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 Ở  Ầ  

1.         ọ  đề t   

Trong những năm qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những 

thành tựu quan trọng, sự nghiệp giáo dục đã có bước phát triển về 

quy mô, có sự chuyển biến bước đầu về chất lượng giáo dục toàn 

diện, trong đó có giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, bên cạnh những 

tiến bộ đã đạt được, giáo dục nước ta đang bộc lộ một số hạn chế mà 

trong đó tình trạng thiên về dạy chữ, nhẹ dạy về tư tưởng chính trị 

vẫn chưa được khắc phục. 

Tổ chức Đoàn Thanh niên trong các trường THPT được đặt 

dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Quận Đoàn. Trong thực tế 

những năm qua, Quận Đoàn đã phối hợp với các trường THPT hoạt 

động tích cực trong công tác GDCTTT cho HS. Tuy nhiên, dù đã cố 

gắng nhưng phương pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Quận 

Đoàn trong công tác phối hợp GDCTTT với trường THPT còn nhiều 

bất cập. Chính điều này đã làm hạn chế chất lượng của công tác 

GDCTTT cho HS. 

Với mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao hiệu 

quả của công tác quản lý phối hợp GDCTTT của Quận Đoàn và 

trường THPT, thông qua đó nâng cao chất lượng của công tác 

GDCTTT cho HS THPT, chúng tôi đã chọn vấn đề “    b ệ  p  p 

q       p     ợp            í   trị tư tưở        ọ        HP  

 ủa   ậ       v  trườ    HP  tr   địa b   q ậ  H     â  

t     p      N   ” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. M   đí           ứ  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích thực trạng 

phối hợp giữa Quận đoàn và các trường THPT trong công tác 

GDCTTT cho HS trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; 
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luận văn đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả sự phối 

hợp của Quận Đoàn và các trường THPT trong công tác này. 

3. K     t ể v  đ   tượ           ứ  

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Công tác phối hợp GDCTTT cho HS ở các trường THPT của 

Quận Đoàn và trường THPT. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Các biện pháp quản lý phối hợp GDCTTT cho HS THPT của 

Quận Đoàn và trường THPT trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng. 

4.     t   ết k  a  ọ  

Công tác GDCTTT cho HS ở các trường THPT trên địa bàn 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bộc lộ một số hạn chế và bất 

cập, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Những hạn chế này sẽ 

được khắc phục, công tác GDCTTT cho HS THPT của Quận Hải 

Châu sẽ đạt hiệu quả hơn nếu áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý 

sự phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT. 

5. N  ệm v          ứ  

- Xác định cơ sở lý luận của vấn đề quản lý phối hợp GDCTTT 

cho học sinh THPT. 

- Khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý phối hợp 

GDCTTT cho học sinh của Quận Đoàn và trường THPT trên địa bàn 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đề xuất các biện pháp quản lý sự phối hợp trong công tác 

GDCTTT cho HS THPT giữa Quận Đoàn và trường THPT trên địa 

bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. 

6. P ươ   p  p         ứ  

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 
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6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.3. Phương pháp thống kê toán học 

7. P ạm v          ứ  

Đề tài tập trung nghiên cứu sự phối hợp giữa Ban Chấp hành 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp quận với các trường 

THPT trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng trong giai 

đoạn 2007-2012.  

8.  ấ  trú    ậ  vă  

- Mở đầu: Những vẫn đề chung của đề tài 

- Nội dung gồm có 03 chương: 

+ Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý phối hợp GDCTTT 

cho học sinh THPT của Quận đoàn TNCS HCM và trường THPT. 

+ Chương 2: Thực trạng quản lý sự phối hợp GDCTTT cho học 

sinh THPT của Quận Đoàn và trường THPT trên địa bàn quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

+ Chương 3: Các biện pháp quản lý phối hợp GDCTTT cho học 

sinh THPT của Quận Đoàn và trường THPT trên địa bàn quận Hải 

Châu thành phố Đà Nẵng. 

- Kết luận và khuyến nghị 

- Tài liệu tham khảo  

- Quyết định giao đề tài luận văn 

- Phụ lục 
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CHƯƠN    

 Ơ  Ở      ẬN  ỦA V Ệ    ẢN    PHỐI HỢP  

     D    H NH  RỊ  Ư  ƯỞNG CHO HỌC SINH THPT 

CỦA QUẬN    N  N   H   V   RƯỜNG THPT 

 

1.1.  ỔN    AN N H ÊN  Ứ      VẤN  Ề 

Ở nước ta, trong thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên 

cứu về công tác GDCTTT. Tiêu biểu như tác phẩm Đổi mới công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên ở cơ sở của TS Vũ 

Ngọc Am [1]; Công tác giáo dục lý luận chính trị cho học sinh Việt 

Nam hiện nay của tập thể tác giả do PGS.TS Trần Thị Anh Đào, Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ biên [5].  

Bên cạnh các tác phẩm đã xuất bản, trên các tạp chí nghiên cứu 

cũng có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề GDCTTT cho học sinh, 

học sinh như: Hào Hải, Một vài suy nghĩ xung quanh việc đổi mới 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng [9, tr. 129-133]; Đỗ Tường 

Vi… 

Công tác GDCTTT cho học sinh, học sinh cũng là đề tài thu hút 

sự nghiên cứu của khá đông sinh viên và học viên cao học của các 

trường đại học.  

Nếu công tác GDCTTT dành được sự quan tâm của đông đảo 

các nhà khoa học thì ngược lại những công trình nghiên cứu, bài viết 

về quản lý công tác GDCTTT trong nhà trường lại khá khiêm tốn. 

Năm 2007 tiêu biểu có đề tài Các biện pháp tăng cường quản lý 

công tác GDCTTT cho học sinh Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 

hiện nay của tác giả Lê Khánh Hương, Luận văn Thạc sĩ [11].  

Trong công tác GDCTTT và quản lý GDCTTT, sự phối hợp 

giữa nhà trường và các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đóng 

http://opac.hnue.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=26088
http://opac.hnue.edu.vn/WShowDetail.aspx?intItemID=26088
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vai trò tích cực và quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có tác giả 

nào nghiên cứu về các biện pháp quản lý sự phối hợp giữa Quận 

Đoàn và trường THPT trong công tác GDCTTT cho học sinh THPT. 

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Biện pháp quản lý phối hợp GDCTTT 

cho học sinh trung học phổ thông của Quận Đoàn và trường THPT 

trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” là cần thiết và 

phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công tác GDCTTT trong giai 

đoạn hiện nay. 

1.2.      Ố KH   N Ệ   Ơ  ẢN 

  2               í   trị tư tưở   

GDCTTT là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống của 

một đảng, một giai cấp, một tổ chức của quần chúng, nhằm giác ngộ 

nâng cao nhận thức tư tưởng của họ về quan điểm, đường lối chính 

trị để quy tụ, tập hợp quần chúng tham gia vào quá trình đấu tranh 

cách mạng để giành và bảo vệ, thực thi quyền lực chính trị nhằm đáp 

ứng, thoả mãn các nhu cầu về lợi ích. Những lợi ích đó có thể là lợi 

ích chính trị, lợi ích tinh thần, lợi ích kinh tế... Trong đó, lợi ích kinh 

tế là mục đích sâu xa nhất, cốt lõi nhất phản ánh quan hệ đấu tranh 

giữa các giai cấp, nhưng lại được thể hiện ở mục tiêu trực tiếp trước 

mắt là lợi ích chính trị. 

  2 2  H  ệ  (  ậ )       N   Hồ   í      

Quận Đoàn TNCS HCM (Quận đoàn) là tổ chức Đoàn tương 

đương cấp huyện, trực thuộc Thành đoàn (tương đương với tổ chức 

Đoàn cấp tỉnh) có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ Quận Đoàn về công tác của Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên 

(LHTN), Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh và phong trào 

Thanh niên, Thiếu nhi (Thanh, Thiếu nhi) trên địa bàn quận. Các Đoàn 

trường THPT trên địa bàn quận chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Quận Đoàn. 
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  2 3         ,                 ,             trườ    

a) Quản lý. 

b) Quản lý giáo dục.  

c) Quản lý nhà trường. 

1.3.  Ặ    Ể   Â    NH     ỨA   Ổ  HỌ    NH  HP  

  3     ự p  t tr ể  về trí t ệ v  t ể  ự . 

  3 2   ự p  t tr ể   ủa tự   t ứ . 

  3 3   ự  ì   t     t ế   ớ  q a . 

1.4. VA   RÒ  ỦA  ÔN              H  HỌ    NH 

THPT 

       Nâ    a  b    ĩ     í   trị,  ò   tr    t     vớ    ế 

độ X   ộ    ủ    ĩa, vớ      , vớ   â  tộ   ủa H   HP . 

1.4.2. Giúp HS   ể  rõ đườ      ,   í         ủa     , 

p  p   ật  ủa N    ướ . 

    3    ữ  ì  v  p  t     tr  ề  t      â  tộ , bồ   ưỡ   

 ò        ướ  v  xâ   ự                 mạ       H   HP   

1.5.      ẬN VỀ   ẢN     Ự PHỐ  HỢP         ỦA 

  ẬN    N V   RƯỜN   HP   H  HỌ    NH  HP   

       K      ệm q       p     ợp            í   trị tư 

tưở    ủa   ậ       v  trườ    HP  

Quản lý phối hợp GDCTTT của Quận Đoàn và trường THPT về 

bản chất là quá trình tổ chức quản lý việc phối hợp giáo dục của 

nhiều thành viên cùng tham gia tạo ra sự thống nhất chung của các 

thành viên nhằm huy động hợp lý khả năng của các thành viên phù 

hợp với mục tiêu, nội dung, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục 

toàn diện của nhà trường. 
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    2      đí   p     ợp  ủa   ậ  đ    v  trườ    HP  

trong GDCTTT 

Sự phối hợp của Quận đoàn và trường THPT trong GDCTTT 

cho HS nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy được những tiềm 

năng phong phú của Quận đoàn và các trường THPT trong công tác 

GDCTTT, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, thông 

qua đó góp phần giáo dục toàn diện cho HS. 

    3  Va  trò  ủa       N   H   vớ   ô   t          

Thông qua những hoạt động ngoại khóa do Đoàn thanh niên tổ 

chức đã giúp các em HS được GDCTTT với hình thái riêng không 

khô khan, cứng nhắc và phù hợp với sở thích của họ, từ đó giúp các 

em dễ dàng tiếp thu và mang lại hiệu quả cao.  

       Va  trò  ủa trườ    HP  tr     ô   t          

Nhà trường có vai trò chủ đạo, là trung tâm tổ chức phối hợp và 

dẫn dắt công tác giáo dục, đặc biệt là công tác GDCTTT cho HS. 

       Nộ       q        ự p     ợp   ữa   ậ       v  

trườ    HP  tr     ô   t               ọ        HP  

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phối hợp giữa 

Quận Đoàn và trường THPT 

- Tổ chức thực hiện sự phối hợp giữa Quận Đoàn và trường 

THPT. 

-  Chỉ đạo, điều khiển hoạt động phối hợp giữa Quận Đoàn và 

trường THPT. 

- Kiểm tra đánh giá hoạt động phối hợp giữa Quận Đoàn và 

trường THPT. 

  Ể  KẾ   HƯƠN    
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 HƯƠN  2 

 HỰ   R N    ẢN     Ự PHỐ  HỢP           H NH 

 RỊ  Ư  ƯỞN   H  HỌ    NH  HP   

 ỦA   ẬN    N V   RƯỜN    HP    RÊN  ỊA   N 

  ẬN HẢ   HÂ ,  H NH PHỐ    NẴN  

 

2.1.   Ớ   H Ệ   Ơ  ƯỢ  VỀ   ẬN    N  N   H   V  

     RƯỜN   HP   RÊN  ỊA   N   ẬN HẢ   HÂ   

2      K    q  t tì    ì   k    tế - x   ộ  v            ủa 

q ậ  H     â  

2.1.2.   ậ  đ     N   H   q ậ  H     â  (  ậ  đ    

H     â ) 

Quận đoàn Hải Châu được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-

QU ngày 14/2/1997 v/v thành lập các cơ quan đoàn thể, xã hội thuộc 

quận Hải Châu, là cơ quan chuyên trách trực thuộc Thành đoàn Đà 

Nẵng. Hiện nay Quận Đoàn có 7.170 đoàn viên ở 34 tổ chức cơ sở 

Đoàn, trong đó có 13 Đoàn phường, 6 Đoàn trường và 15 Chi đoàn 

Thanh niên công nhân – viên chức [2].  

* Cơ cấu tổ chức của Quận đoàn Hải Châu         

* Khái quát tình hình hoạt động của Quận Đoàn Hải Châu trong 

nhiệm kì 2007 - 2012 

2   3   rườ    HP  tr   địa b     ậ  H     â  

Trên địa bàn quận Hải Châu, hiện nay có 4 trường THPT, trong 

đó có 3 trường công lập là: trường THPT Phan Châu Trinh, Trần 

Phú, Nguyễn Hiền và 01 trường tư thực là trường Diên Hồng.  

2.2.  HỰ   R N          H  HỌ    NH  HP   RÊN 

 ỊA   N   ẬN HẢ   HÂ ,  H NH PHỐ    NẴN  

2 2        đí   k      t  
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2 2 2  Nộ       k      t 

2 2 3      tượ   k      t 

CBQĐ: 33 người; CBQL, GV: 137 người; HS: 556 HS 

2 2    Kết q   k      t 

a) Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của công tác 

GDCTTT cho học sinh THPT 

Đa số CB, GV và HS có nhận thức tích cực về tầm quan trọng 

của công tác GDCTTT cho học sinh.  

b)  Thực trạng nội dung GDCTTT cho học sinh THPT 

Kết quả khảo sát cho thấy những phẩm chất chính trị cần trang 

bị cho học sinh THPT được cả cán bộ và học sinh lựa chọn nhiều đó 

là: có nhận thức, lập trường chính trị về truyền thống yêu nước, yêu 

CNXH và tinh thần hợp tác quốc tế; Có ý thức tổ chức kỷ luật trong 

sinh hoạt, học tập: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật  

của Đảng và Nhà nước; nội quy, quy chế của tổ chức, tập thể tại nơi 

sinh sống, học tập và công tác; Có kiến thức cơ bản và bản lĩnh vững 

vàng về chính trị; sống có lý tưởng cách mạng và trung thành với lý 

tưởng đó; Có ý thức xây dựng thái độ, động cơ học tập đúng đắn; 

tinh thần đoàn kết tương trợ trong học tập và công tác. 

c) Thực trạng hình thức tổ chức GDCTTT cho HS THPT 

Theo kết quả khảo sát, các hình thức tổ chức được các đối 

tượng khảo sát chọn nhiều nhất là: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

các ngày lễ lớn trong năm, ngày truyền thống của Đoàn TNCS HCM, 

của nhà trường; Sinh hoạt lớp, Đoàn, Hội thanh niên; Tổ chức các 

hoạt động xã hội, từ thiện, tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, lễ hội, tổ 

chức các câu lạc bộ theo sở thích, thể dục thể thao, tham quan, giao 

lưu; Tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị, học tập các nghị 

quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, chủ trương của 
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Đảng, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chủ đề, chủ điểm; 

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”, 

chương trình “Khi tôi 18”. 

Các hình thức được đối tượng khảo sát chọn lựa với mức độ 

thấp như: Nghe nói chuyện chính trị, thời sự, lịch sử; tổ chức tốt các 

cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, về lịch sử đất nước; GDCTTT 

thông qua các bộ môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Ngữ văn. 

d)  Thực trạng phương pháp GDCTTT cho HS THPT 

Các phương pháp được các đối tượng khảo sát đánh giá là được 

sử dụng thường xuyên là: Phát động các phong trào thi đua; Tổ chức 

các hoạt động tham quan, dã ngoại, sinh hoạt tập thể; Tổ chức sinh 

hoạt các câu lạc bộ theo sở thích; Sự gương mẫu của cán bộ Đoàn, 

giáo viên và cán bộ quản lý. Phê phán những hành vi biểu hiện xấu; 

Nêu gương tốt; Noi gương người tốt, việc tốt. 

Các phương pháp còn lại theo chúng tôi cũng rất cần thiết, nếu 

sử dụng thường xuyên sẽ giúp cho công tác GDCTTT đạt hiệu quả 

cao hơn nhưng thực tế vì nhiều lí do nên các phương pháp này chỉ 

được Quận đoàn và các trường THPT thỉnh thoảng sử dụng.  

2.3.  HỰ   R N  H      N  PHỐ  HỢP   ỮA   ẬN 

   N V   RƯỜN   HP   R N   ÔN             

 H  HỌ    NH  HP   

2 3      ớ  t  ệ  k      t 

* Mục đích khảo sát  

* Nội dung khảo sát 

* Đối tượng khảo sát  

CBQĐ: 33 người; CBQL, GV: 137 người. 
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2 3 2  Kết q   k      t 

a) Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động 

phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT trong công tác 

GDCTTT cho học sinh THPT 

Hầu hết những người được hỏi đều thấy được sự cần thiết phải 

phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT trong GDCTTT cho HS. 

Chỉ có một số ít (4,4%) CBQĐ, CBQL, GV cho rằng sự phối hợp 

giữa Quận Đoàn và trường THPT là không quan trọng.  

b) Nội dung phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT trong 

công tác GDCTTT cho học sinh THPT 

Qua các số liệu thống kê cho thấy, nhiều nội dung phối hợp 

chưa được quan tâm thực hiện, mà chỉ đơn thuần là thông báo kết 

quả học tập và rèn luyện của học sinh ở cuối học kỳ. Thực tế trong 

công tác GDCTTT sự phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT 

chưa được thực hiện một cách thường xuyên mà chỉ thường phối hợp 

trong một số phong trào hoạt động lớn của năm học.  

        c) Hình thức phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT 

trong công tác GDCTTT cho học sinh THPT 

Qua kết quả khảo sát, chúng tôi nhân thấy hình thức phối hợp 

GDCTTT cho HS của Quận đoàn và trường THPT khá đơn điệu, chỉ 

tập trung vào 2-3 hình thức phối hợp quen thuộc như: triển khai các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên, các văn bản về chương trình, kế hoạch 

phối hợp giữa Quận Đoàn và nhà trường; Tổ chức định kỳ các cuộc 

họp giữa đại diện Quận Đoàn và trường THPT, trong khi đó, có một 

số hình thức phối hợp khác theo chúng tôi cũng sẽ mang lại hiệu quả 

nếu được sử dụng nhưng vẫn chưa được Quận đoàn và trường THPT 

quan tâm sử dụng, hoặc có trường đã thực hiện, có trường không, 
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điều này đã góp phần hạn chế rất lớn đến hiệu quả của hoạt động 

phối hợp của Quận đoàn và trường THPT trong GDCTTT cho HS. 

2.4.  HỰ   R N    ẢN     Ự PHỐ  HỢP   ỮA   ẬN 

   N V   RƯỜN   HP   R N   ÔN             

 H  HỌ    NH  HPT 

2      N ậ  t ứ  về m   đí  , va  trò  ủa   ạt độ   q       

 ự p     ợp            H   ủa   ậ       v  trườ    HP  

Phần lớn CBQĐ, CBQL, GV đã nhận thức được mục đích, vai 

trò của hoạt động quản lý phối hợp GDCTTT cho học sinh của Quận 

đoàn và trưởng THPT.  

 2   2    ự  trạ   q       kế   ạ  ,   ươ   trì   p     ợp 

  ữa   ậ       v  trườ    HP  tr     ô   t              

HS THPT 

Theo ý kiến đã khảo sát thì công tác xây dựng kế hoạch, chương 

trình hoạt động phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT được 

BCH Quận Đoàn và cán bộ quản lý ở các trường THPT thực hiện 

ngay từ đầu mỗi năm học nhưng chưa được rà soát, điều chỉnh trong 

quá trình phối hợp GDCTTT cho HS nên khiến cho hiệu quả hoạt 

động phối hợp chưa cao. Hơn nữa, Quận đoàn và các trường THPT 

gần như bỏ ngõ công tác xử lý việc thực hiện không đúng kế hoạch, 

chương trình hoạt động phối hợp làm cho một số nơi không tích cực 

với hoạt động này. 

2   3   ổ   ứ  t ự    ệ    ạt độ   p     ợp   ữa   ậ  

     v  trườ   THPT trong công tác GDCTTT cho HS THPT 

Qua phân tích kết quả các ý kiến trả lời của CBQĐ, CBQL, GV, 

chúng tôi nhận thấy, công tác tổ chức thực hiện hoạt động phối hợp 

giữa Quận Đoàn và trường THPT đã đạt hiệu quả nhất định nhưng 

chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác GDCTTT cho 
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HS. Biện pháp tổ chức hoạt động chuyên đề thảo luận trao đổi kinh 

nghiệm trong công tác phối hợp giữa Quận Đoàn và trường THPT 

còn rất hạn chế. Điều này chưa phát huy được những kinh nghiệm 

thực tế trong quá trình phối hợp làm cho chất lượng phối hợp chưa 

được cải thiện trong thời gian qua.  

2         m   t, k ểm tra  ự p     ợp   ữa   ậ       v  

trườ    HP  tr     ô   t              H   HP  

Qua khảo sát cho thấy, Quận Đoàn và các trường THPT chỉ mới 

thực hiện việc giám sát, kiểm tra hoạt động phối hợp trong GDCTTT 

cho HS thông qua các kết quả đạt được trong hoạt động phối hợp, 

nhận xét của cấp trên và các lực lượng ngoài xã hội chứ chưa qui 

định các tiêu chuẩn giám sát, kiểm tra cũng như chưa thực hiện việc 

đánh giá thường xuyên và theo định kỳ.  

2.5.   NH      HỰ   R N    ẢN     Ự PHỐ  HỢP 

  ỮA   ẬN    N V   RƯỜN   HP   R N   ÔN  

            H  HỌ    NH  HP  

2      Ư  đ ểm 

Đa số HS, CBQĐ, CBQL và GV đã nhận thức đúng đắn tầm 

quan trọng của công tác GDCTTT nên hằng năm Quận Đoàn và các 

trường THPT đều có kế hoạch, chương trình phối hợp GDCTTT cho 

HS với nhiều hình thức và nội dung phong phú, cụ thể, thiết thực. 

Quận Đoàn Hải Châu và các trường THPT trên địa bàn cũng đã 

có những nội dung và hình thức phối hợp GDCTTT cho HS khá hiệu 

quả. Trên cơ sở đó, Quận Đoàn Hải Châu đã bước đầu thực hiện 

được các khâu quản lý kế hoạch, chương trình phối hợp, quản lý tổ 

chức thực hiện hoạt động phối hợp, quản lý kiểm tra, đánh giá sự 

phối hợp GDCTTT giữa Quận Đoàn và trường THPT cho HS THPT. 
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Đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất 

lượng công tác GDCTTT cho HS. 

2   2  Hạ    ế 

Bên cạnh những mặt đã làm được, việc quản lý sự phối hợp 

giữa Quận Đoàn và trường THPT trong công tác GDCTTT cho HS 

THPT cũng còn tồn tại một số hạn chế như sau: 

Trong công tác GDCTTT, một bộ phận CBQD, CBQL và GV 

chưa thực sự tích cực, nhiều hoạt động phong trào chỉ mang tính giải 

trí chưa lồng ghép nội dung GDCTTT cho HS. Nội dung và phương 

pháp, hình thức GDCTTT chưa phong phú, thiết thực, chậm đổi mới, 

còn nặng tính giáo điều, hình thức nên hiệu quả chưa cao. 

Sự phối hợp GDCTTT của Quận Đoàn và trường THPT chưa 

được thực hiện một cách thường xuyên mà chỉ thường phối hợp 

trong một số phong trào hoạt động lớn của năm học, nhiều nội dung 

phối hợp chưa được quan tâm thực hiện, làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến chất lượng, hiệu quả của sự phối hợp.  

Về quản lý sự phối hợp GDCTTT cho HS của Quận Đoàn và 

trường THPT, nhìn chung CBQĐ và CBQL, GV các trường THPT 

trong quận Hải Châu phần lớn chưa nhận thức đúng và đầy đủ mục 

đích, vai trò của hoạt động quản lý sự phối hợp giữa Quận Đoàn và 

trường THPT trong công tác GDCTTT cho HS. Chưa có biện pháp 

xử lí khi thực hiện không đúng kế hoạch, chương trình hoạt động 

phối hợp. Việc phân công nhiệm vụ phối hợp cho các thành viên 

trong Quận đoàn và trường THPT chưa rõ ràng, còn chồng chéo… 

2   3  N        â   ủa   ữ    ạ    ế 

* Nguyên nhân khách quan 

- Sự chống phá của các thế lực thù địch  
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- Những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo thực hiện công cuộc 

đổi mới đất nước của Đảng và Nhà nước ta hiện nay 

- Chương trình giảng dạy ở cấp phổ thông còn quá nặng, quá 

tập trung giáo dục văn hóa nên nội dung GDCTTT bị hạn chế nhiều.       

Q   - Quận Đoàn phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng 

nhưng nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất kĩ thuật khá khiêm tốn 

khiến cho việc tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa GDCTTT gặp 

nhiều khó khăn. 

- Các văn bản chỉ đạo công tác phối hợp GDCTTT của các cấp 

còn chưa sát với tình hình thực tế, không thường xuyên, còn mang 

nhiều tính hình thức, chung chung  

* Nguyên nhân chủ quan 

Một số CBQĐ, CBQL và GV chưa nhận thức đầy đủ về tầm 

quan trọng và sự cần thiết phải GDCTTT cho HS cũng như việc quản 

lý sự phối hợp GDCTTT của Quận Đoàn và trường THPT nên chưa 

tích cực tìm ra các biện pháp hữu hiệu để thực hiện mối quan hệ phối 

hợp đó. 

Còn một bộ phận không nhỏ học sinh yếu về đạo đức, mơ hồ về 

nhận thức chính trị, yếu kém về cả học lực  

Quận Đoàn chưa phát huy được vai trò chủ động trong việc tập 

hợp các lực lượng giáo dục 

Một bộ phận CBQĐ cũng như CBQL và GV có sự hạn chế nhất 

định về năng lực công tác.  

  Ể  KẾ   HƯƠN  2 
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 HƯƠN  3 

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHỐI HỢP  

GIÁO D C CHÍNH TRỊ  Ư  ƯỞNG CHO HỌC SINH 

THPT CỦA QUẬN    N V   RƯỜN   HP   RÊN  ỊA 

BÀN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ    NẴNG 

 

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP QUẢN 

LÝ PHỐI HỢP GDCTTT CHO HỌC SINH THPT 

3      N      tắ  đ m b   tí   m   đí   

3   2  N      tắ  b   đ m tí   đồ   bộ 

3   3  N      tắ  b   đ m tí   t ự  t ễ  

3      N      tắ  b   đ m tí   k   t   

3.2.       ỆN PH P   ẢN    PHỐ  HỢP         H  

HỌ    NH  HP   ỦA   ẬN    N V   RƯỜN   HP  

 RÊN  ỊA   N   ẬN HẢ   HÂ ,  H NH PHỐ    NẴN   

3 2    Nâ    a    ậ  t ứ   ủa     ,     ,  V về tầm 

q a  trọ    ủa  ô   t   q       p     ợp            H  

 HP   ủa   ậ  đ    v  trườ    HP   

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này là nhằm làm cho toàn thể CBQĐ, CBQL và GV 

nhận thức một cách sâu sắc tầm quan trọng của công tác phối hợp 

GDCTTT cho HS THPT của Quận đoàn và trường THPT 

Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 

Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý phối hợp GDCTTT 

cho HS THPT của Quận đoàn và trường THPT, trước hết phải tăng 

cường nâng cao nhận thức cho đội ngũ, tùy theo cương vị của mình, 

nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng, từ đó có được sự nhất quán 
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trong nhận thức về mục tiêu, nội dung, phương pháp tiến hành quản 

lý phối hợp GDCTTT cho HS.  

3 2 2   a  ạ    óa  ộ      ,  ì   t ứ  v      t ế  p ươ   

p  p             ọ       

Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này sẽ giúp cho HS tiếp nhận các nội dung GDCTTT 

một cách hấp dẫn và có hiệu quả hơn.  

Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp 

GV ở các trường THPT, nhất là GV giảng dạy các bộ môn khoa 

học xã hội và các báo cáo viên của Quận đoàn phải thường xuyên bổ 

sung vào bài giảng của mình những kiến thức, thông tin mới, mang 

tính thời sự. 

Quận đoàn và trường THPT thường xuyên rà soát lại những nội 

dung GDCTTT đã làm, xem xét những nội dung đó có còn phù hợp 

với tình hình hiện tại không để tiếp tục thực hiện hoặc không, đồng 

thời nhanh chóng phát hiện những nội dung GDCTTT mới phục vụ 

yêu cầu của thời cuộc. 

Thông qua các phương tiện thông tin như website của trường, 

báo, tập san, tranh ảnh, nhà trường giới thiệu cho HS những tấm 

gương sáng của thanh niên trong và ngoài nước trong học tập, lao 

động hoặc tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng để các em noi 

gương, học tập và rèn luyện.  

3 2 3      t ế  v ệ  xâ   ự   kế   ạ   p     ợp        

    H   ủa   ậ  đ    v  trườ    HP  

Mục đích của biện pháp  

Biện pháp này nhằm xây dựng một bản kế hoạch cụ thể có tính 

khả thi hơn  

Nội dung và cách thức tiến hành  
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Quận đoàn và trường THPT cần lập kế hoạch phối hợp 

GDCTTT cho cả năm, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho từng học 

kì, từng tháng và chỉ đạo các bộ phận, cá nhân xây dựng kế hoạch 

hoạt động cho bộ phận và công việc trong phạm vi mình phụ trách.  

Bản kế hoạch phối hợp GDCTTT cho HS của Quận đoàn và 

trường THPT cần phải xác định được các nội dung cơ bản sau: Mục 

tiêu, nội dung của từng hoạt động phối hợp giữa Quận đoàn và 

trường THPT trong GDCTTT cho HS; Các nguồn lực (nhân lực, vật 

lực, tài lực) để đạt được mục tiêu đã đề ra; Sắp xếp các hoạt động ưu 

tiên thực hiện (sắp xếp theo thứ tự) để đạt được mục tiêu; Các tiêu 

chí đánh giá kết quả hoạt động phối hợp của Quận đoàn và trường 

THPT trong GDCTTT cho HS 

3 2     ă    ườ   tổ   ứ  t ự    ệ   ự p     ợp   ữa   ậ  

đ    v  trườ    HP  tr               H  

Mục đích của biện pháp  

Biện pháp này nhằm đưa kế hoạch phối hợp GDCTTT cho HS 

của Quận đoàn và trường THPT trở thành hiện thực bằng bộ máy tổ 

chức nhân sự.  

Nội dung và cách thức tiến hành 

Xác định cấu trúc bộ máy quản lý để thực hiện kế hoạch; Xây 

dựng nội quy, quy chế; Triển khai, hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ; 

Huy động các nguồn lực; Theo dõi, đôn đốc, uốn nắn những lệch lạc 

và những yếu tố nảy sinh trong quá trình thực hiện một cách linh 

hoạt; khuyến khích mọi người bằng nhiều hình thức khác nhau...; 

Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. 

3 2        t ế  v ệ  k ểm tra, đ          ạt độ   q       

p     ợp            H   ủa   ậ  đ    v  trườ    HP   

Mục tiêu của biện pháp  
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Biện pháp này nhằm giúp cho người quản lý nắm bắt được một 

cách chính xác những thông tin phản hồi từ đối tượng quản lý, nắm 

được diễn biến công việc trong tổ chức, từ đó có những chỉ đạo thích 

hợp, đồng thời, giúp tìm nguyên nhân và đề ra các biện pháp quản lý 

hiệu quả. 

Nội dung thực hiện 

- Xây dựng chuẩn nội dung của quá trình kiểm tra đánh giá 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá theo tiến trình thời gian 

trong năm học. 

Cách thức thực hiện  

Lực lượng tham gia kiểm tra đánh giá về việc tổ chức hoạt động 

phối hợp trên phải có sự tham gia của đại diện trường THPT, Quận 

đoàn. Trong công tác kiểm tra phân công rõ trách nhiệm và sự phối 

hợp hoạt động của các lực lượng. Tổ chức kiểm tra đánh giá cần phối 

hợp chặt chẽ các hình thức kiểm tra giữa gián tiếp, thường xuyên và 

đột xuất. Khi có kết quả đánh giá, người quản lý cần thực hiện hành 

động điều chỉnh hoặc phát huy, uốn nắn, xử lí để cho quá trình thực 

hiện được tốt hơn. 

3 2     ử       ợp  í v  tă    ườ    ơ  ở vật   ất, k    p í 

      ữ     ạt độ              H  

Mục tiêu của biện pháp 

Mặc dù cơ sở vật chất và tài chính đã có một phần do kinh phí 

nhà nước cấp hàng năm, tuy nhiên với nguồn kinh phí như hiện nay 

rất khó để tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài 

trời, hoạt động theo các chủ điểm của năm. Vì vậy, phải sử dụng 

nguồn kinh phí được cấp một cách có hiệu quả đồng thời huy động 

sự tham gia ủng hộ của các cộng đồng là điều cần thiết. 
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Nội dung biện pháp 

- Xây dựng nguồn kinh phí, cơ sở vật chất của Quận đoàn và 

các trường THPT góp phần đáp ứng yêu cầu của hoạt động phối hợp 

GDCTTT cho HS 

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật 

chất phục vụ cho hoạt động này 

Cách thức thực hiện  

- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách được cấp trong 

năm một cách hợp lí. Chú trọng đến việc phân bổ ngân sách cho việc 

trang bị sách, tài liệu tham khảo, cho các hoạt động ngoại khóa… 

- Huy động nguồn vốn của cộng đồng nhân dân ủng hộ đóng 

góp xây dựng theo tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm và quản 

lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do dân đóng góp, tạo niềm tin 

trong nhân dân 

- Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan daonh nghiệp, 

các tổ chức xã hội ở địa phương để có sự tài trợ cho các hoạt động 

lớn như các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao… các hoạt động 

ngoại khóa như “Khi tôi 18”, “Ngày hội văn hóa dân gian”, “Thắp 

sáng ước mơ tuổi trẻ”…  

- Tổ chức gây quỹ hoạt động thông qua các hoạt động lao động 

công ích, tổ chức các chương trình văn nghệ gây quỹ, phát hành vé 

số… 

3.3. MỐ    ÊN HỆ   ỮA       ỆN PH P 

Việc triển khai thực hiện các biện pháp nêu trên cần được tổ 

chức đồng bộ, có hệ thống để phát huy tối đa hiệu quả của từng biện 

pháp trên cơ sở các mối quan hệ bổ trợ, làm tiền đề lẫn nhau nhằm 

đạt được mục tiêu quản lý GDCTTT cho HS. 
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3.4. KHẢ  N H Ệ    NH  ẤP  H Ế  V    NH KHẢ  H  

 ỦA       ỆN PH P  Ề X Ấ   

Qua kết quả khảo nghiệm, cho thấy các biện pháp đề xuất ra 

đều được các cán bộ quản lý, cán bộ Quận đoàn, Giáo viên nhận xét 

rất cấp thiết và cấp thiết, đạt tỉ lệ trung bình 88,3%; tính khả thi, đạt 

tỉ lệ trung bình trên 80%, có thể triển khai thực hiện trong thời gian 

tới. 

  Ể  KẾ   HƯƠN  3 
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KẾ    ẬN V  KH YẾN N HỊ 

   Kết   ậ  

Đối với thế hệ trẻ, công tác GDCTTT là một trong những việc 

làm rất quan trọng trong việc hình thành, giáo dục và rèn luyện đạo 

đức, nhân cách.  

Công tác GDCTTT cho HS THPT đòi hỏi phải nắm vững định 

hướng, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với lứa 

tuổi đang có những bước ngoặt quan trong trọng sự phát triển nhân 

cách của con người. Vì thế đòi hỏi các chủ thể giáo dục phải chủ 

động phối kết hợp với nhau trong quá trình giáo dục.  

Trong những năm qua, mặc dù đã rất cố gắng và cũng đã đạt 

được một số kết quả đáng khích lệ trong công tác GDCTTT cũng 

như quản lý phối hợp GDCTTT của Quận Đoàn và trường THPT cho 

HS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng nhưng qua khảo 

sát và phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế như: vẫn còn một bộ phận CBQĐ, CBQL, GV chưa nhận thức 

đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác này trong nhà trường 

THPT; công tác xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch quản lý phối 

hợp GDCTTT cho HS vẫn còn chung chung, thiếu cụ thể; việc kiểm 

tra, đánh giá hoạt động phối hợp chưa được tiến hành thường xuyên, 

tiêu chí đánh giá chưa rõ ràng… 

2  K   ế     ị  

Để thực hiện được các biện pháp quản lý phối hợp GDCTTT 

của Quận Đoàn và trường THPT cho HS tác giả có một số kiến nghị 

với các cấp quản lý giáo dục các vấn đề sau:  

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo  

- Bộ giáo dục và đào tạo cần có những thông tư hướng dẫn về 

hoạt động phối hợp giữa Đoàn thanh niên với nhà trường trong công 
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tác GDCTTT nhằm làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các 

hoạt động phối hợp này.  

- Bộ Giáo dục cần quan tâm hơn nữa về chế độ ưu đãi về mặt 

chính sách nâng cao đời sống của cán bộ Đoàn, giáo viên, tạo tâm lý 

ổn định, an tâm công tác 

2.2. Đối với Thành đoàn Đà Nẵng 

Thành đoàn cần có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hơn về 

công tác phối hợp giữa Quận Đoàn với trường THPT như là: các qui 

định về chức năng, nhiệm vụ của CBQĐ phải tham gia công tác phối 

hợp này một cách cụ thể hơn. Trong công tác thanh tra công tác 

Đoàn ở trường học, nên có nội dung thanh tra, kiểm tra về hoạt động 

phối hợp, điều này sẽ giúp nhà trường quan tâm hơn về công tác phối 

hợp.  

2.3. Đối với các trường THPT Quận Hải Châu  

- Hiệu trưởng nhà trường cần có nhận thức đúng và đầy đủ vai 

trò, vị trí của hoạt động phối hợp giữa Quận Đoàn và nhà trường 

trong công tác GDCTTT, từ đó đầu tư thích đáng về thời gian công 

sức cho hoạt động này, thực hiện một cách linh hoạt sáng tạo các 

biện pháp quản lý trong điều kiện cụ thể của từng trường.  

- Hiệu trưởng cần phải tuyên truyền phổ biến cho CBQL, GV 

nhận thức rõ công tác phối hợp làm cho kế hoạch phối hợp được hiệu 

quả cao nhất.  

2.4. Đối với Quận Đoàn 

- Triển khai kế hoạch thường kì chỉ đạo công tác phối hợp 

GDCTTT cho HS các trường trên địa bàn quận Hải Châu 

- Tham mưu với Quận ủy, Ủy ban nhân dân của quận chỉ đạo 

các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí và trang bị, xây dựng 
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thêm các thiết chế văn hóa phục vụ công tác GDCTTT cho HS trên 

địa bàn Quận  

- Có cơ chế khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể làm tốt 

công tác phối hợp GDTTT cho HS 

- Chỉ đạo làm điểm một số mô hình phối hợp trong GDTTT cho 

HS 

- Chú ý xây dựng lực lượng chuyên trách thực sự có năng lực, 

được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt công tác 

quản lý phối hợp GDCTTT cho HS. 

 

 

 

 


