
1 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

      Quán triệt các định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển văn 

hóa, về nâng cao chất lượng GDĐT, gần 35 năm thành lập và phát 

triển, được sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương; của lãnh đạo 

thành phố cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên của trường, Trường TH Văn hóa- Nghệ thuật ĐN đã có nhiều cố 

gắng trong xây dựng cơ sở vật chất, môi trường học tập; phát triển 

nâng cao chất lượng ĐNGV và cán bộ quản lý, tổ chức bồi dưỡng, 

đào tạo và liên kết với các trường cao đẳng, đại học trong nước đã 

đào tạo trên 7.000 giáo viên, cán bộ, diễn viên VHNT có trình độ sơ 

cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học .., đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực 

phục vụ trong ngành VHNT, GDĐT trên địa bàn thành phố cũng như 

các tỉnh, thành trong khu vực. Hiện nay, trước yêu cầu phát triển, đổi 

mới của đất nước cũng như xây dựng TP.ĐN văn minh hiện đại, đòi 

hỏi nhà trường phải phát triển ở một tầm cao mới, như tinh thần Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân TP.ĐN: " Duy trì và phát triển Trường 

Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Đà Nẵng, đào tạo cán bộ văn hóa 

cho thành phố Đà Nẵng và khu vực, tiến tới nâng cấp thành Trường 

cao đẳng trong giai đoạn 2001-2005"; tuy nhiên do thiếu một số điều 

kiện, trong đó quan trọng nhất là tiêu chí về đội ngũ cán bộ, giáo viên 

còn bất cập nên trong hơn 10 năm qua Đề án nâng cấp vẫn không 

được thông qua; ngoài ra, một khi chính thức được nâng cấp lên cao 

đẳng với đòi hỏi từ việc tăng quy mô đào tạo, thay đổi nội dung 

chương trình, phương pháp... và quy định về tiêu chuẩn đội ngũ 

giảng viên theo Điều lệ Trường cao đẳng, thì yêu cầu về việc phát 

triển ĐNGV là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp thiết đối với sự 

nghiệp phát triển GDĐT của nhà trường. Với thực tế như vậy, hơn 
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nữa nội dung này chưa có đề tài nào nghiên cứu thực tế tại nhà 

trường nên trên cơ sở khảo sát thực trạng hiện nay, nghiên cứu cơ sở 

lý luận, các công trình khoa học, các đề tài có liên quan để tìm ra các 

biện pháp mang tính khả thi nhằm xây dựng, phát triển ĐNGV đáp 

ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo hiện nay cũng như nâng cấp 

Trường lên bậc cao đẳng là một việc làm hết sức cần thiết đối với 

nhà trường. Từ những lý do nêu trên, kế thừa có chọn lọc các thành 

quả quản lý của nhà trường, tác giả chọn đề tài "Biện pháp phát triển 

đội ngũ giáo viên  Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng 

trong giai đoạn hiện nay" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Quản lý giáo dục của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

        Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV Trường Trung học Văn 

hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. 

3. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu 

       3.1. Khách thể 

       Công tác quản lý nhân sự Trường Trung học Văn hóa-Nghệ 

thuật Đà Nẵng. 

       3.2. Đối tượng nghiên cứu 

       Các biện pháp phát triển ĐNGV của Trường TH Văn hóa-Nghệ 

thuật ĐN. 

4. Giả thuyết khoa học 

       Nếu chọn lựa, đề xuất và áp dụng một số biện pháp phát triển 

ĐNGV của Trường TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN theo hướng áp dụng 

lý thuyết quản lý nguồn nhân lực phù hợp với thực tiễn thì sẽ nâng 

cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDĐT 

của nhà trường. 
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5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

       - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc phát triển ĐNGV Trường 

TH Văn hóa-Nghệ thuật ĐN. 

       - Đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐNGV Trường TH Văn 

hóa-Nghệ thuật ĐN. 

       - Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV Trường TH Văn hóa-

Nghệ thuật ĐN. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

       - Khảo sát thực trạng quản lý trong thời gian từ năm 2001 đến 

2011. 

      - Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu phát 

triển đến năm 2020. 

7. Phƣơng pháp nghiên cứu 

       7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

       Sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ 

thống hóa....để nghiên cứu toàn bộ các tư liệu liên quan đến đề tài 

nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. 

7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 Sử dụng các phương pháp quan sát, điều tra bằng phiếu hỏi, 

phỏng vấn, trao đổi, lấy ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm, 

phân tích thực tiễn nhằm mục đích thu thập thông tin phục vụ cho đề 

tài. 

       7.3. Phương pháp hỗ trợ khác 

       Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu, kết quả  

nghiên cứu. 

8. Cấu trúc luận văn  

       Ngoài phần mở đầu; kết luận, khuyến nghị và danh mục tài liệu 

tham khảo; nội dung luận văn được cấu trúc trong 3 chương : 



4 

 

Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu tìm ra các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên 

Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà nẵng chắc chắn sẽ là một 

khâu đột phá, nhằm góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bất 

cập, đồng thời đưa ra những biện pháp mang tính thực tế, khả thi để 

phát triển đội ngũ giáo viên của nhà trường đáp ứng yêu cầu của hoạt 

động đào tạo hiện nay cũng như nâng cấp trường lên bậc cao đẳng 

trong tương lai. 

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục 

1.2.1.1. Quản lý 

1.2.1.2. Quản lý giáo dục 

1.2.1.3. Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục 

1.2.2. Khái niệm đội ngũ giáo viên 

1.2.2.1. Đội ngũ 

1.2.2.2. Đội ngũ giáo viên 

1.2.3. Phát triển đội ngũ giáo viên 

1.2.3.1. Phát triển  

1.2.3.2. Phát triển ĐNGV 

1.3. NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƢỜI GV TCCN VHNT 

1.3.1. Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay 

1.3.2. Những yêu cầu đối với ngƣời giáo viên TCCN 

1.3.2.1. Vị trí, vai trò của giáo viên trong nhà trường 

1.3.2.2.Yêu cầu về phẩm chất, năng lực 



5 

 

1.3.3. Những yêu cầu đặc thù đối với ngƣời giáo viên TCCN 

VHNT 

Đòi hỏi cao nhất của người giáo viên VHNT đó là phải có khả 

năng tự thực hành và hướng dẫn thực hành cho học sinh vì đa phần 

các bộ môn VHNT, biểu diễn và giảng dạy có quan hệ khăng khít với 

nhau; bên cạnh đó người giáo viên còn phải có khả năng nghiên cứu, 

tự bồi dưỡng rèn luyện tay nghề song song với việc đổi mới phương 

pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy. 

1.4. LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TCCN 

1.4.1. Mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên 

1.4.2. Phát triển đội ngũ giáo viên theo lý thuyết quản lý nguồn 

nhân lực 

1.4.2.1. Nguồn nhân lực 

1.4.2.2. Lý thuyết quản lý nguồn nhân lực 

1.4.2.3. Quản lý nguồn nhân lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Mô hình quản lý nguồn nhân lực theo Leonard Nadler 

Quản lý nguồn 

 nhân lực 

Phát triển nguồn 

nhân lực 

Sử dụng nguồn 

nhân lực 
Môi trƣờng nguồn 

nhân  lực 

 Giáo dục 

 Đào tạo  

 Bồi dưỡng  

 Phát triển 

 Tự học, tự 

nghiên cứu 

 Tuyển dụng  

 Sàng lọc 

 Bố trí 

 Sử dụng 

 Đánh giá 

 Mở rộng chủng 

loại việc làm 

 Mở rộng quy mô 

việc làm 

 Phát triển tổ chức 

 Đãi ngộ 
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*Phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt 

động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời 

gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của 

người lao động.  

* Sử dụng nguồn nhân lực là hoạt động xuyên suốt trong quản lý 

nguồn nhân lực, đảm bảo cho tổ chức có đội ngũ có đủ về số lượng, 

mạnh về chất lượng, hợp lý về cơ cấu thông qua việc tuyển dụng bố 

trí, sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực.  

* Môi trường nguồn nhân lực  là điều kiện tiền đề cho nguồn 

nhân lực phát triển. Nguồn nhân lực chỉ phát triển khi tổ chức ngày 

càng lớn mạnh về quy mô, đa dạng và phong phú về việc làm. 

1.4.3. Các nội dung phát triển đội ngũ giáo viên TCCN 

1.4.3.1. Phát triển năng lực nghề nghiệp 

* Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV  

Xây dựng quy họach, kế hoạch phát triển ĐNGV phải gắn liền 

với đào tạo, bồi dưỡng; tuyển chọn, sử dụng, bố trí, kiểm tra, đánh 

gía; đãi ngộ, tạo điều kiện, môi trường làm việc cho ĐNGV.     

* Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV  

- Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV giúp cho ĐNGV học tập, nghiên 

cứu nhằm nâng cao trình độ cơ bản, nâng cao chất lượng theo hướng 

hiện đại hóa và chuẩn hóa ĐNGV.  

1.4.3.2. Sử dụng đội ngũ giáo viên  

 - Tuyển chọn ĐNGV, tuyển thêm giáo viên cho nhà trường là 

một nội dung quan trọng nhằm bổ sung nhu cầu nhân sự cho nhà 

trường, bảo đảm nguồn nhân lực cho sự phát triển của nhà trường 

- Sử dụng giáo viên là phân công nhiệm vụ cho giáo viên, bổ 

nhiệm vào một chức danh cụ thể, phù hợp với năng lực, trình độ, 

chuyên môn của từng người.   
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 - Kiểm tra, đánh giá ĐNGV để thường xuyên nắm vững thực 

trạng, kết quả hoạt động của ĐNGV. 

1.4.3.3. Xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực phát triển 

ĐNGV 

Xây dựng môi trường làm việc, tạo động lực cho ĐNGV chính là 

sự ổn định và tạo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vất chất 

và tinh thần, xây dựng văn hóa nhà trường, tạo được sự an tâm cho 

ĐNGV.  

1.4.4. Các yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ giáo viên 

1.4.4.1. Qui mô đào tạo và cơ cấu, phát triển ngành nghề 

1.4.4.2.Chế độ chính sách đối với giáo viên 

1.4.4.3. Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học 

1.4.4.4. Mở rộng chức năng của tổ chức 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

Làm rõ một số khái niệm liên quan đến ĐNGV và phát triển 

ĐNGV; GDNN; những yêu cầu đối với người giáo viên TCCN cũng 

như người giáo viên VHNT; các nội dung cơ bản về  phát triển nguồn 

nhân lực, nêu rõ mục đích phát triển ĐNGV, phát triển ĐNGV theo 

thuyết phát triển nguồn nhân lực và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển ĐNGV, đây là cơ sở để xây dựng các biện pháp phát triển 

ĐNGV Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN  hiện nay.  

Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  

TRƢỜNG TRUNG HỌC VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT  

2.1.1. Mục đích khảo sát 

2.1.2. Nội dung khảo sát 

2.1.3. Phƣơng pháp và đối tƣợng khảo sát 
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2.2. KHÁI QUÁT VỀ TRƢỜNG TH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT  

ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Quá trình phát triển 

       Gắn liền với môi trường hoạt động và phát triển của văn hóa 

thành phố, Trường Trung học Văn hóa- Thông tin Quảng Nam Đà 

Nẵng được thành lập năm 1977 trực thuộc Ty Văn hóa-Thông tin 

tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ), đến năm 1982, hợp nhất với Trường 

Lý luận nghiệp vụ khu vực Trung Trung bộ thuộc Bộ Văn hóa (đóng 

tại Đà Nẵng) thành Trường Trung học Văn hóa- Thông tin tỉnh 

Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) và sau khi chia tách tỉnh, Ủy ban nhân 

dân TP.ĐN ban hành Quyết định số 3832/1998/QĐ-UB, ngày 

07/7/1998 thành lập lại Trường TH Văn hóa- Nghệ thuật thành phố 

ĐN.  

2.2.2. Vị trí chức năng nhiệm vụ của trƣờng.   

2.2.2.1. Vị trí 

2.2.2.2. Chức năng  

2.2.2.3. Nhiệm vụ 

2.2.3. Tổ chức bộ máy 

2.2.4. Điều kiện cơ sở vật chất 

2.3.5. Hoạt động đào tạo 

2.3.5.1. Quy mô đào tạo 

2.2.5.2. Kết quả đào tạo 

2.2.6. Định hƣớng phát triển 

* Định hướng phát triển Trường Cao đẳng VHNT Đà Nẵng  
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Từ giai đoạn 2012 -2020 nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo 

bậc cao đẳng chính quy và liên thông cho các đối tượng cán bộ làm 

công tác văn hóa - thông tin cơ sở, diễn viên các chuyên ngành thanh 

nhạc, múa, nhạc cụ dân tộc, phương tây, diễn viên Tuồng, dân ca bài 

chòi, giáo viên sư phạm nhạc, họa. Tiếp tục đào tạo trình độ sơ và 

trung cấp VHNT. Duy trì liên kết đào tạo với các trường đại học 

VHNT để đào tạo liên thông lên đại học và vừa làm vừa học. Mở 

rộng và phát triển quy mô đào tạo một số chuyên ngành mới và đào 

tạo các ngành truyền thống của địa phương. Tăng cường, đầu tư công 

tác nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ 

thuật. Phấn đấu nâng cấp lên bậc đại học VHNT sau năm 2020. 

* Cơ cấu đội ngũ cán bộ giáo viên, giảng viên 

 - Cơ cấu theo trình độ 

Bảng 2.4. Trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên 

(Nguồn Đề án thành lập Trường Cao đẳng VHNT ĐN) 

TT Trình độ 
Hiện 

có 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

1 Tiến sĩ 0 02 04 

2 Thạc sĩ 7 25 31 

3 Đại học 43 40 49 

4 Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 10 13 16 

  Cộng: 60 80 100 

 * Cơ sở vật chất 

Đầu tư để tăng diện tích học tập, làm việc: Tiếp tục duy tu để 

sử dụng tốt cơ sở hiện có và xây dựng mới cơ sở 2 tại Hòa Liên, Hòa 

Vang, với tổng kinh phí đầu tư thêm là : 84.622.480.000 đồng, trên 

diện tích đất: 50.000 m
2
 với trang thiết bị đảm bảo theo quy định.

 

 * Quy mô đào tạo  
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 Trong giai đoạn 2012-2020, quy mô đào tạo tăng dần theo hướng 

tăng học sinh cao đẳng và giảm học sinh trung cấp, đến năm học 

2020-2021, tổng số học sinh đạt 1.560 học sinh, trong đó học sinh 

trung cấp là 270 và cao đẳng là 1.290. 

2.3. THỰC TRẠNG ĐNGV TRƢỜNG TH VHNT ĐN 

2.3.1. Thực trạng về số lƣợng ĐNGV 

Tổng số là 60 người, trong đó, giáo viên cơ hữu: 42 người; quản 

lý và phục vụ:18 người. Do đặc thù giảng dạy VHNT (nhiều lớp chỉ 

một thầy một trò...) nên với số lượng hiện có không đảm bảo kế 

hoạch giảng dạy hàng năm vì vậy nhiều giáo viên phải dạy vượt giờ. 

Số giáo viên trẻ chiếm đa số; phân bố đều ở các tổ bộ môn, tuy hàng 

năm có tuyển mới bổ sung, nhưng do bất cấp từ trước nên nhiều tổ bộ 

môn vẫn còn tình trạng vừa thừa số giáo viên chưa đảm bảo chuẩn, 

vừa thiếu giáo viên có năng lực, trình độ. 

Bảng 2.7. Tổng hợp số lượng giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng của 

nhà trường 

(Nguồn Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học cung cấp) 

TT 
Đội ngũ 

giáo viên 

Tổng 

số 
Nam Nữ 

Trình độ chuyên môn 

Giáo 

sƣ 

PGS 

T.S 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Khác 

1 GV biên chế 

và hợp đồng 
42 19 23 0 0 07 35 

 

2 GV thỉnh 

giảng 
40 35 05 01 14 22 01 

NSND 

02  

 Tổng cộng 82 54 28 01 14 29 36 02 

2.3.2. Thực trạng về cơ cấu ĐNGV 
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2.3.2.1. Cơ cấu trình độ 

 Bảng 2.8. Cơ cấu đội ngũ giáo viên của nhà trường 

(Nguồn Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học cung cấp) 

 
Tổng 

cộng 
Thạc sĩ 

Đang học 

cao học 
Tốt nghiệp Đại học 

Số lượng 42 07 10 25 

Tỷ lệ %  16,7% 23,8% 59,5% 

* Trình độ Ngoại ngữ: A: 06/42 (tỉ lệ: 14,3%). B: 27/42 (64,2%).  

C: 05/42 (12 %). Đại học: 04/42 (9,5%). 

* Trình độ Tin học: A: 17/42 (40,5%). B: 16/4 (38%. Trung cấp: 

02/42 (4,8%). Đại học: 01/42 (3,4%. Thạc sĩ: 01/42 ( 3,4%). 

* Nghiệp vụ sư phạm: Tốt nghiệp ngành sư phạm: 09/42  (21,4%). 

Chứng chỉ bậc 1: 31/42 (73,8%). Chứng chỉ bậc 1: 02/42 (04,8%). 

* Trình độ chính trị: Cao cấp: 01/42  (02,4%). Sơ cấp: 14/42 

(33,3%). 

 Phần lớn giáo viên chỉ mới có trình độ ngoại ngữ A, B (gần 

80%) nên chưa đạt yêu cầu; còn 5 giáo viên phải được bồi dưỡng tin 

học để đảm bảo đạt 100%. Ngoài 09 giáo viên tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành sư phạm âm nhạc; số còn lại đều đã học chứng chỉ sư 

phạm bậc 1, bậc 2. Về chính trị có 27 giáo viên chưa được đào tạo 

hoặc bồi dưỡng lý luận chính trị.  

2.3.2.2. Cơ cấu độ tuổi, giới tính, thâm niên 

Bảng 2.9. Tuổi đời của đội ngũ giáo viên của nhà trường  

(Nguồn Phòng Hành chính Tổ chức cung cấp) 

Tổng số 

giáo viên 

< 30 tuổi Từ 30- < 40 t Từ 40 -<50 t > 50 tuổi 

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 

42 08 19% 22 52,4% 11 26,2% 01 2,4% 
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* Về tuổi đời, tuổi đời từ dưới 30 đến dưới 40 chiếm 76%, chủ 

yếu là những giáo viên mới ra trường, giảng dạy trên 5 năm, số giáo 

viên này được đào tạo bài bản, đủ tiêu chuẩn. Hạn chế cơ bản là thiếu 

kinh nghiệm trong giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục và năng lực 

kỹ năng thực hành (biểu diễn, sáng tác..) chưa đạt yêu cầu.  

Nhìn chung, với ĐNGV tương đối trẻ, thời gian công tác giảng 

dạy còn dài, do đó cần phải có chiến lược và biện pháp phát triển kịp 

thời trở thành lực lượng nòng cốt của nhà trường. 

 * Cơ cấu giới tính, có 19 nam (chiếm 45,26%) và 23 nữ (chiếm 

54,74%), cơ cấu tương đối hợp lý do khối ngành đào tạo VHNT giáo 

viên nữ thường nhiều hơn giáo viên nam....tuy nhiên, trong từng bộ 

môn cơ cấu chưa thật hợp lý. 

* Về thâm niên giảng dạy 

Bảng 2.10. Thâm niên giảng dạy của ĐNGV của nhà trường 

(Nguồn Phòng Hành chính Tổ chức cung cấp) 

Tổng số 

giáo viên 

< 5 năm Từ 5 – 10  Từ 11 – 20  > 20 năm 

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 

42 12 28,6% 22 52,4% 06 14,2% 02 4,8% 

Lực lượng quan trọng nhất của nhà trường hiện nay là số giáo 

viên có thâm niên giảng dạy từ trên 5 năm đến 10 năm (chiếm hơn 

70%); đây là số giáo viên được đào tạo chính quy, am hiểu được đối 

tượng và môi trường giáo dục. 

2.3.3. Thực trạng về chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

2.3.3.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức 

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp 

luật của nhà nước; không ngừng học tập nâng cao nhận thức chính 

trị; có ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ tốt, có ý thức làm chủ 

tập thể. ĐNGV vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục; giáo 
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viên là đảng viên còn mỏng, trình độ lý luận chính trị còn thấp. Vẫn 

còn một bộ phận giáo viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ, 

thiếu tinh thần làm chủ tập thể, ít quan tâm đến sự phát triển ĐNGV.  

2.3.3.2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

Đa phần giáo viên được đào tạo chính quy bài bản. Tuy nhiên cơ 

cấu chuyên môn chưa đạt yêu cầu, tốc độ đào tạo chậm. Ngoại ngữ 

còn hạn chế, chưa tích cực nghiên cứu khoa học. Hầu hết giáo viên 

có trình độ tin học cơ bản, nhưng khả năng ứng dụng vào công tác 

giảng dạy chưa đem lại hiệu quả cao.  

2.3.3.3. Nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên thực hiện nghiêm các quy định dạy và học, lên lớp có 

đầy đủ giáo trình, giáo án; tổ chức thi, kiểm tra học kỳ theo đúng quy 

chế; thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế đào tạo.Ngoài một 

số giáo viên tốt nghiệp sư phạm âm nhạc, số giáo viên còn lại tốt 

nghiệp các đại học chuyên ngành nên đã được nhà trường cử đi học 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2.  

2.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐNGV 

2.4.1. Quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên  

Về quy hoạch, kế hoạch  

Kết quả khảo sát về hiệu quả thực hiện biện pháp quy hoạch 

ĐNGV, khi điều tra 50 người gồm 15 cán bộ quản lý và 35 giáo viên 

cho thấy: 

Bảng 2.11. Kết quả khảo sát về hiệu quả thực hiện biện pháp quy 

hoạch ĐNGV 

Số 

lƣợng 

khảo 

sát 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 

50 17 34% 23 46% 10 20% 00 00% 
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*Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  

Nhà trường đã cử hàng chục giáo viên học cao học, đại học bằng 

2 và cao cấp chính trị; góp phần chuẩn hóa ĐNGV. Cử giáo viên 

tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, 

chính trị, ngoại ngữ, tin học.... tham gia các hội thi, hội thảo, các lớp 

phổ cập kiến thức thực hành như múa, thanh nhạc, mỹ thuật...Tuy 

nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn còn bất cập, chưa đồng bộ. 

2.4.2. Tuyển dụng, sử dụng, kiểm tra đánh giá đội ngũ giáo viên  

Tuyển dụng: nhà trường đã từng bước kế hoạch hóa công tác 

tuyển dụng; cơ cấu tương đối hợp lý nhưng vẫn phụ thuộc vào việc 

xét duyệt của cấp trên và chất lượng còn nhiều hạn chế. 

Bố trí sử dụng: Đa số giáo viên được bố trí giảng dạy đúng  

chuyên ngành đào tạo, tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên chưa đảm 

bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sư phạm. Tồn tại là chưa có 

văn bản pháp quy giao định mức cho các trường trung cấp VHNT về 

số học sinh/giáo viên; ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng ĐNGV. 

  Bảng 2.12. Kết quả khảo sát về hiệu quả việc bố trí, sử dụng ĐNGV 

Số 

lƣợng 

khảo 

sát 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 

50 15 30% 25 50% 10 20% 00 00% 

*Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên 

Hiện tại trong thực tế, công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV của 

Trường chưa có gì mới, hằng năm nhà trường tiến hành đánh giá giáo 

viên thông qua công tác dự giờ, thao giảng, thi giáo viên giỏi theo kế 

hoạch năm học; kiểm tra việc giáo viên thực hiện quy chế chuyên 

môn, quy chế đào tạo và bình bầu, đánh giá cuối năm. 
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Bảng 2.13. Kết quả khảo sát về hiệu quả công tác 

 kiểm tra, đánh giá chất lượng ĐNGV 

Số 

lƣợng 

khảo sát 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 

50 10 20% 21 42% 17 34% 02 04% 

2.4.3. Xây dựng môi trƣờng, tạo động lực phát triển ĐNGV 

2.4.3.1. Về ổn định việc làm 

Nhà trường đã tăng dần được quy mô đào tạo, ổn định việc làm 

cho ĐNGV, tích cực đầu tư tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng 

dạy, xây dựng cảnh quan nhà trường...tạo nên điều kiện thuận lợi cho 

giáo viên tin tưởng, an tâm công tác. Tuy nhiên  lĩnh vực VHNT khó 

tăng nhanh quy mô như các ngành nghề đào tạo khác. 

2.4.3.2. Chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên 

Có nhiều cố gắng tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần, vật 

chất của ĐNGV. Thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ. Mức 

độ thực hiện các khoản trên chưa tương xứng với công sức đóng góp 

của cán bộ giáo viên; thu nhập, tiền thưởng nhìn chung còn thấp.  

2.4.3.3. Xây dựng văn hóa nhà trường: 

Đã có nhiều cố gắng tập trung ổn định tổ chức, xác định lại tầm 

nhìn, sứ mạng, thiết kế môi trường cảnh quan sư phạm, củng cố mối 

quan hệ nội bộ, văn hóa ứng xử, tôn trọng đồng nghiệp, người học; 

chọn logo nhà trường, trang bị đồng phục...nhằm hướng đích xây 

dựng nhà trường thành một tổ chức học hỏi.  
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2.4.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển ĐNGV nhà trƣờng 

Điểm mạnh 

- Hầu hết giáo viên có đạo đức; 

an tâm công tác, nhiệt tình. Đa 

số tuổi đời còn trẻ. 

- Nhiều giáo viên tích cực  học 

tập nâng cao trình độ. 

- Thực hiện quy hoạch, công tác 

tuyển dụng đúng quy định, đáp 

ứng yêu cầu cơ cấu chuyên môn. 

-Đa số giáo viên được bố trí phù 

hợp với chuyên môn. 

- Có quy chế về dân chủ cơ sở, 

quy định về kiểm tra, đánh giá. 

-Các chế độ, chính sách được 

chi trả kịp thời, đúng quy định. 

Cơ hội 

-Đảng và nhà nước quan tâm 

đào tạo nguồn nhân lực VHNT. 

 - Chủ trương thành phố ủng hộ 

nâng cấp lên cao đẳng nhờ đó 

thu hút nhiều học sinh, đảm bảo 

điều kiện phát triển ĐNGV. 

-Nhu cầu hưởng thụ VHNT của 

xã hội ngày nâng cao và hợp tác  

quốc tế phát triển. 

Điểm yếu 

- Cơ cấu chưa được đồng bộ. 

- Còn một số giáo viên chưa đạt 

chuẩn nghiệp vụ TCCN. Tin 

học, ngoại ngữ còn hạn chế. 

- Một bộ phận giáo viên thiếu ý 

chí tiến thủ, không tích cực học 

tập nâng cao trình độ. 

-Chưa có chiến lược phát triển 

ĐNGV Chế độ đãi ngộ chưa 

cao, môi trường làm việc còn 

khó khăn. Chưa chú trọng xây 

dựng văn hóa nhà trường, xây 

dựng nhà trường thành tổ chức 

biết học hỏi. 

Thách thức 

- Mức lương thấp. 

- Công tác tuyển sinh khó. 

-Không có trường đào tạo giáo 

viên giảng dạy trung cấp VHNT. 

- Chế độ, chính sách còn bất 

cập,  ảnh hưởng nhất đến công 

tác phát triển ĐNGV như định 

mức kinh phí trên học sinh; chế 

độ thanh toán học phí đào tạo... 

 

Sơ đồ 2.2. Phân tích SWOT về thực trạng phát triển ĐNGV 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

Nhà trường phải đánh giá đúng thực trạng ĐNGV đồng thời có 

những kế sách về giáo dục nhận thức, quy họach, đào tạo bồi dưỡng, 

tuyển dụng, bố trí, đề bạt, kiểm tra, đánh giá, chăm lo đời sống, tạo 

động lực, xây dựng môi trường làm việc, giảng dạy một cách thật sự 

hợp lý......thì mới thực hiện tốt việc xây dựng, phát triển ĐNGV. 

Chƣơng 3 

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

TRƢỜNG TRUNG HỌC VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG 

3.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 

3.1.6. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 

 3.2. CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGUC 

GIÁO VIÊN TRƢỜNG TH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐN. 

3.2.1. Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên về phát 

triển ĐNGV. 

3.2.1.1. Mục đích 

3.2.1.2. Nội dung  

3.2.1.3. Tổ chức thực hiện 

3.2.2. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV 

3.2.2.1. Mục đích 

3.2.2.2. Nội dung  

3.2.2.3. Tổ chức thực hiện 

3.2.3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 
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3.2.3.1. Mục đích 

3.2.3.2. Nội dung  

3.2.3.3.Tổ chức thực hiện 

3.2.4.Thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn giáo viên. 

3.2.4.1. Mục đích 

3.2.4.2.Tổ chức thực hiện 

3.2.5. Sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên 

3.2.5.1. Mục tiêu  

3.2.5.2. Nội dung  

3.2.5.3. Tổ chức thực hiện 

3.2.6.Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV 

3.2.6.1. Mục đích 

3.2.6.2. Nội dung 

3.2.6.3.Tổ chức thực hiện 

3.2.7. Xây dựng môi trƣờng làm việc, tạo động lực phát triển 

ĐNGV 

3.2.7.1. Mục đích  

3.2.7.2. Nội dung 

3.2.7.3.Tổ chức thực hiện 

3.2.8. Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất 

Bảy biện pháp phát triển ĐNGV như trình bày trên đây, mỗi biện 

pháp đều có vị trí quan trọng, vai trò nhất định tác động đến ĐNGV, 

những yếu tố đó cấu thành một biện pháp tổng lực nhằm phát triển 

ĐNGV nhà trường đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng và đồng 

bộ về cơ cấu đáp ứng được yêu cầu phát triển nhà trường. Do đó 

không thể thực hiện từng biện pháp riêng lẻ mà cần phải thực hiện 

một cách đồng bộ và có sự phối hợp với nhau theo từng công đoạn để 

phát huy tác dụng tổng hợp của các biện pháp. 
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        Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp  phát triển ĐNGV 

3.3. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI 

CỦA CÁC BIỆN PHÁP 

3.3.1. Các bƣớc tiến hành khảo nghiệm 

Bảng 3.3: Tổng hợp ý kiến của CBQL và ĐNGV 

 về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 

 

Các 

biện 

pháp 

Tính cần thiết Tính khả thi 

CBQL 
1X  

ĐNGV 
2X  

Điểm 

TB 
1X & 

2X  

Thứ 

bậc 

CBQL 
1X  

ĐNGV 
2X  

Điểm TB 
1X &

2X  

Thứ 

bậc 

BP 1 2.73 2.54 2.63 7 2.53 2.57 2.55 6 

BP 2 2.80 2.77 2.78 3 2.80 2.54 2.67 5 

BP 3 2.93 2.80 2.86 2 2.93 2.74 2.83 2 

BP 4 2.60 2.57 2.58 5 3.00 2.66 2.83 2 

BP 5 2.53 2.80 2.66 4 2.93 2.83 2.88 1 

BP 6 2.66 2.51 2.58 5 2.66 2.80 2.73 4 

BP 7 3.00 2.83 2.91 1 2.53 2.51 2.52 7 

3.3.2. Kết quả khảo nghiệm 

Theo tổng hợp bảng 3.3, cả cán bộ quản lý và ĐNGV đều đánh 

giá cao tính cần thiết và khả thi các biện pháp mà tác giả luận văn 

nêu ra, từ đó có thể khẳng định việc triển khai thực hiện bảy biện 
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pháp nêu trên có tính khả thi cao và rất cần thiết đối với Trường TH 

Văn hóa Nghệ thuật ĐN không những trong giai đoạn hiện nay mà 

cho cả khi trường đã được nâng cấp thành trường cao đẳng. 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

Trong chương này, đề tài đề ra bảy biện pháp để phát triển 

ĐNGV nhà trường. Qua khảo sát đều cần thiết và khả thi. Mỗi biện 

pháp là một phần cấu thành hệ thống các biện pháp, kết quả của biện 

pháp này là cơ sở, là tiền đề và điều kiện để thực hiện các biện pháp 

khác hoặc ngược lại. Do vậy cần thực hiện đồng bộ các biện pháp 

trên thì mới đem lại hiệu quả trong công tác phát triển ĐNGV. 

 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

a) KẾT LUẬN 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 có 

nêu: " Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đảm bảo 

nguồn nhân lực phù hợp về trình độ, cơ cấu ngành nghề, đáp ứng 

được nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố", Trường TH 

Văn hóa Nghệ thuật ĐN là một cơ sở đào tạo VHNT, đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương, 

xây dựng và phát triển sự nghiệp VHNT thành phố. Để chuyển mình 

đi lên cùng nhịp đập của sự phát triển thành phố, trong thời gian qua 

nhà trường đã có sự quan tâm nhất định đến việc phát triển đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên vừa để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào 

tạo hiện nay vừa để đáp ứng cho định hướng phát triển trường trong 

thời gian đến đưa nhà trường phát triển đi lên. Để đáp ứng từ đòi hỏi 

thực tế đó của nhà trường, tác giả đã đặt vấn đề nghiên cứu " Biện 

pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học Văn hóa Nghệ 

thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay". Trên cơ sở nghiên cứu về 
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cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận, thông qua khảo sát thực trạng công tác 

phát triển ĐNGV, Luận văn đã đề xuất bảy biện pháp để phát triển 

ĐNGV Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN là: 

Biện pháp 1 Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên về 

phát triển ĐNGV. Biện pháp 2 Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát 

triển ĐNGV. Biện pháp 3 Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng 

ĐNGV. Biện pháp 4 Thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn ĐNGV. 

Biện pháp 5 Sử dụng hợp lý ĐNGV. Biện pháp 6 Tăng cường công 

tác kiểm tra, đánh giá ĐNGV. Biện pháp 7 Xây dựng môi trường làm 

việc, tạo động lực phát triển ĐNGV. 

Qua khảo nghiệm thực tế, bảy biện pháp mà luận văn nêu ra đều 

rất cần thiết và có tính khả thi cao.  

b) KHUYẾN NGHỊ                                                                                                           

1. Đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục Đào tạo 

- Đến nay nhà trường vẫn áp dụng chế độ giờ giảng giáo viên 

theo các quy định tại văn bản  số 238/VHTT/ĐT ngày 26/02/1981 

của Bộ Văn hóa Thông tin, vì các quy định chế độ giờ giảng theo quy 

định tại Quyết định 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ 

Giáo dục Đào tạo không thật sự phù hợp với đặc thù đào tạo văn hóa 

nghệ thuật (một số chuyên ngành như múa, mỹ thuật, văn hóa có số 

giờ chuẩn quá cao so với thực tế đang áp dụng tại trường). Do vậy, 

kiến nghị Bộ Văn hóa Thế thao Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Giáo 

dục Đào tạo sớm ban hành chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung 

cấp VHNT.  

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm triển khai Quyết 

định số 3067/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2011"về việc phê duyệt Quy 

hoạch phát triển nguồn nhân lực nhóm ngành Văn hóa-Thể thao giai 

đoạn 2011-2020" và Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo 
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các trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020 (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ); đồng thời hỗ trợ kinh phí để nhà trường thực hiện đào 

tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGV. 

- Kiến nghị Bộ Giáo dục-Đào tạo có chính sách nhất quán về 

việc phát triển GDNN, những vấn đề bất cập hiện nay phải được giải 

quyết sớm để tạo điều kiện cho hệ đào tạo TCCN được ổn định, phát 

triển bền vững như: vấn đề ồ ạt mở các trường đại học, cao đẳng 

chưa đảm bảo chất lượng nhưng thu hút phần lớn thí sinh của hệ 

TCCN gây nên hệ quả là thiếu thợ giỏi nhưng thừa thầy không hay; 

hoặc việc cho các trường đại học đào tạo hệ TCCN tràn lan, hay học 

sinh tốt nghiệp TCCN VHNT địa phương muốn liên thông lên bậc 

cao hơn gặp rất nhiều khó khăn; ngoài ra, phải xem xét; đánh giá lại 

nhằm đề ra giải pháp khả thi hơn về phân luồng sau trung học cơ sở, 

vì còn qúa nhiều bất cập, đơn cử như sau khi học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở vào học TCCN VHNT thời gian 3 hoặc 4 năm, khi 

thi tốt nghiệp ngoài việc không nợ bất kỳ môn học nào của chương 

trình đào tạo theo chuyên ngành còn phải đảm bảo điều kiện có điểm 

ba môn văn sử địa trình độ lớp 12 bổ túc trung học phổ thông đạt từ 5 

điểm trở lên, đây là một điều rất bất hợp lý, làm quá tải việc học tập 

của học sinh trung cấp hiện nay, khi học sinh đã rẽ sang trung học 

TCCN lại phải tiếp tục học 3 năm bổ túc văn hóa để đạt điều kiện 

nêu trên. 

- Hiện nay chưa có văn bản pháp quy nào quy định tỷ lệ học sinh 

trên một giáo viên tại các trường trung cấp VHNT (đối với đại học, 

cao đẳng thực tế có tỷ lệ sinh viên/giảng viên của khối ngành nghệ 

thuật là 15 sinh viên/giảng viên, và nhà trường tạm thời áp dụng tỷ lệ 

này để tính toán định biên giáo viên hàng năm), do vậy sẽ ảnh hưởng 
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rất lớn đến việc xây dựng định biên bổ sung tăng biên chế nhà 

trường, dẫn đến việc thiếu giáo viên nên giáo viên phải dạy thêm giờ, 

mời nhiều giáo viên thỉnh giảng; gây khó khăn cho việc hoạch định 

các biện pháp phát triển ĐNGV; vì vậy kính đề nghị Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch cùng Bộ Giáo dục Đào tạo sớm giải quyết bất 

cập này. 

2. Đối với UBND thành phố Đà Nẵng 

- Quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

đồng bộ cho nhà trường; sớm đầu tư cơ sở 2 trên diện tích 5 ha tại 

Hòa Vang để đảm bảo tiêu chí về cơ sở vật chất nâng cấp lên cao 

đẳng, đây là điều kiện tiên quyết để ổn định công tác đào tạo, ổn định 

việc làm, tạo môi trường làm việc thuận lợi, những yếu tố tác động 

đến sự phát triển bền vững ĐNGV. 

- Có chính sách thu hút giáo viên, giảng viên, chuyên gia theo 

chính sách thu hút nhân tài mà thành phố đang áp dụng để tạo nguồn 

cán bộ, giáo viên, giảng viên đủ chuẩn cho nhà trường. 

- Theo chính sách hiện hành của thành phố (Chỉ thị  số 15-

CT/TU ngày 31/1/2012 của Thành ủy Đà Nẵng) về việc tất cả các 

trường hợp cử đi học từ ngày 01/02/2012 trở đi đều phải học vào các 

ngày thứ bảy, chủ nhật và sau 17 giờ các ngày thứ hai đến thứ sáu và 

chỉ cấp kinh phí đào tạo cho viên chức đã công tác trên 5 năm với 

tuổi đời dưới 40 tuổi (theo Quyết định 33/2010/QĐ-UBND ngày 

8/10/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng), đã ảnh hưởng nhất định 

đến công tác chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên nhà 

trường; do vậy, đề nghị các cấp thẩm quyền có cơ chế đặc thù cho 

trường thì nhà trường mới nhanh chóng hoàn thành tiêu chí đội ngũ 

theo yêu cầu nâng cấp trường lên cao đẳng cũng như đạt trình độ 
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theo định hướng phát triển ĐNGV trong "Chiến lược phát triển giáo 

dục 2011-2020". 

3. Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng  

- Tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, các 

cấp thực hiện nghiêm túc định hướng phân luồng sau trung học cơ sở 

để đảm bảo nguồn đào tạo trung cấp cho các trường trên địa bàn nói 

chung, Trường TH Văn hóa Nghệ thuật ĐN nói riêng. 

- Hiện nay, ĐNGV của  nhà trường được tuyển dụng và bổ 

nhiệm vào ngạch lương của giáo viên trung học, nhiều giáo viên công 

tác lâu năm đã vượt khung nhưng vẫn chưa được thi tuyển ngạch 

giáo viên trung học cao cấp. Kiến nghị Sở Giáo dục-Đào tạo quan 

tâm tạo điều kiện để giáo viên nhà trường đạt điều kiện thi nâng 

ngạch (nay là nâng hạng) cũng như đề nghị Bộ Giáo dục-Đào tạo có 

cơ chế chuyển thành giảng viên đối với các giáo viên đảm bảo các 

yêu cầu một khi trường được nâng cấp lên bậc cao đẳng. 

4. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng 

- Là cơ quan chủ quản, quản lý trực tiếp nhà trường, đề nghị Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ 

nhà trường về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV, nhất là 

đề nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí và giải quyết đi học trong 

giờ hành chính đối với các giáo viên được cử đi đào tạo sau đại học; 

ngoài ra tham mưu UBND thành phố và phối hợp với các sở, ngành 

liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết đầu tư cơ sở 2 của trường tại 

Hòa Liên nhằm đảm bảo tiêu chí về ĐNGV và cơ sở vật chất để nâng 

cấp lên cao đẳng./. 


