáo dục. Đặc biệt những 
người lãnh đạo (hiệu trưởng nhà trường hoặc giám đốc các cơ sở giáo 
dục) - người lãnh đạo nhà trường và cơ sở giáo dục thể hiện vai trò 
quyết định phát triển chất lượng giáo dục của chính đon vị mình.

Do đó, định nghĩa trên còn được xác định rõ hom qua vai trò hoạt 
động của chủ thể quản lý, quản lý chương trình giáo dục là quá trình 
đạt tới mục tiêu giảo dục trên cơ sở thực hiện các chức năng kế hoạch 
hóa, tổ chức, lãnh đạo và kiếm tra.

Hoặc, quản lý chương trình giáo dục là quá trình đạt tới mục tiêu 
giáo dục trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Quản lý chương trình giáo dục ở nhà trường hay các cơ sở giáo 
dục có thể được xem xét dưới các góc độ khác nhau, song quá trình 
quản lý này phải được tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:

- Quản lý việc thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục (chương 
trình dạy học và giáo dục theo nghĩa hẹp) nhằm đảm bảo thực hiện các 
quy định về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ để hình thành nhừng 
phẩm chất, nang lực và phát triển nhân cách của người học.
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- Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục. Nội 
dung giáo dục phải đảm bảo tương thích với những yêu cầu về tri 
thức, kỹ năng và thái độ đã xác định. Nội dung giáo dục được truyền 
tài thông qua hệ thống các phương pháp dạy học và giáo dục phù hựp 
đảm bảo phát huy tính tích cực của người học

- Quản lý chương trình giảng dạy và giáo dục của giảng viên, giáo 
viên (tham gia xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, xây dựng 
kế hoạch giáo dục, giáo án, chuẩn bị thiết bị giáo dục, lên lớp và kiểm 
tra đánh giá kết quả học tập của học sinh).

- Quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên (nề 
nếp, thái độ học tập trên lớp, tự học, rèn luyện ngoài giờ lên lớp và kết 
quả học tập).

- Quản lý các điều kiện về cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục phục 
vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục.

8.1.3. Nội dung quản lý chương trình giáo dục

Nội dung quản lý chương trình giáo dục được tập trung vào ba 
lĩnh vực cụ thể: quản lý chương trình giảng dạy của người dạy (gọi tất 
là quản lý chuơng trình dạy); quản lý chương trình học tập, rèn luyện 
của người học (gọi tắt là quản lý chương trình học); quản lý khâu hỗ 
trợ chương trình dạy và chương trình học.

8.1.3.1. Quản lý chương trình dạy

Trong quản lý chương trình dạy của giáo viên và giảng viên (các 
phần dưới đây sử dụng chữ viết tắt là GV), người quản lý cần tập 
trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

(1) Quản lý việc phân công lao động cho GV

Với nhận thức được việc phân công lao động giảng dạy và các 
hoạt động giáo dục khác cho GV có liên quan chặt chỗ đến công tác tổ 
chức nhân sự. Chất lượng dạy học phụ thuộc vào quyết định phân 
công, phân nhiệm của người quản lý.

Vì vậy, để quản lý được việc phân công lao động cho GV, trước 
tiên người quản lý phải nhận thức được GV tuy có trình độ ngang
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nhau nhưng năng lực, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh, sức khỏe khác 
nhau. Việc phân công đúng người đúng việc sẽ phát huy vai trò cá 
nhân trong tập thể, tạo điều kiện để họ tự khẳng định minh. Ngoài ra, 
còn giúp họ tự tin, tăng thêm lòng yêu nghề.

Quản lý việc phân công giảng dạy là đầu mối quan trọng trong 
mọi hoạt động của nhà trường. Vì thế, người quản lý cần nắm thật 
chắc chất lượng đội ngũ, hiểu rõ đặc điểm, sàng lọc thông tin, đánh 
giá chính xác, thận trọng. Bên cạnh đó, cần xem xét quyền lợi cùa HS, 
sv, tham khảo yêu cầu của phụ huynh HS. nguyện vọng của GV để 
phân công phù hợp, đáp ứng các yêu cầu trên.

Trong xu hướng phân cấp quản lý, đề cao vai trò tự chủ của cơ sở, 
việc phân công lao động của GV có thể chuyển giao cho cấp tổ 
chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn trên cơ sở xây dựng và thực hiện 
kế hoạch hoạt động chung cùa tổ, hướng dẫn xây dựng và quàn lý kế 
hoạch cá nhân cùa tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương 
trinh và các hoạt động giáo dục khác có thể chủ động có kế hoạch 
phân công lao động giảng dạy phù hợp cho các thành viên của tổ.

(2) Quản lý lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch

Việc xây dựng kế hoạch phải dựa vào chương trình dạy học quy 
định phần cứng và phần mềm, dựa vào trình độ, kỹ năng sư phạm của 
GV, khả năng HS, kết quả học tập của những năm trước và điều kiện 
cụ thể của nhà trường đảm bảo cho dạy học để xây dựng kế hoạch cá 
nhân, kế hoạch tổ bộ môn,...

Quản lý lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thực chất là thiết kế 
chương trình dạy học chi tiết. Công đoạn này cần phải dựa trên kết quả 
đánh giá đầu vào về khả năng /năng lực, nhu cầu, cách học và điều 
kiện học tập cùa HS. Việc thực hiện chương trình phải dựa vào sự lựa 
chọn của HS và của GV qua các mức độ khó, nhịp độ và hình thức 
học tập của HS một cách phù hợp. Các em HS giỏi phải được học 
ngang tầm với khả năng để có thể phát triển tối đa những tiềm năng 
sằn có và nhu cầu/ ham muốn cùa mình. Ngược lại, những HS yếu / 
kém phải được học phù hợp với khả năng sao cho có thể nâng cao 
trình độ, không có cảm giác sợ hoặc chán nản với việc học tập.
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Sau khi có kết quả đánh giá đầu vào của HS, nội dung, quá trình, 
sản phẩm (kết quả) có thể được thay đổi để HS có cơ hội phát triển 
đến trình độ cao hơn, tức là tối ưu hoá sự phát triển và thành công của 
mỗi cá nhân.

Nhiệm vụ chủ yếu cùa nhà quản lý là làm sao cho mọi thành viên 
biết và nghiêm túc thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

(3) Quản lý việc chuẩn bị bài lên lớp của GV

Việc chuẩn bị bài lên lớp là khâu rất quan trọng góp phần quyết 
định chất lượng dạy học, gồm các khâu: chuẩn bị từng chương, từng 
học kỳ; chuẩn bị từng tiết dạy/ bài soạn bài GV.

Để quản lý tốt việc chuẩn bị bài lên lớp theo quan điểm dạy học 
phân hóa, người quản lý đặc biệt phải lưu tâm đến những công việc 
sau đây:

+ Chỉ đạo tổ chuyên môn thống nhất mọi kế hoạch chuẩn bị bài 
lên lớp từ khâu phân tích nhu cầu, hứng thú của người học với môn 
học. Việc điều tra này giúp GV nắm được động cơ học tập môn học. 
những nguyên nhân dẫn tới việc thích hoặc không thích học môn học 
để có chiến lược dạy học phù hợp.

+ Hướng dẫn việc soạn bài tỉ mỉ, thống nhất nội dung và hình thức 
nhưng không rập khuôn, máy móc, tránh sao chép. Mục tiêu dạy học 
phải thể hiện rõ về lĩnh vực nhận thức: căn cứ 6 bậc nhận thức (biết 
hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá), trong giáo án phải nêu chi 
tiết của mục tiêu dạy học tương ứng với bậc 1, bậc 2, bậc 3.

+ Cung cấp sách GV, sách tham khảo, cơ sở vật chất trường học...

+ GV phải biên soạn và nộp đề cương bài soạn về tổ bộ môn....

+ Tăng cường kiểm tra công tác đánh giá đầu vào của HS, bà! 
soạn, kiểm tra hồ sơ, phiếu báo giảng, dự giờ đánh giá soạn giảng qua 
bài dạy.

(4) Quản lý giờ lên lớp của GV

Giờ lên lớp quyết định chất lượng dạy học, GV là người trực tiếp 
điều khiển, hướng dẫn HS học tập đạt kết quả. Người quản lý tác động 
gián tiếp đến hiệu quả giờ lên lớp, cho nên để quản lý tốt giờ lên lớp 
cần tập trung vào các vấn đề sau:
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+ Xây dựng tiêu chuẩn giờ lên lớp dựa trên những quy định 
chung cùa ngành và hoàn cảnh riêng của trường, cần  phải xây dựng 
tiêu chuẩn đánh giá giờ lên lcVp tùng bộ môn một cách linh hoạt, tạo sự 
phấn đấu dạy học đảm bảo yêu cầu phát huy tích cực, tự giác, chù 
động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh

+ Người quản lý cần bình thường hóa công tác kiểm tra, dự giờ 
thám lớp thường xuyên; khi việc dự giờ đã trở thành nề nếp sẽ tạo ra 
bầu không khí thân thiện. Người quản lý sử dụng chuẩn giờ lên lớp để 
kiểm tra đánh giá, từng bước nâng cao chất lượng dạy học.

+ Cùng với việc kiêm tra trực tiếp giờ dạy, người quản lý cũng 
cân chú ý đến công tác thu thập thông tin của HS, phụ huynh học sinh 
và đồng nghiệp...

Cụ thể như: Nhà trường/ tổ bộ môn tổ chức cho học sinh nhận xét 
về công việc giảng dạy cùa GV. Việc lên lương, bổ nhiệm, khen 
thường, kỷ luật phải dựa vào kết quả giảng dạy, đánh giá của cơ quan 
quản lý và nhận xét của HS, phụ huynh HS.

Tư tưởng dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung 
tâm là tư tường dạy học tích cực, có ý nghĩa nhân văn cao cả trong 
thực tế học sinh đa dạng, khác nhau. Để đạt được mục tiêu dạy học 
phải có phương pháp dạy học phù hợp với năng lực học tập, hoàn 
cảnh, sức khoẻ, giới tính,., của HS, từ đó sẽ tạo ra cho HS hứng thú 
học tập, yêu thích môn học, khắc phục tâm lý chán nản của HS trong 
hục tập.

Để đảm bảo được những yêu cầu về phương pháp dạy học, người 
người quàn lý cần có những tác động thiết thực về:

+ Chi đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo viên 
được chủ động trong việc lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học 
cũng như việc tăng cường sử dụng trang thiết bị dạy học, ứng dụng 
công nghệ thông tin vào dạy học.

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưởng đội ngũ GV về phương pháp dạy 
học tích cực có liên quan chặt chẽ đến kỳ thuật dạy học theo quan 
điểm dạy học phân hoá sao cho phù hợp với thực tế cơ sở vật chất của

225



nhà trường cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cùa địa 
phương, hoàn cảnh gia đình của HS. Thực chất của việc đổi mới 
PPDH là sự phối hợp linh hoạt và ăn khớp các PPDH sao cho phù hợp 
với nội dung, đặc điểm của người học và điều kiện thực hiện. ...

+ Quy định và quản lý nề nếp, chất lượng các hoạt động của tổ, 
nhóm chuyên môn như: tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm, tổ GV về 
nội dung, hình thức tổ chức dạy học theo quan điểm dạy học phân hoá 
đối với từng môn học, từng chương, từng bài học.

+ Tiến hành các buổi thao giảng về lựa chọn và sử dụng hình thức 
tổ chức dạy học theo các chuyên đề. Tổ chức rút kinh nghiệm các tiết 
học và nhân rộng hình thức thao giảng với việc lựa chọn đúng và vận 
dụng hiệu quả hình thức tổ chức dạy học theo từng chuyên đề trong 
toàn trường.

8.1.3.2. Quản lý chương trình học

Người học sẽ đạt kết quả học tập tốt nhất khi có nhu cầu học tập; 
hiểu rõ mục tiêu của khóa học; thấy rõ ý nghĩa của nội dung cần tiếp 
thu; phát huy được vốn kinh nghiệm phong phú của bản thân; sử dụng 
các tài liệu học tập có ý nghĩa thực tể và thích hợp với HS; có thể 
tham gia một cách tích cực và chủ động vào quá trình học tập; động 
cơ họotập tích cực; khả năng áp dụng hiệu quả tri thức tiếp thu vào 
thực tiễn cuộc sống, công việc và có mối quan hệ hợp tác cời mờ giữa 
GV với HS và giữa HS với nhau,...

Để việc học tập của HS có chất lượng, hiệu quả cần tập trung 
quản lý các nội dung sau:

+ Chi đạo GV chủ nhiệm lớp lập hồ sơ HS, phân loại năng lực 
học tập, hoàn cảnh, sức khoẻ, giới tính,... của HS thông qua hồ sơ của 
HS, kiểm tra chất lượng đầu vào...

+ Nâng cao nhận thức cho HS về quyền hạn, nhiệm vụ, trách 
nhiệm và vai trò của học sinh để mỗi HS phát huy được khả năng của 
mình; người học biết tôn trọng những khác biệt và nhu cầu cá nhân; 
mọi HS đều được giao nhiệm vụ dựa trên kiến thức cơ bản, sự hiểu 
biết và kỹ năng mà bài học yêu cầu HS cần đạt; HS làm việc theo 
nhiều dạng nhóm khác nhau và biết làm việc độc lập,...
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+ Giáo dục, hình thành cho HS động cơ, thái độ học tập đúng đấn 
và ý thức học tập chuyên cần, chăm chi, ý chí vượt khó vươn lên. Cho 
HS hiểu được đi học là quyền lợi và là nghĩa vụ của mỗi công dân, 
học để biết, học để làm, học để sống có ích và học để làm người.

f  Hình thành phương pháp học tập cho HS với tinh thần đổi mới 
phương pháp, hướng vào người học, dạy HS tự học...

+ Chỉ đạo phối họp giữa GVCN, GV bộ môn, Đoàn thanh niên 
trong việc quản lý hoạt động học tập cùa HS.

+ Quản lý chặt chẽ hoạt động học tập ờ nhà cùa HS.

+ GV đánh giá liên tục các hoạt động học tập của s v  và báo cho 
s v ,  phụ huynh HS và nhà trường biết.

8.1.3.3. Quản lý khâu hỗ trợ chương trình dạy và chưomg trình học

Quản lý khâu hồ trợ chương trình dạy và chương trình học tập 
trung vào 4 vấn đề: quản lý cơ sở vật chất - thiết bị giáo dục; quản lý 
việc bồi dưỡng giáo viên; quản lý môi trường giáo dục; quản lý việc 
kiểm tra đánh giá kết quả học tập-rèn luyện cùa người học.

(1) Quản lý cơ sở vật chắt -  thiết bị giáo dục
QLDH không thể thiếu các điều kiện thiết yếu hỗ trợ như c s v c  

trường học. Quản lý tốt các điều kiện này sẽ tác động mạnh mẽ đến 
chất lượng dạy học. Đó là phương tiện giúp GV chuyển tải tri thức, 
rèn luyện kỹ năng cho HS.

+ Người quản lý phải quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông 
tin để quản lý các bộ phận thiết bị - thư viện, văn phòng, giáo vụ,...

+ Đảm bảo c s v c  trường học. Nhiệm vụ chung là cung cấp đầy 
đủ các điều kiện về trường lớp, phòng thí nghiệm thực hành, các 
phương tiện phục vụ cho dạy học. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất 
nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ GV.

+ QL tốt công tác thi đua khen thưởng, định ra tiêu chuẩn thi đua 
phù hợp. Định mức thường về vật chất, tinh thần.

+ Công khai, dân chù, công bằng, vô tư, tránh tùy tiện trong bình 
xét thi đua, tránh trừng phạt, hướng GV noi gương.
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+ Xử lý kịp thời và có tình, có lý những trường hợp vi phạm quy 
định của nhà trường.

(2) Quản lý việc bồi dưỡng GV

Trong dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, vai 
trò của người GV chuyển từ chỗ truyền thụ kiến thức sang tổ chức 
việc học của HS, coi trọng hơn sự khác biệt của HS trong học tập; ycu 
cầu sử dụng rộng rãi hơn những phương tiện dạy học hiện đại; thay 
đổi cấu trúc mối quan hệ giữa GV với nhau, giữa GV với H S .. .Do vậy 
người quản lý cần chi đạo GV xây dựng chương trình, lập kế hoạch 
bồi dưỡng giảng dạy bộ môn cho phù hợp với từng đối tượng HS, 
trong đó nội dung chương trình bồi dưỡng GV phải được tiến hành lần 
lượt từ khâu đầu tiên (phân tích nhu cầu) đến khâu cuối cùng (kiểm tra 
đánh giá), mà chủ yếu là rèn luyện các kỹ năng xác định nhu cầu, kỹ 
năng xác định mục tiêu dạy học nhàm đáp ứng nhu cầu, kỹ năng lựa 
chọn sắp xếp nội dung dạy học phù hợp mục tiêu dạy học, kỹ năng tìm 
các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp, phương tiện, công cụ 
dạy học đáp ứng mục tiêu dạy học và nhất là kỹ năng đánh giá thường 
xuyên, định kỳ ...

Để quản lý việc bồi dưỡng GV dạy học theo quan điểm dạy học 
lấy học sinh làm trung tâm, người quản lý chú ý các vấn đề sau:

+ Bản thân người quản lý phải là tấm gương về tự học, tự rèn 
luyện, gương mẫu trong học tập, bồi dưỡng để mọi người noi theo.

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho GV dạy học theo quan điểm 
phát huy tính tích cực một cách hệ thống.

+ Phân công GV có kinh nghiệm, năng lực vững vàng giúp đỡ 
GV mới, GV ít kinh nghiệm,...

+ Tạo điều kiện để GV dự các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề, bồi 
dưỡng thường xuyên...

(3) Quản ¡ỷ việc xây dựng môi trường giáo dục

Trong QLDH theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, môi 
trường mà ở đó diễn ra quá trình học tập có ý nghĩa quan trọng trong 
việc nâng cao chất lượng quá trình đào tạo. Bao gồm:
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Đe sư dựng nhân sự phù hợp và có hiệu quà. mỗi tổ chức hay đơn 
vị cân khac phục hiện tượng làm việc cảm tính dựa vào quan hệ gia 
đình, bạn bè, thân quen, quy mô nhò trong khâu bổ nhiệm cán bộ, 
nhân viên và cần sử dụng con người theo M&p.

(3) Đánh giá kết quả hoạt đỏng: là việc so sánh kết quả hoàn 
thành công việc cá nhân được giao với các tiêu chuẩn hoặc mục đích 
đà xác định cho vị trí làm việc đó. Nếu kết quà thấp cần phải có hành 
động uốn nắn tức thì; chẳng hạn như huấn luyện thêm, nặng thì hạ 
cấp, nặng hơn nữa thì sa thải còn nếu đạt kết quả cao thì nhân viên đó 
phải được thưởng hoặc đề bạt, nâng cấp. Tuy việc thẩm định kết quả 
hoạt động có thể do từng đơn vị, bộ phận “giám sát” tại một thời điểm 
hoặc giai đoạn nào đó, nhưng người quản lý nhân lực có trách nhiệm 
làm việc với người quản lý cấp cao hơn hoặc đề xuất một kế hoạch, 
chương trình cùng những quy định cụ thể và chính sách cần thiết để 
thực hiện khâu đánh giá kết quả hoạt động của nhân viên sao cho khoa 
học, chính xác, công khai và công bàng.

(4) Bồi dưỡng, huấn luyện và phát triển: nhằm nâng cao năng lực, 
khả năng cống hiến của mỗi thành viên cho kết quả hoạt động của tổ 
chức. Việc bồi dường, huấn luyện sau khâu kiểm tra đánh giá là rất 
quan trọng để nâng cao, cải thiện kỹ năng đối với toàn bộ nhân viên 
nhằm hoàn thành tốt hon những công việc đang thực hiện. Tùy theo 
kết quả ở khâu đánh giá, chương trình bồi dưỡng, huấn luyện các nhân 
viên được diễn ra theo các mức độ và nội dung khác nhau: có nhóm 
được kèm cặp, uốn nắn, có nhóm được bồi dưỡng nâng cao, có cá 
nhân tự học tập bồi dưỡng. Tất cả các hoạt động này phục vụ cho sự 
phát triển của tổ chức hoặc nhàm chuẩn bị cho việc đề bạt hay nâng 
bậc đổi với từng cá nhân.

Có nhiều phương thức, hình thức tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện 
khác nhau. Phương pháp phổ biển nhất là huấn luyện tại chỗ (on-the- 
job-training), bao gồm cả phương pháp luân phiên công việc (job 
rotation), ở đó mỗi thành viên trong một khoảng thời gian nhất định 
thực hiện hàng loạt công việc khác nhau, qua đó học hỏi được nhiều 
kỹ năng khác nhau; hình thức huấn luyện tại chỗ (internship) cũng 
được sử dụng, trong đó việc huấn luyện công việc được kết hợp với
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một quy phạm/chỉ dẫn có tính chất "lớp học", và hình thức kèm cặp 
(apprenticeship): thành viên sẽ được huấn luyện nhờ sự hướng dẫn chì 
bảo của đồng nghiệp có kỹ năng - tay nghề cao hơn.

Huấn luyện ngoài công việc (off-the-job-training) diễn ra bèn 
ngoài nơi làm việc nhưng trong những điều kiện mô phỏng công việc 
đang thực hiện. Huấn luyện ngoài công việc nhàm tránh những áp lực 
của công việc ảnh hưởng không tích cực đến quá trình học tập. Huấn 
luyện ngoài công việc có khuynh hướng theo kiểu "lớp học", hoặc hội 
thảo, xêmina... Khi huấn luyện ngoài lớp học có thể sử dụng phương 
pháp "sắm vai" (role playing) để các thành viên có được những hành 
vi thích hợp và cần thiết trong công việc cùa mình.

Như vậy, quản lý nhân sự là một nội dung quan trọng trong quá 
trình quản lý một tổ chức để khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả 
nguồn lực của tổ chức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và mục 
tiêu đã đề ra.

8.2.1.2. Quản lý phát triển nhân lực

Quản lý phát triển nhân lực là quá trình phát triển công tác quản 
lý nhân lực sao cho tổ chức hay hệ thống đạt tới một trình độ mới về 
chất, trong đó nhân lực của tổ chức có đủ năng lực và điều kiện đáp 
ứng được những yêu cầu và nhiệm vụ mới ở mức độ cao hơn.

Quản lý phát triển nhân lực có thể được coi là một lĩnh vực của lý 
thuyết “Phát triển nguồn nhân lực”. Phát triển nguồn nhân lực liên 
quan đến giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, sử dụng những tiềm năng 
con người và tạo môi trường thuận lợi cho nguồn nhân lực phát triển. 
Do đó, phát triển nhân lực gắn liền với GD&ĐT, sử dụng và tạo môi 
trường thuận lợi cho nhân lực phát triển. Các yếu tố này xâm nhập vào 
nhau và phụ thuộc lẫn nhau, song giáo dục là cơ sở cho tất cả những yếu 
tố khác, là nhân tổ thiết yếu để tuyển chọn, bố trí và sử dụng, để duy trì 
một môi trường có chất lượng cao, để mở rộng và cải thiện lao động, để 
duy trì sự đáp ứng yêu cầu về kinh tế và xã hội.

Ngày nay, phát triển nhân lực được hiểu một cách tổng quát, phát 
triển nhân lực về cơ bản là làm gia tăng giá trị cho con người trên các 
mặt như đạo đức, trí tuệ, kỹ năng, tâm hồn và thể lực...
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Lý thuyết phát triển nguồn nhân lực của tác giả Leonar Nadie 
(Hoa Kỳ) vào năm 1980, thể hiện qua sơ đồ hình vẽ:

Hình 8.1. Mô hình phát triển nguồn nhản lực theo Leonar Nadle

Phát tri én 
nguồn nhân lực

Giáo cL _ ____
tạo NNL

Tạo môi trường thuậr 
lợi cho NNL phát triểiiSừ dụng nguồn 

nhân lực

- Giáo dục, đào tạo
- Bồi dưỡng 
- T ự  bồi dường

- Tuyên chọn
- Bố trí, sử dụng
- Đánh giá
- Đề bạt, thuyên 
chuyền

Môi trường làm việc 
Môi trường pháp lý 
Các chính sách đãi ngộ

8.2.1.3. Quản lý phát triển nhân lực giáo dục

Từ các cơ sở lý luận đã trình bày ở trên, quản lý phát triển nhân 
lực được xác định là quá trình hoạt động giúp người quản lý thực hiện 
các khâu tuyển chọn, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng và phát triển nhân 
lực ở các cơ sở giáo dục nhàm phát huy tốt nhất kết quả các hoạt động 
cùa các thành viên.

Với những đặc trưng của quản lý, công tác quản lý phát triển 
nhân lực vừa mang tính chất khoa học và vừa mang tính nghệ thuật 
nhàm điều hành và điều chỉnh được mọi thành viên của cơ sở giáo dục 
hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ và đạt các mục tiêu giáo dục đào tạo 
đã đề ra.

Nhân lực trong giáo dục trước hết là đội ngũ nhà giáo bao gồm 
các giáo viên, giảng viên và nhân viên phục vụ là những người trực 
tiếp thực hiện và phục vụ chương trình giáo dục đào tạo trong các cơ 
sở giáo dục và sàu đó là đội ngũ cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục, 
những người lãnh đạo, điều hành kế hoạch giáo dục đào tạo theo mục 
tiêu, chương trình giáo dục đào tạo đã quy định.

Việc biến động nhân lực trong mỗi cơ sở giáo dục là điều thường 
xuyên có thể diễn ra trong bất cứ xã hội nào, bất cứ giai đoạn nào.
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Một người quản lý có tài, một giáo viên dạy giỏi hoặc một nhân viên 
năng động sáng tạo sẽ được đề bạt hoặc chuyển đến một vị trí công tác 
mới cao hơn. Một người quản lý không hiệu quả hoặc có sai phạm sẽ 
bị giáng cấp thậm chí bị sa thải, một giáo viên thiếu năng lực, phẩm 
chất cần thiết hoặc một nhân viên thiếu tinh thần trách nhiệm cũng có 
thể bị thải hồi. Hơn nữa, một nhà trường tuỳ từng giai đoạn hoạt động 
với những nhiệm vụ khác nhau, có thể cần nhiều hoặc ít thành viên. 
Như vậy, quá trình quản lý phát triển nhân lực diễn tiến không ngừng 
và một vẩn đề quan trọng luôn đặt ra cho chức năng quản lý phát triển 
nhân lực là phải giữ sao cho tổ chức sử dụng "đúng người, đúng chồ 
và đúng lúc".

Quá trình quản lý phát triển nhân lực trong giai đoạn hiện nay với 
những ý nghĩa như trên đã xác định bao gồm sáu hoạt động: kế hoạch 
hóa nhân lực của cơ sờ giáo dục, tuyển chọn, sử dụng, đánh giá, đào 
tạo -  bồi dưỡng và chế độ chính sách đãi ngộ. Sáu vấn đề này và cơ 
chế vận hành các hoạt động sẽ được trình bày ở các mục trong chuyên 
đề này.

8.2.2. Nội dung quản lý phát triển nhân lực trường trung cẩp 
chuyên nghiệp

Nội dung quản lý phát triển nhân lực bao gồm sáu hoạt động: kế 
hoạch hóa nhân lực, tuyển chọn, sử dụng, đánh giá, đào tạo -  bồi 
dưỡng và chế độ chính sách đãi ngộ.

8.2.2.1. Kế hoạch hoả nhản lực

Kế hoạch hoá nhân lực là lập kế hoạch để đáp ứng những nhu cầu 
trong tương lai về nhân sự của tổ chức khi tính đến cả những nhân tố 
bên trong và những nhân tố của môi trường bên ngoài.

KÌ hoạch hoá nhân lực có bốn mặt cơ bản sau đây: (i) lập kế 
hoạch cho những nhu cầu tương lai bằng cách xác định tổ chức sẽ 
cần đến bao nhiêu người với những kỹ năng nào; (ii) lập kế h o ạ c h  

cho sự cân đối tương lai bằng cách so sánh số lượng thành viên cần 
thiết với số lượng thành viên hiện có mà tổ chức muốn lưu lại; kế 
hoạch này sẽ dẫn tới (iii) lập kế hoạch để tuyển nhân sự mới hoặc kể
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hoạch nhân sự; (iv) lập kế hoạch để phát triển thành viên nhàm đảm 
bảo cho tồ chức dược cung ứng vững chắc những thành viên có năng 
lực và có kinh nghiệm.

Để kế hoạch hoá nhân lực đạt hiệu quà, cần lưu ý hai nhân tố 
chính Thứ phất, là kế hoạch chiến lược của tổ chức; kế hoạch này quy 
định nhu cầu nhân lực cùa tổ chức. Chẳng hạn, một chiến lược tăng 
trường sẽ đòi hỏi phải bổ sung tăng cường thêm nhân lực; còn nêu tô 
chức bị thu hẹp hoặc bị sát nhập thì hày lo kế hoạch sa thải thành 
viên... Thứ hai, cần xcm xét động thái tương lai của môi trường bên 
ngoài tổ chức về nguồn tài chính và thị trường nhân lục, chính vì lẽ 
đó, cần đến việc dự báo và kiểm kê nhân lực của nhà trường.

Dự báo nhân lực là một nồ lực nhằm xác định những kiểu nhân 
sự nào tổ chức sẽ cần đến để duy trì sự tăng trưởng của mình cũng như 
khai thác các vận hội trong tương lai. Như vậy, người làm dự báo 
nhân lực phải tiên đoán số lượng, loại hình và chất lượng nhân sự mà 
tổ chức cần đến trong tương lai; phải xác định những trách nhiệm then 
chốt cần đáp ứng; phải xác định rồ những kỹ năng và tri thức mà nhân 
sự tương lai của tổ chức cần có.

Kiểm kê nhân lực. Khi việc dự báo nhân lực đã hoàn tất, bước tiếp 
theo là phải thu thập thông tin về nhân sự hiện có của tổ chức. Có hai 
loại thông tin cần phải thu thập: các thành viên của tổ chức có kỹ năng 
phù hợp với công việc cùa họ không; họ có đang hoàn thành công việc 
một cách hiệu quả không? Trả lời được hai câu hỏi này, người quản lý 
đã đối chiếu được mặt mạnh và mặt yếu về nhân sự của tổ chức trước 
những đòi hòi, thách đố trong tương lai. Cũng nên nhấn mạnh đến xu 
hướng "nội" khi tiến hành công việc kiểm kê này, bởi lẽ việc tìm ra 
những kỳ năng hiện có và tiềm ẩn bên trong lòng tổ chức sẽ vừa tiết 
kiệm hon so với việc tuyển dụng, đề bạt từ bên ngoài, vừa khích lệ 
được lòng tận tụy trung thành cũng như chi ra con đường thăng tiến 
cho mồi thành viên đang hoạt động trong tổ chức.

Trong quá trình kiểm kê nhân lực, kỹ năng và thành tựu hoạt 
động cùa mỗi thành viên phải được thẩm định. Các bộ phận, các đom 
vị trong tổ chức phải tiến hành công việc này, mỗi cá nhân sẽ được 
phân loại xếp hạng theo chất lượng công tác của họ. Thông tin thu
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được phải báo cáo lên cấp quản lý cao hơn để cấp đó có cơ sở xây 
dựng lược đồ thay thế. Lược đồ này cho phép thấy rõ các vị trí công 
tác trong tổ chức cũng như người nào đang giừ cương vị gì; đồng thời 
cũng cho thấy những ứng cử viên tương lai cho các cương vị đó và độ 
sẵn sàng của các ứng viên nhận trách nhiệm khi được giao phó.

Hai thành tố dự báo và kiểm kê nhân lực của việc kế hoạch hoá 
nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động tiếp sau như 
tuyển chọn, sử dụng cũng như nội dung đào tạo bồi dưỡng v à phát 
triển nhân lực.

8.2.2.2. Tuyến chọn

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược và kế hoạch tuyển nhản sự, 
người quản lý tiến hành các thủ tục hành chính về tuyển chọn nhân sự. 
Khâu tuyển chọn nhân sự được chú ý cân đổi về tuyển dụng nM n sự 
cho việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại và triển khai các cỉhương 
trình, kế hoạch cho tương lai.

Trước khi một thành viên nào đó được tuyển chọn, cán bộ phụ 
trách công tác nhân sự của tổ chức phải hình dung rõ ràng Viề hoạt 
động và trách nhiệm của người sẽ được tuyển. Như vậy, bước đẳu tiên 
trong việc tuyển mộ là phải phân tích công việc. Khi một công việc 
nào đó đã được phân tích, một văn bản (viết) về nội dung và vị trí (sắp 
đặt) công việc đó sẽ được gắn vào lược đồ tổ chức. Ở cấp đ(ộ hoạt 
động tác nghiệp (người thừa hành), văn bản đó gọi là văn bản "'mô tà 
công việc"; ở cấp độ quản lý, văn bản đó gọi là văn bản "mô tả  vị tri 
công tác". Cả hai loại này đều phải nêu rõ: tên gọi (chức danh)) công 
việc hay vị ưí công tác; trách nghiệm và nghĩa vụ, quyền hạn; vị trí 
sắp đặt trong lược đồ tổ chức.

Sau khi đã mô tả công việc hay vị trí công tác, sẽ phải tiến hành 
xác định "những nguồn tuyển mộ". Việc tuyển mộ sẽ được tiến hành 
thông qua nhiều kênh khác nhau. Tuy vậy thông thường có ha.i cách 
chủ yếu:

(i) Tuyển mộ hoặc đề bạt từ bên trong

Việc tuyển mộ từ bên trong có ba ưu điểm chính: Thứ nhất., họ là 
những thành viên của tổ chức nên đã quen thuộc với hoạt động, ttruyền
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thống, luật lệ... của tổ chức và họ có thể nhanh chóng thích nghi với 
nhiệm vụ mới được giao nếu họ đáp ứng được các yêu cầu nêu trong 
các văn bàn mô tả công việc hay chức vụ và các tiêu chuân tuyển mộ 
như đà nói; Thử hai, việc tuyển chọn từ bên trong có thể khích lệ sự 
yên tàm làm việc, kiên định với tổ chức cùng như cổ vũ sự nồ lực của 
các các thành viên trong nhà trưòmg; Thú ba, việc luyêa mộ từ bén 
trong tố chức có thể ít tốn kém hon việc tuyển mộ người mới từ bên 
ngoài.

Nhược điểm lớn nhất của cách làm này là có thể làm hạn chế 
nhiều tài năng mới có thể tham gia tố chức, làm cho tổ chức ít có 
"nhân tố mới" hưn; cách làm này cũng dễ dẫn đến sự tự mãn cùa nhiều 
thanh viên trong tổ chức và gây nên trạng thái tâm lý "sống lâu lên lão 
làng" của một bộ phận thành viên giàu kinh nghiệm, thành tích.

(ii) Tuyển mộ hoặc đề bạt từ các nguồn bên ngoài tổ chức:

Các nguồn từ bên ngoài để tuyển mộ thành viên cho tổ chức bao gồm:

+ các cơ sở giáo dục đào tạo;

+ các cơ sở giới thiệu xúc tiến việc làm (thuộc cả hai khu vực: các 
cơ sở tư nhân hay các cơ sở nhà nước);

+ các đom xin việc tự nguyện gửi đến tổ chức;

+ sự giới thiệu của các thành viên trong tổ chức;

+ quảng cáo trên báo chí...

8.2.2.3. Sử dụng

Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý vào các vị trí quản lý trong cơ sở 
giáo dục hay bố trí, sử dụng giáo viên, nhân viên vào các công việc 
khác nhau là thực hiện công việc phân công, phân nhiệm trong nội bộ 
một nhà trường sao cho đảm bảo được yêu cầu “đúng người”, “đúng 
việc”, “đúng chỗ” và “đúng lúc”.

Việc bổ nhiệm hay sử dụng một thành viên hay người quản lý ở 
một cấp nào đó trong giáo dục là quá trình ra “quyết định” lựa chọn 
một người nào đó cho một công việc hay vị trí quản lý đang khuyết. 
Việc ra quyết định nhân sự đòi hỏi sự cân nhắc giừa chiến lược phát
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triển nhà trường với kế hoạch phát triển nhân sự hợp lý nhất trên cơ sở 
phân tích, đánh giá và lựa chọn các phương án đã được xác định.

Việc thực hiện công thức M+P trong công tác bổ nhiệm cán bộ 
quàn lý, giáo viên và nhân viên góp phần bảo đảm tính phù hợp và 
hiệu quả của công tác quản lý phát triển nhân sự, tuy nhiên cũng đòi 
hòi người quản lý nhà trường phải thực sự thục hiện được vai trò tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác này. Đó cũng là một nghệ 
thuật trong việc giải quyết các xung đột trong các mối quan hệ với các 
thành viên khác nhau và với chính bản thân người quản lý.

8.2.2.4. Đảnh giả nhăn sự

Việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cán bộ là một nội dung quan 
trọng trong việc tạo động lực lao động của các thành viên cũng như 
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tiếp theo của mồi thành 
viên và toàn bộ nguồn nhân lực trong mỗi cơ sở giáo dục.

Việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phải dựa 
trên cơ sở pháp lý về hệ thống các văn bản quy định về đánh giá công 
chức, viên chức; chuẩn cán bộ quản lý nhà trường cũng như chuẩn 
nghề nghiệp đối với giáo viên và các quy định về chế độ kiểm tra đánh 
giá hiện hành. Đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng 
được các nhà trường tổ chức thực hiện theo nội dung đánh giá trong 
các nhà trường để tiến tới kiểm định chất lượng giáo dục của các loại 
cơ sở giáo dục.

8.2.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực

Việc đào tạo, bồi dưỡng sau công tác đánh giá nhân sự không những 
giúp cho từng thành viên hoàn thiện chính mình và có cơ hội thăng tiến, 
phát triển mà còn phải tính tới sự phát triển của chính từng cơ sờ giáo 
dục trong xu hướng đổi mới trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đồi mới quản lý nhà trường đòi hỏi mỗi cơ sở giáo dục có kế 
hoạch xác định đúng hướng nội dung giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cho 
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý về cả 4 lĩnh vực: nâng cao phẩm 
chất chính trị, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn. 
nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (nghiệp vụ sư phạm) và
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kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ. Nhà trường cần thực hiện đa 
dạng hóa các hình thức đào tạo bồi dưỡng để nhanh chóng có được đội 
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý chuẩn hóa, đù về số lượng và đảm bảo 
về chất lượng cũng như đồng bộ về cơ cấu để tùng bước phát triển nhà 
trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, ngang tầm với khu vực và 
thế giới.

8.2.2.6. Ché độ, chính sách đãi ngộ

Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục là điều kiện để động viên khuyến khích mọi thành 
viên cống hiến tốt hon nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà 
trường. Một chế độ, chính sách tốt sẽ là công cụ quản lý hữu hiệu 
trong phương thức quản lý thời kỳ đổi mới.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ là quá trình thực hiện 
các quy định, các chủ trương của nhà nước và của chính nội bộ nhà 
trường tới từng thành viên và thông qua đó cũng tác động lên các mối 
quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, với tập thể, với tổ chức... nhằm tạo 
ra động lực lao động tốt nhất của mọi thành viên thông qua việc giải 
quyết các lợi ích vật chất và tinh thần cho người lao động.

Việc thực hiện chế độ chính sách chính nhằm hình thành môi 
trường làm việc tốt, đảm bảo được môi trường pháp lý đúng đắn và từ 
đó tạo ra được môi trường văn hóa phù hợp trong mỗi trường học. Vì 
vậy, trong công tác quản lý phát triển nhân sự cần phải rà soát, bổ 
sung, hoàn thiện các quy định, chế độ, chính sách về tuyển dụng, bổ 
nhiệm, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán 
bộ quản lý giáo đục và cỏ cơ chế vận dụng thích hợp.

Tóm lại, quản lý phát triển nhân lực giáo dục với các hoạt động: 
kế hoạch hóa nhân lực, tuyển chọn, sử dụng, đánh giá, đào tạo -  bồi 
dưỡng và chế độ chính sách đãi ngộ là một hệ thống bao gồm các 
thành tố có mối liên hệ qua lại và phụ thuộc lẫn nhau để đảm bảo cho 
việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục có chất lượng nhằm thực hiện những mục tiêu giáo dục và góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
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8.3. Quản lý tài chính và thiết bị giáo dục

8.3.1. Ỷ nghĩa

Tài chính trong nhà trường là nguồn vốn bàng tiền (thể hiện qua 
kinh phí, ngân sách) để nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, ở đây 
chính là mục tiêu nhân cách & nhân lực.

Hiệu trưởng phải biết chi tiêu đúng với ngân sách được cấp phát 
(a) và sử dụng nguồn tiền này để tạo ra chất lượng hiệu quả giáo dục 
đích thực (b).

Trong thực tế, có bốn trường hợp xảy ra:

(i) Trường hợp thứ nhất: Hiệu trưởng thực hiện thu chi đúng (a*) 
và chất lượng hiệu quả giáo đục tốt (b*).

(ii) Trường hợp thứ hai: Hiệu trưởng thực hiện thu chi đúng (a+) 
và chất lượng hiệu quả giáo dục chưa tốt (b ).

(iii) Trường hợp thứ ba: Hiệu trưởng thực hiện thu chi chưa tốt 
(a~) và chất lượng hiệu quả giáo dục khả quan (b+).

(iv) Trường hợp thứ tư: Hiệu trưởng thực hiện thu chi chưa tốt (a-) 
và chất lượng hiệu quả giáo dục không tốt (b~).

BẢNG 8.1. Các tỉnh huống quan hộ giữa thu chi và hiệu quả giáo dục

a
(thu, chi) 

b \  
chất lượng, 
hiệu quả giáo d ụ c\

(+ )

!i

( - )
ỉ»

( + )

trường hgpi

a(+) 
b +)

trường hợp 3
.

a(-)
*>(+)

( - )

trườne hơp 2

a(+)
b ó

trườnR hơp 4

a(-) 
b (-)
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Nếu hiệu trưởng ờ vào trường hợp 1 là hiệu trưởng giỏi.

Hiệu trường ở vào trường hợp 4 là người rất đáng lo ngại cho sự 
nghiệp chung.

Hiệu trườne ờ vào trường hợp 2 là người chỉ biết giữ tiền nhưng 
là nhà sư phạm tồi. Trường hợp này có dấu hiệu lo ngại.

Hiệu trưởng ở vào trường hợp thứ 3 là người giữ tiền chưa tốt 
nhưng là nhà sư phạm tốt. Trường hợp này cũng chưa thật yên tâm.

8.3.2. Nội dung công tác quản lý tài chính trong nhà trường

(i) Thực hiện việc thu đúng và thu đủ theo quy định đã ban hành 
các khoàn thu mà nhà truờng được phép thực hiện bao gồm:

- Học phí do người học đóng góp.

- Sự cấp phát tài chính do cấp trên giao cho nhà trường.

- Tiền tài trợ do các tổ chức xã hội cung ứng.

- Thu của nhà trường do thực hiện các dịch vụ xã hội, nghiên cứu 
khoa học.

(ii) Thực hiện chi đúng với các mục tiêu giáo dục đặt ra.

Các khoản chi thông thường gồm:

- Học bổng và hỗ trợ người học.

- Lương và phụ cấp ngoài lương phải trả cho giáo viên, cán bộ 
công nhân viên.

- Chi phí cho sửa chữa lớn, mở rộng cơ sở vật chất nhà trường.

- Chi phí cho việc trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hoá thiết bị dạy học.

- Các khoản chi khác.

(iii) Cân đối thu chi.

Nếu thu bằng chi coi như nhà trường thực hiện cân đối tài chính 
trong năm học.

Nếu thu bội chi (thu lớn hơn chi) phần bội chi phải báo cáo lên 
cấp trên để nộp vào ngân sách hoặc làm tờ trình xin được hiện đại hoá 
nhà trường (qua việc mở rộng trường sờ.v.v.).
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Nếu không đủ trang trải thì lúc này phải báo cáo lên cấp trên trực 
tiếp về mặt quản lý chuyên môn và quản lý tài chính để xin kinh phí 
hỗ trợ bổ xung hoặc cấp trên cho phép quyên góp đối với cộng đồng 
và cha mẹ học sinh.

8.3.3. Tổ chức thực hiện công tác tài chinh trong nhà trường

(i) Thường thì hiệu trưởng chi đạo trực tiếp công tác tài chính 
trong nhà trường. Hiệu trường tuyển chọn kế toán và thủ quỹ giúp 
việc cho mình. Chức danh "kế toán" phải được đào tạo chính quy và 
có nghiệp vụ thành thạo. "Thủ quỹ" cũng phải là người am hiểu về tài 
chính. Các chức danh này hiệu trưởng phải báo cáo lên cấp trên về 
chuyên môn xin phê duyệt, không được dùng người thân quen hay 
chọn người tuỳ hứng vào các vị trí này.

(ii) Hiệu trưởng cùng với phó hiệu trưởng, thủ trưởng các tổ chức 
chính trị, xã hội trong nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 
Quy chế này phải báo cáo tại đại hội giáo viên công nhân viên của nhà 
trường và được đại hội, thông qua. Tại mỗi kỳ đại hội, hiệu trưởng 
phải trình bày công khai, minh bạch kết quả thu chi.

(iii) Hiệu trưởng phải có tầm nhìn đối với sự phát triển nhà 
trường. Trong kế hoạch phải có được các dự toán tài chính cho các 
khoản mục được quy hoạch. Hiệu trường chính là người tư vấn cho 
cấp trên tìm nguồn tiền cho việc thực hiện các hạng mục đề ra trong 
quy hoạch.

(iv) Hiệu trưởng chấp hành nghiêm chinh sự kiểm toán đối với 
nhà trường kể cả các trường ngoài công lập. Những trường ngoài công 
lập nên hoạt động theo phương thức không vụ lợi. Hiệu trưởng thống 
nhất với chủ tịch hội đồng quản trị tìm ra cách sử dụng phần thặng dư 
(thu - chi) hợp lý đồng thời thuyết phục các thành viên góp vốn xây 
dựng trường, chia lãi có mức độ (bằng lợi nhuận gửi tiết kiệm), phần 
còn lại hướng vào sự phát triển chiều rộng hay chiều sâu của trường.

8.3.4. Quản lý cơ sở vật chẩt - kỹ thuật của nhà trường

Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường gồm trường sở, thiết bị 
dạy học, tài sản vật chất của nhà trường, ở  đây xin nói sâu về quản lý 
thiết bị giáo dục.
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a. Y nghĩa
Trong nguồn vốn cố định mà ngành giáo dục quản lý hoặc bộ , 

ngành liên quan đến công tác giáo dục quản lý, nguồn vốn cho nhân tố 
thiết bị giáo dục có ý nghĩa kinh tế quan trọng. Xét về mặt kinh tế sư 
phạm trong công tác quan lý giáo dục đối với thiết bị giáo dục, việc sử 
dụng nỏ có một số đặc trưng sau.

- Nó có động thái của một quá trình: cung cấp, bảo quản, sử dụng 
tuân thủ theo các nguyên tắc sư phạm và nguyên tắc kinh tế. -

Điều đó mang ý nghĩa là nó được hình thành từ nhu cầu sư phạm 
(dạy học), song nó được phát triển vừa tuân theo nguyên tắc sư phạm 
vừa tuân theo nguyên tắc kinh tế.

Mồi nhà trường căn cứ vào kế hoạch dạy học phải có phương án 
về thiết bị giáo dục, phương án này phải tính đến năng lực kinh tế tài 
chính mà nhà trường được cung ứng theo định mức đề ra.

- Nó phải được xem xét về mặt giá thành chế tạo chất lượng và 
hiệu quả sử dụng. Một nhà trường không thể mua về các thiết bị rẻ mà 
không có hiệu quả sư phạm hoặc có hiệu quả sư phạm mà không 
tương ứng với dự toán chi tiêu của trường (tức là giá quá đắt, không 
phù hợp với sự cung ứng tài chính cùa nhà trường).

- Nó phải có sự cân xứng với cái vỏ chứa nó là trường sở, kho 
chứa dụng cụ.. Nói cách khác, nó phải được phát triển đồng bộ với 
trường sở, với kho bảo quản. Một ngôi trường đẹp mà không có thiết 
bị giáo dục tương xứng thì chi là ngôi trường hình thức, song một ngôi 
trường còn tuềnh toàng dột nát mà lại nhập thiết bị giáo dục hiện đại 
thì ảnh hường đến tính bền vững của thiết bị giáo dục.

- Giáo viên (người trực tiếp sử dụng thiết bị giáo dục) và những 
nhân viên bảo quản, phụ tá phải có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết 
về các dụng cụ thiết bị giáo đục. Nếu không có sự cộng hưởng này thì 
hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục bị hạn chế.

- Thiết bị dạy học còn phải xem xét theo yêu cầu của tính kỹ 
thuật, tính mỹ thuật đặt ra cho quá trình sử dụng nó.

Các nhà trường ừong hệ thống giáo dục quốc dân tuỳ theo chức 
năng, sứ mệnh đào tạo của mình để phát triển nguồn vốn thiết bị giáo 
dục bằng con đường:
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- Dùng vốn cấp phát từ nhà nước để trang bị thiết bị giáo dục.

- Dùng vốn theo phương thức xà hội hoá sự nghiệp giáo dục để 
trang thiết bị dạy học.

- Khuyến khích giáo viên, học sinh tự tạo thiết bị giáo dục để bổ 
sung thêm kho dụng cụ.

Công việc trên đi theo một chu trình: kế hoạch hóa các nguồn 
vốn; tổ chức sử dụng các nguồn vổn; điều chinh nguồn vốn; kiểm tra 
hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Người quản lý nhà trường yêu cầu giáo viên thực hiện kế hoạch 
dạy học nhất thiết phải sử dụng thiết bị giáo dục đang có tại trường. 
Khuyến khích giúp đỡ họ tự học hay qua tập huấn để họ tự giác thực 
hiện nhiệm vụ đặt ra.

Người quản lý nhà trường cũng phải chú ý trang bị và tái trang bị 
các thiết bị giáo dục dạy học phù hợp sự phát triển của nhà trường, 
không bớt xén phần ngân sách dành cho thiết bị dạy học.

Một nhà trường có động thái phát triển bền vững là nhà trường 
mà hai nguồn vốn nhân lực và thiết bị giáo dục phát triển hỗ trợ, thúc 
đẩy lẫn nhau.

Vốn tài chính của nhà trường (phần nguồn vốn lưu động) là công 
cụ điều tiết để cho vốn nhân lực, vốn thiết bị giáo dục phát triển tương 
xứng với nhau.

246



vốn nhố n 
lực

vốn thiết bị 
dạy học

vốn tài 
chính

Sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, các nhà trường trong hệ 
thống giáo dục quốc dân hiện đang có những biểu hiện không cân đối 
trên tổng hệ và từng phân hệ một phần do không chú ý đến khâu 
trường cơ sờ chung và thiết bị giáo dục phục vụ cho quá trình đào tạo.

Tình trạng “dạy chay, học chay” tức là tình trạng dạy học không 
có đồ dùng dạv học, học sinh chỉ được học lý thuyết không được học 
làm thí nghiệm thực hành còn diễn ra trên nhiều loại nhà trường.

Do ở một số trường có sự lạc hậu về thiết bị giáo dục hoặc có thiết 
bị giáo dục mà không sử dụng hiệu quả khiến cho nội dung phương 
pháp dạy học gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tiến đổi mới; trình 
độ kỹ năng sư phạm của giáo viên cũng không tăng tiến được.

Điều này có trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành (cấp vĩ 
mô) và quản lý đối với từng nhà trường (cấp vi mô).

Nhân tố thiết bị giáo dục đang ở tình trạng có ít lại không được 
bảo quản, sử dụng có hiệu quả đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng 
hiệu quả đào tạo.

Ngăn ngừa sự bất cập này, hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành 
Trung ương Khoá VIII yêu cầu: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
pháp giáo dục - đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất các trường học...”, 
“sử dụng một phần vốn vay và viện trợ của nước ngoài để xây dựng 
cơ sờ vật chất cho giáo dục - đào tạo”.
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b. Phân loại một sổ thiết bị giảo dục trong nhà trường mà người 
quản lý cần bao quát

(1) Nhóm các thiết bị giảng dạy tham gia vào các bài thí nghiệm 
thực hành. Nhóm này bao gồm:

Nhóm thiết bị các môn Vật lý và Công nghệ;

Nhóm thiết bị thí nghiệm môn Hoá học và Sinh học;

Nhóm thiết bị môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật

Nhóm thiết bị giáo dục các môn Xà hội

Nhóm thiết bị phục vụ việc dạy học môn Toán, môn Tin học kết 
hợp với phòng học đa năng

(2) Nhóm các thiết bị phục vụ cho giáo viên đổi mới phương pháp 
dạy học

Nhóm này bao gồm các thiết bị nghe nhìn, thiết bị trình chiếu 
(máy chiếu vật thể, máy chiếu qua đầu máy chiết đa năng, đầu video, 
tivi và màn chiếu, bộ âm thanh thiết bị phụ trợ. Ở một số trường còn 
có máy tính xách tay được quản lý chung hay để giáo viên mượn trong 
các giờ giảng.

(3) Nhóm các thiết bị thực hành hướng nghiệp, dạy nghề kỹ thuật 
cho học sinh

Nhóm này bao gồm công cụ sửa chữa, máy móc gia công cơ khí, 
gỗ, máy cắt gọt kim loại, máy công cụ sản xuất, vật tư, vật liệu tiêu hao.

(4) Nhóm các thiết bị dùng chung cho toàn trường và phục vụ các 
hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao

Nhóm này bao gồm:

- Thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, máy photocopy.

- Thiết bị dùng cho các hoạt động chung cho học sinh như máy 
ghi âm, máy ghi hình, máy chụp ảnh, phương tiện đi lại, các máy tập 
thể dục thể thao.

- Thiết bị để bảo quản thiết bị như tủ đựng thiết bị, giá, kệ...thiết 
bị giáo dục không phải chi ở dạng vật chất mà còn ờ dạng phi vật chất, 
đó là phần mềm dạy học.
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c. Quản lý thiết bị giảo dục ở trường phô thông

Cúc nguyên tắc

* Nguycn tắc về tính mục đích

Khi sử dụng một thiết bị giáo dục nào đó phải xác định được 
nhiệm vụ của nó theo chưomg trình đang học... Neu thiết bị giáo dục 
không có nhiệm vụ rõ ràng đối với chưong trình dạy học đang đặt ra 
trong nhà trường thì không nên sử dụng nó, vi điều đó sẽ gây nên các 
hậu quà tiêu cực về mặt sư phạm.

* Nguyên tắc về tính phù hợp

Mỗi thiết bị giáo dục có một vị trí xác định theo nội dung bài học. 
người giáo viên phải xác định phương pháp sử dụng thiết bị đó cho 
phù hợp với tiến trình bài học.

Sử dụng các thiết bị giáo dục phải đúng lúc đúng chỗ và đù cường độ.

* Nguyên tấc về tính kế thừa và phát triển

Do nước ta còn nghèo, không dễ dàng mỗi lúc có ngay các nguồn 
tài chính dư dật để trang bị đủ các thiết bị giáo dục, lại càng không dễ 
dàng để hiện đại hoá mỗi thiết bị này. Vì vậy, các nhà trường cần có 
sự tổng rà soát thiết bị giáo dục của nhà trường mình, thanh lý những 
cái đã quá cũ, quá rách, hỏng, quá lạc hậu, nhưng đồng thời phải biết 
sửa chữa nâng cấp những cái đang có thể sử dụng được để phát triển 
nó phù hợp với kế hoạch đào tạo của trường.

Song song với quá trình này, các nhà trường cần khai thác các nguồn 
vốn có thể có được để từng bước hiện đại hoá các thiết bị dạy học.

Các thiết bị giáo dục phải phục vụ cho mục tiêu phát huy tính tích 
cực của người học và sự thực hành gắn bó với nhau.

Thiết bị giáo dục trong nhà trường không chi phục vụ cho quá 
trình đào tạo nội bộ của nhà trường. Nó còn phải được phát triển để 
phát huy ảnh hưởng đến các nhà trường trong đời sống cộng đồng.

* Nguyên tắc tuân thủ chu trình quản lý

Việc sừ dụng thiết bị giáo đục trong các nhà trường không chi là 
công việc riêng của giáo viên. Nó gắn với các khâu cung cấp bảo
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quản, với kế hoạch, dự toán thanh lý, nó liên quan đến người quàn iý 
nhà trường, nhà sản xuất, nhà cung cấp.

Sử dụng thiết bị giáo dục trong các nhà trường phải tuân thù theo 
các bước:

- kế hoạch hoá,

- tổ chức thực hiện,

- điều hành,

- kiểm tra giám sát, điều chỉnh phân tích, rút kinh nghiệm.

Các giải pháp

Các giải pháp sau đây được xem xét và tiến hành một cách đồng 
bộ đối với vấn đề sử dụng thiết bị giáo dục trong các nhà trường nhàm 
mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo trong tình hình hiện nay.

- Giải pháp về việc nâng cao nhận thức đối với việc sử dụng thiết 
bị giáo dục.

- Giải pháp về việc tổ chức sử dụng thiết bị giáo dục tuân thủ theo 
các yêu cầu của chương trình kế hoạch đào tạo.

- Giải pháp về việc cung ứng kịp thời thiết bị giáo dục cho nhà 
trường, đáp ứng nhu cầu đặt ra.

- Giải pháp về công tác đào tạo nhân viên chuyên môn phụ trách 
vấn đề thiết bị giáo dục của nhà trường.

- Giải pháp về việc xây dựng môi trường sư phạm, đảm bảo sự 
thuận lợi cho việc sử dụng thiết bị giáo dục.

* Giải pháp thứ nhất:

Nâng cao nhận thức đối với việc sử dụng thiết bị giáo dục.

Một thói quen đã trờ thành cố hữu là nhiều người quản lý, nhiều 
giáo viên vẫn xem thường tác dụng của thiết bị giáo đục.

Nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc sử dụng thiết bị giáo 
dục nhằm giúp họ ý thức được sự cần thiết và có nhu cầu sử dụng 
thường xuyên các thiết bị này, tiến tới phát huy hiệu quả sử dụng 
chúng trong các giờ học.
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Đe nâng cao nhận thức cùa giáo viên cần phải thực hiện được 
những công việc sau đây:

- Kịp thời giới thiệu được danh mục, các thiết bị giáo dục mới mà 
nhà sản xuất, nhà cung cấp đang có.

- Tập huấn các phương phap dạv học cai tiến co kết qua trong đó 
phái sử dụng thiết bị dạy học.

- Biểu diễn các tính năng đưa lại hiệu quả dạy học đối với các 
thiết bị dạv học đang có.

- Có những quy định trong các nhà trường vừa bắt buộc vừa khích 
lệ giáo viên phải sử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lên lớp.

- Tổ chức thường xuyên các hội thảo, hội nghị kinh nghiệm về sử 
dụng thiết bị giáo dục đem lại hiệu quả dạy học.

-T ổ  chức cho giáo viên thăm quan nơi sản suất, nơi cung cấp thiết 
bị giáo dục hoặc tổ chức cho nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị giáo 
dục đem các thiết bị giáo dục đến chào hàng giới thiệu cho giáo viên.

Đây là những công việc mà người quản lý mỗi nhà trường tác 
động đến giáo viên. Đen lượt mình, chính họ phải được cấp quản lý hệ 
thống giáo dục quốc dân tổ chức thăm quan các trường khác (hoặc 
rộng hơn) về thành quả của việc tăng cường thiết bị giáo dục vào quá 
trình đào tạo.

* Giải pháp thứ hai:

Tổ chức sử dụng thiết bị giáo dục tuân thủ các yêu cầu chung từ 
kế hoạch đào tạo chung các trường đến kế hoạch phân theo tổ bộ môn 
(hay khoa).

Tổ bộ môn lên kế hoạch đào tạo thì nhất thiết trong kế hoạch này 
phải có mục đề xuất các thiết bị giáo dục cần sử dụng. Tổng hợp các kế 
hoạch này nhà trường có kế hoạch và thiết bị giáo đục của toàn trường.

Với quy trình kế hoạch này, mỗi tổ bộ môn lại quy định cho giáo 
viên khi lên kế hoạch bài giảng cho mồi chuyên đề mình phụ trách 
phải có kế hoạch thiết bị giáo dục phục vụ cho bài giảng đó.
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Kế hoạch này phải nêu ra được:

- Sẽ sử dụng thiết bị giáo dục gì cho chủ đề nào của bài giảng.

- Thiết bị giáo dục đó khai thác ờ đâu (trong phòng thí nghiệm, 
trong bộ môn của trường, hay tự tạo ra)?

- Những kiến nghị, những đề xuất với nhà trường về thiết bị giáo 
dục cho bộ môn mình, cho bài giảng được phân công.

Kế hoạch này cần làm có thực chất, không làm theo hình thức 
chiếu lệ.

Việc sử dụng thiết bị giáo dục như đã nêu ở phần nguyên tắc phải 
đúng mục đích của bài giảng, của môn học, không được lạm dụng.

* Giải pháp thứ ba:

Cung ứng kịp thời thiết bị dạy học.

Như đã nêu ở phần thực trạng, thiết bị giáo dục trong các nhà 
trường hiện nay vừa thiếu, vừa không đảm bảo chất ỉượng (lạc hậu), 
vừa không đồng bộ về cơ cấu chủng loại.

Còn có một khoảng cách giữa những người cấp phát vốn cho các 
nhà trường, cấp quản lý nhà trường và các nhà cung cấp thiết bị giáo 
dục. Thường thì các nhà trường thiếu vốn để trang thiết bị giáo dục 
theo quy định đào tạo. Khi cấp phát vốn thì không kịp thời. Có khi 
vốn dồn vào dịp cuối năm mới cấp phát mà lúc đó nơi nhận các nhà 
trường không tìm ra hàng - thiết bị giáo dục cần mua.

Để lấp được khoảng cách này phải thực hiện các công việc sau:

- Dự toán về nhu cầu trang thiết bị giáo dục của mỗi nhà trường. Khi 
đã được cấp trên duyệt thì người cung cấp vốn phải cung cấp kịp thời.

- Các nhà trường phải tuân thủ đủng yêu cầu về quản lý tài chính 
đối với thiết bị dạy học: sử dụng vốn cấp phát đúng mục đích, mua 
đúng chủng loại, tuân thủ các yêu cầu tài chính. Khi sử dụng nguồn 
vốn phải tuân thủ các thủ tục chọn người cung cấp một cách khách 
quan, phải tuân theo đúng quy trình mua sắm thiết bị (*).

Các nhà trường còn phải tăng cường các nguồn vốn tự có do lao 
động sản xuất, do nghiên cứu khoa học.
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Các nhà cung cấp thiết bị giáo dục cho các trường phải có chế độ 
khích lệ: sẵn sàng cung cấp thiết bị cho nhà trường, khi còn thiếu vốn 
chi trả, họ phải là cầu nối hai khâu sản xuất và khâu sử dụng tương 
họp nhau: người sản xuất thiết bị giáo dục chi sản xuất cái mà các 
trường đang cần, có thể ứng vốn cho nghiên cứu về sản xuất thiết hị 
giáo dục mói mà nhà trường có nhu cầu trong các công tác đặc biệt.

* Giải pháp thứ tư:

Đào tạo nhân viên chuyên môn (hiện nay được gọi là cán bộ thiết 
bị dạy học) phụ trách vấn đề thiết bị giáo dục cho nhà trường.

Vấn đề cung cấp đù các nhân viên chuyên môn phụ trách thiết bị 
giáo dục cho các trường đang là điều bức xúc.

Thiếu họ khiến cho công tác thiết bị giáo dục có nhiều yếu kém 
lại bị sử dụng lãng phí hoặc hao hụt đi.

Nhân viên chuyên môn vừa là người bảo quản duy tu thiết bị dạy 
học, vừa là người phụ tá giúp giáo viên thực hiện bài giảng để sử dụng 
thiết bị giáo dục có năng suất hom, dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.

Giải quyết vấn đề này theo hai hướng:

Hướng thứ nhất: chọn các nhân viên kỳ thuật có am hiểu về máy 
móc và trang bị cho họ thêm những hiểu biết về sư phạm.

Hướng thứ hai: chọn giáo viên đã học qua trường sư phạm và bồi 
dưỡng năng lực kỹ thuật chuyên dụng về các thiết bị dạy học.

* Giải pháp thứ năm:

Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo thuận lợi cho việc sử 
dụng thiết bị dạy học.

Môi trường sư phạm đối với vấn đề thiết bị giáo dục ở đây được 
đặt ra trên bình diện tổng hợp. Đó là môi trường nhằm nâng cao ý thức 
trách nhiệm của người quản lý nhà trường, nâng cao sự hăng hái sử 
dụng thiết bị giáo dục của giáo viên vào việc đổi mới nội dung phương 
pháp dạy học, nâng cao thói quen kết hợp học và hành của người học, ít 
nhất qua việc nghiên cứu lý thuyết và thực hành thí nghiệm.

Giải pháp này nhàm vào một số công việc trọng tâm sau:
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Xây dựng hệ thống phòng bộ môn theo hướng ngày càng chuyên 
môn hoá, đảm bảo cho giáo viên và học sinh có thể dạy học theo 
phòng bộ môn. Phòng bộ môn về thực chất tạo ra những điều kiện 
thuận lợi cho giáo viên và học sinh sử dụng thiết bị dạy học đảm bảo 
sự thoải mái về tâm lý, về vệ sinh học đường, về tổ chức lao động một 
cách khoa học, gây được hứng thú học tập, phát triển tư duy kỹ năng 
của học sinh trong giờ học.

Trong điều kiện chưa thể xây dựng phòng bộ môn cho từng môn 
học thì có thể xây dựng phòng bộ môn có cùng chung tính đặc thù như:

- Phòng nghe nhìn.

- Phòng lý hoá.

- Phòng kỹ thuật.

- Phòng hoá sinh...

Và các phòng chuyên dụng như phòng học tiếng nước ngoài, 
phòng tin học.

Ngoài hệ thống các phòng bộ môn, các nhà trường cũng phải cải 
tạo hệ thống các lớp học, trường học đảm bảo các yêu cầu: đủ ánh 
sáng, chống độ ồn, chống ẩm, thiết kế lại bàn ghế, chỗ ngồi cho phù 
hợp với phương pháp dạy tích cực.

Tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng thiết bị giáo dục từ khâu di 
chuyển đến khâu minh họa, v.v..., giúp cho học sinh lĩnh hội có hiệu 
quả bài giảng, giúp cho giáo viên lao động sư phạm trong giờ giảng 
không bị hao tổn quá nhiều sức lực.

Trong việc tạo ra môi trường sư phạm thuận lợi đối với việc sử 
dụng thiết bị giáo dục còn có vấn đề phát động được sự hăng hái tự 
làm thiết bị giáo dục của giáo viên và học sinh.

Thực tế cho thấy nhiều giáo viên có khả năng và kinh nghiệm tự 
tạo ra các thiết bị giáo dục rẻ tiền mà lại hiệu quả khá cao, nhiều học 
sinh trong các nhà trường cũng có thể cộng tác đắc lực với thày dạy 
của mình để làm thiết bị giáo dục, khôi phục lại các thiết bị đã bị hư 
hỏng, cải tiến thiết bị để sử dụng thuận tiện hơn, hiệu quả hơn.
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Công tác này còn có ý nghĩa đối với việc trau dồi năng lực sáng 
tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở các nhà trường.

Các giải pháp trên đâv cần được thực hiện một cách đồng bộ, có 
sự iru tiên tuỳ theo thực tế tình hình cùa tùng trường, không dàn trải. 
Noi nào điền kiện tổ chức sư phạm cho việc sử dụng thiết bị giáo dục 
khó khăn song điều kiện cung ứng kinh tế (vốn) thuận lợi thi phải chú 
ý đến việc cải thiện môi trường sư phạm của việc sử dụng thiết bị, nơi 
nào điều kiện cung ứng kinh tế (vốn) có khó khăn thì phải chú ý đến 
việc khai thác sừ dụng vốn

Nhìn chung các giải pháp phải nhàm đi tới mục tiêu:

- Thiết bị giáo dục đù theo kế hoạch dạy học.

- Thiết bị giáo dục ngày càng tiên tiến so với sứ mệnh, mục tiêu
của trường.

- Thiết bị giáo dục ngày càng đồng bộ về cơ cấu, chủng loại.

- Cấp quản lý nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
sử dụng thiết bị giáo dục.

- Giáo viên hăng hái có ý thức tự giác sử dụng thiết bị dạy học.

- Học sinh chịu khó kết hợp học và thực hành thông qua việc sử 
dụng thiết bị dạy học.
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Hình 8.2. Sơ đổ vồ hệ các giải pháp tàng cường hiệu quả sử dụng 
thiết bị giáo dục trong tnrờng sư phạm kỹ thuật

giải pháp \  
tảng cưởng hiộu > 

quả SỪ dụng TBDH 
ở trường SPKT

aiẩi pháp 
v ỉ nhận thức

giải pháp VÀ công tác 
tổ chức

giải phép vè cứng tác đào tạo 
nhân vién chuyén môn

giải pháp 
vè cỏng tác cung ứng

giải pháp vè xây dựng môi trường 
sư phạm thuận lợi 

cho việc SỪ dụng thiét bị dạy học

(*) người quàn lý nhà trường phải thực hiện đúng các quy định về 
đấu thầu đã ban hành như:

(ỉ) xác định mục tiêu cần mua sắm;

(ii) xây dụng kế hoạch đấu thầu;

(iii) xây dựng hồ sơ mời thầu;

(iv) tổ chức đấu thầu;

(v) báo cáo xét thầu;

(vi) thông báo kết quả đấu thầu.

(vii) nghiệm thu bàn giao thiết bị: xem xét toàn diện các khía cạnh: 
số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị, chất lượng thiết bị.
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8.4. Quản lý hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

8.4.1. Khải niệm thông tin trong quản lý giáo dục

8 4.1.1. Thông tin

Khái niệm thông tin đã được sử dụng từ lâu và thường xuyên 
trong cuộc sống cũng như trong khoa học nhưng việc định nghĩa chính 
xác lại rất khó khăn.

Có nhiều định nghĩa khác nhau về thông tin, theo một mức độ 
nhất định, thông tin được hiếu là những sự kiện diễn ra theo không 
gian và thời gian về các vấn đề chủ quan, khách quan..., các biểu mẫu 
thống kề, những nhận định, dự báo, kế hoạch, chương trình, tóm lại là 
tất cả những gì mang lại hiểu biết ve sự vật, hiện tượng mà ta quan 
tùm tới đều được gọi là thông tin. Như vậy thông tin phổ biến và có ở 
khắp nơi, và các nhu cầu thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền thông tin 
thường xuyên diễn ra đối với từng cá nhân, tổ chức.

Với quan điểm tiếp cận hệ thống và điều khiển học, khái niệm 
thông tin chi có thể làm rõ nếu ta xét nó trong quá trình trao đổi giữa 
hai đối tượng vật chất: nguồn phát và nguồn thu cùng với mục đích sử 
dụng thông tin. Theo quan điểm nàỵ,"thông tin có thế được hiếu là nội 
dung những trao đoi giữa hệ thong và môi trường được sử dụng nhằm 
mục đích điều khiển hoạt động của hệ thống đó". Thông tin được sử 
dụng để duy trì và cải tiến cơ cấu của hệ thống và làm cho nó thích 
nghi với môi trường. Thông tin liên quan chặt chẽ tới vật mang tin và 
chi tồn tại trong sự tương tác giữa nguồn phát và nguồn thu.

8.4,1.2. Thông tin quản lý giảo dục

a. Thông tin quản lý

Để đảm bảo sự tồn tại phát triển của tổ chức cũng như cá nhân, 
các tổ chức hoặc cá nhân này thường xuyên thực hiện sự lựa chọn, ra 
quyết định để “duy trì thế cân bằng động đối với môi trường” (stein).

Hiệu quả cùa việc ra quyết định phụ thuộc vào số lượrig và chất 
lượng của thông tin mà người quản lý nhận được. Thông tin được coi 
như nhiên liệu cung cấp cho cỗ máy hoạt động. Chúng không những

257



chuyển giao các phần tử cơ bản cần thiết cho việc ra quyết định mà 
còn phải cho phép ảnh hưởng tới các thái độ của các cá nhân, theo 
cách thức động viên họ để hướng các hoạt động và sự quan tâm cùa họ 
vào việc điều hoà hợp lý với các mục đích cùa tổ chức.

Một thông tin được coi là thông tin quản lý khi nó được người 
quản lý nào đỏ cần tới hoặc có ý  muốn sử dụng nó để đảm bảo thực 
hiện tốt các chức năng quản lý của mình.

b. Thông tin quản lý giáo dục:

Thông tin quản lý giáo dục là thông tin phục vụ cho chù thể quản 
lý giáo dục các cấp điều hành hoạt động giáo dục nhằm duy trì và phát 
triển hoạt động giáo dục trong toàn bộ hệ thống giáo dục.

Thông tin quản lý giáo dục bao gồm các thông tin cơ bản về việc 
tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động dạy học và giáo dục ờ các 
cơ sở giáo dục trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tin 
còn bao hàm các quy định đối với những thành tố cùa quá trình sư 
phạm từ mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục. 
người học, người dạy và những vấn đề liên quan tới điều kiện tổ chức 
các hoạt động giáo dục.v.v...

8.4.2. Vị trí và vai trò của thông tin trong quản lý giảo dục

Hoạt động quản lý giáo dục bao giờ cũng gắn liền với thông tin 
quản lý. Đó là những thông tin truyền đạt từ chủ thể quản lý tới các 
đổi tượng quản lý để thực hiện theo đúng chủ trương, kế hoạch và 
hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời thông tin quản lý còn bao hàm 
những thông tin phản hồi về tình hình thực hiện trong thực tế từ đổi 
tượng quản lý tới các chủ thể quản lý giáo dục các cấp để tiếp tục điều 
chinh nhằm duy t ì  và phát triển các hoạt động giáo dục.

Như vậy thông tin quản lý giáo dục có vị trí trong mối quan hệ 
hai chiều giữa chủ thể quản lý giáo dục với đối tượng hoặc rộng hơn 
là khách thể quản lý để duy trì các hoạt động quản lý.

Thông tin quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng, duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa chù thể quản lý với 
các đơn vị, bộ phận và các cá nhân cấp dưới. Cụ thể hom, thông tin
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quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong việc phàn ánh chính xác 
Ihực trạng tình hình tổ chức các hoạt động giáo dục quá khứ cũng như 
hiện tại của hệ giáo dục, phục vụ cho việc chẩn đoán hệ giáo dục từ đó 
ra quyết định quản lý.

Thông tin lrong quản lý giáo dục còn có vai trò quan trọng giúp 
:ho việc dự báo tương lai và con đường phát triển của hệ thống giáo 
dục, nó là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế 
hoạch phát triển giáo dục.

8.4.3 Các đặc trưng cơ bản của thông tin quản lý giáo dục

a. Tính thích hợp
Mục đích của thông tin giáo dục là cung cấp những dữ liệu (cứng, 

mềm) và thông tin đáng tin cậy, kịp thời và cần thiết cho công tác quản 
[ý giáo dục nhằm điều khiển và phát triển hệ thống. Có rất nhiều dữ 
liệu, thông tin nhận được vì vậy cần chọn những thông tin thích hợp, 
lặc trưng và toàn diện của đối tượng đang nghiên cứu hoặc quản lý.

Trong thời đại bùng nổ các phương tiện và kỹ thuật truyền thông 
:in như hiện nay, lượng thông tin thu nhận được ở mỗi cấp quản lý rất 
ihiều, nếu không biết cách sàng lọc các thông tin thích hợp, người 
Ịuàn lý có thể bị rơi vào tình trạng xử lý không kịp (tràn thông tin) và 
:ó thể rất khó khăn trong việc ra quyết định quản lý.

b. Tính tiện lợi
Thông tin phải tiện lợi trong việc phân tích, sử dụng nghĩa là 

:húng phải dễ sử dụng và có hiệu quả.

Muốn vậy từ những dữ liệu và thông tin thô phải tiến hành xử lý 
)iến chúng thành các đại lượng bằng sổ, các đồ thị, biểu đồ. Hiện nay 
io việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục (thông 
Ịua các phần mềm quản lý), thông tin được xử lý nhanh chóng và 
rình bày thành nhiều dạng thức (bảng, đồ thị...) rất tiện lợi cho việc 
ỉử dụng thông tin.

c. Tính kịp thời

Thông tin truyền trong hệ thống giáo dục cần phải được rút ngắn 
hci gian truyền và xử lý đảm bảo cung cấp kịp thời cho các cấp quản
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lý. Tính kịp thời của thông tin liên quan đến những dữ liệu, thông tir 
được quy định cụ thể về thời gian, nếu vi phạm yếu tố thời gian có thí' 
làm cho thông tin không còn giá trị và gây ra những ảnh hường lớn tớ 
hoạt động của hệ thống.

8.4.4. Tổ chức quả trình thông tin quản lý giảo dục

Quá trình thông tin gồm bốn bước: thu thập thông tin; xử lý thông 
tin; lưu trữ thông tin; truyền thông tin.

8.4.4.1. Thu thập thông tin

Đây là bước khởi đầu của một quá trình thông tin, tuỳ theo lĩrứ 
vực hoạt động mà ta có những cách thu nhận thông tin khác nhau 
Trong quản lý giáo dục người ta thường thu nhận thông tin bằng cá< 
bản báo cáo, nhưng trong khi chi đạo trực tiếp người ta còn sử dụnị 
các phương pháp như: quan sát; trắc nghiệm khách quan (test); thi 
kiểm Ưa; phỏng vấn; ...

a. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
Trong phương pháp này ta thực hiện các bước cơ bản như sau:

Xác định mục tiêu của phiếu: nhằm thu nhận các thông tin tronị 
khoảng thời gian nào đó.

Dữ liệu thu nhận ở dạng cứng (số liệu) hay mềm (các ý kiến phảr 
ánh), dự kiến phương pháp xử lý.

Chọn mẫu (nếu cần): Thông thường trong quản lý, việc điều trí 
bằng ỉổi "vét cạn" tức ià thực hiện trên toàn bộ các đối tượng chi thực 
hiện thường xuyên trên các tập hợp đối tượng có số lượng không lớr 
và có nhiều thời gian, trong quản lý muốn điều tra nhanh người tí 
thường thực hiện trên các tập mẫu.

* Khi chọn tập mẫu điều tra cần chú ý các yêu cầu sau:

- Mầu phải mang tính đại diện

- Mầu phải mang tính ngẫu nhiên

- Mầu phải mang tính đồng nhất.
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Xây dựng phiếu, thiết kế câu hỏi: có 2 dạng câu hỏi thường được 
;ử dụng trong các phiếu điều tra đó là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. 
)ối với câu hỏi đóng, người trả lời phiếu chi đánh dấu vào một số lựa 
:họn có sẵn, điều này rất dễ dàng cho việc lượng hoá thông tin và xử 
ý trên máy tính. Tuy nhiên lượng thông tin thu được từ câu hỏi đóng 
ìẽ không phong phú như các cáu hòi mơ.

Các câu hỏi mở cho phép người trả lời có thể ghi các ý kiến của 
ninh do đó lượng thông tin thu được có thể đa dạng phong phú, 
ìhưng khó xừ lý và lượng hoá.

Trong phiếu điều tra có thể có phần yêu cầu người trả lời ghi rõ 
1Ọ tên, địa chi, nghề nghiệp... nhưng cũng có thể không ghi (để đảm 
)ảo tính khách quan của thông tin).

b. Phương pháp phỏng vẩn: đây là phương pháp thu nhận thông 
in nhanh, phong phú tuy nhiên tính chính xác của thông tin phụ thuộc 
'ào hệ thống các câu hỏi phòng vấn và sự hợp tác cùa đối tượng được 
»hỏng vấn. Khi phỏng vấn bạn cần chú ý:

Lắng nghe (nhàm khuyến khích người nói);
Thiết lập quan hệ (tạo sự tin cậy của người nói) trong phỏng vấn;

Phạm vi liên quan của đối tượng
Các dấu hiệu, phản ứng cùa đối tượng (tránh đụng chạm đến vấn

tề tế nhị...).

Khi tổ chức phỏng vấn, bạn cần mở đầu sao cho thật hợp lý, biểu 
ậ sự tin cậy, thiện cảm, tôn trọng. Kết thúc bao gồm cả việc thâu tóm 
ác điểm chính của cuộc phỏng vấn, thoả thuận các công việc tiếp 
leo và để ngỏ khả năng tranh luận về cả hai phía, không nên kéo dài 
uộc phỏng vấn, tốt nhất là có một danh sách ngắn các chủ đề mà bạn 
ịnh tìm hiểu.

c. Phương pháp quan sát: có 2 phương pháp quan sát chính
+ Quan sát chính thức: theo phương pháp này, việc quan sát 

ược chuẩn bị chu đáo từ mục đích, nội dung, phương pháp, phương 
ện và có thể thông báo cho đối tượng được quan sát biết.

+ Quan sát không chính thức: phương pháp này thường xuyên 
ược thực hiện hàng ngày. Việc quan sát không được chuẩn bị trước 
à có thể không thông báo cho đối tượng được quan sát biết.
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Việc quan sát cỏ tác dụng tạo ra một bức ưanh khái quát về đổi 
tượng cần tìm hiểu. Ví dụ, quan sát cách xếp đặt công văn, cách sắp 
xếp thời gian làm việc của hiệu trưởng, quan sát nề nếp dạy và học 
trong trường... cho ta những thông tin khái quát về nề nếp hoạt động, 
hiệu quả của một cơ sở giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, cần thận trọng 
với loại thông tin chủ quan này vì chúng có thể làm nhiễu hoặc vượt ra 
ngoài nội dung công việc. Khi quan sát nên ghi chép các điểm sau: 
cách giao tiếp, trao đổi thông tin; cách phát hiện những vấn đề; quan 
hệ giữa các phòng ban; cách sử dụng hồ sơ chúng từ; cách giải quyết 
các công việc đột xuất; khối lượng công việc hoàn thành; cách giải 
quyết những khó khăn của công việc; các thao tác...

8.4.4.2 Xử lý thông tin

Thông tin thu được thường là các dữ liệu, đó là các tín hiệu vật lý, 
các số liệu thống kê, các ký hiệu.... Những dữ liệu này thường cho ta 
một số thông tin ban đầu nhưng thường rất ít. Các dừ liệu qua phân 
tích xử lý sẽ rút ra được các thông tin cần thiết, các thông tin sau khi 
xử lý có thể được lưu trữ và tập hợp lại để phân tích tiếp để rút ra 
những thông tin khác... Quá trình xử lý thông tin diễn ra liên tục và 
thường xuyên. Trong công tác quản lý giáo dục, xử lý thông tin là quá 
trình phức tạp, nó bao gồm một loạt các hoạt động như:

+ Phân loại

+ Chọn lọc thông tin,

+ Phân tích, tổng hợp,

+ So sánh, sắp xếp.

Tuỳ theo cấp quản lý khác nhau mà có yêu cầu xử lý thông tir 
khác nhau:

+ Phân cắp xử lý thông tin: nói chung ở các cấp cơ sở thông tir 
sau khi thu nhận thường xử lý ờ mức độ so sánh, sắp xếp, chẩn đoár :

Mức thừa hành: nhân viên ở mức thừa hành là những người thair 
gia vào các công việc có tính chất lặp đi lặp lại, hoặc là các công việc 
liên quan đến xử lý giao dịch.

Mức độ tác nghiệp: nhân viên ở mức độ này có các nhiệm vụ đì 
được định rõ có thể kéo dài cả ngày, cả tuần hay thậm chí cả quý, họ<
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kỳ nhưng các nhiệm vụ của họ vẫn là ngắn hạn. Yêu cầu thông tin của 
họ thường là các phàn hồi hoạt động. Chẳng hạn, trong quản lý nhà 
trường, người phụ trách chuyên môn muốn có các thông tin về tình 
hình kiểm tra chất lượng của một môn trong các lớp, trong báo cáo có 
đánh dấu các lớp có tỷ lệ trung bình cao nhất, thấp nhất và có thể dùng 
các thông tin này làm cơ sờ sơ sánh hiệu qua dạy- hục trong các nlià 
trường. Người quản lý ở các cấp khi có yêu cầu thông tin thường sử 
dụng ngôn ngữ hỏi, ví dụ như “Hãy cho biết danh sách kết quả kiểm 
tra môn... và tỷ lệ giỏi, khá, trung bình, yếu của các lớp”?

Mức độ sách lược: ở mức độ sách lược, nhà quản lý tập trung vào 
việc đạt tới một loạt các mục tiêu cần để đáp ứng cho tập họp các mục 
tiêu ở mức chiến lược. Yêu cầu thông tin thường là theo thời kỳ, 
nhưng có khi nhà quản lý cần tới các báo cáo “cái gì xảy ra nếu”. Báo 
cáo “cái gì xảy ra nếu” được sinh ra để đáp ứng với yêu cầu dự đoán 
của hoàn cảnh đã xảy ra. Các nhà quản lý sách lược chủ yểu quan tâm 
đên giao dịch, ngân sách. Yêu cầu thông tin của họ thường là các báo 
cáo liên quan đến hoạt động cùa cả tổ chức, cả vùng theo một sổ mặt 
hoạt động nào đó.

a. Phirơng pháp tổng hợp: phương pháp này dùng cho các số liệu 
dã có sẵn, đó là các số liệu báo cáo, các kết luận đã nghiên cứu, các tư 
liệu, từ đó tổng hợp lại để rút ra các quy luật, đánh giá các chi số, tìm 
ra những khiếm khuyết...

b. Phương pháp phân tích thống kê

Các số liệu được tập hợp, chuẩn hoá và trinh bày thành các bảng 
thống kê, đồng thời tính toán các đại lượng đặc trưng như: giá trị 
trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số tương quan, lập phương trình các 
dường hồi quy.

c. Phương pháp sơ đồ, đồ thị

Trong phương pháp này, số liệu được sắp xếp trong các sơ đồ, 
hoặc biểu diễn thành các đồ thị nhằm giúp cho việc so sánh, tìm ra 
sự khác biệt, phát hiện mối quan hệ giữa các số liệu, xu thế của mỗi 
vấn dề. Chẳng hạn như các thông tin được biểu thị trên biểu đồ Gantt 
loặc Perte...
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8.4.4.3. Lưu trữ thông tin

Trong việc tổ chức quá trình thông tin, việc tổ chức lưu trừ thông 
tin có ý nghĩa rất quan trọng. Trước hết, các thông tin lưu trữ sẽ phục 
vụ cho việc lập các báo cáo tại các cấp quản lý giáo dục, tình trạng 
thiếu thông tin hoặc thông tin không được lưu trữ tốt sẽ dẫn đến các 
báo cáo thiếu chính xác, không nhất quán.

Lưu trữ thông tin còn phục vụ cho việc chẩn đoán, đánh giá, kiểm 
tra các hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo, từ đó có thể đề ra 
các quyết định quản lý sát hợp có hiệu quả.

Lưu trữ thông tin còn giúp cho việc dự báo xu hướng phát triển 
của hệ thống GD&ĐT góp phần thiết thực vào công tác lập kế hoạch 
phát triển giáo dục đào tạo tại cơ sở.

Đối với những thông tin quan trọng, đôi khi người ta mã hoá 
thông tin, lưu trữ và khai thác thông tin ở dạng mã. Ngày nay với sự 
trợ giúp của máy tính, các thông tin được mã hoá thành tín hiệu nhị 
phân 0,1 và lưu trữ trên các đĩa quang, đĩa từ với dung lượng rất lớn 
góp phần thuận lợi cho việc lưu trữ và khai thác thông tin...

8.4.4.4. Truyền thông tin (truyền thông)

Tổ chức truyền thông là hoạt động thường xuyên trong hệ thống 
giáo dục - đào tạo. Trong quá trình truyền thông tin, người ta thường 
thực hiện theo quy trình từ NGUỒN -> MẰ HÓA -> TÍN HIỆU 
TRUYỀN ĐI -► KÊNH -> GIẢI MÂ -> NHẬN. Ngoài ra, trong quá 
trình truyền thông tin còn phải tính tới yếu tố nhiễu (nhiễu do yếu tổ 
khách quan hoặc do yếu tố chủ quan) và cách loại bỏ các nhiễu làm 
sai lệch thông tin.

8.4.5. Hệ thống thông tin trong quản ỉỷ giáo dục

8.4.5.1. Khái niệm

Hệ thống thông tin là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng, 
phần mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng 
để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và 
ưi thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.
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Các tổ chức có thể sừ dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục 
đích khác nhau. Trong việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp 
đạt được sự thông hiểu nội bộ, thống nhất hành động, duy trì sức 
mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh.

Với bên ngoài, hệ thống thông tin giúp nắm bắt được nhiều thông 
tin về khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, 
tạo đà cho phát triển.

Hệ thống thông tin thông thường được cấu thành bởi:

Các phần cứng,

Phần mềm,

Các hệ mạng,

Dữ liệu,

Con người trong hệ thống thông tin.

Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục là một hệ thống để 
quản lý thông tin  hay một hệ thống thông tin cho quản lý giáo dục?
Thông thường ta gặp các hệ thống quản lý thông tin (thu thập, tổ chức, 
chuyển giao, lưu trữ) nhưng không (hoặc rất ít) sử dụng thông tin để 
hồ trợ cho việc ra đưa ra các quyết định và cải tiến quản lý giáo dục.

Hệ thống thông tin quản lý trong quản lý giáo dục còn được xác 
định là tổ hợp các thông tin và dữ liệu được thu thập và liên kết thành 
cơ sở dữ liệu thống nhất có các chức năng cơ bản là lưu trữ, xừ lý 
(chẩn đoán, dự báo) nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho các cấp 
quàn lý giáo dục, hỗ trợ cho công tác kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, 
kiểm tra đánh giá thực trạng các hoạt động giáo dục cũng như việc dự 
báo để đưa ra các quyết định quản lý.

8.4.5.2. Chức năng cùa hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

+ Chức năng lưu trữ;

+ Chức năng xử lý, phân tích, chẩn đoán: các chỉ số thống kê liên 
quan, hiệu quà hoạt động của hệ thống;

+ Chức năng dự báo.
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Quy trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục gồm các 
bước sau:

a. Xác định rò nhiệm vụ của các cắp quản lý trong hệ thống
Thông thường nhiệm vụ cùa các cấp quản lý được mô tả từ cấu 

trúc tổ chức của hệ thống, cấu  trúc này có dạng phân nhánh đi từ cấp 
quản lý cao xuống các cấp trung gian.

b. Xác định mối liên hệ thông tin giữa các cá nhân, tổ chức trong 
hệ thống và ngoài hệ thống

c. Phàn chia các mối liên hệ thành từng công việc cụ thế
Trong phần này cố gắng phân chia các mối liên hệ thông tin thành 

các công việc cụ thể như: hội họp, báo cáo, trao đổi, kiểm tra....

d. Phân chia thành các phân hệ theo chức năng, công việc
e. Xác định mỏi liên hệ giữa các phân hệ để đảm bảo tính thống 

nhất cùa hệ thống
g. Xác định các nút thông tin cùa hệ thắng (nơi tiếp nhận thông 

tin vào, xử lý và truyền thông tin)

8.4.6. Quản ly ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục là 
việc sử đụng các phần mềm chuyên dụng (hoặc tổng hợp) để xử lý và 
liên kết các hệ thống thông tin quản lý. Đó là các modul chương trình 
được cài đặt vào các máy đơn lẻ, kết nổi thành mạng nội bộ hoặc kết 
nối internet.

Chẳng hạn, triển khai áp dụng phần mềm hiện đại (EMIS) hệ 
thống thông tin quản lý giáo dục đảm bảo sự liên lạc từ cấp thấp nhất 
là các trường và liên thông lên các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên: 
Phòng-SỞ-BỘ. Hệ thống này sẽ quản lý tất cả các thông tin chi tiết về 
chi phí, con người, thiết bị, cơ sở vật chất và giám sát đánh giá. Ở cấp 
trường, hệ thống này hàng ngày cập nhật các thông tin về tình hình 
nhập học của học sinh, theo dõi sự chuyên cần của học sinh, điểm số, 
sắp xếp phòng học, bố trí giờ dạy,...

8.4.5.3. Quy trình xâv dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục
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Mục đích của việc thực hiện phần mềm hiện đại nhàm nâng cac 
nâng lực quản lý giáo dục ờ cấp Bộ, Sờ, Phòng GD&ĐT, các trường 
và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc đoi mới quản 
lý giáo dục.

Các phần mềm ứng dụng phát triển và thay đồi liên tục nhàm 
phục vụ ngày càng tôt hơn cho quàn lý giáo dục. Dưới đây là một sc 
tnodul chươne trình cơ bản trong các chương trình quản lý nhà trường:

(1) Chương trình quản lý hệ thong thông tin về sinh viên 

+ Hồ sơ siiih viên

+ Kết quả học tập rèn luyện 

+ Luồng sinh viên.

(2) Chương trình quản /ý hệ thống thông tin về CSVC- thiết bị 
+ Địa điểm quản lý, sử dụng

+ Nhà cửa phòng học theo tình trạng chất lượng 

+ Thiết bị dạy - học

(3) ChưoTĩg trình quản lý hệ thống thông tin về cán bộ, giảng viên 
+ Giảng viên

+ Cán bộ nhân viên khác 

+ Trình độ, lương...

+ Lý lịch chung

+ Các quá trình (lương, công tác, khen thường, kỷ luật).

(4) Chương trình quản lý hệ thống thông tin về tài chính 
+ Các nguồn kinh phí

+ Phân bổ chi phí 

+ Báo cáo tài chính.

(5) Chương trình quản lý hệ thống thông tin về đào tạo và nghiềr 
cứu khoa học

+ Chương trình quản lý đào tạo các loại, thời khoá biểu 

+ Quản lý thi và văn bằng chứng chi
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+ Quản lý các đề tài và kết quả nghiên cứu,

Như vậy, quản lý tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa các 
ìp quản lý từ cơ sở giáo dục đến các cấp quản lý tạo khả năng hỗ trợ 
»t cho công tác quản lý nói chung và quản lý giáo dục trong toàn bộ 
I thống nói riêng. Tuy nhiên, muốn đưa các ứng dụng của công nghệ 
lông tin vào trong quản lý, các cấp quàn lý cần tổ chức tốt hệ thống 
IU thập, lưu trữ thông tin theo các yêu cầu nhất định, tạo ra nền nếp 
ịnh kỳ cập nhật thông tin và đặc biệt là cách khai thác sử dụng thông 
n quản lý cho từng đơn vị và các cấp quản lý.
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Chuyên đề 1

N H Ữ N G  VÁN ĐÈ c ơ  BẢN VÈ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 
VÀ S ự  V Ậ N  DỤNG V ÀO  QUẢN LÝ G IÁ O  DỤC

1. QUAN NIỆM  VÈ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

a. Con người ngày nay muốn sinh tồn đều phải biết chấp nhận SI 
phân công, hợp tác trong lao động. Mỗi cá nhân lao động theo sự phâ 
công của xã hội: người nông dân, người công nhân, nhà doanh nghiệp 
người làm công việc lao động trí óc, người hoạt động trong lĩnh vự 
phục vụ an ninh đất nước. Trong quá trình chấp nhận sự phân công la< 
động này, cá nhân phải biết hợp tác lao động với người khác tronj 
một tập thể, một đội công tác. Có vậy mới có năng suất lao động. Mộ 
cá nhân nào đó chỉ biết chấp nhận sự phân công mà không biết hợp tá 
lao động thì lao động không có sự sáng tạo. Ngược lại, có tinh thà 
hợp tác lao động nhưng bản thân lại không có năng lực tối thiểu tronj 
công việc thì năng suất lao động cũng không cao.

b. Phân công và hợp tác lao động đòi hỏi con người vừa biết làn 
chủ được mình vừa biết hoà hợp với người khác.

Các Mác đã viết: “Một nghệ sĩ vĩ cầm thỉ tự điều khiển mình, CÒI 
dàn nhạc thì cần nhạc trưởng”.

Con người vừa biết tự điều khiển mình theo một “nhạc cụ” mi 
anh ta được giao, vừa biết sử dụng nhạc cụ đó hoà hợp trong một dài 
nhạc mà anh ta gắn bó. Khi hình thành dàn nhạc thì cần có người ch 
huy để tạo ra sự hoà hợp chung.

c. Ở phương Đông, nhà hiền triết cổ đại Khổng Tử có chi rõ: COI 
người phải biết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với bản thân, với gií 
đình, với đất nước, với nhân loại qua thông điệp:

với "bản thân" biết tu dưỡng
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với "gia đình" biết lo liệu để có sự thuận hoà 
với "Tổ quốc" biết cống hiến để đất nước được thịnh trị 

với "nhân loại" biết góp sức làm cho "thiên hạ" thanh bình 

(thân: tu, gia: tề, quốc: trị, thiên hạ: bình)
d. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi mồi con người trong cuộc sống phải 

:hú ý hai việc lớn là "tu thân" và "xử thế".
Người dạy: Muốn nên sự nghiệp lớn

Tinh thần cần phải cao
(Dục thành đại sự nghiệp
Tinh thần cảnh yếu đại)

Người còn dạy: Xử thế xưa nay không phải dễ
Mà nay xử thế khó khăn hơn !
(Xử thế nguyên lai phi dị dị
Nhi kim xử thế cảnh nan nan)

e. Ý kiến của Khổng Tử, Marx, Hồ Chí Minh đã nêu ra hai vấn đề 
ớn: "quản lý" và "tự quản lý" đối với năng lực mỗi con người và yêu cầu 
:on người phải kết hợp được hai năng lực này.

Bước vào thế kỷ XXI, vấn đề kết hợp quản lý - tự quản lý đã được 
ửìiều nhà quản lý bậc thầy về cả lý luận và trải nghiệm thực tiễn bàn 
uận sôi nổi. Đáng chú ý là ý kiến của Peter Drucker - cây đại thụ của nền 
Ịuản lý Mỹ nêu ra trong tác phẩm "Những thách thức cùa quản lý trong 
hể kỷXXT'n .

Peter Drucker có nhận xét: "Những người thành đạt xuất chúng 
ìhư Napoleon, Leonardo de Vince, Mozart đều là những người biết tự 
Ịuản lý bản thân mình. Nhưng họ thuộc về những trường hợp ngoại lệ 
liếm nhất cũng là sự bất thường nhất cả về tài năng lẫn thành tích; có 
hể xem như nằm ngoài tầm với của những con người bình thường, 
rhế nhưng giờ đây ngay cả những người không được trời phú, nghĩa 
à những người bình thường nhất cũng sẽ phải biết cách tự quàn lý".

’’ Peter Drucker (1909 - 2005), ông sinh tại Áo nhưng thành danh tại Mỹ. Ông có ảnh 
hưởng rất lớn tới các nhà quản lý thành công hiện nay. Khi người ta hỏi Bill Gates: 
"Ai là người có ảnh hưởng nhất đến ông?”, nhà tỷ phú tin học này trá lời ”đó là Peter 
Drucker".
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Peter Drucker chi ra một con người muốn "tự quản lý" cần thấm 
nhuần các điều sau:

Diều 1 : hãy tập trung vào điểm mạnh của mình

Điều 2 : không ngừng nâng cao thế mạnh của mình

Điều 3: tránh sự ngạo mạn trí tuệ

Điều 4: luôn luôn phải biết cư xừ như thế nào

Điều 5: xác định việc gì không nên làm.

v ề  "quản lý", Peter Drucker có lời khuyên:

- đưa ra những quyết sách có hiệu quả

- trao đổi thông tin trong và ngoài tổ chức

- vận dụng một cách đúng đắn công cụ phân tích

- vận dụng sáng tạo công cụ kiểm tra đánh giá.

Tự quản lý và quàn lý gắn bó chặt chẽ với nhau. Tự quản lý hỗ 
trợ cho quản lý và muốn quản lý tốt thì phải biết tự quản lý.

Tu (thân) là nhằm tới mục đích tề (gia), trị (quốc) bình (thiên hạ) 
và có tề, trị, bình được hay không là nhờ có sự tích cực tu (thân).

/  Sự sinh tồn của mỗi con người và sinh tồn chung của xã hội đòi 
hòi con người phải có tư duy và hành động trên hai chiều cạnh.

- biết tạo ra sự ổn định cho mình và cho cộng đồng (quản)

- biết tạo ra sự phát triển cho mình và cho cộng đồng (lý)

Quản lý có ý nghĩa phổ quát cho mồi con người và cho một tập 
thể người. Người nào, cộng đồng nào cũng cần có tư duy, kỹ năng 
"quản" (duy trì) và tư duy, kỹ năng "lý" (đổi mới) để bản thân mình, 
gia đình mình, cộng đồng và đất nước sống hạnh phúc, giàu mạnh.

Đây là hành động tổng hợp gắn kết nội lực và ngoại lực để cá 
nhân và cộng đồng đồng thuận với nhau làm phát triển cả "vốn con 
người" (human capital), "vốn tổ chức" (organizational capital) và "vốn 
xã hội" (social capital).
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vốn con 
người

Hành động "quản" trong "quản lý" là hành động biết tạo ra nội lực 
bền vững cho mình và cho cộng đồng. Hành động "lý" trong "quản lý" 
là hành động thúc đẩy "nội lực" gắn với ngoại lực thành nguồn lực 
tổng hợp để phát triển bản thân mình và cộng đồng thích ứng với các 
hoàn cảnh khác nhau theo động thái của thời gian và không gian.

Phân tích phạm trù quản lý thành "quản + lý" cốt để nhận thức bề 
rộng của vấn đề đang đề cập. Trong hành động thực tiễn điều hành, 
quản lý luôn luôn gắn bó với nhau. Sự tồn tại bền vững của một hệ 
thống đòi hỏi phải có sự hài hoà hai mặt ổn định và phát triển.

Trong khi giữ cho hệ ổn định phải tạo mầm mống cho hệ “phát 
triển”. Như vậy, trong “quản” phải có “lý”, cũng như vậy, khi thúc đẩy 
cho hệ “phát triển” thì phải giữ hạt nhân của sự “ổn đinh”. Nói cách 
khác, trong “lý” phải có “quản”. “Quản” và “lý” gán bó với nhau một 
cách biện chứng theo vòng tròn dịch học.
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Quản lý hướng tới 4 lĩnh vực: công việc, quan hệ, môi trường, 
bàn thân cụ thể: quản lý công việc phải biết nam và buông hợp lý.

(Nắm cái cần nắm, buông cái cần buông, chớ nắm cái cần buông, 
chớ buông cái cần nắm, trong nắm có buông, trong buông có nắm)

Quản lý quan hệ phải biết cương và nhu đúng mức

Quản lý môi trường blổt công và thủ đúng cách, quản lý bản thân biểt nóng
và lạnh đúng quyền (hoàn cảnh)
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2. NGƯỜI QUAI'N l ý  - NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

a. Hoạt động quản lý đòi hỏi phải có người quản lý

Người quản lý là nhân vật có trách nhiệm phân bổ các nguồn lực 
(nhân lực, tài lực, vật lực) của đơn vị và chỉ dẫn sự vận hành của bộ phận 
hay toàn bộ đơn vị hoạt động có hiệu quả đạt đến mục đích vạch ra.

Người quản lý nói chung có ba chức năng: chức năng quyết định, 
chức năng liên nhân cách, chức năng thông tin và phải có ba năng lực: 
năng lực chuyên môn, năng lực giao tiếp đàm phán, năng lực khái quát.

- Chia theo cấp quản lý có 3 loại: người quản lý cấp cao, người 
quản lý cấp trung gian, người quản lý cấp cơ sở.

- Chia theo tính chất công việc có 3 loại: người quản lý điều hành, 
người quản lý tham mưu, người quản lý cung ứng hậu cần.

- Chia theo đặc trưng có các loại: người quản lý thiết kế chính sách, 
người quản lý dự án, người quản lý ngành, người quản lý lành thổ.

b. Người quản lý ở vị trí cấp cao của đơn vị được gọi là người lãnh 
đạo (leader). Cách gọi này có ý nghĩa tương đối bời lẽ một người nào 
đó được phân công phụ trách đơn vị, với cấp trên thì người đó là người 
quản lý đom vị, với thuộc cấp người đó là người lãnh đạo đom vị.

Vậy thế nào là người lãnh đạo?

Có nhiều cách hiểu và định nghĩa về người lănh đạo. Tuy nhiên, 
theo cách hiểu thông dụng thì "người lãnh đạo" là: "người quản lý ở vị 
trí cấp cao nhất của đơn vị, là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về 
thực hiện sứ mệnh chính trị của đơn vị, người có dấu ấn tinh thần 
mạnh mẽ đến sự phát triển của đom vị".

c. Nhiệm vụ của người lãnh đạo

(i) Xây dựng đom vị thành một hệ thống gán bó đồng thuận với 
nhau và thích nghi với mọi biến động của môi trường.

Để làm tốt nhiệm vụ này, người lãnh đạo phải có phẩm chất công 
tâm, không nể nang ba phải. Đó là người hội đủ cả ba mặt: cái tài, cái 
tầm và cái tâm.
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(ii) Người lãnh đạo là người biết dẫn dắt hệ thống, dẫn dắt người 
dưới quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra cho đơn vị.

(iii) Người lãnh đạo là người bao quát được cả hai vai trò là thù 
trư<Yng của đơn vị, cũng là thù lĩnh của đơn vị.

Là thù trường của đon vị, người lãnh dạo iàm cho mụi người khẩu 
phục, chấp hành các quyết định, mệnh lệnh do mình đề ra.

Là thủ lĩnh của đơn vị, người lãnh đạo làm cho mọi người tâm 
phục, đồng tình, đồng thuận với các ý tường phát triển đom vị do mình 
khởi xướng.

d. Người lãnh đạo tuỳ thuộc công việc và hoàn cảnh phải chú ý 
các vấn đề sau đây:

(i) Là người biết đứng mũi chịu sào, vận dụng tốt các quy luật 
khách quan đề ra các quyết sách, quyết định làm cho đơn vị phát triển 
bền vừng.

Nếu nhu nhược, ba phải, đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết 
đoán thì không thể làm lãnh đạo được.

(ii) Là người biết tìm ra điểm hội tụ của ba lợi ích:

- lợi ích của nhà nước

- lợi ích của nhân dân

- lợi ích của tập thể đơn vị mình phụ trách.

Nếu lệch về lợi ích nào trong ba lợi ích trên đều không thể là 
người lành đạo đích thực.

Tất nhiên trong quá trình lãnh đạo có lúc phải ưu tiên cho lợi ích 
nhà nước, có lúc ưu tiên cho lợi ích nhân dân, có lúc ưu tiên cho lợi 
ích đơn vị. Song dù có ưu tiên cho lĩnh vực nào thì cũng không làm 
cho hai lĩnh vực còn lại bị tổn hại về mặt lợi ích, bị xâm phạm lợi ích.

(iii) Là người biết liên kết các nhân tố, các cá nhân, các bộ phận 
trong đom vị thành một khối thống nhất để thực hiện tốt mục tiêu phát 
triển đơn vị.

Sự liên kết này, đặc biệt là liên kết các cá nhân phải đảm bảo 
được nguyên tắc: không cá nhân nào bị chìm khuất đi trong công việc
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chung mà vẫn có độ trồi nhất định trong sự phát triển. Có thề hình 
dung sự chi đạo này như chi đạo "năm ngón tay trên một bàn tay". 
Cần điều khiển các ngón tay dù chụm vào (nắm tay vào) hay xoè tay 
ra thì mỗi ngón tay đều có một vị trí nhất định trên bàn tay, không 
ngón tay nào bị triệt tiêu đi.

(iv) Người biết "xã hội hoá" các lực lượng bên ngoài phục vụ cho 
sự phát triển của đơn vị mình.

Người lãnh đạo là người biết thích ứng ờ cả ba vị trí:

- Là người đứng ờ tuyến đầu của đom vị. Những lúc nước sôi lửa 
bỏng của đom vị phải biết cáng đáng việc khó khăn nhất, là tấm gương 
về dũng cảm vượt khó.

- Hoà vào tập thể để biết rõ hoàn cảnh tâm tư của các thành viên, 
động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Có lúc phải thực hiện khẩu 
hiệu "dàn hàng ngang mà tiến".

- Khi cần phải lùi về tuyến sau làm tàu đẩy đưa tập thể tiến lên. 
Đặc biệt khi đơn vị thụ hường các thành quả lao động, các niềm vui 
thì bản thân phải xác định mình ở vị trí cuối cùng.

e. Những năng lục và tư chất người lãnh đạo cần có

Người lãnh đạo trước hết là một nhà quản lý vì vậy phải có năng 
lực thực hiện tốt các chức năng quản lý (thủ trưởng) bao gồm:

* Kế hoạch hoá

* Tổ chức

* Chỉ đạo

* Kiểm tra

* Xử lý thông tin.

Ngoài năm năng lực này, người lãnh đạo phải rèn luyện tốt nám 
tư chất (thủ lĩnh) sau:

* Có tầm nhìn

* Biết tản quyền, phân quyền, uỷ quyền (không ôm đồm bao biện)
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* Tự hiểu biết mình, đánh giá đúng đắn bàn thân mình

* Thu hút mọi người chung quanh vào việc thực hiện sứ mệnh 
chính trị cùa đơn vị

* Trực cảm, mẫn cảm với hoàn cảnh khách quan, với môi trường.

f. Ỷ kiến cùa một số nhà chính trị về người lãnh đạo

Một sổ nhà chính trị đã có lời bàn rất sâu sắc về người lãnh đạo. 
Chúng tôi xin dẫn ra dưới đâv một số ý kiến.

%

(i) Hồ Chí Minh: theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ (ý Bác muốn 
nói người lãnh đạo) phải coi mình là cône bỏc của dân (công bộc: 
người đầy tớ). Bác dạy, cán bộ phải rèn luyện lý tưởng hành động:

'Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu

Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc"

(Lo lắng trước mọi người, hưởng thụ sau mọi người)

(ii) Truman (Tổng thống Mỹ 1884-1972)

"Người lãnh đạo là người có thể thuyết phục người khác làm điều 
họ không muốn làm, hăng hái làm tốt điều họ đang uể oải làm".

(iii) J.F. Kennedy(Tổng thống Mỹ 1960 - 1964)

"Người lãnh đạo là người để lại dấu ấn (ảnh hưởng) ở mọi nơi, 
nhưng lại không thể nhìn thấy ông ta (bà ta) ở bất cứ đâu".

(iv) Napoleon (Hoàng đế Pháp - nhà quân sự nổỉ tiếng thế kỷ 
XVIII, 1769-1821) thì coi "người lãnh đạo là người tạo ra cho thuộc 
cấp của mình niềm hy vọng và viễn cảnh".

g. Người hiệu trưởng nhà trường

Người hiệu trưởng nhà trường vừa là nhà sư phạm, vừa là nhà 
kinh tế lại là nhà hoạt động xã hội trong đời sống cộng đồng.

Với học viên, hiệu trưởng nhà trường phải biết kích thích hoá 
động cơ ham học, hỗ trợ họ, thức tỉnh các tiềm năng của họ, phát huy 
nhân cách của họ.
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Với giáo viên, hiệu trưởng nhà trường phải biết tuyển mộ, lựa 
chọn, biết phân công họ đúng năng lực sở trường, biết đánh giá họ, 
biết giúp đỡ bồi dưỡng họ.

Trong các kỹ năng quản lý (sẽ nói kỹ hơn ở phần sau) phải biết 
làm tốt bốn việc: kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, phản hồi.

Trong phong cách quản lý (sẽ nói kỹ hơn ở phần sau) phải biết 
phối hợp quyền uy và sự bao dung (ân và uy), đức trị và pháp trị.

Tóm tắt lại có 16 chữ vàng sau đây cho hiệu trưởng nhà trường: 

dụ - trợ - khải - phát (với học viên) 

tuyển - bổ - lượng - bồi (với giáo viên) 

kế - triển - kiểm - hồi (kỹ năng quản lý) 

ân - uy - đức - pháp (phong cách quản lý)
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3. KỸ NĂNG QUẢN LÝ

Kỹ năng quản lý có thể phân thành: kv năng khái quát (tầm nhìn), kỹ 
năng chuyên môn, kỹ năng liên nhân cách. Song có thể tổng hợp lại 
thành 2 loại kỹ năng: kỳ năng nhận thức và kỹ năng tác nghiệp thực tiễn.

3.1. Kỹ năng nhận thức. Kỹ năng này bao gồm 4 lĩnh vực : kỹ 
năng tích luỹ hiểu biết; kỳ năng liên hệ; kỳ năng chọn lựa; kỹ năng 
thích ứng

a. Kỹ năng tích luỹ hiểu biết
Ra sức học, tự học để có hiểu biết rộng. Quá trình học, tự học là 

quá trình trang bị một hệ quan điểm đủng đắn bắt đầu từ việc tìm hiểu 
các khái niệm, các phạm trù, các luận đề mà tri thức nhân loại đã hệ 
thống tích luỳ được. Trong quá trình tích luỹ (collecting), phải biết xử 
lý (caculating) và giao lưu (communicating) thì hiểu biết mới bền vừng.

b. Kỹ năng liền hệ
Dồng thời với quá trình tích luỹ hiểu biết tri thức còn phải biết gắn 

kết chúng lại với nhau. Đây là bước tìm ra mối tương tác của các hiện 
tượng sự kiện, rút ra được quy luật vận động cùa các sự kiện, cũng là 
bước biết thải loại cái gì là lỗi thời, cái giá trị không còn phù hợp.

c. Kỹ năng lựa chọn
Tìm ra được các kiến thức, các vẩn đề cần thiết cho bản thân để 

thực hiện sự phân công lao động. Kỹ năng lựa chọn là kỹ năng rất cần 
thiết ở mỗi con người. Đây là quá trình tìm ra được vùng phù hợp giữa 
nhu cầu, khả năng và miền hiện thực của đời sổng. Trong sự chọn lựa 
các phương án thích hợp, lại phải mẫn cảm chọn được cái hợp lý nhất, 
cái cần thiết nhất. Đứng trước tình huống có hai cái đúng chi được 
chọn một cái phải biết chọn cái đủng nhiều hơn, đứng trước tình 
huống có hai cái tồi phải chấp nhận một cái tồi, thì phải biết loại được 
cái tồi nhiều hơn. v ề  điều này cần nhớ: tư duy thì toàn thể song hành 
động phải cụ thể, tức là xác định được cái cần ưu tiên.

d. Kỹ năng thích ứng
Xác định được sự thích ứng của bản thân với hoàn cảnh khách 

quan. Thích ứng của bản thân với khách quan luôn luôn phải đặt vào
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thế chủ động và giữ vững các nguyên tắc về lý tường sống, khòng 
được gió chiều nào che chiều ấy, thích ứng có tính cơ hội.

Chu trình: "tích luỹ - liên hệ gắn kết - chọn lựa - thích ứng" đi từ 
đom giản đến phức tạp, từ điểm đến diện, từ nông đến sâu làm cho con 
người tự hoàn thiện và phát triển bản thân để thực hiện tự quản lý và 
quản lý tốt.

3.2. Kỹ năng tác nghiệp thực tiễn bao gồm 3 mặt và 16 thành phần

Ba mặt chủ đạo:

- kỹ năng kế hoạch hoá công việc

- kỹ năng tổ chức chỉ đạo chi huy thực hiện công việc

- kỹ năng kiểm tra, đánh giá, phản hồi kết quả.

a. Kỹ năng kế hoạch hoá công việc

Để kế hoạch hoá được công việc phải rèn luyện năm kỹ năng tác 
nghiệp sau:

(i) Kỹ năng phân tích tình hình nhận rõ được điểm mạnh, điểm 
yếu, thuận lợi, khó khăn.
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(ii) Kỹ nàng lượng dịnh nhu cầu, phân biệt được cái nhất thiết 
phải có, cái cần phải có, cái ncn có.

(iii) Kỳ năng xác định chính sách phát triển (cho tập thể, cho cộng 
đóng), tức là vạch ra được mục tiêu và giải pháp hợp lý.

(iv) Kỹ năng cụ thể hoá chính sách thành nhiệm vụ cụ thể

(v) Kỹ năng lập kế hoạch gắn nhiệm vụ với thời gian (ngày, tuần, 
tháng, năm).

b. Kỹ năng to chức, chi đạo chi huy thực hiện công việc

Để đưa kế hoạch đã xác định vào thực tiễn cuộc sống đòi hòi phải 
tô chức, chi đạo, chi huy công việc một cách hệ thống, mạch lạc. Đại 
thể cần phải rèn luyện tốt các kỹ năng tác nghiệp sau:

(vi) Kỹ năng lựa chọn chiến lược hành động

Chiến lược hành động phụ thuộc ở bước phân tích tình hình. Nếu 
chủ quan yếu, khách quan khó khăn phải có chiến lược hành động 
thận trọng. Trường hợp này nên ở thế phòng thủ (ổn định).

Nếu chù quan yếu mà khách quan thuận lợi nên có chiến lược 
"phòng thủ phản công" (ổn định tăng trưởng).

Nếu chù quan mạnh mà khách quan khó khăn nên chọn chiến 
lược “phòng thủ thích ứng” (ổn định thích ứng).

Nếu chù quan mạnh, khách quan thuận lợi, tất yếu phải “kiên 
quyết không ngừng thế tiến công”.

Tình thế Chiến lược hành động

yếu -  khó khản phỏng thủ (ổn định)

yếu -  thuận lợi phòng thủ - tấn công (ổn định - tâng trưởng)

mạnh - khó khăn phòng thủ - thích ứng (ổn định - thích ứng)

mạnh - thuận lợi tấn công (phát triển)

(vii) Kỹ năng nhận diện được chuẩn mức áp dụng vào thực tế.

(viii) Kỹ năng phát hiện nguồn lực.
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(ix) Kỹ năng huy động nguồn lực.

(x) Kỹ năng tổ chức phân công phân nhiệm theo nhiệm vụ đặt ra 
(biết hình thành các tổ chức chính thức "formal" và các tổ chức phi 
chính thức "nonformal" để công việc đạt được tiến độ đề ra).

(xi) Kỹ năng phân phối nguồn lực theo tổ chức đã hình thành.

(xii) Kỹ năng triển khai.

(xiii) Kỹ năng chỉ huy, chi đạo, điều độ, điều phối công việc.

c. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá phản hồi

Kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được là bước cuối của chu trình 
quản lý. Không bao giờ được coi nhẹ hoặc làm đại khái bước này. 
Kiểm tra và có sự đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được, tìm ra được 
nguyên nhân tạo ra thành quả và điều còn bất cập, thông tin phản hồi 
tới cấp trên, tới đối tác và cấp dưới nhằm làm cho hệ thống phát triển 
ở bước cao hơn.

Ở bước này có thể chia thành ba kỹ năng tác nghiệp sau:

(xiv) Kỹ năng kiểm tra: kiểm tra phát hiện, kiểm tra phòng ngừa, 
kiểm tra uốn nắn, kiểm tra chấn chinh. Kiểm tra gắn liền với giám sát. 
Giám sát cần được coi là một khâu quan trọng của kiểm tra.

(xv) Kỹ năng đánh giá lượng giá, kết quả:

- So sánh kết quả đạt được với mục tiêu vạch ra.

- So sánh chi phí thực hiện với chi phí ấn định.

- So sánh kết quả đạt được (giá trị hóa) và chi phí thực hiện.

Đánh giá bao gồm: đánh giá chất lượng đào tạo, đánh giá việc 
thực hiện chương trình, đánh giá đội ngũ, đánh giá hiệu quả tài chính.

(xvi) Kỹ năng phản hồi kết quả tới cấp trên, tới đối tác, tới đồng 
cấp, cho cấp dưới.

Tuỳ theo cương vị quản lý (cấp cao, cấp trung gian, cấp tác 
nghiệp...), người quản lý có sự rèn luyện, phân bố các kỹ năng trên 
cho thích hợp với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.
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Mỗi kỹ năng dùng một từ chìa khoá (key worđ) sẽ có sơ đồ sau 

Sơ ĐÔ MINH HỌA 16 KỸ NĂNG TÁC NGHIẸP QUẢN LÝ

giai đoạn khởi động mờ máy : tình - nhu - chính - nhiệm 

giai đoạn vượt chướng ngại vật: kế - chiến - chuẩn nguồn 

giai đoạn tăng tốc : huy - tổ - phối - triển

giai đoạn về đích : đạo - kiểm - lượng - hồi

4. CÁC CÔNG THỨC4m,4s,4p,4c TRONG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Để dễ nhớ, tựa vào tiếng Anh, ngày nay người ta thường hình 
tượng một sổ "công thức" về quản lý giúp người quản lý nói chung,
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đặc biệt quản lý nhà trường bao quát được quá trình quàn lý đối với 
đơn vị.

công thức IĨ1| =  4m đặt điểm nhấn vào quản lý "tài lực" - "money" 

công thức m2 = 4s đặt điểm nhấn vào quản lý "đội ngũ" "staff* 

công thức m3 = 4p đật điểm nhấn vào quản lý "sản phẩm" - "product" 

công thức rat = 4c đặt điểm nhấn vào quản lý "đối tác" "consumer".

4.1. "Công thức: mt = 4m

Người quản lý tác động gắn kết bổn nhân tố sau để !àm ra sản phẩm.

mi - tài lực money

m2 - nhân lực manpower

m3 - nguyên liệu material

IĨI4 - máy móc thiết bị machino-equipment

4.2. "Công thức'* m2 = 4s

Các nhân tố nhân tài vật lực kết hợp vởi nhau tạo thành bốn nhân 
tố tổng hợp. Đó là các nhân tố đội ngũ, cấu trúc tổ chức, hệ thống,

money 
tài lực

material 
vật lực 

nguyên liệu

machine equipment 

vật liệu máy móc thiết bị

manpower 
nhân ỉực

284



chiến lược. Người quàn lý cần gắn kết chặt chẽ các nhân tố này trong 
quá trình điều hành.

S| : đội ngũ - staff

Yêu cầu phát triển đội ngũ: đủ về số lượng

mạnh về chất lượng 

đồng bộ về cơ cấu 

đồng thuận về hành động

s2 : cấu trúc tổ chức - structure

Yêu cầu về cấu trúc tổ chức: không cứng nhắc

không rời rạc

Các thành tố của cấu trúc tổ chức gắn kết với nhau một cách linh 
hoạt (mô hình bàn tay) trong sự bổ sung cho nhau, tương tác với nhau 
để đợn vị phát triển.

s3 : hệ thống - system

Yêu cầu về hệ thống:

Mỗi tổ chức đều có quan hệ với môi trường bên ngoài. Phải quàn 
lý sao cho hệ thống ở trạng thái cân bàng động với môi trường (quản 
lý trong sự thay đổi).

s4 : chiến lược hành động -  strategy

Nguyên tắc chung của việc đề ra chiến lược là nêu được (điểm 
mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn, lấy điểm mạnh bù cho điểm yếu, 
lấy thuận lợi đẩy lùi khó khăn.
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structure 
cơ cấu tổ chức

strategy 
chiến lược

system 
hệ thống

4.3. "Công thức" m3 = 4p

Mục tiêu cuối cùng của quàn lý là có "sản phẩm". Sản phẩm phải 
được lưu thông tiêu thụ trên thị trường. Nếu sản phẩm không lưu thông, 
tiêu thụ được thì "phá sản".

"Công thức" 4p yêu cầu người quản lý phải không ngừng chăm 
chút cho chất lượng sản phẩm càng ngày càng hoàn thiện, phải cân 
nhắc bán sản phẩm này với giá nào thì thị trường chấp nhận được, 
phải cân nhắc bán ở đâu thì có hiệu quả nhiều hơn, kích cầu thế nào, 
để sản phẩm tiêu thụ được nhiều hơn.

P i: (product): xác định được đặc trưng của sản phẩm, tính hữu 
dụng của sản phẩm đối với thị trường.

p2: (price): đặt giá bán của sản phẩm thích hợp để có thể cạnh 
tranh và thu được nhiều lợi nhuận, hoặc uy tín.

p3: (place): nơi bán sản phẩm có hiệu quả nhiều hơn.

p4: (promotion) : có phương thức kích cầu sản phẩm.

Ghi chú: "công thức" m3 = 4p ngày nay cũng thích hợp cho các 
nhà trường thực hiện dịch vụ giáo dục với mục tiêu không vụ lợi. 
Người quản lý các nhà trường này phải thực hiện nhiệm vụ đào tạo 
sao cho sản phẩm của mình làm ra (nhân cách - nhân lực) thích ứng 
với thị trường sức lao động và giá cung ứng dịch vụ được tính toán
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sao cho nhà trường có thể tái sản xuất hoạt động đào tạo mà thị trường 
chấp nhận được.

product 
sản phầm

nơi bán

4.4. "Công thức" m4 = 4c

Trong đời sống thực tiễn sôi động hiện nay, người sản xuất ra sản 
phẩm hoặc cung ứng dịch vụ có trường hợp lại không thể tư duy bắt 
đáu từ sản phẩm hoặc dịch vụ mình đang có (đù có khi là thế mạnh 
cùa mình) mà phải bắt đầu từ nhu cầu xã hội để tạo ra sản phẩm, dịch 
vụ mà xã hội đang có yêu cầu.

"Công thức" IĨÌ4 = 4c giúp người quản lý có tư duy đúng đắn với:

C|: người tiêu thụ (nhu cầu xã hội) consumer

c2: giá thành làm ra sản phẩm dịch vụ cost

mà người tiêu thụ có nhu cầu

c3: sự thuận tiện đưa sản phẩm dịch vụ convinience 

đến người tiêu thụ
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c4: mối liên hệ giao lưu giữa nhà communication
sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ
với người tiêu thụ

Người hiệu trưởng nhà trường biết liên kết "4m, 4s, 4c, 4p" thành 
một hệ thống hài hoà hoàn thiện: nhà trường làm ra "sản phẩm tốt" 
gây tín nhiệm cao với cộng đồng, đáp ứng nhạy bén các nhu cầu đa 
dạng của xã hội, hiệu quả tài chính của đơn vị gia tăng và đội ngũ cán 
bộ giáo viên của đơn vị ngày càng phát triển, gắn bó với nhau theo 
mục đích hoạt động vạch ra.

Tổng quát có thể diễn đạt:

M = M, + M2 + Mj + M4 = 4M + 4S + 4P + 4C

BẢN ĐỔ MINH HỌA MỐI LIÊN HỆ CÁC NHẢN TỐ QUẢN L Ý <M = 4M
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4m 4s 4p 4c

Mũ tài hực -  m oney S i : đội ngũ - staff P i: sản  phẩm - 

product

C 1: khách hàng - 

consumer

m2‘ nhâm lực - 

manpov^er

S2 : cơ cấu - tổ 

chức structure

p2: giá bán - price C2 : giá thành - cost

m 3: ngiryên liệu 

materiail

S3: hệ thống -  

system

P3: kích cầu -  

promotion

C3: sự cung ứng 

thuận tiện -  

co n vin ien ce

n v  thiế>t bị -  m áy m óc  

m a c h in e  equipm ent

Sa ’, chiến l ư ợ c -  

strategy

P4: nơi bán -  

place

Ca' giao lưu thông tin 

-  communication

G.ắn bó được "lục tri" (6 điều tri nêu trong mô hình) người quản 
lý cần trang bị một hệ thống tư duy có tính toàn diện sau đây:

tur duy lô gích

tur duy hình tượng

tur duy biện chứng

tur duy angôrít

tur duy ngôn ngữ

tur duy khoa học thực nghiệm

tur duy kỹ thuật

tur duy công nghệ

tur duy kinh tế

tur duy chính trị

N ói đến tư duy chính trị người ta thường nghĩ đến việc phân biệt 
được '"bạn - thù".

NTià toán học Pitago có lời khuyên: "Trong cuộc sống chớ có đổi 
bạn thành thù mà phải biết đổi thù thành bạn".

C uộc sống hiện đại phức tạp và tinh tế hơn nhiều. Chung quanh 
người quản lý có 5 nhân v ậ t: đối thủ - đối tác - đồng minh - đồng chí - 
tâm giao.
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Người quản lý phải biết: biến đối thủ thành đối tác

biến đối tác thành đồng minh 

biến đồng minh thành đồng chí 

biến đồng chí thành tâm giao.

(đối thủ: người đối đầu với mình 

đối tác: người đối thoại và biết hợp tác với mình 

đồng minh: người cùng quyền lợi với mình 

đồng chí: người cùng lý tường với mình 

tâm giao: người tri âm tri kỷ với mình)

10 loại tư duy của người quản lý có thể bố trí trên mô hình hình sao:

các tư duy: 1, 2, 3 ,4 , 5 ưên 5 cánh sao

các tư duy: 6, 7, 8, 9, 10 phần ngoài 5 cánh sao

Muốn có tư duy đúng đắn phải chịu khó học tập. Học tập và tư  
duy luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.

Khổng Tử chỉ rõ: "Học nhi bất tư tác vong, tư nhi bất học tắc đãi".

Học mà không chịu tư duy thì uổng phí.

Tư duy mà không chịu khó học tập thì nguy hiểm.
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5. PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG 
NHÀ TRƯỜNG

Phong cách quản lý (Stvle of managcment) là lề lối làm việc đã 
thành thói quen khi thực hiện kỹ náng quản lý (Skill o f management). 
Người có kỹ náng quản lý tốt mà lề lối làm việc tiêu cực thì kết quà 
quản lý không cao có khi còn hỏng việc. Người có kỹ năng quản lý tốt 
mà lề lối làm việc tích cực thì kết quả quản lý sẽ chắc chắn.

Nhà quản lý thực tiễn người Nga Kirốp đã có lời khuyên xác đáng 
về việc phải tránh xa mười phong cách quản lý xấu sau:

Phong cách làm việc hành chính, cứng nhắc, quan liêu.

Phong cách làm việc rụt rè, ngập ngừng, do dự.

Phong cách làm việc không chu đáo, ngăn nắp thể hiện sự luộm thuộm.

Phong cách làm việc nói nhiều, làm ít, hay phê phán người khác.

Phong cách làm việc tuỳ hứng,không tuân thủ nguyên tắc hay ba phải.

Phong cách làm việc thiếu sự tinh tế, thường có biểu hiện thô kệch.

Phong cách làm việc cực đoan gay gắt.

Phong cách làm việc bao biện.

Phong cách làm việc thể hiện sự hiếu thắng, đề cao cái tôi quá đáng.

Phong cách làm việc thể hiện sự tự ti, mặc cảm, nhút nhát.

Phong cách quản lý giới hạn ở lề lối làm việc là nói về nghĩa hẹp. 
Nghĩa rộng của phạm trù này là xem xét những đặc điểm có tính chất 
hệ thống về tư tưởng quan điểm tình cảm của người quản lý mà từ đó 
ông ta (bà ta) hình thành các phương pháp quản lý, vận dụng chúng để 
hiện thực ý đồ quản lý thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài.

Đây là kiểu quản lý có tính đặc thù mà người quản lý sử dụng 
nghệ thuật ứng xử trong quá trình điều hành.

Hoạt động của người quản lý bao giờ cũng là sự phối hợp học 
thuật quản lý và nghệ thuật quản lý (Quản lý = Học thuật + Nghệ 
thuật). "Học thuật" là phần nội dung, nó bao quát hệ quan điểm để 
người quản lý xác định mục tiêu nhiệm vụ quản lý. "Nghệ thuật quản 
lý" là phần hình thức, nó thể hiện phương pháp mà người quản lý vận 
dụng để hiện thực mục tiêu nhiệm vụ quản lý.
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Có "nội dung" tốt mà "hình thức" vụng về thì kết quả quàn lý 
không hoàn hảo. Nội dung tốt, hình thức cũng tốt thì kết quả quàn lý 
nhân lên bội phần.

Thực tế cho thấy có trường hợp nội dung xấu (mục tiêu vụ lợi, ích 
kỷ) lại được khoác ngoài bằng một hình thức tốt thì kết quả quản lý sè 
mang lại tác hại cho cộng đồng.

Phong cách quản lý (kiểu quản lý) biểu hiện cho nghệ thuật quản 
lý trong sáng, gắn bó chặt chẽ với nhân cách của người quản lý. Người 
quản lý có nhân cách tồi tệ không bao giờ có phong cách quản lý tốt. 
Kiểu quản lý mà ông ta (bà ta) thể hiện bề ngoài được gọi là khôn 
ngoan chi là sự xảo trá, thủ đoạn che giấu các ý đồ xấu xa đen tối.

Peter Drucker nói đến kiểu quản lý "Chi huy quân đội", kiểu quản 
lý "Nhạc trưởng", kiểu quản lý "Huấn luyện bóng đá" và sự phối hợp 
cả ba kiểu này tuỳ tình huống quản lý.

Người quản lý dùng thủ thuật, thủ đoạn trong "nghệ thuật quản 
lý" thì có kiểu "Vừa dùng gậy vừa dùng củ cà rốt" (vừa răn đe, vừa 
mua chuộc), kiểu "Bàn tay thép bọc nhung" (ngoài thì mềm mỏng 
trong thì cứng rắn), kiểu "Âm pháp dương nho" (bên trong pháp trị, 
bên ngoài đức trị).

Người quản lý có nhân cách trong sáng thường có nghệ thuật 
quản lý chính đạo. Nghệ thuật này dẫn tới kiểu quản lý nhân trị (vừa 
biết giáo dục thuyết phục, vừa biết động viên khích lệ và biết cưỡng 
chế), kiểu quản lý khêu gợi tâm hồn (Soul management), kiểu này đòi 
hỏi người quản lý phối hợp uyển chuyển và linh hoạt công cụ pháp lý 
(Luật và quy chế - Law and order), công cụ đạo lý (các lời khuyên, 
động viên - Reommandations), công cụ công lý (tạo ra dư luận lành 
mạnh, hình thành được một tổ chức biết học hỏi - Leaming 
Organization) để người dưới quyền thực hiện được nhiệm vụ theo mục 
tiêu đề ra.
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Công lý 
(tạo nên tổ chức học hỏi)

Đạo lý Pháp lý
(Dùng lời khuyên) (Dùng luật, quy chế)

Người có nghệ thuật quản lý biểu hiện thành phong cách quản lý 
chính đạo thường có tinh thần "cầu thị" và thái độ "thực tiễn". Tinh thần 
cầu thị là tinh thần luôn luôn hướng tới lè phải, tìm ra lẽ phải và thái độ 
thực tiễn là thái độ quyết tâm hiện thực hoá lẽ phải vào đời sổng.

Sự triển khai lẽ phải vào cuộc sống đòi hỏi người quàn lý vừa 
phải có tinh thần biết dân chủ (lắng nghe người khác, đặt biệt người 
dưới quyền), vừa phải có tinh thần quyết đoán. Không có tinh thần 
dân chủ sẽ trở thành kẻ gia trường. Tuy nhiên, thiếu sự quyết đoán sẽ 
trở thành kẻ theo đuôi quần chúng. Dân chủ và quyết đoán phải quyện 
vào nhau trong phong cách quản lý.

Quá trình ưiển khai mục tiêu nhiệm vụ quản lý lại đòi hỏi người 
quản lý vừa phải tuân thủ tính nguyên tắc, vừa phải xử lý công việc 
linh hoạt, phải có sự quyền biến (tuỳ hoàn cảnh mà biến đổi, tìm ra 
phương pháp giải quyết hiệu quả).

Quá nguyên tắc sẽ trở thành cứng nhắc dễ làm hỏng việc.

Quá linh hoạt dễ đưa tới hành động vô tổ chức, tuỳ tiện phá bỏ lý 
tường quản lý.

Khổng Tử và Hồ Chí Minh có những lời khuyên thật xác đáng:

(i) Tử tuyệt tứ: Vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã.
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Đức Khổng không hề có bốn điều lỗi:
Làm việc có ý riêng, có lòng tư dục.
Làm việc đặt ra kết luận có sẵn (ý chí luận).
Làm việc cố chấp, hay chấp nhặt người khác.
Làm việc vụ lợi, ích kỷ, vun vén cho mình.

(ii) Hồ Chí Minh dạy: "Dĩ bất biến - ứ ng  vạn biến".

Lời dạy của Bác nhắc nhở người quản lý :
Tìm ra vấn đề mấu chốt có tính nguyên tắc, kiên trì thực hiện 

bằng được, song các giải pháp thì phải thật linh hoạt.
Có thể tạm minh họa các điều trên bằng sơ đồ tứ giác ABCD.
Đường chéo AC biểu thị cho trục: Dân chủ - Quyết đoán
Đường chéo BD biểu thị cho trục: Nguyên tắc - Linh hoạt
Giao điểm o  của hai đường chéo biểu thị: cầu  thị/ Thực tiễn.
Người có phong cách quản lý tốt là người giữ cho tứ giác này thích 

ứng với các hoàn cảnh khác nhau. Tâm của tứ giác: cầu  thị/ Thực tiễn 
luôn luôn phải là điểm nhấn trong suy nghĩ - hành động hàng ngày của 
mình. Mỗi cạnh của tứ giác không bao giờ bị triệt tiêu trong các giải pháp 
hành động cùa mình.

Dân chủ

Nguyên tắc Linh hoạt

Quyết đoán

2 9 4



6. VĂN HOÁ QUẢN LÝ

Văn hoá quản lý là nét đẹp trong hoạt động quản lý. Người có 
văn hoá quản lý là người hội tụ các nhân tố tích cực cùa ba nhân tố: 
tam nhìn quản lý, kỹ năng quản lý, phong cách quản lý. Người có 
văn hoá quản lý đích thực là người có tầm nhìn quản lý thể hiện ở 
năng lực tốt trong công tác phân tích, tổng hợp dự báo; có năng lực 
tốt thực hiện nghiệp vụ quản lý thông qua việc xử lý đồng bộ kỹ 
năng kế hoạch, tổ chức, chi đạo, kiểm tra; có phong cách quản lý 
Irong sáng do liên kết được mọi loại ngưừi trong quá trình điều hành 
bàng sự mẫu mực của nhân cách bản thân.

Văn hoá quản lý là sự hội tụ của "Tài - Tầm - Tâm". Người quản 
lý phải có tài, có tầm như Lữ Khôn đã chỉ ra, song "Chừ tâm kia mới 
bàng ba chữ tài" (Nguyễn Du) là điều phải thường xuyên rèn luyện.

Người quản lý có "Tâm" cũng là người trong quan hệ với mọi 
người biết lĩnh hội tư tường của Nguyễn Du: "Tìm trong lẽ phải có 
người có ta".

Tầm nhìn 
quàn lý

Kỹ năng Phong cách
quản lý quản lý

Quản lý phải bao quát nhiều lĩnh vực, song có bốn lĩnh vực chủ 
yếu tạo thành hệ thống 12 giá trị mà người quản lý phải thường xuyên 
quán triệt khi tạo lập văn hoá quản lý.
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Đó là: quản lý công việc đạt tới các giá trị: năng suất, chất lượng, 
hiệu quả.

Đó là: quản lý các mối quan hệ đạt tới các giá trị: kỷ cương, tình 
thương, trách nhiệm.

Đó là: quản lý môi trường đạt tới các giá trị: phòng vệ đẩy lùi các 
đe dọa, tận dụng được các cơ may, cạnh tranh lành mạnh và biết hợp 
tác với các tổ chức khác.

Đó là: quản lý chính sự quản lý của mình nhằm tới các giá trị: 
biết lắng nghe thu lượm được mọi ý kiến đóng góp của tập thể, biết 
quyết đoán ở các thời điểm Internet***, biết bồi dưỡng tinh hoa.

VĂN HOÁ QUẢN LÝ VÀ 12 GIÁ TR| CÀN TẠO LẬP

(,) Thời điểm Internet: Thuật ngữ do Philip Yeo - Nhà kinh tế giáo dục Singapore xây 
dựng trong bài"Tương lai mới - Nền kinh tế mới - Nhà trường mới - Người lãnh đạo 
mới". Thuật ngữ này có hàm ý: có những thời điểm cần có sự quyết định nhanh, dứt 
khoát, có bản lTnh không được dựa dẫm, buông xuôi.
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Nói đến ván hoá quán lý, người ta thường nói sự quán triệt hai mô 
hình: Mỏ hình Khổng Từ và mô hình Hàn phi.

Khổng Tử nói đến "Nhân - Trí - Dũng" trong lý tưởng và hành xử 
của người quản lý.

llàn Phi nói đến "Pháp - Thuật - Thế" trong lý tưởng và hành xử 
cùa người quản lý.

Thực tế cho thấy chi có "Nhân - Trí - Dũng" mà thiếu "Pháp - 
Thuật - Thế" cũng chẳng thể hoàn thành được mục tiêu "Trị bình". 
Ngược lại chỉ có "Pháp - Thuật - Thế" mà không đặt trên nền tàng 
"Nhân - Trí - Dũng" thì cũng là kẻ quản lý bá đạo. "Nhân - Trí - 
Dùng" và "Pháp - Thuật - Thế" vừa là điều kiện cần vừa là điều kiện 
đủ để xây dựng văn hoá quản lý đích thực.

Có người đã nói một cách hình ảnh: "Muốn có văn hoá quản lý" thì 
phải có "Trái tim Khổng Từ - Cái đầu Hàn Phi". Nói gọn lại đó là người 
có cái đầu lạnh và trái tim hồng, người biết khấc phục được trạng thái 
"Cái đầu nóng - trái tim lạnh", và cố gắng gượt qua các trạng thái: "Cái 
đâu nóng - trái tim nóng; "Cái đầu lạnh - trái tim lạnh".

Nhân
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Lênin, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản có lời khuyên sau đây 
với các đồng chí của mình, cũng là lời khuyên chung cho người quàn 
lý trong việc tu dưỡng văn hoá quản lý:

Phải có tính kiên trí bền bi

- Phải luôn luôn trong sáng và ngay thẳng

- Phải là người khiêm tốn, dịu dàng, mềm mỏng

- Phải có lòng nhân ái, biết quan tâm đến đồng chí của mình

- Phải là người kiên định theo lý tưởng".

Người còn dạy:

Khoan dung hơn

- Trung thực hơn

- Lễ độ hơn

- Quan tâm hơn đến các đồng chí và tính khí ít thất thường hơn nữa..."

Bác Hồ trong tấm thiếp gửi cho đồng chí Nguyễn Sơn khi đồng 
chí được Nhà nước phong tướng (năm 1948) chỉ với 12 từ Người đâ 
nêu được ý tưởng sâu xa về rèn luyện văn hoá quản lý:

"Gửi Sơn đệ:

Đảm dục đại

Tâm dục tế

Trí dục viên

Hành dục phương".

Bác khuyên: Đảm dục đại (Cái mật lớn) có hàm ý phải dũng cảm lớn.

Bác khuyên: Tâm dục tế (Tâm hồn tinh tế trong sáng) có hàm ý 
phải rèn luyện đạo đức, khiêm tốn, yêu kính đồng chí, đồng bào.

Bác khuyên: Trí dục viên (Trí tuệ phải toàn diện) có hàm ý phải 
chịu khó học hỏi, nâng cao mọi sự hiểu biết.



Bác khuyên: Hành dục phương (Hành động phải đem lại tiếng 
thơm cho đời) có hàm ý làm gì cũng phải cân nhắc, phải lấy hiệu quả 
của công việc là cái đích quan trọng.

Lời dạy của Bác từ những năm giữa thế kỷ trước có sự trùng hợp
vái triết lý quản lý hiện đại nói về ván hoá quản lý với bốn tiêu chí:

Iq (Thông minh trí tuệ - Intelligence quotient)

Eg (Thông minh cảm xúc - Emotion quotient)

Aq (Dũng cảm, vưựt qua nghịch cảnh - Adversity quotient)

Cq (Làm việc sáng tạo, hiệu quả - Creative quotient)
Dám dục đại 

(AQ)

(CQ)
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Chuyên đề 2

T ư  TƯỞNG HÒ CHÍ MINH 
VÈ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá cho dân tộc trên con 
đường xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội dân chủ công bàng văn minh. Trong di sản này, những người 
làm công tác giáo dục được lĩnh hội những lời dạy sâu sắc của Bác 
về phát triển con người và bồi dường thế hệ cách mạng cho đời sau.

Dưới đây chúng tôi xin trình bày một số thu hoạch về những 
nội dung tư tưởng của Bác Hồ đối với sự nghiệp phát triển con 
người và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

1. Con người là trung tâm của quá trình phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người được biểu hiện đa 
dạng và vô cùng phong phú. Nó thấm đượm trong toàn bộ cuộc đời 
và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tỏa sáng trong từng 
việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan tâm ân cần của Người đến với 
mỗi người dân. Tất cả đều toát lên tình thương yêu vô hạn, sự tôn 
trọng, thái độ bao dung và niềm tin tuyệt đối của Hồ Chí Minh đối 
với con người.

Nhưng đồng thời Hồ Chí Minh cũng đòi hỏi rất cao ở con 
người. Vì thế, trong khi đặt niềm tin vào con người, Hồ Chí Minh 
đã tìm mọi cách phát huy tiềm năng trí tuệ và phẩm chất đạo đức 
của họ. Hai mặt này đã đặt con người vừa ở vị trí mục tiêu của sự 
nghiệp cách mạng vừa ở vị trí chủ thể của cách mạng. Cho nên nói 
đén Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người và bồi dưỡng thế 
hệ cách mạng cho đời sau, cần phải thấy con người ở đây vừa là 
mục tiêu vừa là động lực của cách mạng.

301



Từ trước đến nay, vấn đề con người thường có nhiều sự bàn luận, 
nhiều kiến giải. Nhừng sự bàn luận kiến giải này thường xoay quanh 
chủ đề cốt cách, bản chất của con người, vị trí của nó trong quá trình 
sinh tồn và phát triển.

Kiến giải về con người đa dạng và phong phú. Mỗi kiến giải 
thường bắt nguồn từ một hệ quy chiếu giá trị nhất định, thể hiện quan 
điểm triết học, tâm lý học, sinh học xã hội học, chính trị học, kinh tế 
học, văn hóa học...

Có quan điểm theo xu hướng thần bí hóa về sự ra đời và cốt cách 
con người, coi con người sinh thành và phát triển từ sự chi phổi quyết 
định có sẵn bởi một lực lượng nằm bên ngoài thế giới thực tại. Có 
quan điểm thông tục lại nhấn mạnh "con người bản năng lấy các đặc 
trưng sinh vật để xem xét bản chất của con người". Có quan điểm 
nhấn mạnh về "con người kỹ thuật", lấy tiêu chí phát triển từ công cụ 
sản xuất để xét đoán bản chất con người. Có quan điểm nhấn mạnh về 
con người chính trị, lấy tiêu chí phát triển từ đấu tranh giai cấp để lý 
giải cốt cách con người...

Thấm nhuần ý tưởng cao đẹp này và kết tinh trong nhân cách của 
mình truyền thống nhân nghĩa nhân ái của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong cuộc đời của mình đã có những lời dạy, những ý kiến, 
những việc làm thật sâu sắc về con người. Ngay lúc sinh thời, những 
lời dạy của Người đã võ trang cho dân tộc đường lối đúng đắn để giải 
phóng dân tộc, giải phóng con người, đem lại độc lập cho dân tộc, tự 
do và hạnh phúc cho con người. Ngày nay, lời dạy đó của Bác đang 
giúp chúng ta sống trong thế kỷ mới hiện thực hoá chiến lược con 
người mới, đưa đất nước đi vào sự hội nhập tháng lợi.

2. Đầu tiên là công việc đối với con người

Suốt đời Hồ Chí Minh đà làm việc, đã đấu tranh vì hạnh phúc cùa 
nhân dân, của con người. Hồ Chí Minh chi có một lý tưởng duy nhất 
là sự ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho đất nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta 
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
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Người tâm niệm và truyền điều tâm niệm cho các đồng chí của 
miinh: "Đâu tiên là công việc đối với con người”:

Điều tâm niệm trên có tính nhất quán trong suốt cuộc đời của Hồ 
Chí Minh. Từ áng văn bất hù Tuyên ngôn độc lập mà Hồ Chí Minh đọc 
trong ngày 2/9/1945 tuyên bố trước thế giới về nền độc Ịập của nước 
Viiệt Nam Dân chù Cộng hòa, vấn đề con người đã được khắc họa 
sâu sắc trong nội dung tuyên ngôn: Chế độ mới đảm bảo cho người 
dân Việt Nam quyền bình đẳng, quyền sống, quyền sung sướng và 
quyền tự do.

Với Hồ Chí Minh, độc lập cùa dân tộc phải gắn liền với tự do hạnh 
phúc cho con người ở những hưởng thụ cụ thể: ăn, mặc, ở, học tập, việc 
làm... Người nhấn mạnh ý tường này trong thư gửi các đồng chí đồng 
nghiệp của mình trong guồng máy chính quyền mới (10-1945):

"Ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ 
Cụng hòa. Nhưng nếu độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do 
thi độc lập cũng không có nghĩa lý gì. Chính phủ ta đã hứa với dân sẽ 
gẵing sức làm cho ai nấy đểu có phần hạnh phúc... Việc gì lợi cho dân 
ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng 
ta phải yêu dân, kính dân thỉ dân mới yêu ta, kỉnh ta".

Ý tường cao đẹp này còn được Hồ Chí Minh nhắc lại trong bài 
phiát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban Nghiên cứu kế hoạch kiến 
quiốc. Người khẳng định:

"Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập, chúng ta đấu 
tramh được rồi và đang lo củng cố ...

Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết 
rét thì tự do độc lập cũng không làm gì. Dân chì biết rõ giả trị của tự 
do , của độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ.

Chúng ta phải thực hiện ngay:

1 - Làm cho dân có ăn.

2 - Làm cho dân có mặc.

3 - Làm cho dân có chỗ ở.
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4 - Làm cho dân có học hành.

Cái mục đích chúng ta đi đến là 4 điểu đó".

Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống lại 
thực dân Pháp hung bạo, trong những ngày chiến đấu gian khổ, Hồ 
Chí Minh kiên trì mục tiêu đă vạch ra, Người xác định nhiệm vụ nội 
chính của Chính phủ kháng chiến:

“Sau hết chương trình nội chính của Chính phủ và cùa quân dân 
ta chì cỏ ba điểu mà thôi:

a - Tăng gia sản xuất đế làm cho dân ai cũng đủ mặc đủ ăn.

b - Mở mang giảo dục đế cho ai nấy đều biết đọc biết viết.

c - Thực hành dân chủ để làm cho dân ta ai cũng được hưởnịg 
quyền dân chủ tự do

Quan tâm đến nhân dân - con người, Hồ Chí Minh chú ý từ nhũm>g 
việc nhỏ trở đi: Năm 1948, Hồ Chí Minh nêu ra "Mười hai điều răm" 
nhắc nhở cán bộ, bộ đội: 6 điều không nên làm và 6 điều nên làrm 
trong quan hệ với nhân dân.

Nội dung 12 điều răn thể hiện lòng tôn quý nhân dân, tôn quý coon 
người, mang ý nghĩa "thân dân" sâu sắc.

(Những điều không nên: Làm thiệt hại ruộng vườn hoa màuu; 
Mượn đồ đạc; Xúc phạm uy tín; Nói vô lễ... Những điều nên: Giúp đđỡ 
công việc; Dạy học; Kể chuyện kháng chiến; Chống mê tín...).

Người khẳng định trong phần mở đầu cửa văn bản này: “Nướớc 
lấy dân làm gốc” và kết luận bằng những lời thơ:

“Quân tốt dân tốt.

Muôn sự đều nên.

Gốc cỏ vững, cây mới bền.

Xãy lầu thắng lợi trên nền nhăn dân".

Ước mong của Hồ Chí Minh là khối thống nhất toàn dân tronm; 
việc chăm lo hạnh phúc của con người.
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Ở Hồ Chí Minh, lòng yêu thương nhân dân -  con người là sự tôn 
trcọing, kính trọng nhân dân - con người, là niềm tin vào nhân dân - con 
nggurời. Cuộc cách mạng mà Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người 
tiếếm hành để giải phóng nhân dân - con người, đem lại ấm no hạnh 
pHiúic cho nhân dân - con người, không phải để ban ơn cho nhân dàn - 
C03ni người, mà vì sự tôn quý nhân dân - con người.

Hồ Chí Minh đã khẳng định:

“Nhân nghĩa là nhân dân.

Trong bầu trời không quý gì bảng nhân dân.

Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhản dán.

Trong xã hội không có gì vẻ vang bằng phục vụ lợi ích cùa nhân dân".

Hồ Chí Minh thường căn dặn các đồng chí của mình luôn luôn ý 
thiứrc ràng: "Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì 
Đí»ảing vẫn đau thương cho đó là mình chưa làm tròn nhiệm vụ”.

Người nhấn mạnh:

"Chính sách cùa Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom 
đếếni đời sống của nhân dân".

- Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi.

- Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi.

- Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi.

- Nếu dân ốm là Đảng và Chính phù có lỗi.

(Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói 13/6/1955)

Trong sự quan tâm chăm lo cho nhân dân -  con người, Hồ Chí 
Mlirnh chú ý tới mọi tầng lớp người trong xã hội. Tuy nhiên, Người đặc 
biíệtt lưu tâm đến những người có công với đất nước đã góp phần 
xurcnmg máu của mình để giải phóng, bảo vệ đất nước. Người đã dành 
tìmhi cảm yêu thương nồng thắm đối với trẻ em, với thanh niên, với 
rứnâìn dân lao động, tôn trọng người già, quý mến phụ nữ, trân trọng 
đcoi với đồng bào các dân tộc, thương xót những người lầm đường lạc 
lố)i, thức dậy ờ họ sự hoàn lương, trở lại con đường chính thiện.
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Thật là xúc động khi đọc Di chúc của Người. Những tình cảm 
nhân ái bao la đối với đồng bào đồng chí được Người dặn dò lại chu 
đáo tha thiết:

"Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi đã bao 
đời chịu đựng gian khổ, bị các chế độ phong kiến và thực dân áp bức 
bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy nhân dân ìta rất 
anh hùng, dũng cảm, hăng hái cần cù. Từ ngày có Đảng nhân dân ta 
luôn luôn đi theo Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hóa 
nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Người yêu càu dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi khắc sự hy sinh 
anh dũng của các liệt sỹ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho 
nhân dân.

Cũng ở trong Di chúc Người căn dặn phải làm nhiều hơn Itrong 
cuộc cách mạng để đem quyền bình đẳng cho phụ nữ, miễn thuế nông 
nghiệp một năm cho nông dân, phát triển công tác vệ sinh y tế, sừa đổi 
chế độ giáo dục sao cho hợp với hoàn cảnh của nhân dân, có kế hoạch 
đào tạo tiếp các chiến sỹ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân 
dân và thanh niên xung phong thành những cán bộ và công nhân có kỹ 
thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc.

Tình cảm của Bác với dân càng tha thiết trong những giờ phút 
cuối cùng của Người. Đồng chí Vũ Kỳ kể lại:

"Dạo Bác ốm nặng. Năm đó nước sông Hồng lên rất to. Tôi có đề 
xuất ý định đưa Bác trở lại khu căn cứ nghi ở trên Hòa Bình. Ở  sau 
nhà chúng tôi đã bố trí xe lội nước các loại to nhỏ sẵn sàng. Bác nhắm 
mắt lại không nói gì. Tôi ngồi bên cạnh cứ cầm lấy mấy ngón tay của 
Bác xoa vuốt. Vuốt đến đâu các ngón tay duỗi ra đến đó. Một lúc sau 
anh Tô (Thủ tướng Phạm Văn Đồng) đi vào. Bác mở mắt nói: "Các 
chú cố gắng không để vỡ đê, còn Bác không bỏ dân đâu. Hóa rai Bác 
nghe thấy điều đó, không hài lòng nhưng đợi đến khi anh Tô vào , Bác 
mới nói".

Rồi một lần khác. Bác mở mắt ra và nói:
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"Trong phòng có các cô gái sao không có hoa? Trời! Chúng tôi 
nnhìn nhau. Chính vào những lúc bị những cơn đau tim, người bệnh 
thhirờng chi tập trung suy nghĩ về bệnh tình, nhưng ở đây Bác lại quan 
tââm đến các cô y tá, bác sĩ đang phục vụ Bác. Tôi bảo anh em đi hái 
mnột bó hoa đẹp cắm vào lọ đặt trên một chiếc bàn thấp kê vừa tầm để 
kkhi Bác mở mắt ra là có thể nhìn thấy. Bác mờ mắt và nói với chúng 
tcôi là Bác bảo lấy hoa để đưa tặng cho mỗi cô một bông hoa hộ Bác. 
A\i nấy đều cảm động, nhất là các cô, sau này nhiều người đã giừ ép 
ccánh hoa lại để làm kỷ niệm món quà của Bác”.

Hồ Chí Minh coi công việc với con người không đom giản dễ 
ddàng. Người khẳng định trong Di chúc:

“Công việc trên đáy là rát to lớn, nặng nể và phức tạp mà cũng là 
rcất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đau chong lại những gì đã cũ kỹ 
hnư hỏng để tạo ra những cải mới mè tốt tươi. Đe giành thắng lợi trong 
cvuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và 
gỹáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại cùa toàn dân”.

33. "Vĩ lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"

Đổ thực hiện được ý tưởng cao đẹp giải phóng con người, đem lại 
tyự do hạnh phúc cho con người thì phải xây dựng kiến thiết được xã 
haội không còn chế độ người bóc lột nguời. Đỏ là chế độ xã hội chủ 
n^ghĩa mà Hồ Chí Minh và Cấc đồng chí của mình trên bước đường cứu 
nuước đã nhận thức được và quyết tâm hiện thực hoá trên quê hương 
ciủa mình. Chế độ xã hội chủ nghĩa không phải do lực lượng nào ban 
phhát cho, nó là sản phẩm của chính con người - con người mang tố 
dhất xã hội chủ nghĩa.

Hồ Chí Minh đã chi ra:

"Muốn có xã hội chủ nghĩa phải có người xã hội chủ nghĩa

Muốn có người xã hội chù nghĩa phải có tư tưởng xã hội chù nghĩa"

(IX, 296)
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Người coi việc ươm trồng được những con người xã hội chú 
nghĩa, việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là công việc trọng 
đại của đất nước của dân tộc, của Đảng.

Ngày 13/9/1958 trong dịp chuyện với Hội nghị cán bộ giáo dục 
toàn quốc trong bối cảnh miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đẩu 
tranh thực hiện thống nhất nước nhà, Người đã nêu ra thông điệp:

"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". (VIII, 222)

Thông điệp của Hồ Chí Minh có ý nghĩa vĩnh hằng trong đời sống 
kinh tế văn hoá của đất nước, của dân tộc, nó mang một ý nghĩa cao cả 
sâu sắc. Ở thông điệp này, Hồ Chí Minh đã dùng một cách diễn đạt 
của người xưa để chuyển tải một nội dung quan trọng của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa.

Trong chiến lược "Trồng người" mà Hồ Chí Minh mang hết tâm 
lực thực hiện, Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ của Đảng, 
của Chính quyền mới. Hồ Chí Minh coi cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc, đó là những người đem chính sách của Đảng, Chính phù 
giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành; đồng thời đem tình hình 
của dân chúng báo cáo cho Đảng, Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách 
cho đúng. Người khẳng định: "Muôn việc thành công hoặc thất bại 
đều do cán bộ tốt hoặc kém". (V, 240).

Với quan điểm coi con người là vốn quý nhất, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh: "Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ 
chính sách, công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công tức là có lãi, 
không có cán bộ tổt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn". (VI, 46).

Đầu tư cho sự nghiệp trồng người, đầu tư cho công tác cán bộ là sự 
đầu tư sáng suốt nhất, có lãi nhất. Đó là một tư tưởng lớn của kinh tế 
học đào tạo ngày nay. Hồ Chí Minh có một quan điểm hết sức rõ ràng 
về vấn đề này khi hơn 60 năm trước đây, năm 1947, Người khẳng định:

"Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải 
lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó. 
Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy. Không nên bùn xin 
về các khoản chi tiêu trong huấn luyện" (V, 273).
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Trong vấn đề cán bộ, nồ  Chí Minh rất chăm lo xây dụng cho đất 
mưáyc đội ngũ tri thức cách mạng. Người nhấn mạnh: "Tri thức là vốn 
liiếỉng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như 
tlhê . (V, 156).

Bằng uy tín và tấm lòng của mình Hồ Chí Minh đà thức tình diu 
dlắtt một lớp đông đào những người trí thức cũ tham gia cách mạng, 
tỉhaim gia kháng chiến, phát huy tài năng của họ, để họ có những cống 
htiẽn lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người nhận định: 
"'Níhững người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất 
qỊU ý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng 
k.h<ó khăn hom nhiều". (V, 235).

“Một chiến lược trồng người, chiến lược giáo dục, chiến lược cán 
b»ộ đưa đất nước đến sự phát triển bền vững và toàn diện bao giờ cũng 
pthiài chứa đựng trong nó một kế hoạch hiện thực về phát hiện bồi 
dlư'ỡng, sử dụng nhân tài của quốc gia.

Vấn đề bồi dưỡng nhân tài từng được các triều đại Việt Nam ờ 
nhiững giai đoạn tiến bộ coi là công việc hàng đầu của đất nước.

Lê Thánh Tông (1442 - 1497), vị minh quân triều Lê qua danh 
tlhầrn Thân Nhân Trung (1418 - 1499) đã cho khắc vào bia Quốc Tử 
Gi;ám cương lĩnh của đất nước.

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Nguyên khí mạnh thì thế nước cường

Nguyên khí suy thì thế nước tàn"

Vua Quang Trung (1753 - 1792), người anh hùng áo vải đất Tây 
Sơm sau khi đánh bại cuộc xâm lược cùa quân Thanh lên ngôi Hoàng 
đế qua danh sĩ Ngô Thời Nhậm (1746 - 1803), nhà chính trị ngoại giao 
tài năng đã ra tuyên ngôn:

"Xây dựng đất nước lấy việc khuyến học làm đầu

Tìm lẽ trị bình lấy tuyển nhân tài làm gốc"

K.ết tinh các ý tưởng tinh hoa của tiền nhân, Hồ Chí Minh sau khi 
lãnth đạo nhân dân giành được độc lập đã quan tâm vấn đề chọn người 
tài để kiến thiết quốc gia. Người đề ra bốn việc:
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"Kiến thiết ngoại giao

Kiến thiết kinh tế

Kiến thiết quân sự

Kiến thiết giáo dục"

và Người khẳng định: "Kiến thiết cần có nhân tài", Người cho ràng 
nếu "Khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày 
càng phát triển càng thêm nhiều". (IV, 99).

Vị Chủ tịch nước tự nhận khuyết điểm của Chính phủ để người 
tài đức chưa có cơ hội xuất thân, Người đề nghị với quốc dân:

"Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. 
Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài, có đức. E vì 
Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp đến nỗi những bực tài 
đức không thể xuất thân. Khuyết điểm ấy tôi xin thừa nhận.

Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng kẻ hiền năng, các địa 
phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được 
những việc ích nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho Chính phù 
biết". (IV, 451).

Cùng với việc phát động nhân dân tiến cử người tài đức, Hồ Chí 
Minh còn quan tâm việc ươm trồng nhân tài cách mạng, nhân tài khoa 
học cho đất nước.

Điều này thể hiện qua những lời dặn của Bác Hồ ngày 18/7/1951 
nhân dịp đoàn cản bộ khoa học đầu tiên của Việt Nam sang Liên Xô 
học tập.

(iy  Thái độ học tập
1. Vì ai mà học? Vì nhân dân, giai cấp, vì Đảng.

2. Phải chịu trách nhiệm kết quả học tập của mình trước Đảng, 
giai cấp, nhân dân.

3. Phụng sự nhân dân nghĩa là làm cho dân có cơm no áo ấm sức khoẻ.

(II)/ Cách học

4. Học phải gắn liền với hành. Phải học và nghĩ cách áp dụng vào 
hoàn cảnh nước nhà. Tuỳ hoàn cảnh mà học, mà dùng, nhàm mục đích 
phụng sự nhân dân.
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5. Tránh lối học gạo. nhằm những môn nhất định mà học cho tinh thông.

6. Phải gắn liền việc học chuyên môn với việc nâng cao trinh độ 
lý luận cách mạng.

7. Phải tin tưởng và quyết tâm học tập.

(III)/ Tư cách

8. Phải khiêm tốn, chớ yêu sách, ganh đua chơi bời, hường thụ 
đúng ni ực, từ chối những cái thừa.

9. Với anh em bên ngoài, nhân dân nước bạn phải thành thật thân 
ái và đoàn kết.

10. Phải đề phòng hủ hoá, sung sướng đến quên khổ sở ở nhà, 
sirớng quen lúc về nước không chịu được khổ.

11. Lúc ăn lúc chơi lúc học phải luôn luôn nhớ đến toàn Đảng, 
toàn dân đang chiến đấu gian khổ.

12. Phải giữ vừng đoàn kết trong đoàn bằng phê bình, giáo dục và 
xây dựng lẫn nhau. Nên nhớ một người trong đoàn làm bậy là cả đoàn 
mang tiếng, toàn Đảng và toàn dân tộc mang tiếng.

13. Phải tập thể giải quyết, đề nghị hoặc yêu cầu gì phải do người 
địũ diện cùa đoàn trong nhóm.

14. Phải cố gắng học tập, trau dồi tư cách và đạo đức cách mạng 
đô khỏi phụ lòng nuôi nấng dạy dỗ của Đảng bạn, Đảng ta, của nhân 
'dân và anh em ở nhà.

15. Khi qua nước bạn, phải coi như ở nước nhà, tích cực tham gia 
(CÔng tác ở đó.

(IV)/ Nguyên tắc hỏi, trả lời

16. Điều gì cần biết để học, để làm thì hỏi mà trả lời phải luôn 
luôn nhớ cương vị mình là cán bộ đi học.

17. Qua Liên Xô phải triệt để giữ nguyên tắc kỷ luật và bí mật. 
Đề phòng vì nhiệt tình, tình cảm gia đình chù nghĩa mà hỏi, nói 
Hung lung...
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(V)/ Đừng quên ta đang kháng chiến gian khổ

18. Và bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ăn nói cử chi hành động... 
phải tiêu biểu, phản ánh được dân tộc đang kháng chiến gian khổ, 
không phản ánh được điều đó là quên kháng chiến...

(Hồi ký của Phạm Như Vưu, trích trong Mãi mãi đi theo con 
đường cùa Bác Hồ, Hiển Triệu, Việt Hồng Nguyen, NXB Lao động, 
HàNọi 1999, tr.83 - 89)

4. Con người Việt Nam mói - con người mang phẩm cách:

trung - hiểu, rình - nghĩa, nhân - trí - dũng, cần - kiệm - liềm - chính

Chiến lược con người Việt Nam mới mà Hồ Chí Minh vạch ra đật 
ưên nền tảng hệ giá trị đạo làm người. Hệ giá trị này kết tinh đạo lý 
của dân tộc và cập nhật các quan điểm nhân cách của thời đại mói.

Hồ Chí Minh xác định con người dù ở tầng lớp nào, làm nghề 
nghiệp gì, nếu hoạt động trong xã hội đều chia làm ba mặt quan hệ: 
"Đối với bản thân, đối với người khác, đối với công việc".

Từ rất sớm, trong tác phẩm Đường kảch mệnh (1927), lúc đất 
nước còn đang chìm đắm trong chỉnh sách ngu dần của thực dân Pháp, 
Người đã đưa một luồng nhận thức mới về nhân cách người Việt Nam 
của thời đại mới theo ba mặt trên. Người viết:

Tư cách người kách mệnh:

"Tự mình phải :

Cần kiệm

Hoà mà không tư

Cả quyết sửa lồi mình

Cẩn thận mà không nhút nhát

Hay hỏi:

Nhẫn nại (chịu khó)

Hay nghiên cứu xem xét 

Vị công vong tư
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ÍChông hiếu danh, không kiêu ngạo 

Nói thì phải làm 

Giữ chù nghĩa cho vững 

Hĩy sinh

ít lòng tham muốn về vật chất 

B í mật.

Đối với người phải:

Với từng người thì khoan thứ 

Với đoàn thể thì nghiêm 

C ó lòng bày vẽ cho người 

T rực mà không táo bạo 

Hay xem xét người.

Sau này, trong bài nói chuyện với cán bộ tinh Thanh Hoá 
((20/2/1947) và trong tác phẩm "Cần kiệm liêm chính" (1949), những ý 
1 tưởng về nhân cách theo ba mối quan hệ trên đây lại được Người nhấn 
mạnh sâu hơn và chi tiết hơn.

Hồ Chí Minh căn dặn:

Đối với mình: Luôn luôn cầu tiến bộ, không tiến bộ tức là ngừng lại.

Đối với người: Chớ nịnh hót người trên, chớ xem khinh người 
«dưới, phải thực hành bác ái.

Dối với việc: Bẩt kỳ việc to, việc nhỏ phải có sáng kiến, phải có 
Ịkế hoạch, phải cẩn thận, phải quyết tâm làm cho thành công.

Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm

Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh.

Hồ Chí Minh đưa khái niệm "Trung - Hiểu" vổn là các khái niệm 
sâu đậm trong tâm thức người Việt Nam đến một chất mới. Người cho 
ràng đạo đức của chế độ mới cao rộng hơn, không phải chi có hiếu với 
bố mẹ mà "Trung với nước, Hiếu với dân".
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(Ngàn dặm cụ tìm đến 

Một lời trăm cảm thông 

Thờ dân trọn đạo hiếu 

Thờ nước vẹn lòng trung 

Cụ đến tôi mừng rở 

Cụ đi tôi nhớ nhung 

Một câu xin tặng cụ 

Khảng chiến ắt thành công).

Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến các giá trị tình nghĩa trong đạo làm 
người. Đó là giá trị căn cốt trong đời sống của dân tộc. Khi hỏi các 
đồng chí của mình: "Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau thế 
nào không?" và được nghe trả lời "Thưa Bác, nhân dân ta có câu: Tắt 
lửa tối đèn có nhau", Người đã nhắc nhở: "Đúng là như vậy! Nhân dân 
ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa. Từ khi có Đảng ta lãnh 
đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hơn trở thành tình nghĩa 
đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà".

Người cân dặn "Hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với 
nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có 
tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được".

Người khẳng định: "Mấy chục năm nay nhân dân ta thực hành 
chủ nghĩa Mác - Lênin bằng cách ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng 
và sống với nhau có tình có nghĩa". (XII, 554).

Hồ Chí Minh xây đựng hệ thống "Ngũ thường" mới cho dân tộc 
Việt Nam. Kế thừa Khổng học, biết chắt lọc các tinh hoa và đặt vào 
hoàn cảnh của một đất nước phải tiến hành cuộc kháng chiến chống 
bọn xâm lược, xây dựng đời sống mới, Người xác định: "Người Đảng 
viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính 
không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra, lòng 
mình chi biết vì Đảng, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công 
vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít mà 
những tính tốt nhu sau ngày càng nhiều thêm".
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Theo Người "những tính tốt" gồm có năm điều:

"Nhân - nghĩa - trí - dũng - liêm"

Người giải thích:

(a) Nhân: là thật thà thưovg yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí vờ 
đong bào vì thế mà kiên quyết chong lại những người, những việc có 
hại đến Đáng, đến nhản dán. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước 
mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vĩ thế mà không ham giàu 
sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền. Nhừng người đã không 
ham, không e, không sợ gì, thì việc gì là việc phải họ đêu làm được.

(b) Nghĩa: là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, 
không có việc gì phải giâu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng không có lợi 
ích riêng, phái lo toan. Lúc Đảng giao việc thì bất kỳ to nhỏ đểu ra 
sức làm cắn thận. Thấy việc phải thì làm, thắv việc phải thì nói, không 
sợ người ta phê bình mình mà phê bình người khác cũng luôn luôn 
đúng đắn.

(c) Trí: vỉ không có việc tư túi nó làm mù quảng cho nên đầu óc 
trong sạch sảng suốt, de hiểu lý luận, de tìm phưomg hướng. Biết xem 
người, biết xét việc, vì vậy mả biết làm việc có lợi, tránh việc có hại 
cho Đảng, biết vì Đảng mà cắt nhắc người tốt, đề phòng người gian.

(d) Dũng: là dũng cảm gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy 
khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực kho khó khăn có gan chịu đựng. Có 
gan chong lại những sự vinh hoa phú quý không chính đáng. Nếu cần 
thì có gan hy sinh cả tính mạng cho Đảng cho To quốc không bao giờ 
rụt rè nhút nhát.

(e) Liêm: là không tham địa vị, không tham tiền tài. Không tham 
sung sướng, không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh 
chính đại, không bao giờ hú hoá. Chỉ có một thứ ham là ham học, 
ham làm, ham tiến bộ.

Ngũ thường của Nho gia là Ngũ thường phục vụ cho Trung Hiếu 
hạn hẹp thù cựu, còn Ngũ thường cùa Hồ Chí Minh là phục vụ cho đất 
nước, nhân dân, cho cách mạng: Trung với nước, Hiếu với dân. Hồ 
Chí Minh xác định đó là đạo đức cách mạng. Người nhấn mạnh: "Nó
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là đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân mà vì lợi 
ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người". (V, 252).

Nguyện vọng tha thiết của Hồ Chí Minh là làm cho dân tộc từ bỏ 
những thói xấu lười biếng, gian giảo, tham ô mà chế độ thực dân đã đầu 
độc. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà (3/9/1945), vị Chủ tịch nước xác định nhiệm vụ cấp bách 
của nhà nước mới là phải giáo dục lại nhân dân, làm cho dân tộc Việt 
Nam trở thành một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân 
tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. Nen tảng của việc giáo dục 
đó theo Người là thực hiện: "cần - kiệm - liêm- chính".

Hồ Chí Minh mong mỏi tha thiết mỗi người Việt Nam, cả dân tộc 
Việt Nam phải lấy "Cần - Kiệm - Liêm - Chính" là phương châm sống 
trong cuộc sống mới. Trong nhiều bài nói chuyện với cán bộ, thanh 
niên, nhân dân về sự tu dưỡng, hành động của họ trong công cuộc xây 
dựng kiến thiết chế độ mới, vấn đề "Cần - Kiệm - Liêm - Chính" 
thường được Người nhắc nhở với những giải thích phát triển vừa giản 
dị, vừa sâu sắc làm cho các phạm trù này dù hình thức diễn đạt có tính 
cổ điển nhưng ý tưởng lại vô cùng sống động, dễ hiểu phù hợp với 
hoàn cảnh mới của đất nước.

Sau này năm 1949, với bút danh Lê Quyết Thắng, Người đã nói 
thêm về Cần Kiệm Liêm Chính như sau:

"Trời có bốn mùa: Xuân Hạ Thu Đông

Đất có bốn phương: Đông Tây Nam Bắc

Người có bổn đức: cần  Kiệm Liêm Chính

Thiếu một mùa thì không thành trời

Thiếu một phương thì không thành đất

Thiếu một đức thì không thành người"

(V, 631)

Bác đã khéo gắn ba phạm trù Thiên, Địa, Nhân - Trời, Đất, Con 
người (Tam tài) để nêu bật một vấn đề cốt lõi về nhân cách con người 
của chế độ mới.
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Hồ Chí Minh còn nêu ra mối liên hệ khăng khít của các phạm trù này.

" Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm

Chữ kiệm phải đi đôi với chừ cần

Cần kiệm liêm là gốc rễ của chính

Một người phải cần kiệm liêm nhưng còn phải chính trước mới là 
hoàn toàn. Tự mình phải chính trước mới giúp được người khác chính. 
Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý".

Nói rộng ra, theo Hồ Chí Minh, một dân tộc biết cần kiệm, biết
liêm si là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân
tộc vồin minh tiến bộ.

P'hương pháp giáo dục mà Hồ Chí Minh kiên trì và khuyến khích 
cho các đồng chí của mình cùng làm theo là phương pháp giúp cho 
mồi c on người thấy được viễn cảnh sán lạn, quyết tâm tu dường làm 
theo điều thiện, điều tốt. Người xác định:

" Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Ta phải 
làm cỉho phần tốt ờ trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và 
phần xấu mất dần đi. Đó là thái độ của người cách mạng. Đối với 
những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản lại Tổ quốc và 
nhân dân, ta phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện 
trong con người họ nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho 
tơi bời. Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau 
là mộtt trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ 

(chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới". (XII, 558).

Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng ở mỗi con người là kết quả 
«cùa sụr rèn luyện trong thực tế, trong đấu tranh một cách bền bỉ thường 
xuyên. Người căn dặn:

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 
tranh rèn luyện bền bi hàng ngày mà phát triển củng cố, cũng như 
ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". (IX, 293).

"D ĩ bất biến" là vô luận trong hoàn cảnh nào thế hệ trẻ cũng 
phải b iết lấy các giá trị "Hiếu trung - Tình nghĩa" làm hạt nhân tu 
dưỡng hành động của mình.
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"ứng vạn biến" là thế hệ trẻ phải sáng suốt, có bản lĩnh hoà nhịp 
vào đời sống toàn cầu. Họ không được lạc hậu với thời đại song cũng 
không được lạc điệu với truyền thống sống "Khiêm - Cung" cùa dàn 
tộc. Họ ý thức và kiên trì được hệ giá trị sống bản thân, gắn kết được 
tinh hoa của dân tộc và thời đại, thực hiện được minh triết: "Sống khôn 
ngoan - sống tử tế - sống hẳn hoi " trước mọi động thái của cuộc đời.

Chính với ý nghĩa này mà Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm 
gương đạo đức của Người luôn luôn là sự chi đạo, là điểm tựa cho 
công tác giáo dục đối với mọi gia đình, mọi nhà trường và các thiết 
chế xã hội của đất nước.

4.1. "Con người - Cách mạng - Giáo dục" và sự gắn kết của chúng 
trong quả trình phát triển theo quan điểm của Hồ Chí Minh

a. Ba phạm trù "Con người - Cách mạng - Giáo dục" trong quá 
trình phát triển

Con người - Cách mạng - Giáo dục là những vấn đề nền tảng cùa 
sự phát triển.

Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Sự 
phát triển phải vì con người, do con người và thuộc về con người. 
Công việc đầu tiên trong quốc sách là "Công việc đối với con người". 
Mục tiêu cao cả nhất và thực tiễn nhất cùa quốc gia là làm cho mọi 
người có ăn, có mặc, có chồ ở, được học hành.

Cách mạng là sự cải cách, đổi mới tạo ra những chuyển biến sâu 
sắc để phát triển bền vững mỗi cộng đồng. Người cách mạng là người 
biết "Tiên cách tâm", biết cảm hoá giáo dục quần chúng "làm cho 
phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu 
mất dần đi".

Giáo dục là sự khai hoá, tạo ra ba nguồn vốn của sự phát triển 
"Vốn con người", "Vốn tổ chức", "Vốn xã hội". Một đất nước chi thực 
hiện sự tăng trưởng có chất lượng khi có nền giáo dục mang tính cách 
mạng và công việc cách mạng là hướng vào giáo dục con người nâng 
cao đồng bộ tâm lực - trí lực - thể lực tạo ra "nhân cách - sức lao động" 
ngày càng có chất lượng cao trong đời sống cộng đồng". Các quốc gia
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nig'ày nay tiến đến kinh tế tri thức đều coi việc xây dụng "Xã hội học tập 
lià khâu then chốt", "Ke hoạch trám năm lấy giáo dục làm gốc".

Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những lời dạy vô giá đối với ba 
p)hiạm trù này và những chi dẫn sâu sắc để gắn kết chúng trong quá 
tirìinh phát triển đất nước.

b. Mò hình biểu thị sự gắn kết ba phạm trù: "Con người - Cách 
nrụạng - Giáo dục" qua lời dạy của Bác Hồ, khái niệm Trung với nước, 
Hitếu với dân được Người thể hiện trong bài thơ tặng cụ Võ Liêm Sơn 
mụột nhân sĩ yêu nước khi cụ tham dự Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần 
tlhiứ hai (16- 20/7/1948).

Người viết:

"Tặng Võ công 

Thiên lý công tầm ngã 

Bách cảm nhất ngôn trung 

Sự dân nguyện tận hiếu 

Sự quốc nguyện tận trung 

Công lai ngã hân hi 

Công khứ ngã tư công 

Tặng công chi nhất cú 

Kháng chiến tất thành công".

(V ,540)
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Con người 
"Đàu tiên là công việc đối với con người"

" Mỗi con ngirời dèu oố cái 
thiện cái ác ở trong lòng. Ta 
phải biét làm cho phần tốt 
trong mổi con người này nở 
như hoa mùa xuân và phàn 
xáu mát dàn đi. Đố là thái độ 
của người cách mạng

" V) lợi ích mười nâm thỉ phải 
tròng cây
V) lợỉ ích trăm nám thi phái 
tròng người"

Đại học chi đạo 
tại mỉnh 

minh đúc, 
tại thần dán

c&ỉụọsoa
Cách mạng tiôn cách tâm 
Cài tạo xâ hội tiên cải tạo 
tư kỷ. Kiẻm túc thâm tâm 
Lộ hành tự thừa phé binh. 
Tién chi đĩ tự kỷ tu thân.
Ké chi đĩ giáo hoá bộ thuộc 
Kẻ chi đĩ cảm ứng dân chúng

T)ạo đức cách mạng không 
phải trồn trời sa xuốna. Nó do 
đấu tranh rèn luyộn bèn bí 
hàng ngảy mà phát triển cùng 
cố, cũng như ngọc càng mài 
càng sáng, vàng càng luyện 
càng trong

Giáo duc
Thiện ác nguyén lai vô định tính. 
Đa do giáo dục đích nguyén nhân.

c. Các lời dạy

về Con người: "Đầu tiên là công việc đối với con người".

(XI1/5003)

"Chúng ta phải thực hiện ngay : làm cho dân có ăn, làm cho dân 
có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành. Cái mục đích 
chúng ta đi đến là 4 điều đó". (IV/153)

về Cách mạng:

Cách mạng tiên cách tâm.

Cải tạo xã hội tiên cải tạo tư kỷ.

Kiểm túc thâm tâm.
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Lệ hành tự thừa phê bình.

Tiên chi dĩ tự kỷ tu thân.

Kế chi dĩ giáo hoá bộ thuộc.

Kế chi dĩ cảm ứng dân chúng

(Làm cách mạng trước hết phải cách mạng tấm lòng, cải tạo xã 
hh<ội trước hết phải cải tạo bản thân mình, kiểm điểm sâu sắc nơi đáy 
1 lò)ng, nghiêm khắc tự phê bình. Trước hết tu sửa bản thân, kế đó dạy 
t bíảo cấp dưới, sau nữa làm cho quần chúng đồng lòng).

(Thơ Hồ Chí Minh. NXB Văn hoá Thông tin, 1997, tr 25)

v ề  Giáo dục:

"Thụy thì đô tương thuần lương hán.

Tinh hậu tài phân thiện ác nhân.

Thiện ác nguyên lai vô định tính.

Đa do giáo dục đích nguyên nhân.

(III/383)

(Lúc ngủ ai cũng thuần hậu, tinh dậy mới phân ra kẻ thiện ác. 
Thiện ác vốn chẳng phải là tính sẵn, phần lớn do giảo dục mà nên).

v ề  Cách mạng & Con người:

*/ "Mỗi con người đều có cái thiện cái ác ở trong lòng. Ta phải 
b)iết làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân 
v/à phần xấu mất dần đi. Đó là thái độ của người cách mạng".

(XII/558)

v ề  Giáo dục & Con người:

"Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây 

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt, cán bộ tốt cho nước 
mhà. Đó là một trách nhiệm rất nặng nề nhưng rất vẻ vang".
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"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 
tranh rèn luyện bền bi hàng ngày mà phát triển củng cố, cũng như 
ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng ưong".

(IX/293)

v ề  Cách mạng & Con người & Giáo dục:

"Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân 

Tại minh minh đức tức là chính tâm 

(Thân dân tức là phục vụ nhân dân 

Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết".)

(VIII/215)

*/ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan 
trọng và rất cần thiết" (XII / 498).

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vẫn 
hoá nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân...

(XII/498).

4.2. "Tu thăn -  Xử thế - Dưỡng sình " trong phát triển nhân cách 
từ lời dạy của Bác Hồ

a. Ba vấn đề "Tu thân - Xử thế - Dưỡng sinh" trong sự phát triển 
nhân cách.

Tu thân - Xử thế - Dưỡng sinh là ba điều cơ bản trong rèn luyìn 
phát triển nhân cách đối với mỗi con người trong suốt cuộc đời.

Đó là sự đòi hỏi ở con người biết sống xứng đáng với bản thin 
mình, với xã hội, với thiên nhiên.

Các bậc đại hiền của mọi thời đại đều có lời bàn sâu sắc về rrột 
hoặc hai trong ba vấn đề này.

Bác Hồ kính yêu có ý kiến về cả ba vấn đề trên và cuộc cời 
Người là mẫu mực về sự thực hiện đồng bộ "Tu thân - Xử thế - Dưỡig

về Cách mạng & Giáo dục:
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ssiinh" không chi cho hạnh phúc cùa đất nước mình, dân tộc mình mà 
r rệộng ra cho nhân loại.

Tu thân

Sự tu thân của Bác trên nền tảng của đạo đức cách mạng với các 
1 ứnành tố: Thiện - Trung - Hiếu - Nhân - Trí - Dũng; cần  - Kiệm - 
] L.iêm - Chính; Tình/ Nghĩa.

Trong "Nhật kỷ trong tù", Người viết về mục đích tu thân:

Dục thành đại sự nghiệp

Tinh thần cảnh yếu đại

(Muốn nên sự nghiệp lớn, Tinh thần cần phải cao)

Tinh thần xử thế của Hồ Chí Minh bẳt nguồn từ ý thức "Điều này 
cìhẳng phải dễ dàng trong cuộc sống", động thái của nó đặt con người 
v/ào những tình thế mới với những khó khăn nhiều hơn và con người 
liuôn luôn phải cỏ "Chí" và "Minh" trong mọi hoàn cảnh.

Người nói:

"Xử thế nguyên lai phi dị dị

Nhi kim xử thế cánh nan nan"

(Xử thế từ xưa không phải dễ, Mà nay xử thế khó khăn hơn)

Ở bất cứ hoàn cảnh nào Hồ Chí Minh cũng xử thế theo phương 
c:hàm "đi thức tỉnh tâm hồn con người" làm cho "phần tốt ở mỗi con 
mgười nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi".
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Người giáo hoá cho đồng chí của mình học trò của mình thái độ 
xử thế:

Bần tiện bất năng di 

Phú quý bất năng dân

Uy vũ bất năng khuất (ý của Mạnh Từ)
*

*  *

b. Các lời dạy của Bác Hồ và "Tu thân - Xử thế - Dưỡng sinh" 

Thiện:
*/ 'Trong xã hội tuy có trăm công nghìn việc song những công 

việc ấy chia làm hai thứ: việc Chính và việc Tà.

Làm việc Chính là người Thiện

Làm việc Tà là người ác
Siêng năng (cần), tần tiện (kiệm), trong sạch (liêm), chính là thiện. 

Lười biếng, xa xi, tham lam là tà, là ác".

(V, 643)

*/ "Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy 
cùng tránh".

(V, 645).

Trung - Hiểu:
*/ Đạo đức, ngày trước thì chi trung với vua, hiếu với cha mẹ. 

Ngày nay thời đại mới đạo đúc cũng phải mới. Phải trung với nước, 
phải hiếu với dân, với đồng bào (4, 149).

*/ "Sự dân nguyện tận hiếu

Sự quốc nguyện tận trung

Thờ dân trọn đạo hiếu

Thờ nước vẹn lòng trung" (V, 540)

Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - Liêm

"Nói tóm tắt, tính tốt (ấy) gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, 
dũng, liêm".
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(a) Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp dỡ đồng chí và 
C đcồng bào vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có 
1 híại đối với Đảng và nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước 
r imọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vỉ thế mà không ham giàu 
ssíang, không e cực khổ, khong sợ oai quyền. Những người đã không 
1 in am, không e, không sợ gì, thi việc gì họ cũng đều làm được.

(b) Nghĩa là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, 
1 kihông có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng không có lợi 
í íc;h riêng, phải lo toan. Lúc Đảng giao việc thi bất kỳ việc to nhỏ đều 
1 na sức làm cẩn thận. Thấy việc gì phải thì làm, thấy việc phải thì nói, 
1 kihông sợ người ta phê binh mình mà phê bình người khác cũng luôn 
1 luiôn đúng đấn.

(c) Trí: Vì không có việc tư túi nó làm mù quáng cho nên đầu óc 
1 trrong sạch sáng suốt, dễ hiểu lý luận, dễ tìm phương hướng. Biết xem 
1 njgười, biết xét việc, vì vậy mà biết việc có lợi, tránh việc có hại cho 
ỉ Đ)ảng, biết vì Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian.

(d) Dũng là dũng cảm gan góc; gặp việc có gan làm, thấy khuyết
< đtiểm có gan sửa chữa, cực khổ khó khăn có gan chịu đựng, có gan
< cỉhống lại vinh hoa phú quý không chính đáng. Nếu cần có gan hy sinh 
Ciả tính mạng cho Đảng, cho Tổ quốc không bao giờ rụt rè nhút nhát.

(đ) Liêm là không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham 
siung sướng, không tham tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính 
đtại, không bao giờ hủ hoá. Chi có một thứ ham là ham học, ham làm, 
hiam tiến bộ.

Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phải là đạo đức thủ 
ctựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng 
ctủa cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người.

Cũng như sông phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì 
Síông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách 
imạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng 
k:hông lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải 
p>hóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có 
điạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi 
V'iệc gì? (V, 252 - 253).
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cần  - Kiệm - Liêm - Chính / Chí công vô tư 

Trời cỏ bốn mùa: Xuân Hạ Thu Đông 

Đất có bốn phương: Đông Tây Nam Bắc 

Người có bốn đức: cần  Kiệm Liêm Chính 

Thiếu một mùa thì không thành trời 

Thiếu một phương thì không thành đất 

Thiếu một đức thì không thành người" (V,631)

Tinh nghĩa:

Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến các giá trị tình nghĩa trong đạo làm 
người. Đó là giá trị cốt lõi trong đời sống của dân tộc. Khi hỏi các 
đồng chí của mình: "Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau thế 
nào không?" và được nghe trả lời "Thưa Bác, nhân dân ta có câu: Tắt 
lửa tối đèn có nhau", Người đã nhắc nhở: "Đúng là như vậy! Nhân dàn 
ta từ lâu đã sổng với nhau có tình có nghĩa. Từ khi có Đảng ta lành 
đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng cao đẹp hom trở thành tình nghĩa 
đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà.

Hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có 
nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì 
sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin".

Người khẳng định: "Mấy chục năm nay nhân dân ta thực hành 
Dhủ nghĩa Mác - Lênin bằng cách ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng 
và sống với nhau có tình có nghĩa". (12, 554).

Đối với mình, đối với người, đổi với việc Người đặt ra yêu cầu có 
tính nhất quán là phải "Chính". Người giải thích sự liên quan của 
’Chính" với "Cần - Kiệm - Liêm".

"Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì 
chông đứng đắn, thảng thắn, tức là tà.

Cần, kiệm, liêm, là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc 
•ễ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải 
3ần, Kiệm, Liêm nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn.
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Trên quả đât, có hàng muôn triệu ngươi. Song sô người ây có thê 
c clhia làm hai hạng: người thiện và người ác.

Trong xã hội, tuy có trăm công, nghin việc. Song những công 
\ v/iệc ấy có thể chia làm hai thứ: việc chính và việc tà.

Làm việc chính, là người thiện.

Làm việc tà, là người ác.

Siêng năng (cần), tần tiện (kiệm), trong sạch (liêm), chính là thiện.

Lười biếng, xa xi, tham lam, là tà, là ác.

Bất kỳ ở từng lớp nào, giữ địa vị nào, làm nghề nghiệp gì, sự hoạt 
t đlộng cùa một người trong xã hội có thể chia làm 3 mặt:

1. Mình đổi với mình

2. Mình đối với người

3. Mình đối với công việc

Đối với mình:

- Chớ tự kiêu, tự đại. Tự kiêu, tự đại là khờ dại. Vì mình hay, còn 
nihiều người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều người giỏi hơn mình. 
TTự kiêu, tự đại tức là thoái bộ. Sông to, biển rộng, thì bao nhiêu nước 
Cìũng chứa được, vì độ lượng nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa 
c:ạn, thì một chút nước cũng đầy tràn, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người 
nnà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái đĩa cạn.

- Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì ngừng lại. Trong khi 
imình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu. 
Triển bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi.

- Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, 
mhừng việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi 
kchuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê 
b)ình mình.

Đối với người:

Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. 
Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.
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Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những 
ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác 
thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Chớ nịnh hót người trên. Chớ 
xem khinh người dưới.

Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải 
học người và giúp người tiến tới.

Phải thực hành chữ Bác - ái.

Đối với việc:

Phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà.

Đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ đưực, cho đến nơi đến 
chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm.

Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải 
cẩn thận, phải quyết làm cho thành công. Việc thiện thì dù nhỏ mấy 
cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù lợi cho mình, 
phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho 
nước thì quyết không làm.

Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi 
:ho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều 
lợi nhỏ cộng thành lợi to. Cả 20 triệu đồng bào đều làm như vậy, thì 
iước ta nhất định mau giàu, dân ta nhất định được nhiều hạnh phúc.

Ai chẳng muốn cho tự mình thành một người tốt.

Con cháu minh sung sướng,

Gia đình mình no ấm,

Làng xóm mình thịnh vượng,

Nòi giống mình vẻ vang,

Nước nhà mình mạnh giàu.

Mục đích ấy tuy to lớn nhưng rất thiết thực, thiết thực vì chúng ta 
ìhất định đạt được. Chúng ta nhất định đạt được, vì mỗi người và tất 
:ả dân ta đều thi đua: cần  kiệm liêm chính (V, 643 - 645).
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"AQ" được thể hiện trong câu "Đảm dục đại" từ lời dạy cùa Bác.

"CQ" (Creative quotient) chỉ rõ con người phải có tố chất hành 
cđđộng hiệu quả trong bất cứ công việc gì. Hiệu quả (E) là một đại 
1 luượng thể hiện sự so sánh giữa hai nhàn tố kết quá (a) và chi phí (b).

a

E = -----------

b

Con người phải hành động thế nào để a tiến đến max và b tiến 
đđấến min.

Ngoài ý nghĩa tổng quát phạm trù hiệu quả còn bao quát hai 
titnnrờng họp sau:

Khi "b" đã ấn định thì hành động phải đạt đến "a" tối đa hoặc là 
sisửử dụng để có "a" theo mục tiêu đã đề ra và cần "b" tối thiểu. CQ được 
thhóể hiện trong câu "Hành dục phương" từ lời dạy của Bác.

Có thể khớp lời dạy cùa Bác qua thư gửi Tướng Nguyễn Son với 
noộội dung bốn chi số EQ, IQ, AQ, CQ của con người hiện đại trong sơ 
đđồầ sau:

CQ (Hành dục phương)

Nhân loại đang đi vào kỷ nguyên toàn cầu hoá, vào nền văn minh 
tim 1 hạc, vào sự thông thái với tốc độ phát triển mạnh mẽ.
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Mô hình nhân cách con người ở thời đại này sẽ phải như thế n.o 
iể thích ứng với sự phát triển mới mà đồng thời vẫn giữ được tíih 
Tuyền thống.

Con người đang có những thời cơ thuận lợi để phát triển, nhing 
sũng chịu đựng các thử thách một cách khốc Hệt.

Chuyên gia giáo dục UNESCO, ông Raja Roysing đã nhắc tớ ý 
kiến của thầy Mạnh Tử một cách trang trọng trong tác phẩm nổi tiếig 
"Nen giáo dục cho thế kỷ XXI, những triển vọng của châu Ả - Tiải 
Bình Dương" và bình luận:

"Mỗi một phút hơn một triệu đô la được chi cho việc sản xuất ác 
vũ khí giết người hàng loạt. Sự nguy hiểm chết người hơn thế nữỉ là 
chính những cái đầu óc suy ngẫm để vạch kế hoạch cho một sự hjỷ 
diệt cuối cùng lại đang tạo ra những cái đầu óc mới chi có thể h»ạt 
động trong môi trường phá hoại. Đây không phải là vấn đề loài ngtời 
thiếu kiến thức mà chính là sự thông thái đang bị khủng hoảng. Cái 
thông thái mà nhà tư tưởng Mạnh Tử hơn hai nghìn năm truớc đâ>đã 
nói trong "Tứ đoan":

- Cảm giác của lòng trắc ẩn là khởi đầu của Nhân.
��

- Cảm giác biết ăn năn hối hận là khởi đầu của Nghĩa.

- Cảm giác tôn trọng phục tùng là khởi đầu của Lễ.

- Cảm giác biết phân biệt phải trái là khởi đầu của Trí.

Có được bốn khởi đầu này mà họ không phát triển được thi họ 
đang tự huỷ diệt".

Nội dung thiếp của Bác Hồ gửi Tướng Nguyễn Sơn vẫn là dểm 
tựa để các nhà trường xác định hệ giá trị cần giáo dục cho thế hệ trẻ 
sổng xứng đáng trong bối cảnh mới. Đó là sự phát triển vượt qua nọi 
sự thử thách cám dỗ, sổng dũng cảm, sống có tâm hồn tinh tế, tnng 
sáng, sống có kiến thức hài hoà vững chắc, sống với phương pháp àm 
việc đạt được chất lượng hiệu quả tốt nhất theo hoàn cảnh của mím.
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(Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương lớn về tự học.

Lên đường tìm đường cứu nước, trên tàu Latusư Tơrêvin 
(](LLato»uche Trcville) anh thanh niên Nguyễn Tất Thành dưới cái tên 
nrmới - Văn Ba - đã để lại cho thủy thù lòng khâm phục về ý chí tự học: 
'TNMỖi ngày đến chín giờ tối công việc mới xong, anh Ba mệt lử. 
NNlhưnig trong khi mọi người nghỉ hay đánh bài, anh Ba đọc hay viết 
đđếến mười một giờ hoặc nừa đêm".

Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa cộng sản bàng con đường tự 
haọpc. Tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (1935) với bí danh Lin, khi 
kkhiai l ý lịch, trả lời câu hỏi: "Trình độ học vấn (tiểu học, trung học, đại 
hoçnc), Người ghi: Tự học. Tiếp theo là câu hỏi: Đồng chí biết những 
npg^oại ngữ nào? Người ghi: Anh, Pháp, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga.

Nỉgoài những ngoại ngừ trên, Người còn biết tiếng Thái. Năm 
1 s 9)28, khi hoạt động tại Thái Lan để vận động Việt kiều tham gia cách 
mnạạng, Người đã tự học tiếng Thái. Đặt kế hoạch mồi ngày cố gắng 
hqọoc 10 chừ, Người đã kiên trì mức đặt ra và sau ba tháng Người có thể 
xeerm biáo chữ Thái, trong lúc nhiều người khác chi vồ vập lúc đầu rồi 
bòỏ > cuộc.

Sự  tự học cùa Người gắn chặt với mục tiêu lý tưởng mà Người đã 
vạạcch ra. Người rất chú trọng sự thực hành trong tự học. Khi ở Saint 
A^dlret, trong lúc tạm ở nhà một người chủ tàu, Nguyễn Ái Quốc học 
tiễềrng Pháp với người giúp việc. Khi hỏi được những từ mới, Nguyễn 
viũếét vàto một tờ giấy dán vào chỗ dễ thấy, có khi viết vào cánh tay để 
trcorng l úc làm việc vẫn học được. Lại cả khi đi đường Nguyễn cũng 
nhhẩầm bài học. Ban đêm khi chưa ngủ, Nguyễn lấy tay viết mò nhừng 
chhũữ khió xuống chân cho kì nhớ và cứ thể mỗi ngày Nguyễn học thêm 
vàài từ mới. Học được chừ nào Nguyễn tìm cách ghép câu để dùng 
tìggaìy. Học như thế sau một thời gian, Nguyễn đọc được báo và sách 
rìưióởc nigoài. Thế rồi Nguyễn học cách viết báo. Nhờ ông chủ bút báo 
Đẻờri sổmg thợ thuyền giúp đỡ, Nguyễn viết được các bài báo ngắn. Từ 
Dàài báo ngắn theo hướng dẫn của ông ta, Nguyễn cố gắng viết dài ra; 
<hìi có khả năng viết dài ông ta lại yêu cầu Nguyễn viết ngắn lại.

55.. Tắitn gương tự học của Bác Hồ
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íguyễn làm theo lời khuyên của ông. Sự khổ công rèn luyện như vậy 
tã giúp cho Nguyễn nhanh chóng trở thành nhà báo có uy tín tại Paris. 
4guyễn là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Người cùng khổ, một tờ báo 
;ây chấn động dư luận ờ chính quốc và thuộc địa với những bài viết 
ỉầy sức chiến đấu, lên án chủ nghĩa thực dân Pháp, đấu tranh vì quyền 
ợi của người lao động.

Nguyễn Ái Quốc coi thư viện là trường học lớn cùa mình. Nhờ 
^utuyriê (P.v. Couturier), một nghị sĩ Quốc hội Pháp là bạn, Nguyễn 
;ó thể đọc thường xuyên ở thư viện Pháp trên đường Risơliơ (Richeulieu). 
b đây có khi Nguyễn làm việc cả ngày. Nguyễn khai thác được các tài 
liệu cho việc nghiên cứu và đấu tranh chính trị.

Hồ Chí Minh coi lời dạy của Lênin "Học, học nữa, học mãi" và 
lời dạy của Khổng Tử "Học không biết chán, dạy không biết mỏi" là 
phương châm sống, phương châm hành động của mình.

Sự tự học mà Hồ Chí Minh tự thuật ra trên đây càng chứng minh 
mục đích học - tự học của Người là nhàm phục vụ cho lý tưởng cao câ 
mà Người đã đặt ra trong cuộc đời mình: Học để biết, yêu nước, yêu 
loài người, yêu dân chủ và hoà bình, học để biết căm ghét áp bức ích 
kỷ, biết trở thành hữu ích cho nhân dân.

Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở đồng chí và thế hệ trẻ phải có 
nỗ lực cao về "Học - Tự học". Người dạy: "Học hỏi là một việc phải 
tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tiễn. 
Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, đã biết hết rồi. Thế giới 
ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta 
phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân".

(Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khoá 1, 
Trường Đại học Nhân dân Việt Nam 21/7/1956)

Năm 1961, nói chuyện với các cán bộ đảng viên hoạt động 
lâu năm, Hồ Chí Minh còn tâm sự: "Tôi năm nay 71 tuổi, ngày 
nào cũng phải học ... công việc có tiến triển, không học thi không 
theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau. Chúng ta là đảng 
viên già, hiểu biết của chúng ta hồi 30 tuổi so với sự hiểu biết 
của lớp trẻ bây g iờ ... thì chúng mình dốt lắm ... Nếu thế hệ già 
khôn hơn thế hệ trẻ thì không tốt. Thế hệ già thua thế hệ trẻ mới là
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ttcot (Các cháu không hơn là hệt - hệt là không tốt. Người ta thường 
rneói '"Con hơn cha là nhà có phúc''. Ta hiểu như the nhưng không có 
titưr tưcởng thụt lùi..

'Với Hồ Chí Minh học và hoạt động cách mạng phái thực hiện 
ssuiốt đời. Người luôn luôn căn dặn: "Còn sống thì còn phải học, còn 
pphhài Ihoạt động cách mạng".

65. Bátc ỉỉồ học đánh cờ và việc xây dựng, rèn luyện tư duy quản lý 
phíát triển nhà trường

ai. QLGD là việc triển khai các mục tiêu phát triển giáo dục và 
điàao tẹạo theo một thời hạn nhất định nhàm đạt được kết quả mong đợi. 
ĩsMggườrí quản lý cơ quan giáo dục, quản lý nhà trường (CBQLGD) điều 
pDhiối mhân lực, tài lực, vật lực cùa xã hội tổ chức thành đội ngũ, bộ 
rmảáy, hệ thống, thực hiện kế hoạch đào tạo đã vạch ra. Hiện thực được 
kcế; hosạch đào tạo vào cuộc sống thì "thắng lợi", nếu không thì "thua". 
C^ôòng việc CBQLGD, xét cho cùng cũng giống người chơi cờ điều 
kdniển "tướng sĩ tượng, xe pháo mã tốt" dồn đối phương vào nước 
dh iiếu  hết. Cái khác của CBQLGD ở chỗ: Đối phương của họ là sự dốt 
naátt, SỊỰ tha hoá, sự không ổn định của phát triển giáo dục. Trong công 
viiệệc Cíủa mình, ở bất cứ hoàn cảnh nào người CBQLGD cũng phải 
"imióc chắc" vào thời gian, nhạy bén bao quát trong điều hành trên cơ 
scờ kết hợp chặt chẽ trí và lực; biến các phương tiện đào tạo thành tác 
đíộing uổng hợp vào đối tượng đào tạo, tạo ra hiệu quả cao nhất.

Đíọc khổ thơ:

"7Tù túng đem cờ học đảnh chơi

THĩiêti binh vạn mã đuổi nhau hoài

Tcấn công thoải thủ nhanh như chớp

Cìhân lẹ tài cao ắt thắng người''

chiắic clhắn mỗi CBQLGD cảm nhận được sự cấp thiết phải quán triệt 
quiy/ luíật kinh tế thời gian đang đặt ra khá khắc nghiệt với quá trình 
đàiO) tạo) đi tới nền kinh tế tri thức.
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b. Ỷ chí kiên quyết đạt được các mục tiêu (sự tấn công) trong kế 
loạch phát triển và đào tạo có tính nguyên tắc trong hành động thường 
xuyên của CBQLGD. Tuy nhiên "sự tấn công" phải đặt trên cơ sở có 
tầm nhìn rộng, có suy nghĩ sâu. Sự thiển cận và nông cạn đối với hoạt 
động QLGD sẽ đem lại bi kịch không phải chi cho một thiểu số người 
mà cho đông đảo người khi nền giáo dục đà được phổ cập.

Cần "Tri Kỷ, Tri Bi, Năng Nhược, Năng Cường", tức là biết được chù 
quan điểm nào mạnh (M), điểm nào yếu (Y), biết được khách quan cái gì là 
cơ may (C), cái gì là đe dọa (Đ) đói với cơ quan mình, nhà trường mình là 
điều cần thiết đầu tiên với CBQLGD.

Kết quả quá trình trên giúp cho người CBQLGD "tri thế - tri thời", 
có giải pháp cho quá trình phát triển đào tạo diễn ra hợp lý.

Những sự kiện giáo dục thực tế đã cho ta thấy khi người chi huy 
"lạc nước" thì dù có giáo viên giỏi, có kinh phí nhiều, có cơ sở vật 
chất sư phạm bề thế vẫn bị thất bại. Trái lại nhiều trường hợp người 
chi huy biết tận dụng tranh thủ thời cơ thì điều kiện đào tạo có bình 
thường, bất cập vẫn phát triển nhà trường, địa phương mình thành đom 
vị giáo dục anh hùng.

Khổ thơ:

"Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ

Kiên quyết không ngừng thế tiến công

Lạc nước hai xe đành bỏ phí

Gặp thời một tổt cũng thành công"

mang ý nghĩa như một bài dạy hàm súc về phân tích "MYCĐ" 
(SWOT) một kiến thức rất cơ bản về quản lý cho mọi CBQLGD 
(thường gọi là phân tích điểm "Mạnh" - Strong; điểm "Yếu" - Weak; 
"Then cơ" - Opportunity; "Đe dọa" - Threat).

c. Điều hành cơ quan giáo dục, điều hành nhà trường là điều hành 
một hệ thống động phức tạp và rất đa dạng. Nội lực, ngoài lực chù 
quan, khách quan tích hợp vào nhau hình thành bốn trạng thái sau:
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quan

Khháiách 1 quan
s (Mạnh) w (yếu)

0  »
(Tíhchời ccơ)

Mạnh và có thời cơ tốt (SO) Yèu song có thời cơ tốt (WO)

T
Mạnh song có đe dọa (ST) Yếu và có nhiều đe dọa (WT)

(ĐOe e dọca)

- s o  (chủ quan mạnh, khách quan có thời cơ tốt)

- WO (chủ quan yếu, khách quan có thơi cơ tốt)

- ST (chủ quan mạnh, khách quan có nhiều đe dọa)

- WT (chủ quan yếu, khách quan cỏ nhiều đe dọa).

Gìặp trạng thái (SO), người CBQL phải biết phát triển mục tiêu 
(uânn ccông), đưa giáo dục và nhà trường tới các chất lượng mới.

Gìặp trạng thái (WO) hoặc (ST) phải biết kiên trì mục tiêu song có 
sụr ’ thậìn trọng trong việc chọn lựa phương án hành động để ổn định 
thiícch iứng hoặc ổn định tăng trường giáo dục và nhà trường.

C òn gặp trạng thái (WT) phải biết điều chỉnh mục tiêu, cân nhắc 
kỹ/ < các: giải pháp thực hiện để ổn định giáo dục và nhà trường.

Nlhư vậy, chi đạo tổ chức quá trình đào tạo thực chất là sự "công 
tíllirv vrề mặt kinh tế - sư phạm. Người quản lý phải nhằm tới sự cân 
bằínng ciđộng của hệ thống. Quan điểm "vận trù" công thủ phải được 
qtuáán trriệt vào các khâu khác nhau tò thiết kế chương trình nội dung 
đàioo tạco đến tổ chức bài học, giờ học.

Qiuan điểm này đòi hỏi người CBQLGD biết phân tích thật khoa 
họ>cc từmg hiện tượng, sự kiện giáo dục; vạch ra các mâu thuẫn, gay 
cấin,i, xuing đột, tìm ra xu hướng phát triển của sự kiện, lượng hoá được 
kế:t c quai mong đợi theo các phương án giải quyết khác nhau, không để 
chio) hệ thống bị rò ri, sơ hở, mất ổn định.
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Khổ thơ:
" Vốn trước hai bên ngang thế lực
Mà sau thẳng lợi một bên giành
Công thủ vận trù không sơ hở
Đại tướng anh hùng mới xứng danh"

như lời nhắn nhủ mỗi CBQLGD phải rèn luyện Chí & Minh, biết "vận 
trù" trong tổ chức, ra quyết định hợp lý đối với quá trình đào tạo. Người 
CBQLGD sỗ có niềm vui ''Đại tướng anh hùng" khi quyết định quản lý 
mang lại kết quả cho nền giáo dục, cho nhà trường, đem lại hạnh phúc 
cho học sinh, cho gia đình họ.

7 .  M i n h  t r i ế t  h à n h  đ ộ n g  “ D ĩ  b ấ t  b iế n  -  ứ n g  v ạ n  b iế n ”  c ủ a  H ồ  C h í

M i n h  v à  s ự  v ậ n  d ụ n g  v à o  c ô n g  c u ộ c  đ ổ i  m ớ i g iá o  d ụ c  h iệ n  n a y

7.1. Hoàn cảnh ra đời câu nói Dĩ bất biến - ửng vạn biển

a. Ngày 31/5/1946, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do đồng chí Phạm Văn Đồng lên đường 
đi Pháp. Bác đi với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp, còn 
đoàn đại biểu Chính phủ đi đàm phán về việc thực hiện Hiệp định Sơ 
bộ Việt - Pháp ký ngày 6/3/1946. Tình thế đất nước lúc đó vô cùng 
ngặt nghèo. Nhân dân rất lo lắng về chuyến đi xa của Bác. Tuy nhiên, 
Bác và Thường vụ Trung ương đã có chủ định: Người muốn nhân cơ 
hội này tại Paris khẳng định vị thế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà trên thế giới. Đàm phán tại Paris ta sẽ giành được sự đồng tình 
ủng hộ của dư luận tiến bộ Pháp và hạn chế được sự phá rối của bọn 
thực dân Pháp tại Việt Nam vốn có tham vọng bám chặt quyền lợi 
thống trị ở thuộc địa.

Tiễn Bác hôm đó tại sân bay Gia Lâm có đông đủ nhân dân Hà 
Nội, các thành viên Chính phủ.

Trong hồi ký "Những chặng đường lịch sử" (Nhà xuất bản Văn 
học 1972), đồng chí Võ Nguyên Giáp kể lại:

"Sân bay đông nghịt người. Hồ Chủ tịch đi một vòng chào các 
đại biểu và đồng bào. Đồng bào vẫy cờ, vỗ tay hoan hô và chen lấn 
ra phía trước để được nhìn rõ người trước khi ra đi.
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Siắp đến giờ lên máy bay, Bác tới nấm tay cụ í luýnh Thúc Kháng nói:

- Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải ra đi ít lâu, ở nhà trăm 
SỊự k hô  khăn nhờ cậy ở cụ cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ 
"ID)Ĩ bấit biến - ửng  vạn biến".

C ụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay Bac hỏi ¡âu. Bác đã uý nhiệm cụ 
Hỉuiỳnh làm Quyền Chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng".

b. Tháng 7/1946, khi Bác đang ở Pháp thì ở Hà Nội xảy ra vụ Ôn 
M hiư H ầu ở Hà Nội, bọn Việt gian Quốc dân Đảng muốn lợi dụng 
nihiân mgày 14/7 (Quốc khánh Pháp) sẽ kết hợp với các đơn vị quân 
P’hiáp ttổ chức diễu binh, bọn chúng sẽ bắn vào lính Pháp tạo nên một 
CĨIUỘC bạo loạn rồi nhân cơ hội đó làm một cuộc đào chính. Cụ Huỳnh 
v/ớirị tư cách Quyền Chủ tịch nước khi biết rõ âm mưu đen tối của bọn 
p)hiản dộng nhớ lời Bác trao gửi, dù tuân theo nguyên tắc đại đoàn kết 
diâin tộic song đã không chần chừ ký lệnh bắt giam bọn đầu sỏ.

Đ»ồng chí Võ Nguyên Giáp kể lại:

"Tại căn nhà số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia 
TThiièuJ, ta tìm thấy một nơi làm giấy bạc giả và một căn buồng có 
nihũều dụng cụ Ưa tấn như máy phát điện, kìm, búa ... cùng với những 
v/ếu m;áu trên tường. Công an ta đào ở vườn sau lên bảy xác chết có 
mhiững; xác chết bị chặt thành nhiều khúc. Hai người bị bắt cóc để đòi 
tiiềĩn chuộc được cứu thoát vào đúng lúc chúng sắp đem thủ tiêu ...

C ụ  Huỳnh cùng tôi tới xem căn nhà Quốc dần Đảng tại phố Ôn 
N lhư  Hầu.

V ài ngày sau mấy người trong Việt Nam Quốc dân Đảng kéo tới 
Bắíc B>ộ phủ xin gặp cụ Quyền Chủ tịch để thanh minh cho đường lối 
c:ủia đảing mình. Khi cán bộ vào báo cáo, cụ hỏi ngay:

- 'Chúng nó đâu?

V à cụ đứng dậy chống ba toong đi ra. Vừa nhìn thấy họ ở cầu 
t;h<ang, cụ chỉ ba toong vào mặt quát to:

- Đồ kẻ cướp! Đồ vô lại! Quốc gia dân tộc gì chúng mày. Và cụ 
qiuay 1 ưng lại, chống gậy về nơi làm việc.
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Ngày 16/7, trong cuộc họp với các nhà báo, cụ Huỳnh nhân danh 
Quyền Chủ tịch nước, Chính phủ tuyên bố:

- Đoàn kết là cần... để xây dựng nền dân chù cộng hoà, nhưng 
không thể vin vào "đoàn kết" mà làm những điều phi pháp. Tôt 
khuyên mọi Đảng phái, mọi tổ chức quốc dân đoàn kết. Nhưng cũng 
vì quyền lợi quốc gia, tôi phải đem ra trước pháp luật những kẻ làm 
điều phi pháp. Những Đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng châr. 
chính được bảo đảm sự tự do hoạt động trong vòng pháp luật. Pháp 
luật là pháp luật chung... Những kẻ bắt cóc tống tiền, ám sát thì phả 
đem ra pháp luật nghiêm trị. Và mười điều Quốc lệnh mà cụ Hồ và cụ 
Nguyễn (Hải Thần) đã ký có nói đến những trường hợp này, nay tôi 
chi theo đó mà thi hành. Đây không phải là vấn đề đảng phái. Việc 
khám xét vừa rồi là việc phải làm để bảo vệ trị an...".

7.2. Ỷ nghĩa hiển ngôn và ỷ  nghĩa hàm ngôn của Minh triết "DI
bất biến - ửng vạn biển

Trường hợp thứ nhất:
Sách Đại học có câu: "Đại học chi đạo, Tại minh minh đức, Tại 

tân dân, Tại chỉ ư chỉ thiện".

(Đạo học rộng lớn, muốn đi ưên con đường này phải có đức 
sáng, đổi mới lòng dân, đạt đến đạo đức hoàn thiện)

Tựa và lời nói này, trong lần đến nói chuyện với trí thức Thù 
đô khi hoà bình mới lập lại (1954), Bác có lời tâm tình với các vị 
nhân sĩ : "Theo ý riêng tôi, thì hạt nhân ấy (tức là nội dung của lớp 
học tập chính trị mà các vị nhân sĩ đang lĩnh hội - Bt) có thể tóm tắt 
trong 11 chữ " Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân".

Người nói thêm : "Minh minh đức là chính tâm, thân dân tức là 
phục vụ nhân dân, đặt lợi ích tình cảm của nhân dân lên trên hết. 
Nói một cách khác tức là tiên thiên hạ tri ưu như ưu, hậu thiên hạ tri 
lạc như lạc".

(Toàn tập, tập 8, trang 205).

"Tân dân" = "Làm mới nhân dân, làm mới tinh thần của dân", đó 
là một ý tưởng tích cực của Nho gia. Ở luận điểm này Hồ Chí Minh
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clchii thiêm vào từ "Tân" Một chừ "H" thành từ "Thân" đã làm cho ý 
tuưrờng; của Nho gia nhân văn hơn, đàm thắm hơn.

P'hục vụ nhân dân, đặt quyền lợi nhân dân lên trên hết, đó là lý 
tuưrởng; suốt đời của Hồ Chí Minh . Người không hành động ban ơn cho
rứihiàn dân, mà hành động theo ý tưởng "Lo trươc mọi người, hương sau 
rrm;ọi nigười".

Trường hợp thứ hai:
- Ọuản Trọng (730 - 645 ten), nhà chính trị sáng giá của đất nước 

TH rung Hoa thời Tiên Tần trong sách Quản tử cùa mình dâng kế sách 
cỉchìo T'ề Hoàn Công:

"’Nhất niên thụ cốc

Thập niên thụ mộc

Eỉách niên thụ nhân "

(Tính kế một năm thì trồng lúa, tính kế mười năm thì trồng cây, 
títírnh k;ế trăm năm thì trồng người).

Siau Quản Trọng hơn hai thế kỷ, đất nước Trung Hoa có nhà tư 
tuưrờng; bình dân kiệt xuất Mặc Tử (476 - 390 ten). Ông nêu đường lối 
cchio nihà cầm quyền theo phương châm: "Lợi vi bản". Ông khẳng định: 
""Lợi llà cái gốc của chính trị".

"'Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy nhưng thiếu giáo dục 
titnong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn" (Toàn 
tặậịp, tậìp 8, tr 394).

HIỒ Chí Minh còn xây dựng các phạm trù "Gia đình học hiệu", 
"í'tiieu Jgiáo viên", Người dạy ngày nay xã hội ta, mọi gia đình là trường 
hhọỊc. imỗi người công dân là một thầy giáo cho thế hệ trẻ (Toàn tập, tập 
55 „ tr 67).

Trường hợp thứ ba:
"Không có việc gì khó

Chi sợ lòng không bền

Đ)ào núi và lấp biển

Q)uyết chí cũng làm nên"

(Toàn tập, tập 6, tr. 95)
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Có thể vận dụng thông điệp "Dĩ bất biến - ứ ng  vạn biến" vào việc 
nhận thức một số vấn đề lý luận quản lý hiện đại. Trước động thái 
thực tiễn thường có yêu cầu người quản lý biết điều hành công việc 
theo tinh thần quản lý sự thay đổi (Management In Changing). Đó là 
việc "Tri biến": xác định được lộ trình và chiến lược hành động hợp lý 
các nhiệm vụ trên cơ sở phân tích SWOT (Nhận ra điểm mạnh, điểm 
yếu, cơ may, đe doạ) do tổng hợp được lục trí: "Tri kỷ - Tri bỉ" (biết 
mình, biết người); "Tri thế - Tri thời" (Biết tình thế, xu thể - Biết thời 
cơ, nguy cơ); "Tri túc - Tri chi" (Biết thế nào là đủ - Biết đến đâu phải 
dừng).

Quá trình "Tri biến" khi quán triệt "Dĩ bất biến - ứ ng  vạn biến" 
giúp cho người quản lý thành đạt được mục tiêu dễ dàng hơn, toàn 
diện hơn.

Tri túc Tri bì

Quản lý học hiện đại cũng nêu ra 4 kỹ năng then chốt cho người 
quản lý: Trên trục hoành là hai loại kỹ năng: kỹ năng nhận thức sự 
kiện và kỹ năng liên kết các sự kiện.

Trên trục tung là hai loại kỹ năng: Kỹ năng chọn lựa được hành 
động ưu tiên và kỹ năng xử lý hành động thích ứng với hoàn cảnh.

Kỹ năng chọn lựa được ưu tiên cho hành động chính là kỹ năng 
"Dĩ bất biến" còn kỹ năng xử lý hành động thích ứng với hoàn cảnh 
chính là kỹ năng "ứng vạn biến".
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Kỹ nảng ứng xử hành động 
thích ừng hoàn cảnh 

(ứng vạn biến)

ỉ Kỹ năng nhận 
thừc sự kiện

Kỹ năng gắn kết 
sự kiện

động ưu tiên 
(Dĩ bất biến)

Với "Dĩ bất biến - ứng vạn biến", người quản lý có tư duy thì 
I tcoàn thể (Thinking: Global) và hành động thì cụ thể (Action : Local). 
] M hư vậy, ý tưởng của Hồ Chí Minh đã đưa ta nhận thức một số vấn đề 
t tlhen chốt cùa quản lý từ truyền thống đến hiện đại.

Sỉ. Vận dụng Minh triết "Dĩ bẩt biến - ửng vạn biến" vào công tác 
quản lý giáo dục

Từ tháng 9/1945 đến những năm cuối cùa thế kỷ XX, đất nước ta 
điă tiến hành hai cuộc Đổi mói giáo dục và ba cuộc Cải cách giáo 
cdục. Minh triết hành động "Dĩ bất biến - ứng  vạn biến" của Bác Hồ 
cđã được nhừng người điều hành nền giáo dục quán triệt trong việc tổ 
cchức hệ thống giáo dục và hoạt động nhà trường.

Khi cách mạng mới thành công, nước ta dùng chương trình giáo 
(dục Hoàng Xuân Hãn. Trong kháng chiến chống Pháp, nước ta đã tổ 
cchức hệ thống giáo dục phổ thông 9 năm, sau khi thắng Pháp chuyển 
ísang hệ thống giáo dục phổ thông 10 năm và khi đất nước thống nhất 
íáp dụng hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm.

3 4 1



Dù hệ thống giáo dục biến đổi cho thích hợp với từng giai đoạn cách 
mạng và hoàn cảnh người học, song mục tiêu giáo dục, đất nước đã kiên 
trì xây dựng được một nền giáo dục tuân thủ các nguyên tắc Dân tộc - 
Khoa học - Đại chúng, một nền giáo dục của dân, do dân, vì dân.

Theo đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 11, bước sang thập niên 
thứ hai của thế kỷ mới, đất nước tiến hành cuộc chấn hưng giáo dục 
với mục tiêu xây dựng một nền giáo dục "Trung thực - Lành mạnh - 
Hiện đại". Nước ta đang triển khai công cuộc Đổi mới cơ bản và toàn 
diện nền giáo dục. Có thể coi đây là một cuộc siêu cải cách giáo dục 
vì nó thực hiện sự đổi mới toàn diện từ thể chế, cơ cấu hệ thống, nội 
dung, phương pháp giáo dục .

Tiến hành cuộc Đổi mới giáo dục lần này đất nước có thuận lợi về 
Thế và Lực hơn hẳn thời kháng chiến, song cũng không ít khó khăn. 
Khó khăn lớn nhất là nền giáo dục đang phải nhúng vào một trạng thái 
kinh tế có sự giao thoa của ba làn sóng:

- Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

- Kinh tế thị trường.

- Kinh tế tri thức.

Đang có những sự va chạm mạnh về quan điểm giá trị (chù yếu 
io các quan hệ kinh tế của ba làn sóng trên tác động vào giáo dục) đối 
/ới cả 5 cấp độ:

- Nền giáo dục

- Hệ thống giáo dục quốc dân

- Nhà trường

- Quá ữình dạy học

- Sự phát triển nhân cách.

Xuất hiện những nghịch lý giữa một bên lả các tín điều có tính 
ảnh điển về phát triển giáo dục theo trạng thái cũ và một bên là sự sôi 
lộng của thực tiễn do áp lực của thị trường.

Chúng tôi xin nêu một số sự kiện đang diễn ra và trình bày sự 
ìhận thức: không vận dụng sáng tạo tinh thần "Dĩ bất biến - ứng vạn

(42



t  biiến'” thì chúng ta không tránh khỏi sự luẩn quẩn cả về mặt tư duy và 
g gũải pháp hành động.

Phát triển giáo dục ngày nay thường có sự tranh luận: Thương 
r miại ihoá giảo dục hay không thương mại hoả giáo dục, thừa nhận cỏ 
" "rThị trường giáo dục" hay không có phạm trù này?

'Tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề lý luận đã nêu ra là điều cần thiết 
s scong tinh thần "Dĩ bất biến - ứng vạn biến" sỗ là: thúc giục nhà quản 
1 lịý miở ra được nhiều trường, thu hút được nhiều người đi học, kích 
t tihícht lòng ham học hỏi cùa thanh niên, nâng cao kiến thức hiểu biết và 
1 tềăng cường được kỹ năng hành dụng trong đời sống cho họ thì càng 
t téốt cỉho sự phát triển xã hội" (ứng vạn biến). Song tất cả các loại hình 
1 trrường mở ra để thế hệ trẻ được học tập phải có sự quản lý thành nhà 
t trrườrng nhân văn, nhà trường dân chủ (Dĩ bất biến).
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NHft XU At bAn OẠI HỌC ỌUÔC Gin Hà NỘI
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điên thoai: Biên tâp-Ché bản: (04) 39714896; 

Hành chỉnh:(04) 39714899 : Tổng Biên tập: (04) 39715011;
Fax: (04)39714899

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc - Tổng biên tập: TS. PHẠM THỊ TRÂM

Biên tập: MAI HƯƠNG

Chế bản: THANH NHÀN

Trinh bày bìa: QUANG HƯNG

QUẢN LÝ GIÁO DỤC
MỘT SỔ VẨN ĐỂ LỶ LUẬN VẢ THỰC TIÊN_________

Mã số: 2K- 22 ĐH2012 ___
In 1.000 cuốn, khổ 16 X 24 cm tại Công ty TNHH in Thương mại 
và Dịch vụ Nguyễn Lâm
SỐ xuất bẩn: 931 - 2012/CXB/01 - 151ĐHQGHN, ngày 09/8/2012 
Quyết định xuất bản số: 23KH-XH/QĐ - NXBDHQGHN 
In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2012.




