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           MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Nghị quyết Hội nghị lần 2, BCH Trung ương khóa VIII  xác ñịnh: 

“GV là nhân tố quyết ñịnh chất lượng giáo dục và ñược xã hội tôn 

vinh. Chăm lo xây dựng ñội ngũ GV tạo ñược sự chuyển biến về chất 

lượng giáo dục, ñáp ứng ñược những yêu cầu mới của ñất nước”  

     Dự báo phát triển ñội ngũ GV ñược nhiều nhà khoa học quan tâm. 

Do ñặc ñiểm ñịa lý, KT-XH nên việc dự báo ñội ngũ GV ở mỗi tỉnh 

khác nhau. Hiện tại, ở Quảng Ngãi chưa có một ñề tài nào nghiên cứu 

dự báo phát triển ñội ngũ GV THPT.  Vì lý do như vậy ñể ñảm bảo 

ñội ngũ GV THPT trong tỉnh ñủ  số lượng, mạnh chất lượng, phù hợp 

hai ñề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, Quy hoạch phát triển 

mạng lưới cơ sở giáo dục, ñào tạo và dạy nghề tỉnh Quảng Ngãi  ñến 

2020 của tỉnh ñang triển khai. Do vậy, tôi ñịnh hướng vào nghiên cứu 

ñề tài:  “ Dự báo  phát triển ñội ngũ giáo viên trung học phổ thông 

tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020” làm ñề tài luận văn Thạc sỹ 

chuyên ngành Quản lý giáo dục. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác ñịnh biện pháp, 

quy trình quy hoạch phát triển số lượng ñội ngũ GV THPT của tỉnh 

Quảng Ngãi ñến năm 2020 nhằm ñáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục 

nói chung, THPT nói riêng một cách vững chắc.  

3. KHÁCH TH Ể VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU  

a) Khách thể nghiên cứu: Phát triển ñội ngũ GV THPT tỉnh Quảng 

Ngãi. b) Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quy hoạch ñội ngũ GV 

THPT của tỉnh Quảng Ngãi. 
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4. GIẢ THI ẾT KHOA H ỌC 

Đội ngũ GV là lực lượng, là một trong những nhân tố quyết ñịnh 

chất lượng, hiệu quả giáo dục phổ thông nói chung, THPT nói riêng.  

Vì vậy muốn phát triển giáo dục phổ thông bền vững nhất thiết 

phải có dự báo phát triển ñội ngũ GV tương ứng với quá trình phát 

triển giáo dục THPT.  

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

- Xác ñịnh cơ sở lí luận về dự báo phát triển ñội ngũ GVTHPT. 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng ñội ngũ GV THPT và công tác dự 

báo ñội ngũ GVTHPT của tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2001 ñến 2010. 

- Dự báo phương hướng phát triển ñội ngũ GV THPT tỉnh Quảng 

Ngãi  năm 2011 - 2020 và ñề xuất các biện pháp thực hiện dự báo. 

6.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận. 

6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 

6.3. Nhóm phương pháp xử lý dữ liệu. 

7. PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Giới hạn nghiên cứu của ñề tài này là: Dự báo số lượng GV THPT 

của tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2012 ñến 2020. 

8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu luận văn gồm có: 

- Chương 1: Cơ sở lí luận của dự báo phát triển ñội ngũ GV THPT; 

- Chương 2: Thực trạng ñội ngũ GV THPT và việc dự báo phát 

triển ñội ngũ GV Quảng Ngãi hiện nay; 

- Chương 3: Dự báo phát triển ñội ngũ GV THPT tỉnh Quảng 

Ngãi từ năm 2011 ñến năm 2020. 

- Kết luận và khuyến nghị.  
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Chương 1. CƠ SỞ LÍ LU ẬN CỦA DỰ BÁO  PHÁT TRI ỂN    
         ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG H ỌC PHỔ THÔNG 

1.1. Tổng quan nghiên cứu về dự báo phát triển ñội ngũ GV 

Dự báo là một yếu tố vốn có của con người, công tác dự báo ñang 

ñược thực hiện ở nhiều nước, nhiều lĩnh vực. Sự phát triển của dự 

báo có ý nghĩa quan trọng ñể nâng cao trình ñộ quản lý. Không nằm 

ngoài mục ñích ñó, dự báo về giáo dục ñã hết sức quan tâm về vị trí, 

vai trò, mục tiêu, phát triển ñội ngũ GV…Trong ñó, dự báo phát triển 

ñội ngũ GV là nội dung ñược khai thác ở nhiều cấp ñộ, phạm vi khác 

nhau ñược ứng dụng trong thực tiễn.  

Chuyên ngành QLGD có một số luận văn cao học nghiên cứu vấn 

ñề này, các luận văn ñó có những giá trị nhất ñịnh về mặt lý luận, 

thực tiễn. Tại Quảng Ngãi chưa có một ñề tài nào về dự báo phát 

triển ñội ngũ GV THPT cấp tỉnh.Vì vậy, có thể xem ñề tài này là một 

nghiên cứu cần thiết về mặt lý luận và yêu cầu của công tác quản lý. 

1.2. Các khái niệm công cụ 

 1.2.1. Đội ngũ giáo viên THPT 

  1.2.1.1.Khái niệm GV 

  1.2.1.2. Khái niệm GV THPT    

  1.2.1.3. Đội ngũ GV THPT:  Là tập hợp gồm tất cả các GV làm nhiệm 

vụ trong các cơ sở giáo dục gồm: Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng, GV bộ 

môn, GV làm công tác Đoàn, GV làm công tác tư vấn cho HS 

1.2.2. Phát triển giáo viên THPT 

1.2.2.1. Phát triển 

1.2.2.2. Phát triển GV: Phát triển GV của một thời kỳ là số lượng GV 

cần thiết nhằm ñáp ứng yêu cầu giáo dục của cả ngành, ñịa phương 

và trường học trong thời kỳ ñó về mặt số lượng, chất lượng, cơ cấu 
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trình ñộ ñội ngũ. Trong ñề tài này chúng ta chỉ ñi sâu dự báo  phát 

triển ñội ngũ GV ở mức ñộ số lượng. 

1.2.3. Dự báo phát triển ñội ngũ giáo viên THPT 

1.2.3.1. Dự báo  

1.2.3.2. Dự báo  phát triển ñội ngũ GV THPT: Là tiên ñoán có căn cứ 

khoa học về số lượng GV THPT cần thiết nhằm ñáp ứng yêu cầu giáo 

dục của cả ngành, ñịa phương, của trường học. 

1.3. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu dự báo phát triển ñội 

ngũ giáo viên THPT 

1.3.1. Vai trò của dự  báo giáo dục 

Dự báo có vai trò quan trọng ñối với việc ra quyết ñịnh quản lý, là  

việc thường ngày không thể thiếu trong xã hội, tạo cơ sở khoa học 

cho việc hoạch ñịnh các chính sách, xây dựng chiến lược phát triển…  

1.3.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu dự báo  phát triển ñội ngũ GV 

THPT 

Nhân tố quan trọng của việc phát triển GDĐT là ñội ngũ GV, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nói: “N ếu không có thầy giáo thì không có giáo 

dục”. Nghị quyết lần thứ 4, BCH TƯ  khẳng ñịnh: “ Để ñảm bảo chất 

lượng của giáo dục- ñào tạo phải giải quyết vấn ñề thầy giáo”.  

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng ñến dự báo phát triển ñội ngũ giáo 

viên THPT 

1.4.1. Yếu tố khách quan 

1.4.1.1.Khuynh hướng phát triển về kinh tế- xã hội 

1.4.1.2. Sự phát triển dân số và biến ñộng dân cư: Tác ñộng  trực tiếp 

ñến dự báo phát triển giáo dục. 

1.4.2. Yếu tố chủ quan 

1.4.2.1. Sự gia tăng dân số học ñường: Có ý nghĩa rất qua trọng ñến 

dự báo ñội ngũ GV, dự báo tốt số lượng HS thì dự báo GV chính xác. 
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1.4.2.2.Quy ñịnh sỹ số học sinh trên một lớp học: Hiện nay và trong 

những năm tới quy ñịnh bậc THPT tối ña là 45 học sinh/lớp. 

1.4.2.3. Quy ñịnh số môn học, các hoạt ñộng giáo dục: Số môn học,  

hoạt ñộng ngoài giờ trong những năm tới chưa có khả năng thay ñổi . 

1.4.2.4. Thời gian học tập ở trường: Hiện nay, HS học tập ở trường 1 

buổi/ ngày, trong những năm tới chưa có khả năng thay ñổi . 

 1.4.2.5. Việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp: Là yếu tố ảnh hưởng 

trực tiếp có tính quyết ñịnh ñến dự báo phát triền ñội ngũ GV THPT.  

1.4.2.6.  Yếu tố cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng ñến việc quy hoạch ñội 

ngũ GV THPT chính là ñội ngũ GV THPT hiện có: Dự báo phát triển 

ñội ngũ GV phải tính tới sự biến ñộng ñội ngũ GV hiện có … 

1.5. Nội dung và công thức lập dự báo phát triển số lượng  

ñội ngũ giáo viên THPT 

1.5.1. Nội dung lập dự báo 
Thứ nhất: Khảo sát, ñánh giá ñiều kiện KT-XH ảnh hưởng ñến phát 
triển cơ cấu, số lượng  GV THPT.  
Thứ hai: Thống kê ñánh giá ñặc ñiểm của ñội ngũ GV THPT hiện có 
Thứ ba: Lập dự báo học sinh TH, THCS ñể từ ñó xác ñịnh số học 
sinh vào học THPT( (lớp 10). 
Thứ tư: Lập dự báo số GV cần cho các môn học theo các lớp. 
Thứ năm: Lập dự báo số GV mỗi năm từ năm 2012  ñến năm 2020   

(2012 2013)

TS GV moãi naêm 1 moân Soá HS lôùp 10
(soá tieát/lôùp/naêm)+Soá GV nghæ höu

HS/lôùp
=

−

    
(1 )

TS GV THPT Toång soá GV cuûa 13 moân+Soá GV nghæ höu=
 khoái lôùp

 

Thứ sáu: Lập dự báo tổng quy mô GV THPT 10 năm của toàn tỉnh. 

1.5.2. Các công thức tính dự báo số lượng giáo viên THPT: 
Công thức 1. Tính số giáo viên về hưu cần thay thế hàng năm. 
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Công thức 2. Dự báo số GV mỗi môn học phải ñào tạo, bổ sung 

TS HS 9 x (% theo KH naêm) soá tieát x 
HS/lôùp lôùp/naêm

Soá GV moãi naêm=  + 
Ñònh möùc soá tieát/moân/naêm hoïc

TS HS 10 soá tieát TS HS 1  x  + 
HS/lôùp lôùp/naêm

                    

  
  
  
 
 
 

 
 
 

1 soá tieát x 
HS/lôùp lôùp/naêm

 
Ñònh möùc soá tieát/moân/naêm hoïc

  
  

  
 
 
 

 

Công thức 3.    Xác ñịnh số học sinh trong năm học 
  Số HS         Số HS       Tỷ lệ lên lớp      Số HS              Tỷ lệ lưu ban  
Lớp T+1   =    Lớp T    x     Lớp T       +   Lớp T+1    x    Lớp T+1      

Năm N+1    Năm N      Năm N         Năm N           Năm N 

Công thức 4 : Số lượng GV theo thời ñiểm = Số học sinh tại thời 

ñiểm / Định mức HS/GV. 

Công thức 5 : Nhu cầu giáo viên = Số lớp học x  Định mức GV/ lớp.  

Công thức 6 : Số GVTHPT mỗi năm = Tổng số GV mỗi môn cần +  

       GV về hưu của mỗi môn. 

Công thức 7: Tổng số GV THPT giai ñoạn 2012-2020 của Tỉnh =      

       Tổng số GV mỗi năm. 

   Lựa chọn kết quả phương pháp dự báo: Phải ñảm bảo các ñiều 

kiện, nguyên tắc sau: Hệ thống tư liệu chính xác, ñầy ñủ ñáp ứng nhu 

cầu của phương pháp, ñây là yêu cơ bản nhất. Kết quả của phương 

pháp dự báo tối ưu sẽ tính ñến ñược sự tác ñộng của nhiều nhân tố tới 

ñối tượng dự báo. Kết quả dự báo phù hợp với khả năng tính toán 

hiện có, dự báo tối ưu là phát huy ñược tối ña các nguồn lực . . . 

1.6. Cơ sở thực tiễn ñể xây dựng dự báo ñội ngũ giáo viên THPT 

tỉnh Quảng Ngãi trong những  năm sắp tới 

1.6.1. Đặc ñiểm về tình hình ñịa lý, dân cư 
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Tỉnh Quảng Ngãi nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ, gần như nằm 

giữa hai ñầu của ñất nước, diện tích tự nhiên 5.131,5km2.Có 14 

huyện thị bao gồm: 1 thành phố, 5 huyện ñồng bằng, 1 huyện trung 

du, 6 huyện miền núi và 1 huyện hải ñảo với 2/3 diện tích là núi , ñồi. 

Dân số của tỉnh là 1.216.773 người, trên 40 dân tộc ñang chung 

sống (người kinh chiếm 86,72 % ). Có 96.489 học sinh tiểu học/3.886 

lớp, 76.927 học sinh THCS/ 2.289 lớp, 50.800 học sinh học sinh 

THPT /1.112 lớp.Trong 10 năm qua tỉ lệ sinh giảm dần từ 1,457 % 

năm 2000 ñến 2009 chỉ còn là 0,965 %.   

1.6.2. Đặc ñiểm về kinh tế- xã hội 

Sự phát triển kinh tế Quảng Ngãi gắn với l ịch sử kinh tế Duyên 

hải miền Trung và chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tháng 7/1989, 

Quảng Ngãi ñược tách tỉnh, ñến năm 2005 là một trong 10 tỉnh nghèo 

nhất cả nước. Sau khi ñược Chính phủ ñầu tư xây dựng khu công 

nghiệp Dung Quất, năm 2010 ngân sách thu ñứng thứ 7 toàn quốc. 

Quy mô, chất lượng GDĐT không ngừng tăng lên; mạng lưới 

trường lớp mở rộng, mục tiêu XMC- PCTH thực hiện ñúng kế hoạch, 

phổ cập THCS ñạt chuẩn 2008.Mỗi huyện ñều có 1-4 trường THPT. 

1.6.3. Định hướng phát triển nguồn nhân lực những năm tới là cơ 

sở ñể quy hoạch và dự báo phát triển giáo dục và ñội ngũ GV 

THPT:     Trung học phổ thông: Tỷ lệ học sinh THCS vào THPT ñạt 

trên 75% năm 2015 và 85% năm 2020. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỰ BÁO PHÁT TRI ỂN 

ĐỘI NGŨ GV THPT  Ở QUẢNG NGÃI NHỮNG NĂM VỪA QUA 

2.1. Thực trạng giáo dục phổ thông và ñội ngũ giáo viên THPT 

2.1.1. Thực trạng phát triển trường lớp THPT của  Quảng Ngãi. 

Giáo dục THPT tăng trưởng nhanh về quy mô, khi tách tỉnh 

7/1989 có 19 trường THPT  ñến nay có 37 trường công lập với 1.112 

lớp/ 50.800 HS, có 12 Trường THPT ñạt chuẩn quốc gia.  

2.1.2. Định hướng phát triển trường lớp tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới 

Đến năm 2015:HS  THCS vào THPT ñạt 75 %; tỷ lệ lưu ban, bỏ học 

dưới 2% hàng năm; 35% số trường ñạt chuẩn; có 41 trường THPT.  

Đến năm 2020:  80% thanh niên  trong ñộ tuổi ñạt trình ñộ THPT, 

HS THCS vào học THPT trên 80%. Có 46 trường THPT. 

2.2. Thực trạng ñội ngũ giáo GV THPT t ỉnh Quảng Ngãi 

2.2.1. Cơ cấu chung: Toàn tỉnh ñội ngũ cán bộ, GV THPT có 2405 

người trong ñó: Giáo viên 2.211 ( ñạt chuẩn 99,98%) 

 2.2.2. Cơ cấu ñội ngũ giáo viên THPT theo bộ môn : 

Bảng 2.5 . Cơ cấu ñội ngũ giáo viên theo bộ môn năm học 2011-2012  

TT Môn GV 
hiện có 

TBGV/l ớp 
1.112 TT Môn  GV 

hiện có 
TBGV/l ớp 

1.112 

1 Toán 378 0,348 10 CD-CT 53 0,048 

2 Tin 113 0,101 11 Địa lý 108 0,097  

3 Lý 266 0,239 12 T. Anh 257 0,231 

4 KTCN 19 0,015 13 TD 171 0,154  

5 Hóa 202 0,182 14 QP 03  0,002 

6 Sinh 186 0,167 15 HN  00  Học lớp 11 

7 KTNN 8 0,007 16 HĐNGL 00 8 tiêt/tháng/lớp 

8 Văn 300 0,270 17 Tự  chọn 00  Theo ban 

9 Lịch sử 147 0,132     
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2.3. Thực trạng nhận thức về vai trò của giáo dục THPT và dự 

báo phát triển ñội ngũ giáo viên 

2.3.1. Thực trạng nhận thức về ý nghĩa giáo dục THPT là phát 

triển nguồn lực lao ñộng có chất lượng cao, có cần làm dự báo ñội 

ngũ giáo viên. 

Hiện nay, giáo dục ñược cả nước quan tâm với mong muốn nước 

ta có một nền giáo dục tiên tiến, ñáp ứng yêu cầu phát triển của ñất 

nước trong thời ñại mới.  

Tiến sâu vào thời kỳ phát triển hiện ñại và hội nhập, ý thức luật 

pháp ñối với nhà nước pháp quyền, ý thức tự chủ ñối với xã hội dân 

sự của những người trong hệ thống bộ máy nhà nước cũng như của 

người dân còn nhiều mặt hạn chế. 

 2.3.2. Thực trạng nhận thức về phát triển giáo dục THPT là góp 

phần nâng cao chất lượng  nguồn lực lao ñộng nhằm chuyển ñổi 

cơ cấu phát triển KT - XH  của Quảng Ngãi những năm tới. 

Số lượng HS THPT ñi vào ổn ñịnh. Tuy nhiên, kiến thức xã hội, 

 kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, tính linh hoạt, ñộc lập và 

sáng tạo của ña số HS còn yếu. Một số rơi vào tệ nạn xã hội,… 

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ thứ XVIII ch ỉ rõ phải quy hoạch 

mạng lưới trường lớp, xây dựng ñề án nguồn nhân lực của tỉnh ñến 

2020 là yêu cầu cấp bách và ñến nay hai ñề án này  hoàn thành. Qua 

ñó nhận thức việc phát triển giáo dục THPT là cấp thiết. 

2.3.3. Nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của việc dự báo phát 

triển ñội ngũ GV THPT nhằm nâng cao  hiệu quả, chất lượng giáo 

dục THPT của tỉnh. 

Lịch sử nước ta “Tôn sư trọng ñạo” là truyền thống quý báu của 

dân tộc, nhà giáo bao giờ cũng ñược nhân dân yêu mến, kính trọng.  
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Tình hình hiện nay ñòi hỏi phải xây dựng ñội ngũ GV một cách 

toàn diện. Mục tiêu là xây dựng ñội ngũ GV chuẩn hoá, chất lượng, 

ñủ về số lượng, ñồng bộ về cơ cấu,  … 

2.3.4. Nhận thức về dự báo phát triển ñội ngũ GV THPT 

Dự báo phát triển ñội ngũ GV theo nhận thức ñầy ñủ gồm các nội 

dung : số lượng, cơ cấu, chất lượng. Và ñược dự báo một cách ñồng 

bộ, thống nhất. Trong ñó công tác dự báo số lượng về ñội ngũ GV, 

nhất là bậc THPT cực kỳ quan trọng.  

2.4. Thực trạng những biện pháp và quy trình xây dựng dự báo 

phát tri ển ñội ngũ giáo viên THPT Tỉnh Quảng Ngãi  

2.4.1. Thực trạng quy hoạch, xây dựng ñội ngũ giáo viên 

Từ khi tái lập tỉnh tháng 7/1989 ñến nay, Quảng ngãi chưa có một 

ñề tài nào về quy hoạch phát triển ñội ngũ GV THPT. 

2.4.2. Các kết quả ñạt ñược 

2.4.2.1.Số lượng: Định mức GV ñạt tỉ lệ là 1,96 GV/lớp. 

2.4.2.2.Trình ñộ chuyên môn: 99,8% GV ñạt chuẩn và trên chuẩn. 

2.4.2.3.Về ñộ tuổi:  Đa số GV THPT hiện tại dưới 35 tuổi (chiếm 

48,36%),  tỉ lệ giáo viên là người dân tộc thiểu số chiếm 2,93%.  

2.5. Đánh giá chung về phát tri ển ñội ngũ GV THPT T ỉnh Quảng Ngãi 

2.5.1. Mặt mạnh: Số lượng GV hằng năm tăng lên ñáp ứng  nhu cầu 

dạy học, chất lượng ñội ngũ GV không ngừng nâng lên. Tuổi ñời GV  

dưới 35 tuổi cao  ñó là lực lượng nòng cốt cho giai ñoạn 2012-2020. 

2.5.2. Mặt yếu:  Thiếu GV THPT so với qui ñịnh, GV phân bố không 

ñồng ñều giữa các vùng. Đánh giá chất lượng giáo dục, giảng dạy 

còn nặng về hình thức. Khả năng ñiều hành và tổ chức hoạt ñộng 

giáo dục, giảng dạy  chưa ñáp ứng ñược yêu cầu hiện nay. 
2.5.3. Cơ hội:   BCH TƯ có Chỉ thị 40-CT/TW   về xây dựng, nâng 

cao chất lượng ñội ngũ nhà giáo, CBQL. Bộ GDĐT tổng kết Chiến 



 13 

lược phát triển giáo dục ñến năm 2010 và xây dựng chiến lược phát 

triển giáo dục 2011-2020 xác ñịnh những mục tiêu phấn ñấu làm kim 

chỉ nam cho hoạt ñộng giáo dục ñào tạo. Luật Giáo dục, Điều lệ 

trường học, cơ chế chính sách và ñiều hành của Nhà nước tạo hành 

lang pháp lý ngày càng thuận lợi cho phát triển giáo dục 

2.6.4. Thách thức: Một bộ phận GV trình ñộ chuyên môn còn yếu, 

chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ñổi mới giáo dục. Công tác dự báo, lập 

kế hoạch, quy hoạch ñào tạo, bồi dưỡng và sử dụng ñội ngũ GV 

THPT thực hiện chưa tốt. 

CHƯƠNG 3.  DỰ BÁO PHÁT TRI ỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI  

VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2020 

3.1.  Dự báo phát triển ñội ngũ giáo viên 

3.1.1. Dự báo sự phát triển dân số: Dân số trong ñộ tuổi ñến trường 

là ñiểu kiện cần ñể xác ñịnh quy mô, số lượng học sinh ñi học.  

   Bảng 3.1. Dự báo dân số trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ñến 2020 

Năm Tổng dân số 
Độ tuổi 

0-5 
Độ tuổi 

6-10 
Độ tuổi 
11-14 

Độ tuổi 
15-17 

2011 1.219.762 114.154 93.935 84.422 88.128 

2012 1.220.904 112.948 94.291 79.885 83.283 

2013 1.222.046 112.541 94.793 76.175 76.963 

2014 1.223.190 112.530 95.577 75.057 68.445 

2015 1.224.335 112.669 95.169 74.051 64.141 

2016 1.225.481 112.793 94.584 73.844 61.015 

2017 1.226.628 112.920 93.418 75.185 60.164 

2018 1.227.776 113.053 93.060 76.315 57.758 

2019 1.228.962 113.184 93.059 76.147 56.982 

2020 1.230.076 113.314 93.227 75.568 57.369 
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3.1.2. Dự báo sự phát triển  số lượng học sinh THPT hàng năm 

    Bằng 3 cách tiếp cận dự báo số lượng học sinh ta có dự báo số 

lượng học sinh tỉnh Quảng Ngãi 2012 - 2020 như sau: 

 Bảng 3.7 : Dự báo số lượng học sinh THPT tỉnh Quảng Ngãi 2012-2020 

Năm học 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

DS 15-17 88.128 83.283 76.963 68.445 64.141 61.015 60.164 57.785 56.982 57.369 

HS lớp 9 22.216 20.571 18.732 19.408 18.847 18.075 19.379 19.485 20.200 20.900 

T.mới 10 15.884 15.120 14.049 14.556 14.229 13.737 14.825 15.198 16.362 17.138 

TS. HSlớp 10 16.100 15.339 14.246 14.753 14.414 13.909 15.003 15.373 16.526 17.309 

TS. HSlớp 11 17.165 16.032 15.278 14.168 14.685 14.349 13.827 14.932 15.308 16.453 

HS lớp 12 17.539 17.024 16.181 15.405 14.294 14.798 14.453 13.937 15.037 15.411 

Tổng số HS 50.800 48.395 45.705 44.327 43.393 43.057 43.283 44.242 46.871 49.173 

Tỉ lệ ñi học/ 
ñộ tuổi 

57,65 58,11 59,39 64,76 67,65 70,57 71,94 76,56 82,26 85,71 

Tỉ lệ hs vào 
10/hs lớp 9 

71,50 73,50 75,00 75,00 75,50 76,00 76,50 78,00 81,00 82,00 

3.1.2.1 Tiếp cận dự báo số học sinh THPT theo phần mềm  của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo  (Cách tiếp cận 1) 

Chương trình này là phương pháp thông dụng  ñể dự báo số lượng 

HS. Nó cho phép tính số liệu HS trong hệ thống, dựa vào dự báo dân số 

trong ñộ tuổi, tỷ lệ học sinh lưu ban,  lên lớp, tuyển mới…, lấy số liệu 

thực tế năm học 2011-2012 của tỉnh hiện có ñể tính (kết quả bảng 3.2). 

3.1.2.2. Tiếp cận dự báo số học HS THPT Theo ñịnh hướng phát 

triển GDĐT của tỉnh từ năm 2011 ñến năm 2020  (Cách tiếp cận 2) 

 Căn cứ ñề án: Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, Quy hoạch 

phát triển mạng lưới cơ sở GDĐT ñến 2020 quy ñịnh tỉ lệ tuyển sinh 
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vào 10  và số liệu về học sinh lưu ban, bỏ học.. từ ñó tính ñược số 

liệu HS ñi học THPT trong tỉnh (kết quả bảng 3.4). 

3.1.2.3. Tiếp cận dự báo số học sinh THPT  phương pháp chuyên 

gia. (Cách tiếp cận 3):  Phương pháp này thực hiện bằng cách lập 

phiếu xin ý kiến các chuyên gia am hiểu lĩnh vực quản lý giáo dục. 

Trên cơ sở ñó, chúng ta có ñược số học sinh dự báo cho các năm. 

Phân tích và lựa chọn phương án: Trên cơ sở của 3 cách tiếp 

cận  ta thấy 3 cách ñều có những ưu, nhược ñiểm. So sánh số liệu các 

năm  với thực tiễn trên tôi chọn cách tiếp cận thứ 2, cách tiếp cận này  

làm cơ sở ñể dự báo sự phát triển ñội ngũ GV THPT  ñến năm 2020. 

3.1.3. Dự báo sự phát triển ñội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng 

Ngãi ñến năm 2020: Trên cơ sở dự báo số HS ñi học THPT ta dự 

báo ñược số lượng GV THPT như sau: 

3.1.3.1. Dự báo GV bằng phương pháp ñịnh mức HS/GV 

   Bảng 3.8. Số lượng GV THPT ñến năm 2020  Theo ñịnh mức HS/GV 

STT Năm học 
Tổng số 

HS 
Số lượng 
GV cần Tổng số lớp 

1 2012-2013 48.395 2.420 1.075 

2 2013-2014 45.705 2.285 1.016 

3 2014-2015 44.327 2.216 985 

4 2015-2016 43.393 2.170 964 

5 2016-2017 43.057 2.153 957 

6 2017-2018 43.283 2.164 962 

7 2018-2019 44.242 2.212 983 

8 2019-2020 46.871 2.344 1.042 

9 2020-2021 49.173 2.459 1.093 
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Thông tư 35 của Bộ GDĐT, Bộ Nội Vụ quy ñịnh GV mỗi lớp 

THPT không quá 2,25; Thông tư số 12 của Bộ GDĐT ban hành Điều 

lệ trường THCS, THPT  thì ñịnh mức HS/GV là 20. 

Số lượng giáo viên theo thời ñiểm = Số học sinh tại thời ñiểm : 

ñịnh mức HS/GV (ta có bảng 3.8 ở trang 13). 

3.1.3.2. Dự báo quy mô GV Phương pháp dựa vào ñịnh mức GV/lớp 

 Nhu cầu giáo viên ñược tính  =  Số lớp học  x   ñịnh mức GV/ 

lớp Theo quy ñịnh GV mỗi lớp THPT không quá 2,25; mỗi lớp 

không quá 45 HS. Năm học 2011-2012, Quảng Ngãi có 50.800 HS 

với 1.112 lớp (có 45,59 HS/lớp). Đây sẽ là cơ sở chuẩn ñể tính toán:  

Bảng 3.9. Kết quả dự báo số lượng GVTHPT theo ñịnh mức GV/lớp 

TT Năm học Tổng số HS Tổng số lớp Số GV cần  
1 2011-2012 50.800 1.112 2.211 (Hiện có) 

1 2012-2013 48.395 1.062 2.388 

2 2013-2014 45.705 1.003 2.256 

3 2014-2015 44.327 972 2.188 

4 2015-2016 43.393 952 2.142 

5 2016-2017 43.057 944 2.125 

6 2017-2018 43.283 949 2.136 

7 2018-2019 44.242 970 2.183 

8 2019-2020 46.871 1.028 2.313 

9 2020-2021 49.173 1.079 2.427 

3.1.3.3. Dự báo giáo viên  theo  phương pháp ñịnh mức công tác 

Nhu cầu GV = Khối lượng công tác hàng tuần : ñịnh mức 

lao ñộng hàng tuần của GV.  

Định mức công tác tuần GV gồm: Số tiết các môn học + số tiết 

kiêm nhiệm GV trong tuần/lớp.Theo kế hoạch THPT tại công văn số 

7608 Bộ GDĐT thì số tiết TB /lớp/ tuần là 28,85. Ngoài ra, số tiết 
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kiêm nhiệm của GV khoảng 15% số tiết/tuần, số giờ lao ñộng dành 

cho GV ñi học tập - bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khoảng 6% và 

số giờ dự phòng cho GV nghỉ hộ sản, bệnh, làm việc khác khoảng 

8% (tổng cộng là 28 %). Như vậy, khối lượng lao ñộng hàng tuần của 

GV của năm học 2011-2012 với 1.112 lớp ñược tính như sau: (28,85 

tiết/tuần x 1.112 lớp ) + (28% x 28,85 x 1.112 lớp ) = 39.697,60 

Theo quy ñịnh GV mỗi lớp THPT không quá 2,25; quy ñịnh số 

tiết dạy/tuần của GV THPT là 17. Từ ñó chúng ta tính ñược số lượng 

GV cần cho năm học 2010-2011 với 1.112 lớp là 39.697,60/17 = 

2.335 GV.Tương tự như trên ta có dự báo số lượng ñội ngũ GV 

THPT  là:  

Bảng 3.10. Kết quả dự báo nhu cầu GV THPT theo ñịnh mức công tác 

Năm học TS lớp TS giờ 
laoñộng/tuần 

ñộng/tuần 

Số GV 
cần có 

Tỉ lệ GV/lớp 

2011-2012 1.112 39.697,60 2.335 2,09 

2012-2013 1.075 39.714 2.336 2,17 

2013-2014 1.016 37.507 2.206 2,17 

2014-2015 985 36.376 2.140 2,17 

2015-2016 964 35.609 2.095 2,17 

2016-2017 957 35.334 2.078 2,17 

2017-2018 962 35.519 2.089 2,17 

2018-2019 983 36.306 2.136 2,17 

2019-2020 1.042 38.463 2.263 2,17 

2020-2021 1.093 40.352 2.374 2,17 

3.1.3.4. Phân tích ñể lựa chọn phương án tối ưu 

Qua kết quả của các phương pháp tính trên chọn kết quả của 

phương pháp dự báo nhu cầu giáo viên THPT theo ñịnh mức GV /lớp 
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(Bảng 3.8) là phù hợp. Còn hai kết quả của phương pháp dự báo số 

lượng GV/ ñịnh mức công tác, HS/GV làm phương án kiểm chứng. 

3.1.3.5. Dự báo nhu cầu giáo viên cần bổ sung thêm hàng năm 

Tại Quảng Ngãi hằng năm số giáo GV không còn tiếp tục công 

tác (nghỉ chế ñộ, thôi việc, chuyển công tác…) khoảng 1%. Kết quả 

dự báo GV THPT cần ñào tạo thêm hoặc giảm thể hiện : 

    Bảng 3.12 . Số lượng GV THPT cần bổ sung hằng năm  

TT Năm học 
Số lượng 
GV cần  

Số GV 
nghỉ hưu  

Số  GV giảm 
1% hàng năm 

Số  GV cần bổ sung 
Tăng(+), Giảm (-) 

1 2011-2012 2211   
2 2012-2013 2.388 26 24 127 

3 2013-2014 2.256 20 23 -89 

4 2014-2015 2.188 57 22 -11 

5 2015-2016 2.142 52 22 28 

6 2016-2017 2.125 50 21 54 

7 2017-2018 2.136 58 22 91 

8 2018-2019 2.183 66 22 137 

9 2019-2020 2.313 36 24 190 

10 2020-2021 2.427 67 25 206 

Cùng với việc dự báo quy mô phát triển ñội ngũ GV, tìm kiếm các 

nguồn bổ sung cho ñủ số lượng GV dự báo, cần ñặc biệt chú trọng 

ñến tính ñồng bộ, hợp lý về cơ cấu chuyên môn, tính chuẩn hóa về 

trình ñộ, tính cân ñối giữa các vùng miền . 

3.1.3.6. Dự báo nhu cầu số lượng giáo viên THPT theo bộ môn 

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục THPT ban hành tại quyết ñịnh  16 

của Bộ GDĐT: Quy ñịnh số tiết trung bình/môn/lớp/tuần thì cách 

tính ñịnh mức GV bộ môn cho từng môn học theo công thức sau: 

(Số tiết/tuần/lớp/môn) x tổng số lớp +  28%(kiêm nhiệm) 

                                             Định mức giờ / tuần / GV 
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Bảng 3.13. Kết quả tính nhu cầu số lượng GV THPT của từng bộ môn  

Nhu cầu GV theo ñịnh mức chuẩn 
TT Môn Số tiết 

TBm/lớp 
 Hiện có 2012-2013 2015-2016 2020-2021 

1 Toán 3,67 378 357 326 332 

2 Tin 1,66 113 134 120 137 

3 Vật lý 2,32 266 188 168 191 

4 KTCN 0,41 19 33 30 34 

5 Hóa học 2,25 202 182 163 185 

6 Sinh học 1,49 186 121 108 123 

7 KTNN 0,25 8 20 18 21 

8 Ngữ văn 3,59 300 291 261 295 

9  Lịch Sử 1,58 147 128 115 130 

10 CD - CT 1,00 53 81 73 82 

11 Địa 1,58 108 128 115 130 

12 Anh văn 3,50 257 283 254 288 

13 Thể dục 2,00 171 162 145 165 

14 GDQP 1,00 3 81 73 82 

15 Nghề PT 0,33 

16 Tự chọn 2,22 

Hiện tại không có GV tại các trường THPT 
chỉ sử dụng GV các Trung tâm 

17 
Hoạt ñộng 

tập thể 
Không có giáo viên bộ môn nên sử dụng GVCN 

18 
Hoạt ñộng 

NGLL 
Không có giáo viên bộ môn nên sử dụng GVCN 

19 
GD hướng 

nghiệp 
Không có giáo viên bộ môn nên sử dụng GV kỹ thuật hoặc GVCN 

20 
Giáo viên 
TN-TH 

Mỗi trường tối thiểu phải có 3 GV: Vật lý, hóa học và sinh học, hiện 
tại các trường ĐHSP ñã ñào tạo loại hình GV này 

  Tổng 28,85 2211 2129 1909 2164 

Từ năm học 2009-2010 cấp THPT thực hiện chương trình giáo 

dục mới, nên cơ cấu ñội ngũ GV bộ môn có sự thay ñổi tăng, giảm 

GV các môn  (tùy thuộc vào học sinh ñăng ký học phân ban, nâng 
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cao). Do vậy kết quả dự báo nhu cầu GV THPT dựa trên phương 

pháp ñịnh mức GV/lớp ñược thể hiện ở bảng sau: 

     Bảng 3.14. Kết quả dự báo số lượng GV tính theo ñịnh mức GV/lớp 

Tổng số GV cần (người) 
Năm học 

GV  

hiện có  Số lớp Số GV 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

2011-2012 2.111 1.112     

2012-2013 2.111 1.075 2.407 296 

2013-2014 2.407 1.016 2.273 -134 

2014-2015 2.273 985 2.204 -69 

2015-2016 2.204 964 2.158 -46 

2016-2017 2.158 957 2.141 -17 

2017-2018 2.141 962 2.152 11 

2018-2019 2.152 983 2.200 48 

2019-2020 2.200 1.042 2.331 131 

2020-2021 2.331 1.093 2.445 114 

Trên ñây là các phương pháp thường dùng ñể tính số lượng GV 

cần có, nguồn gốc ñể ñưa ra ñịnh mức tính là giống nhau nên kết quả 

không khác biệt nhau nhiều. Tuy nhiên, các phương pháp này có thể 

dùng ñể bổ sung cho nhau, kiểm chứng lẫn nhau. 

Lập kế hoạch tuyển GV phải tính cụ thể và căn cứ vào số HS, số 

lớp nhằm ñảm bảo số lượng GV. Khi nói ñến ñội ngũ GV là nói ñến 

nguồn lực của một cấp,việc dự báo lại phải xem xét ñến cơ cấu về ñộ 

tuổi, phát triển dân số, các ñịnh mức …Đó là một quá trình khá phức 

tạp, người dự báo cần phải xem xét ñể có sự lựa chọn ñúng. 

Những năm qua Quảng Ngãi chỉ mới phát triển ñội ngũ GV theo 

hướng tự nhiên, thiếu dự báo khoa học, nên ñội ngũ GV không ñồng 

bộ cơ cấu. Vì vậy, khi bổ sung ñội ngũ GVcần tính cụ thể chương 

trình các môn ở THPT. Từ năm 2012  GV ở tỉnh ñã ñáp ứng nhu cầu 
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tối thiểu nhưng chưa ñồng bộ về cơ cấu, ñể giải quyết vấn ñề này cần 

thời gian và có một chiến lược dự báo chính xác, khoa học.  

3.2. Các biện pháp quản lý nhằm thực hiện dự báo  

3.2.1. Phân cấp quản lý ngành và quản lý Nhà nước về giáo dục và 

quản lý ñội ngũ GV 

Mục tiêu, ý nghĩa biện pháp: Hiệu lực, hiệu quả của dự báo phát 

triển số lượng ñội ngũ GV bắt nguồn từ vấn ñề tổ chức và quản lý 

nhà nước về giáo dục. Các biện pháp thực hiện cụ thể: 

-  UBND Tỉnh giao chỉ tiêu tuyển GV phù hợp quy mô phát triển 

cấp học THPT. Tăng cường  quản lý nhà nước về giáo dục về dự báo, 

kiểm tra chuyên môn, quản lý chất lượng giáo dục... 

- Điều tra sinh viên của tỉnh học sư phạm và dựa trên dự báo phát 

triển ñội ngũ GV THPT từ nay ñến năm 2020 ñể tính toán cụ thể nhu 

cầu ñào tạo, kế hoạch tuyển dụng GV hằng năm. 

- Nâng cao năng lực, trình ñộ của ñội ngũ cán bộ QLGD. Tiếp tục  

phân cấp cho Hiệu trưởng Trường THPT chủ ñộng các vấn ñề: dự 

báo, kế hoạch hóa công tác quản lý; tuyển sinh;... 

- Trên cơ sở quy ñịnh về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của nhà 

nước, hoàn thiện nội dung hồ sơ quản lý GV, hiện ñại hoá quản lý 

thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.  

- Xây dựng thang ñiểm thi ñua chuẩn,  Sau khi tổng kết thi ñua, 

kết quả sẽ ñược thông báo rộng rãi, công khai trong toàn ngành. 

3.2.2. Xây dựng  quy trình nghiên cứu  dự báo phát triển giáo dục  

3.2.2.1. Thành lập tiểu ban lập dự báo GV THPT cấp tỉnh ,ngành. 

3.2.2.2. Quy trình nghiên cứu lập dự báo phát triển giáo dục (Đội 

ngũ giáo viên): -  Xây dựng khung lý luận nghiên cứu. 

- Tổ chức khảo sát các yếu tố ảnh hưởng ñến xu thế phát triển giáo 

dục  (số lượng giáo viênTHPT) 
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-Xác ñịnh mục tiêu, yêu cầu của quy mô phát triển giáo dục  (số 

lượng giáo viên THPT) 

  - Xác ñịnh dự báo giáo dục (giáo viên THPT) 

3.2.3. Quản lý có hiệu quả mạng lưới trường THPT ñã ñược quy 

hoạch ñể phát triển ñội ngũ GV THPT 

- Triển khai tốt ñề án quy hoạch mạng lưới trường lớp của tỉnh từ 

nay ñến năm 2020 ñã ñược phê duyệt. 

- Đẩy nhanh tốc ñộ xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

3.2.4. Sử dụng hợp lý cơ sở vật chất,  tài chính cho giáo dục THPT 

và phát triển ñội ngũ giáo viên THPT 

  Cơ sở vật chất-TBDH, tài chính là phương tiện lao ñộng sư phạm 

của GV-HS, là ñiều kiện thiết yếu ñể tiến hành quá trình dạy học. Nó 

chỉ phát huy tác dụng nếu như nó thực sự trở thành một nhân tố của 

quá trình giáo dục, phù hợp với mục ñích, nội dung, phương pháp, 

hình thức tổ chức giáo dục.Những việc cần làm trong biện pháp này: 

- Đầu tư ngân sách cho công tác ñào tạo sau chuẩn và bồi dưỡng 

GV hợp lý và có hiệu quả . 

- Đầu tư thiết bị dạy học ñạt chuẩn cho các trường THPT. Tăng 

cường nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản theo ñúng tinh thần ñầu tư 

phát triển cho một lĩnh vực thuộc quốc sách hàng ñầu.  

     - Hàng năm, ngân sách chi cho giáo dục cần phải ñáp ứng mức chi 

tối thiểu như hiện nay ñang thực hiện theo mức: Ngân sách hàng năm 

nhà trường = 80 % chi lương + 20 % Chi khác. 

3.2.5. Tổ chức, xây dựng và thực hiện tốt chế ñộ chính sách ñối với 

ñội ngũ nhà giáo 

Trong nhiều năm qua Đảng và nhà nước ñã có những chính sách 

cụ thể về chế ñộ cho GV, việc này nếu tiếp tục làm như hiện nay là 

tốt ñể tạo ñiều kiện cho GV hoàn thành tốt các nhiệm vụ . 
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3.2.6. Quy ñịnh rõ công tác luân chuyển ñối với ñội ngũ nhà giáo 

không ñể ảnh hưởng tới sự ổn ñịnh phát triển giáo dục của các trường 

Nội dung  này cần phải có một ñề án cụ thể, rõ ràng, minh bạch 

thì sẽ có hiệu quả rất cao trong phát triển giáo dục. 

3.2.7. Quản lý thực hiện tốt chính sách cử tuyển phù hợp với thực tiễn 

Tiếp tục việc ñào tạo theo ñịa chỉ, cử tuyển ñối với vùng ñồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng có ñiều kiện KT-XH ñặc biệt khó khăn. Công 

khai việc tuyển sinh theo hình thức cử tuyển. 

3.2.8. Tổ chức thu hút tiềm năng của xã hội vào quá trình phát 

triển giáo dục và giáo viên THPT 

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, có cơ chế minh bạch huy 

ñộng nguồn vốn ñóng góp cho ngành giáo dục. Thực hiện chính sách 

bình ñẳng hưởng thụ nhu cầu học tập của học sinh; hỗ trợ các  

ñối tượng diện chính sách có ñiều kiện tham gia học tập 

3.3. Khảo nghiệm tính hợp lý của các biện pháp 

Để kiểm chứng sự cần thiết các biện pháp dự báo phát triển ñội 

ngũ GV THPT tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020, tôi tiến hành thăm dò 

ý kiến của cán bộ am hiểu về lĩnh vực này trong ngành. Trên cơ sở 

ñiều tra các phiếu hỏi nhận thấy các nhóm biện pháp dự báo phát 

triển ñội ngũ GV THPT ñều ñược hầu hết cán bộ quản lý ñồng tình, 

ñiều ñó chứng minh tính cấp thiết, khả thi của dự báo số lượng HS và 

GV THPT. Từ ñó làm cho người quản lý cấp trên cần phải nhận thức 

ñược công tác dự báo là công việc cần thiết cho công tác quản lý . 
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KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

Từ kết quả nghiên cứu ñã nêu ở các chương I,II,III tôi cho 

rằng mục ñích và các nhiệm vụ nghiên cứu ñề ra của ñề tài khoa học: 

“Dự báo phát triển ñội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Ngãi ñến 

năm 2020 ” ñã ñược thực hiện. Qua lí luận và thực tiễn của vấn ñề 

nghiên cứu, tôi rút ra một số kết luận như sau: 

1. Kết luận 

  a) Dự báo giáo dục là một nội dung không thể thiếu ñược trong quy 

hoạch phát triển tổng thể KT-XH. Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 BCH 

TW Đảng khóa VIII ñã chỉ rõ một trong các biện pháp ñể thực hiện 

giải pháp ñổi mới quản lí giáo dục ñào tạo là tăng cường công tác dự 

báo và kế hoạch hóa của sự phát triển giáo dục có tầm quan trọng ñặc 

biệt và phải ñưa giáo dục vào quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 

của cả nước và từng ñịa phương. Vì vậy dự báo, quy hoạch giáo dục 

ñào tạo nói chung, dự báo phát triển ñội ngũ GV nói riêng ñóng vai 

trò rất quan trọng trong công tác quản lí giáo dục, giúp người quản lí 

hoạch ñịnh giáo dục cho tương lai, ñảm bảo hệ thống phát triển vững 

chắc, hài hòa, cân ñối, phù hợp với quy luật khách quan, làm cơ sở ñể 

xây dựng các kế hoạch chung và ngắn hạn. 

     Đội ngũ GV chính là “nhân tố quyết ñịnh chất lượng, là nguồn 

nhân lực chủ yếu thực hiện các mục tiêu giáo dục”. Muốn phát triển 

giáo dục, vấn ñề then chốt là phải phát triển ñội ngũ GV cả về số 

lượng, chất lượng và cơ cấu bộ môn. Dự báo ñội ngũ GV là một 

trong những nội dung quan trọng của phát triển giáo dục do ñó cần 

ñược quan tâm nghiên cứu trên cả nước cũng như ở từng ñịa phương 

  b) Trên cơ sở lí luận dự báo phát triển ñội ngũ GV THPT, vận dụng 

vào thực trạng tỉnh Quảng Ngãi tôi nhận thấy: Thời gian qua giáo dục 

THPT ñã phát triển theo xu thế chung của toàn quốc. Đặc biệt giáo 
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dục THPT phát triển rất nhanh về quy mô HS, hệ thống trường lớp và 

ñội ngũ GV. Tuy nhiên, do chưa chú trọng ñến công tác dự báo một 

cách có hệ thống nên còn nhiều hạn chế về sắp xếp, ñào tạo, bồi 

dưỡng ñội ngũ dẫn ñến những bất cập giữa quy mô phát triển và khả 

năng ñáp ứng. Đó là tình trạng thiếu GV cục bộ ở một số bộ môn, tỉ 

lệ GV so với ñịnh mức chuẩn: GV/lớp chưa ñảm bảo…Do ñó, chất 

lượng giáo dục toàn diện, ñặc biệt là các bộ môn thực hành còn nhiều 

hạn chế trong việc dạy và học ở trường THPT. Như vậy, việc dự báo 

ñội ngũ GV THPT trên ñịa bàn tỉnh là rất cần thiết và cấp bách ñể 

ñáp ứng hai ñề án của tỉnh: Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, 

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, ñào tạo và dạy 

nghề tỉnh Quảng Ngãi  ñến 2020.. 

  c) Dựa vào những lí thuyết khoa học của dự báo, ñề tài ñã dự báo 

ñược phát triển ñội ngũ giáo viên THPT ñến năm 2020; từ ñó quy 

hoạch, sắp xếp, bố trí và xây dựng các mục tiêu theo từng giai ñoạn 

từ nay ñến năm 2020. Đồng thời ñề tài cũng ñã xây dựng một hệ giải 

pháp nhằm thực hiện các nội dung trong dự báo. Những kết quả của 

ñề tài có thể sử dụng làm căn cứ khoa học ñể ngành GDĐT tỉnh 

Quảng Ngãi xây dựng các ñề án, các kế hoạch về ñào tạo, bồi dưỡng, 

sắp xếp, bố trí và sử dụng ñội ngũ giáo viên THPT trong tỉnh. 

       2. Khuyến nghị 

 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 

   Cần sớm thể chế hóa luật giáo dục một cách cụ thể, hướng dẫn 

thực hiện quản lí giáo dục một cách thống nhất trên phạm vi cả nước. 

   Chỉ ñạo triển khai, thực hiện thật sự khoa học trong việc xây dựng 

chương trình, SGK, bồi dưỡng GV ñể ñáp ứng ñược thực tế. 

  Thực hiện phân cấp quản lí toàn diện theo ngành. Riêng về quản lí 

nhân sự ñề nghị chính phủ phân cấp: Giao cho sở GDĐT chủ ñộng 
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xây dựng kế hoạch biên chế, chủ ñộng tuyển chọn và tuyển dụng GV 

theo kế hoạch giao bảo ñảm ñủ ñịnh mức GV theo lớp.  

  Chỉ ñạo ñổi mới công tác ñào tạo ở các trường sư phạm ñể nâng 

cao chất lượng ñào tạo, gắn ñào tạo với sử dụng. 

  Tăng cường ñầu tư kinh phí ñể xây dựng mạng lưới trường lớp 

theo hướng “ trường ñạt chuẩn quốc gia”. 

 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở GDĐT Quảng Ngãi 

  UBND tỉnh Quảng Ngãi cần cụ thể hóa mục tiêu phát triển  CBQL 

giáo dục và GV THPT  bằng chính sách cụ thể ñể thật sự nâng vị trí, 

vai trò của người GV trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. 

    Ngoài những chính sách chung, Tỉnh cần có chính sách riêng như: 

thu hút “nhân tài”, chuyển ñổi GV…ñể tạo ra những chuyển biến mới 

về chất của GV, tạo ñộng lực ñể GV THPT cống hiến hết mình cho 

sự nghiệp giáo dục. 

    Ngành GDĐT Quảng Ngãi cần sớm có những quy hoạch cụ thể  

phát triển GDĐT ñến năm 2020 phù hợp với nghị quyết ñại hội Đảng 

bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII như sau: 

- Cần có một ñề án khả thi về quy hoạch phát triển ñội ngũ GV THPT 

ñảm bảo các yêu cầu về số lượng, chất lượng, cân ñối các bộ môn. 

- Cần tham mưu những chính sách cụ thể ñể khuyến khích giáo viên 

ñi học ñể nâng chuẩn. 

 Đối với các trường THPT Trong tỉnh 

     Cần lập kế hoạch phát triển HS của trường từ nay ñến năm 2020, 

trên cơ sở ñó dự báo, lập nhu cầu ñội ngũ GV và cơ cấu GV từng bộ 

môn ñể tham mưu cho Sở GDĐT dự báo, lập kế hoạch ñội ngũ GV. 

     Tăng cường công tác kiểm tra ñể xây dựng ñội ngũ GV THPT có 

phẩm chất ñạo ñức, năng lực sư phạm, trình ñộ chuyên môn tốt ñể 

ñáp ứng nhu cầu ñổi mới phát triển GDĐT ñến năm 2020. 


