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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công tác chủ nhiệm lớp là một trong những nhiệm vụ rất cần 

thiết của các cấp quản lý giáo dục và đặc biệt hơn là nhiệm vụ quan 

trọng của người giáo viên trong môi trường giáo dục nghề nghiệp – 

Đào tạo nguồn nhân lực.  

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác HSSV tại các cơ sở 

dạy nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong tình hình 

mới Bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành qui chế quản lý 

HSSV kèm theo quyết định số 26/2007 QĐ-BLĐTBXH ngày 

24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội. 

Thực trạng công tác chủ nhiệm tại các trường cao đẳng nghề 

hiện nay ra sao ? Các biện pháp hữu hiệu nhằm triển khai quyết định 

nêu trên để đào tạo nguồn nhân lực vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp 

ứng yêu cầu mới của đất nước, góp phần thực mục tiêu “dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Chính vì thế công 

tác điều tra, tổng kết thực trạng tình hình công tác chủ nhiệm tại 

trường cao đẳng nghề nhằm phản ánh nhận thức của HSSV về đường 

lối chủ trương của Đảng và nhà nước trong xử lý mối quan hệ xã hội, 

quốc tế; trong xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa; 

trong việc xây dựng ý thức tự giác rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo 

đức chuẩn bị lập thân, lập nghiệp; rèn luyện tác phong công nghiệp; 

ý thức chống sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy 

hoại đến xã hội; có ý thức đối với tập thể, cộng đồng xã hội; ý thức 

bảo vệ môi trường; ý thức an toàn giao thông… 

Trên đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng của công tác 

chủ nhiệm lớp tạo tiền đề quan trọng trong công tác giáo dục HSSV 

trong tình hình hiện nay cũng như góp phần hình thành nhân cách 

cho HSSV đáp ứng yêu cầu phẩm chất và kỹ năng nghề của người 

công nhân thời kỳ mới của đất nước và trong thời kỳ hội nhập quốc 
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tế. Đó chính là lý do bản thân người học chọn đề tài: “Biện pháp 

quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 

trong giai đoạn hiện nay”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác chủ 

nhiệm tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp 

tăng cường quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường Cao đẳng 

Nghề Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của 

nhà trường.  

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu: Quản lý công tác chủ nhiệm lớp 

tại trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý công tác 

chủ nhiệm lớp tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.  

4. Giả thuyết khoa học: Nếu các biện pháp quản lý công tác 

chủ nhiệm lớp được nghiên cứu và đề xuất trên cơ sở phù hợp với lý 

luận khoa học quản lý giáo dục và phù hợp với các điều kiện thực tế 

của Trường CĐNĐN, khi được áp  dụng sẽ góp phần xây dựng một 

môi trường giáo dục tích cực trong nhà trường cao đẳng nghề, góp 

phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện tại trường học trong 

giai đoạn hiện nay. 

5. Các nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm 

lớp ở các trường cao đẳng. 

5.2. Khảo sát thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại 

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 

5.3. Đề xuất biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại 

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 
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6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên 

cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp 

tại trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: Phân tích, hệ thống 

hoá, khái quát hoá lý thuyết dùng nghiên cứu các tài liệu liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu như: các văn bản của nhà nước, sách, báo, các 

công trình nghiên cứu khoa học,... liên quan đến công tác quản lý 

giáo dục, quản lý công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường, để xây 

dựng cơ sơ lý luận. 

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 

7.2.1. Phương pháp quan sát: Phương pháp quan sát các hình 

thức biểu hiện hoạt động quản lý của hiệu trưởng và hoạt động chủ 

nhiệm lớp của đội ngũ giáo viên tại trường CĐNĐN. 

7.2.2. Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng trường CĐNĐN, làm rõ thực trạng quản lý hoạt động 

chủ nhiệm lớp của nhà trường. 

7.2.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Điều tra, thu thập 

số liệu thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên ở 

trường CĐNĐN. 

Điều tra, khảo sát lấy ý kiến của các cán bộ quản lý, nhà 

trường nhằm mục đích đánh giá thực trạng việc quản lý công tác chủ 

nhiệm lớp. 

7.3. Phương pháp toán thống kê: Dùng phương pháp biểu đồ, 

bảng số, toán thống kê để tiến hành phân tích và xử lý các số liệu 

điều tra, nhằm định hướng các kết quả nghiên cứu: thống kê số liệu, 

tần số, tính tỉ lệ phần trăm. 

8. Cấu trúc luận văn  

Luận văn có 120 trang, ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến 

nghị, nội dung thể hiện 3 chương: 
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Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý công tác chủ nhiệm lớp 

trường cao đẳng. 

Chương 2. Thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại 

trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 

Chương 3. Đề xuất biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp 

tại  trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 

Phần kết luận và kiến nghị 

Luận văn bao gồm 15 bảng với 16 tài liệu tham khảo trong 

nước và phần phụ lục 

9. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

9.1 Ý nghĩa lý luận: Hệ thống hoá, làm sáng tỏ lý luận về việc 

quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường CĐNĐN.  

9.2 Ý nghĩa thực tiễn: Làm rõ thực trạng quản lý công tác 

quản lý giáo viên chủ nhiệm tại trường CĐNĐN. Từ đó, đề xuất các 

biện pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý giáo viên chủ 

nhiệm lớp trong trường cao đẳng nghề; góp phần tích cực và có hiệu 

quả vào việc phát triển toàn diện trường đào tạo nghề vì mục tiêu “ 

đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” trong toàn ngành 

dạy nghề hiện nay. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP  

QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Ở trường cao đẳng nghề, người GVCN có vai trò đặc biệt quan 

trọng. GVCN là người thay thế Hiệu trưởng phụ trách một lớp, họ 

chính là “cầu nối” giữa lớp với trường. GVCN là người tiếp xúc với 

sinh viên nhiều nhất, góp phần quyết định đến việc hoàn thiện nhân 

cách cho sinh viên. 

Xác định đúng đắn vị trí, vai trò của công tác chủ nhiệm lớp 

chúng ta mới có thể xây dựng nội dung, phương pháp giáo dục hợp 

lý, khoa học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ, nghiệp 

vụ, tâm huyết với nghề. 

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Khái niệm về quản lý 

Quản lý là chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức 

thuộc các lĩnh vực khác nhau (xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, 

sinh học, văn hóa…) bảo đảm giữ gìn một cơ cấu ổn định nhất định, 

duy trì hoạt động tối ưu và bảo đảm thực hiện những chương trình và 

mục tiêu của hệ thống đó. 

1.2.2. Khái niệm về quản lý giáo dục 

- Quản lý giáo dục gồm hai mặt lớn là quản lý nhà nước về 

giáo dục, quản lý nhà trường các cơ sở giáo dục khác. Quản lý giáo 

dục là việc thực hiện và giám sát những chính sách giáo dục và đào 

tạo trên cấp độ quốc gia, vùng, địa phương và cơ sở. 
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1.2.3. Khái niệm quản lý trường học 

“Quản lý trường học có thể hiểu là một chuỗi tác động hợp lý 

(có mục đích, tự giác, hệ thống, có kế hoạch) mang tính tổ chức sư 

phạm của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên và học sinh, đến 

những lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động 

họ cùng cộng tác, phối hợp và tham gia vào mọi hoạt động của nhà 

trường nhằm làm cho quy trình này vận hành tới việc hoàn thành 

mục tiêu dự kiến.” [22, tr. 16] 

1.2.4. Khái niệm quản lý công tác chủ nhiệm lớp 

- Công tác chủ nhiệm lớp: “Công việc của người giáo viên chủ 

nhiệm trong nhà trường” 

1.3. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 

Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

1.3.1. Vị trí, vai trò của người GVCN lớp ở trường cao 

đẳng nghề 

Cố vấn, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc 

các qui chế, qui định về công tác đào tạo và công tác HS-SV trong 

nhà trường theo đặc điểm của mỗi lớp của từng môn học, ngành học 

và cấp học. 

1.3.2. Chức năng của người GVCN lớp 

a. Chức năng giáo dục 

b. Chức năng quản lý 

c. Chức năng đại diện 

1.3.3. Nội dung công tác của GVCN 

a. Tìm hiểu và nắm vững đối tượng HSSV 

b. Xây dựng và phát triển tập thể lớp 

c. Giáo dục cơ sở thế giới quan khoa học và phẩm chất đạo 

đức cho HSSV 

d. Giáo dục lao động và hướng nghiệp 
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e. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện thể lực, 

bảo vệ sức khỏe cho HSSV 

g. GVCN kết hợp với tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh trong nhà trường  

1.3.4. Một số yêu cầu đối với người GVCN lớp 

a. Phẩm chất đạo đức 

b. Uy tín nhà giáo 

c. Nghệ thuật sư phạm 

d. Tầm hiểu biết rộng rãi 

e. Tế nhị sư phạm 

f. Thương yêu và tôn trọng HSSV 

g. Kỹ năng tổ chức 

h. Sáng tạo trong công tác giáo dục 

i. Nâng cao nghiệp vụ công tác chủ nhiệm lớp 

1.3.5. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên cao đẳng 

Mặt tích cực của họ là lòng nhiệt tình, nhạy cảm trước cuộc 

sống, ước mơ cháy bỏng, quyết tâm thực hiện cho được những hoài 

bão của bản thân, chân thành cởi mở trong ý nghĩa việc làm, dám 

chấp nhận hy sinh,… 

1.3.6. Đặc điểm phát triển nhận thức, trí tuệ. 

Bước đầu hình thành thế giới quan để nhìn nhận, đánh giá vấn 

đề cuộc sống, học tập, sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên là những trí 

thức tương lai, ở các em sớm nảy sinh nhu cầu, khát vọng thành đạt. 

Một đặc điểm tâm lý nổi bật nữa ở lứa tuổi này là tình cảm ổn định. 

Tuy nhiên, do quy luật phát triển không đồng đều về mặt tâm lý, do 

những điều kiện, hoàn cảnh sống và cách thức giáo dục khác nhau, 

không phải bất cứ sinh viên nào cũng được phát triển tối ưu, độ chín 

muồi trong suy nghĩ và hành động còn hạn chế.  
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1.3.7. Sự phát triển tự ý thức của sinh viên cao đẳng 

Một trong những đặc điểm tâm lý quan trọng nhất ở lứa tuổi 

thanh niên - sinh viên là sự phát triển tự ý thức. Nhờ có tự ý thức 

phát triển, sinh viên có những hiểu biết, thái độ, có khả năng đánh 

giá bản thân để chủ động điều chỉnh sự phát triển bản thân theo 

hướng phù hợp với xu thế xã hội.  

1.3.8. Những yêu cầu đối với công tác CNL trong giai đoạn 

hiện nay 

Người giáo viên chủ nhiệm cần có tâm, có trí để giúp cho 

HSSV ham học, ham làm, ham tiến bộ. Phải chú trọng thực hành 

trong các công việc thực tế làm cho kiến thức trở nên sống động, 

biến tri thức thành tư tưởng, phương pháp. Học đi đôi với hành. Lý 

luận gắn chặt với thực tiễn. Sinh viên phải luôn có ý thức học tập, 

học để làm việc, làm người, phục vụ xã hội, Tổ quốc, nhân dân, học 

để cùng chung sống, cùng hợp tác, cùng phát triển.  

1.4 CÔNG TÁC QUẢN LÝ HSSV TRONG CÁC TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG NGHỀ  

Hoạt động giáo dục HSSV mang tính toàn diện trong nhiều 

lĩnh vực ngoài các môn đã được đưa vào chương trình giảng dạy 

chính khóa, làm tăng hiệu quả của môn học chính khóa đồng thời 

định hướng và tạo điều kiện cho HSSV có nhận thức, kỹ năng, bản 

lĩnh đúng trong hoạt động rèn luyện bản thân theo mục tiêu đào tạo. 

Trong công tác HSSV có công tác quản lý người học do hiệu trưởng 

mỗi nhà trường phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm mỗi lớp 

theo mục tiêu, kế hoạch năm học của mỗi khóa học. 

Quản lý người học mà trách nhiệm chủ yếu, quan trọng nhất là 

người chủ nhiệm, thuộc dạng quản lý xã hội nhưng lại mang tính đặc 

thù của giáo dục. 
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Tiểu kết chương 1 

Quản lý công tác CNL trong các trường dạy nghề (cơ sở dạy 

nghề) là yêu cầu mang tính khách quan vì vị trí của việc quản lý 

công tác CNL là nhiệm vụ tất yếu, hết sức quan trọng đối với người 

làm công tác quản lý giáo dục – đào tạo trong các cơ sở dạy nghề, 

đồng thời là vấn đề cấp bách, mang tính quyết định đối với công tác 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất. Đó là, vấn đề tiên quyết cần nhận thức đúng 

đắn vì rất quan trọng và rất cần thiết của tư duy quản lý giáo dục dạy 

nghề; là điều kiện “cần” và “đủ” của người quản lý giáo dục – dạy 

nghề. Hiện nay, quản lý công tác CNL của các cơ sở dạy nghề nói 

chung và tại trường CĐNĐN nói riêng phải trên cơ sở xác định rõ 

vai trò vị trí chức năng của công tác CNL. Từ đó mới xác định mục 

tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của việc quản lý công tác CNL 

xuất phát từ nhận thức và thực trạng tình hình tại nơi quản lý trong 

một thời gian xác định rõ ràng và cụ thể. 

Từ các vấn đề khách quan và khoa học nêu trên người Hiệu 

trưởng của các cơ sở dạy nghề cần xác định rõ các nhiệm vụ của việc 

quản lý công tác CNL tại đơn vị quản lý trực tiếp, từ đó, xác định nội 

dung quản lý công tác chủ nhiệm lớp thực sự mang tính kế hoạch cao 

và triển khai thiết thực, cụ thể theo chu kỳ quản lý nhà trường; quản 

lý mỗi cấp độ đào tạo và quản lý người giáo viên dạy nghề đáp ứng 

yêu cầu đào tạo toàn diện: “dạy chữ_dạy người_dạy nghề”. Chính vì 

thế, đề tài mang tính thực tiễn là sự góp phần củng cố lý luận quản lý 

giáo dục – dạy nghề, là phương hướng để xây dựng tiêu chuẩn (nội 

dung, biện pháp…) đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, bổ nhiệm Hiệu 

trưởng tại các cơ sở dạy nghề hiện nay. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 

Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 

 

2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội  

Vị trí địa lý, môi trường cảnh quan, khí hậu của Đà Nẵng đã 

tạo những thuận lợi rất quan trọng để mở rộng giao lưu kinh tế, phát 

triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, và du lịch trong 

nước và quốc tế, phát triển nhanh các lĩnh vực của kinh tế -xã hội, 

tạo cho Đà Nẵng trở thành vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, 

là động lực cho cả khu vực phát triển.  

2.1.2. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội  thành phố 

Đà Nẵng đến năm 2020  

Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND 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 xác định mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng 

thành phố Đà Nẵng thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là 

trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung, với vai trò là trung tâm 

dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về 

trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn 

thông và tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm y tế, văn 

hoá - thể thao, giáo dục ĐT và khoa học công nghệ của miền Trung; 

là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh 

khu vực miền Trung và cả nước”. 

2.2. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CĐNĐN 

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển Trường Cao đẳng 

Nghề Đà Nẵng 
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Được hình thành và phát triển trên cơ sở sáp nhật 2 đơn vị có 

truyền thống đào tạo và giáo dục : Trường Trung học kinh tế Đà 

Nẵng và Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và dạy 

nghề thành phố Đà Nẵng.  

2.2.2. Mô hình tổ chức   

2.2.3. Các nghề đào tạo và qui mô đào tạo của nhà trường 

2.2.4. Cơ sở vật chất 

2.2.5. Định hướng phát triển Trường Cao Đẳng nghề Đà 

Nẵng đến năm 2020 

Phát triển Trường một cách cân đối, hài hòa, bền vững giữa 

các yếu tố: quy mô, năng lực, cơ cấu ngành nghề và chất lượng đào 

tạo nghề, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà 

Nẵng. 

2.2.6. Về đội ngũ quản lý  

2.2.7. Về đội ngũ giáo viên 

2.2.8. Về tình hình học tập của sinh viên 

2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIẸM LỚP 

Ở TRƯỜNG CĐNĐN 

2.3.1 Tóm tắt quá trình khảo sát 

Mục đích khảo sát là để tìm hiểu thực trạng công tác chủ 

nhiệm và quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường CĐNĐN. 

Khách thể khảo sát gồm 38 cán bộ quản lý và 116 GVCN tại 6 

khoa chuyên môn trong trường CĐNĐN. 

Phương pháp khảo sát: Tác giả đã gặp gỡ 38 cán bộ quản lý, 

116 GVCN để điều tra khảo sát, trình bày mục đích và yêu cầu, đưa 

phiếu hỏi đến họ, chờ họ trả lời, sau đó thu về để xử lý số liệu. Kết 

quả thu được 38 phiếu của CBQL và 112 phiếu của GVCN có ghi 

đầy đủ các câu trả lời. Từ các số liệu đã xử lý tất cả các phiếu hỏi đã 

đánh giá được thực trạng công tác GVCN lớp và quản lý công tác 

chủ nhiệm lớp tại Trường CĐNĐN.  
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Thời gian khảo sát: Tháng 10 và 11/2012 

2.3.2 Kết quả khảo sát thực trạng quản lý công tác giáo 

viên chủ nhiệm lớp tại trường CĐNĐN. 

a. Thực trạng đội ngũ GVCN lớp ở trường CĐNĐN 

Đặc thù rõ nhất của tình hình đội ngũ GVCN tại trường cao 

đẳng nghề là: trên 85% giáo viên tốt nghiệp đại học từ các trường đại 

học kinh tế, kỹ thuật, có nghiệp vụ sư phạm bài bản nhưng chưa 

được đào tạo một cách hệ thống như các sinh viên tốt nghiệp các 

trường đại học sư phạm kỹ thuật.  

b. Thực trạng quản lý nội dung giáo dục HSSV 

Thực hiện đúng qui chế HSSV của Bộ lao động thương binh 

và xã hội ban hành kèm theo quyết định số 62/2007/QĐ-

BLĐTB&XH ngày 14 tháng 12 năm 2007. Quyết định 54/2008/QĐ-

BLĐTB&XH ngày 14 tháng 05 năm 2008 về ban hành Qui chế đánh 

giá kết quả rèn luyện HSSV.  

c. Nhận thức, quan điểm của CBQL trường cao đẳng nghề 

Đà Nẵng về mục đích, ý nghĩa của công tác chủ nhiệm lớp 

Kết quả nghiên cứu trên phản ánh khá rõ thực trạng về công 

tác quản lý chủ nhiệm lớp tại trường CĐNĐN: Hiệu quả đích thực 

của việc quản lý CTCNL chưa được quan tâm đúng mức, đa phần 

đều coi mục đích chính của quản lý chỉ đơn thuần là “tác nghiệp”.  

d. Thực trạng xây dựng kế hoạch CTCNL ở trường CĐNĐN  

Qua việc nghiên cứu các kế hoạch về CTCN, sổ họp chuyên 

môn của phòng Công tác HSSV, chúng tôi thấy rằng: Phòng công tác 

HSSV có quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch quản lý CTCN từ 

đầu năm học. Tuy nhiên, qua phỏng vấn chúng tôi nhận thấy GVCN 

chỉ chủ yếu quan tâm đến việc “tác nghiệp” tức là chỉ làm sao hoàn 

thành về mặt sổ sách và cuộc họp chỉ mang tính một .  

e. Thực trạng việc tổ chức, chỉ đạo CTCNL tại trường 

CĐNĐN 
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Theo kết quả điều tra: Có 44,74% CBQL, 45,69% GVCN 

trong nhà trường thống nhất quan điểm đánh giá CTCNL dựa vào kết 

quả học lực, rèn luyện của sinh viên lớp chủ nhiệm. Căn cứ quan 

trọng thứ hai theo CBQL là đánh giá trực tiếp vào phẩm chất, năng 

lực của GVCN (28,95%) trong khi GVCN cho rằng căn cứ tiếp theo 

cần dựa trên kết quả sổ lên lớp, phong trào của lớp (32,76%) 

f. Thực trạng tình hình bồi dưỡng CTCN tại trường CĐNĐN 

Theo kết quả điều tra đa phần CBQL (65,79%) đều cho rằng 

việc bồi dưỡng công tác chủ nhiệm cho CBQL là cần thiết. Qua đó 

CBQL hiểu rõ được thực tế công việc của GVCN để có thể xây dựng 

kế hoạch, chỉ đạo, điều hành công việc hợp lý. Có 60,71% GVCN 

muốn được bồi dưỡng về quản lý.  

g. Đánh giá hiệu quả quản lý của CBQL trường CĐNĐN 

Theo thực tế điều tra, GVCN chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, 

hiệu quả do công tác chủ nhiệm lớp mang lại cho quá trình giáo dục 

HSSV.  

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý 

CTCNL ở Trường CĐNĐN 

Việc nhận thức chưa đúng đắn về tầm quan trọng của CTCN. 

Thực tế, quản lý CTCN ở trường CĐNĐN chưa được hiệu trưởng 

nhà trường quan tâm đúng mức. Phần lớn GVCN chưa phát huy hết 

chức năng nhiệm vụ của mình. Việc kiểm tra đánh giá CTCNL chưa 

được thường xuyên. Nhà trường chưa xây dựng được chuẩn đánh giá 

CTCN. Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ chủ nhiệm lớp, 

đánh giá năng lực của GVCN trong nhà trường còn đáng lo ngại. 
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Tiểu kết chương 2 

Từ thực trạng trên, nhà trường cần thay đổi nhận thức về quản 

lý CTCNL. Việc thực thi một số biện pháp nhằm thay đổi cách suy 

nghĩ, cách thực hiện công việc một cách tư duy sáng tạo, các kỹ năng 

quản lý giáo dục HSSV để công tác này khởi sắc hơn. Đặc biệt cần 

chú trọng đến các biện pháp mang tính dạy “người”. Trong giai đoạn 

hiện nay cần quan tâm đến mối quan hệ thầy trò để cho “trường ra 

trường, thầy ra thầy, trò ra trò”, góp phần tạo môi trường giáo dục 

trong sạch. Nhà trường cần đúc rút kinh nghiệm và có đánh giá quản 

lý CTCN một cách đúng đắn để việc nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện trong trường CĐNĐN thực hiện thành công. 

Việc nâng cấp trường kỹ thuật kinh tế trở thành trường Cao 

đẳng nghề Đà Nẵng là một quá trình khoa học và được triển khai một 

cách cụ thể theo từng năm học trên tất cả các lĩnh vực quản lý dạy 

nghề như: quản lý hoạt động dạy và học. Quản lý hoạt động xây 

dựng cơ sở vật chất, giáo trình và trang thiết bị dạy học. Xây dựng và 

sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường làm thế 

nào để vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt từ số lượng đến chất lượng 

đồng thời chuẩn bị về mặt nhân sự đáp ứng mọi lĩnh vực hoạt động 

giáo dục đào tạo của nhà trường nhằm đạt tới mục tiêu xây dựng một 

nhà trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và một 

số tiêu chí trường nghề uy tín quốc tế. Trong đó việc xác định kỹ 

năng ban đầu và yêu cầu cần có của việc quản lý CTCNL là một 

nhiệm vụ ưu tiên của người quản lý nhà trường nhằm thực hiện tốt 

mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo nghề theo từng cấp độ đào 

tạo mà luật dạy nghề đã qui định.  
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CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM 

LỚP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 

 

3.1. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÁC LẬP BIỆN PHÁP 

Quản lý CTCN tại trường CĐNĐN là một công tác hệ trọng, 

phúc tạp mang tính khoa học cao. Chính vì thế, cần có nguyên tắc 

nhằm xác lập các biện pháp quản lý tối ưu đạt hiệu quả cao. 

3.1.1. Nhất quán từ lãnh đạo đến phòng, khoa, trung tâm 

và đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí 

Minh 

3.1.2. Coi trọng tính hiệu quả, phát huy vai trò tích cực của 

HSSV 

3.1.3. Duy trì mối liên hệ mật thiết giữa phòng công tác 

HSSV và Đoàn thanh niên trong nhà trường 

3.1.4. Tuyển chọn và bố trí GVCN phải chú ý về mặt kỹ 

năng và thái độ 

3.1.5. Cải thiện chế độ đãi ngộ đối với GVCN  

3.1.6. Đúc rút kinh nghiệm đồng thời tổ chức cho GVCN 

tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm 

3.1.7. Sử dụng CNTT để mau chóng nâng cao trình độ 

GVCN 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM 

LỚP TẠI TRƯỜNG CĐNĐN  

Xuất phát từ tình hình, thực trạng đội ngũ giáo viên nói trên 

của trường CĐNĐN, đặc biệt là những tồn tại và những vấn đề đặt ra 

trường CĐNĐN đã đang và cần tiến hành các biện pháp triển khai 

việc quản lý CTCNL như sau: 

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cấp quản lý, GVCN của nhà 

trường về tầm quan trọng của CTCNL 
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a. Mục tiêu của biện pháp 

- Làm cho cán bộ quản lý nhà trường, GVCN có nhận thức 

đúng đắn về vị trí, vai trò của CTCNL. 

- Xác định sứ mệnh của nhà trường, trách nhiệm của CBQL và 

GVCN trong hoạt động giáo dục HSSV. 

- Xây dựng đội ngũ GVCN đáp ứng yêu cầu của mục tiêu đào 

tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường theo mục tiêu trước mắt, 

hay trung hạn, dài hạn của từng kế hoạch đào tạo.  

b. Nội dung của biện pháp 

- Nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm 

cho cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường.  

- Nâng cao năng lực quản lý Ban giám hiệu; GVCNL đối với 

HSSV bằng nhiều hình thức khác nhau, nhanh chóng tiếp thu kiến 

thức mới về giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực dạy nghề. 

c. Cách thức tổ chức thực hiện biện pháp 

- Tổ chức cho CBQL, GVCN học tập đầy đủ và nghiêm túc 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục dạy 

nghề, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm trong nhà trường. 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao nhận thức lý luận 

chính trị. 

3.2.2. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ GVCN 

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Nhằm nâng cao năng lực, khả năng cống hiến của đội ngũ 

GVCN trong việc thực hiện sứ mệnh của nhà trường. 

- Giải quyết thực trạng về yêu cầu được bồi dưỡng quản lý 

CTCNL cho CBQL và GVCN (Bảng 2.15) 

b. Nội dung của biện pháp 

- Mỗi giáo viên, GVCN và cán bộ quản lý của trường phải có 

nhiệm vụ tự bồi dưỡng thường xuyên trong quá trình giảng dạy. 

v.v…trong các hình thức đó thì tự học, tự nghiên cứu, tự cập nhật 
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kiến thức mới, tự rèn luyện kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp với mong 

muốn tiến bộ, nâng cao năng lực giáo dục HSSV là cách bồi dưỡng 

cơ bản, lâu dài và có hiệu quả nhất.  

c. Cách thức tổ chức thực hiện biện pháp 

- Thực hiện việc qui hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên trên cơ 

sở định biên số lượng từng ngành, từng cấp trình độ và phải trên cơ 

sở thực hiện việc qui hoạch một cách khoa học cho từng giai đoạn 

phát triển trường 

- Chú trọng khâu tuyển dụng giáo viên.  

- Đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên dạy nghề làm chủ nhiệm và cán bộ quản lý trong 

nhà trường.  

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ 

GVCN.  

3.2.3. Đổi mới công tác lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 

lớp tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng  

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Giúp cho CBQL thực hiện vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn 

trong công tác quản lý. 

- Giúp cho đội ngũ giáo viên, GVCN thực hiện CTCNL một 

cách khoa học, thực hiện mục tiêu giáo dục cho HSSV có hiệu quả 

cao. 

- Giúp GVCN thể hiện vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn trong 

công tác CNL. 

- Phát huy năng lực làm CTCNL cho giáo viên. 

b. Nội dung của biện pháp 

Quản lý CTCN là khoa học. Do đó, cần phải có kế hoạch, đi 

vào mục tiêu hiệu quả cụ thể phát triển xây dựng nhà trường thành 

nơi đào tạo có chất lượng và hiệu quả, là nơi có môi trường văn hóa 

giáo dục lành mạnh, người GVCN cần nắm bắt nhu cầu xã hội, nắm 
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thông tin về thị trường lao động nhằm định hướng cụ thể cho HSSV 

trong việc nâng cao tổ chức thực hành, kỹ năng nghề nghiệp đúng 

với yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, xã hội. 

c. Cách thức tổ chức thực hiện biện pháp 

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch chất lượng giáo dục. 

- Xây dựng cơ chế chính sách và quy chế quản lý nội dung và 

chất lượng đào tạo. 

- Tăng cường chất lượng của công tác lập kế hoạch đào tạo, 

tiến hành dự báo tình hình phát triển giáo dục, công tác kiểm tra 

kiểm định chất lượng nhà trường. 

- Thể chế hóa vai trò, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của 

GVCN. Cam kết trách nhiệm thực hiện sứ mệnh của nhà trường giao. 

3.2.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác chủ nhiệm lớp 

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý CTCNL trong 

trường CĐNĐN. 

- Nâng cao năng lực quản lý cho CBQL, GVCN trong việc 

tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo 

viên CNL một cách thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả trong 

công tác giáo dục. 

- Thúc đẩy việc cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc 

trong nhà trường. 

b. Nội dung của biện pháp 

Vận dụng các kỹ năng, phương pháp, kỹ thuật mới (ứng dụng 

CNTT) vào quản lý CTCNL trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi người 

giáo viên cần thái độ yêu nghề biết phấn đấu vươn lên để vượt khó. 

- Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý, điều 

hành, đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, 



19 

kịp thời về đội ngũ GV, GVCN, HSSV, hỗ trợ GVCN cập nhật thông 

tin HSSV một cách chính xác, kịp thời. 

c. Cách thức tổ chức thực hiện biện pháp 

Hoàn thiện phần mềm Education của nhà trường: 

3.2.5. Tăng cường phối hợp các lực lượng giáo dục và 

GVCN  

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Nắm được kịp thời tình hình HSSV, nhanh chóng giải quyết 

mọi quyền lợi và thắc mắc liên quan đến HSSV mọi nơi, mọi lúc. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ  giữa nhà trường với địa 

phương nơi trường đóng cũng như với gia đình HSSV, đặc biệt là 

HSSV  xa nhà phải ở ngoại trú tại các khu phố lân cận trường. 

- Đặc biệt hỗ trợ, giúp HSSV ngoại trú đảm bảo an toàn, trật 

tự, văn hóa nơi cư trú và góp phần mình vào việc thực hiện khu phố 

văn hóa, văn minh. 

- Giúp HSSV có cơ hội việc làm ngay khi rời trường. 

b. Nội dung của biện pháp 

- Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm giúp 

cho HSSV thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước 

c. Cách thức tổ chức thực hiện biện pháp 

- Tổ chức các buổi tọa đàm có sự tham gia của ban cán cán sự 

lớp, GVCN, cán bộ công an phường nơi trường đóng để HSSV được 

nghe truyền đạt về kiến thức pháp luật. 

- Tổ chức sinh hoạt chính trị qua tọa đàm để HSSV nắm rõ chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

- Mỗi doanh nghiệp tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề. - Kết 

nối thực hiện các chương trình thực tập giữa kỳ, cuối kỳ cho HSSV. 
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- Kết nối và thực hiện các chương trình tuyển dụng làm việc 

bán thời gian, toàn thời gian cho HSSV đạt chuẩn và phù hợp với 

doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp tài trợ cho quỹ học bổng sinh viên vượt khó, 

học giỏi của lớp, trao học bổng cho HSSV xuất sắc. 

3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đối với công 

tác chủ nhiệm lớp 

a. Mục tiêu của biện pháp 

- Nhà trường phải quản lý kiểm tra chuyên môn đối với 

GVCN.  

- Kiểm tra là công việc đo lường và điều chỉnh các hoạt động 

của cá nhân và các bộ phận liên quan giúp nhà quản lý trường học.  

b. Nội dung của biện pháp 

- Công tác kiểm tra tại trường CĐNĐN kiểm tra chuyên môn 

và kế hoạch triển khai về kết quả sinh hoạt chủ nhiệm được thực hiện 

thường xuyên, công khai, dân chủ; kết quả kiểm tra được ghi nhận 

bằng biên bản và được lưu giữ lại. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm 

về các kết luận kiểm tra này, trong những trường hợp cần thiết, hiệu 

trưởng thành lập tổ kiểm tra để tiến hành kiểm tra. 

c. Cách thức tổ chức thực hiện biện pháp 

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch giảng dạy của giáo viên - 

Kiểm tra soạn giáo án, đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham 

khảo, bài tập, bài thực hành. 

- Kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên.  

- Kiểm tra công tác GVCN 

- Kiểm tra công tác thực hiện quy chế giảng dạy của giáo viên, 

đảm bảo tuân thủ các Quy chế đào tạo nghề 

- Kiểm tra việc chỉ đạo hướng dẫn HSSV thực hành, thực hiện 

3.2.7. Hoàn thiện quy định GVCN lớp 

a. Mục tiêu của biện pháp 
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- Giúp người học định hướng phấn đấu nâng cao trình độ.  

- Giúp cho người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao 

động là HSSV của mình để bố trí công việc và trả lương hợp lý cho 

người lao động; 

- GVCN bám sát chương trình đào , không ngừng nâng cao 

chất lượng mỗi môđun/môn học. 

b. Nội dung của biện pháp 

Qui định về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của trường cao 

đẳng Nghề Đà Nẵng 

c. Cách thức tổ chức thực hiện biện pháp 

- GVCN lập hồ sơ trích ngang bao gồm các tiêu chí 

- Tìm hiểu đặc điểm, tâm tư nguyện vọng từng HS-SV 

- Ổn định tổ chức lớp: Phân tổ, tạm thời chỉ định Ban cán sự 

lớp (căn cứ vào thông tin ban đầu từ hồ sơ, qua theo dõi ứng xử, tác 

phong…) 

- Hướng dẫn cho HS-SV phương pháp học tập, rèn luyện, nề 

nếp sinh hoạt trong nhà trường. Phổ biến các Nội qui, qui định của 

nhà trường. 

- GVCN thực hiện và xử lý công việc theo qui định GVCN. 

3.3 KẾT QUẢ THĂM DÒ SỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẦN THIẾT 

VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ ĐỀ XUẤT 

Để kiểm chứng tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 

trên chúng tôi tiến hành trưng cầu ý kiến đội ngũ CBQL, GVCN 

trong nhà trường về các biện pháp đã đề xuất. Nhận xét: 

- Về mức độ cần thiết: 

Tóm lại, 7 biện pháp quản lý CTCNL ở Trường CĐNĐN đều 

được đánh giá cao ở mức độ rất cần thiết. Điều này cho thấy nhu cầu 

được nâng cao năng lực quản lý và sự quan trọng của công tác 

GVCN trong đội ngũ CBQL, GVCN là rất lớn đối với yêu cầu giáo 

dục của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 
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- Về mức độ khả thi:  

Các biện pháp được đánh giá là có tính khả thi rất cao như 

biện pháp 7, CBQL (98%), GVCN (95%), hay biện pháp 2 theo 

CBQL (85.5%), GVCN (85%). Biện pháp 5 được GVCN đánh giá 

thấp nhất có mức độ không khả thi là 5%. 

Tiểu kết chương 3 

Tóm lại, quản lý CTCNL là nhân tố quyết định đối với việc 

nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề của mỗi nhà trường vì đội 

ngũ GVCNL là lực lượng cốt cán thực hiện các mục tiêu đào tạo 

nghề của nhà trường, là “hiệu trưởng” của một lớp học, cho nên “tài” 

và “đức” của người GVCN có ảnh hưởng rất lớn đến việc đào tạo và 

hình thành nhân cách của mỗi HSSV.  

Trên đây là những vấn đề về nhận thức, quan điểm khoa học 

trong quản lý các cơ sở dạy nghề cũng như khảo sát, tìm hiểu, mô tả 

và đánh giá thực trạng công tác quản lý chủ nhiệm lớp trong trường 

CĐNĐN. Đó chính là cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các 

biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp từ đó đề xuất cụ thể các 

biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường CĐNĐN góp 

phần vào công tác quản lý nhà trường theo mục tiêu, nội dung và 

phương pháp quản lý trường dạy nghề trong giai đoạn hiện nay. 

Quan điểm dạy kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp đơn thuần, 

tách bạch việc dạy chữ không gắn liền với dạy người, dạy nghề hiện 

đang là hiện tượng khá phổ biến trong các cơ sở dạy nghề; tính thực 

dụng trong dạy nghề đã và đang là trở lực trong việc giáo dục nghề 

nghiệp toàn diện thực hiện đúng quan điểm, nội dung, phương 

pháp,…của luật giáo dục về Luật dạy nghề quy định. Chính vì thế, 

việc xác định cụ thể các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp có 

ý nghĩa thực tiễn trong đó việc gây dựng nhận thức đúng đắn và khoa 

học về tầm quan trọng của các biện pháp quản lý CTCNL là yêu cầu 
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có tính nguyên tắc của các cấp quản lý giáo dục đào tạo nghề. Trước 

tiên, cần xác định rõ ràng mục tiêu khái quát của biện pháp. Trên cơ 

sở đó, xác định nội dung của các biện pháp quản lý CTCNL theo yêu 

cầu thực tiễn đặt ra cho sơ sở dạy nghề. Đây là vấn đề trọng tâm của 

việc quản lý CTCNL, việc xác định đúng nội dung là yêu cầu của 

mục tiêu quản lý nhà trường. Từ đó đưa ra các biện pháp hữu hiệu. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu của để tài đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận của 

công tác chủ nhiệm lớp ở trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. Qua 

những số liệu đã thống kê được từ thực trạng của việc quản lý công 

tác chủ nhiệm lớp tại trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng chúng tôi rút 

ra một số kết luận như sau: 

1.1. GVCN tại trường nghề có vai trò hết sức quan trọng trong 

việc tạo dựng nhân cách sống đẹp trong HSSV; là đội ngũ góp phần 

trực tiếp trong công tác “dạy chữ_dạy người_dạy nghề”. 

Muốn thực hiện tốt việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp cần 

thực hiện đầy đủ các mục tiêu, thực hiện đồng bộ các khâu trong quá 

trình quản lý từ việc xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng đội ngũ GVCN 

đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp. 

1.2 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi đã đề 

ra các biện pháp: 

- Tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý của nhà 

trường về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo 

viên, đặc biệt là đội ngũ GVCN theo chủ trương của Nhà nước là 

một việc rất quan trọng và cấp bách. 

- Phối hợp các lực lượng cùng GVCN nâng cao hiệu quả công 

tác chủ nhiệm. 
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- Xây dựng quy trình tuyển dụng giáo viên cần phải chú ý 

năng lực sư phạm. 

- Đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên dạy nghề làm chủ nhiệm và cán bộ quản lý trong 

nhà trường. 

- Biện pháp tổ chức cho GVCN phối hợp với doanh nghiệp để 

đưa hoạt động chủ nhiệm tiếp cận với doanh nghiệp ở một số công 

việc. 

- Biện pháp tăng cường quản lý kiểm tra chuyên môn đối với 

GVCN nhằm đánh giá đúng năng lực giảng dạy về sư phạm của đội 

ngũ GVCN. 

- Xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách hợp lý nhằm 

khuyến khích nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tại Trường. 

- Tăng cường nắm bắt thông tin và nâng cao hiệu quả công tác 

chủ nhiệm lớp thông qua công tác HSSV. 

- Biện pháp xây dựng qui chế về công tác chủ nhiệm lớp nhằm  

2. KIẾN NGHỊ 

2.1 Đối với CBQL 

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cho GVCN trường 

Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 

- Nhà trường cần có chế độ chính sách thỏa đáng cho đội ngũ 

GVCN. 

- Nhà trường phải tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề, bồi 

dưỡng công tác GVCN lớp. 

2.2 Đối với GVCN 

- Phải nhận thức rõ tầm quan trọng, nhiệm vụ, trách nhiệm của 

GVCN trong trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng. 

- Tích cực tham gia hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng trau 

dồi đạo đức, kiến thức bản thân, nâng cao uy tín nhà giáo, luôn là 

tấm gương sáng để HSSV noi theo. 


