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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục mầm non (GDMN) là cấp học đầu tiên trong hệ thống 

giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, 

tình cảm thẩm mỹ của trẻ em. Trẻ được tiếp cận với GDMN càng 

sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của các giai đoạn 

tiếp theo. Chính những kỹ năng mà trẻ tiếp thu được qua Chương 

trình GDMN sẽ là nền tảng cho việc học tập sau này. Những công 

trình nghiên cứu khoa học về sinh lý, tâm lý học xã hội đều khẳng 

định sự phát triển của trẻ từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính 

chất quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí 

tuệ trong tương lai.   

Thành phố Kon Tum là trung tâm hành chính kinh tế và văn hóa 

đang phấn đấu xây dựng và phát triển với hệ thống cơ sở hạ tầng phát 

triển trong đó giáo dục y tế được chú trọng phát triển. Tuy vậy, hệ 

thống giáo dục của Thành phố vẫn còn những khoảng trống cần phải 

lấp đầy. Phần lớn các trường công lập đã quá tải không đáp ứng được 

nhu cầu. Các trường ngoài công lập còn nhỏ về quy mô, có diện tích 

chật hẹp, quá tải, chất lượng giáo dục không đềng đều giữa các 

trường, số lượng trẻ em không được tới trường mâm non vẫn còn 

nhất là con em nhà nghèo, học phí khá cao, giáo viên có chất lượng 

khác nhau giữa các trường…Do đó một nghiên cứu về “Phát triển 

giáo dục Mầm non ở thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum” sẽ góp 

phần vào chính sách phát triển giáo dục của địa phương. Đó là lý do 

lựa chọn đề tài này.  

2. Mục tiêu của đề tài 

- Khái quát được lý luận về phát triển giáo dục làm cơ sở cho 

nghiên cứu; 
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- Đánh giá được thực trạng phát triển giáo dục Mầm non thành 

phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum; 

- Kiến nghị được các giải pháp để phát triển giáo dục Mầm non 

thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum ; 

3. Câu hỏi nghiên cứu: 

Đề tài phải trả lời câu hỏi sau đây: 

- Thực trạng phát triển giáo dục Mầm non ở  thành phố Kon 

Tum, Tỉnh Kon Tum đang diễn ra như thế nào? 

- Làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển giáo dục mần non lập  

thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.  

4. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng của nghiên cứu: những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

Phát triển giáo dục mầm non  

Phạm vi:  

+ Nội dung: Phát triển giáo dục mần non lập; 

+ Không gian: Địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

+ Thời gian: Khoảng thời gian nghiên cứu 2011-2016, thời gian 

có hiệu lực của các giải pháp từ 2018 -2025. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau trong 

nghiên cứu do tính phức tạp của đề tài.   

Phương pháp thu thập số liệu:  

+ Số liệu tình hình kinh tế xã hội, số liệu về giáo dục mầm non 

của thành phố Kon Tum; 

+ Số liệu điều tra xã hội học  

Phương pháp phân tích 

Phân tích thống kê gồm nhiều phương pháp khác nhau nhưng 

trong nghiên cứu này nhóm sẽ sử dụng các phương pháp như phân tổ 
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thống kê, phương pháp đồ thị thống kê, phương pháp phân tích dãy 

số biến động theo thời gian và phương pháp phân tích tương quan. 

Đây là phương pháp được sử dụng thường xuyên như công cụ để 

phân tích, lựa chọn những giá trị đúng nhất, gần với thực tiễn trên cơ 

sở các nguồn số liệu thu thập được để phân tích ảnh hưởng của các 

yếu tố tự nhiên, kinh tế Xã hội đến phát triển giáo dục mầm non 

thành phố. Đồng thời, phương pháp Toán học cũng được sử dụng 

trong việc phân tích, dự báo và lựa chọn các giải pháp thích hợp cho 

định hướng phát triển ngành này trong tương lai.  

Phương pháp diễn dịch trong suy luận thống kê: Tức là nghiên 

cứu tiến hành xem xét tình hình phát triển của GDMN trên địa bàn 

thành phố Kon Tum  những khái quát đến cụ thể. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu sẽ phân tích những thành công và hạn chế cùng với các 

nguyên nhân của quá trình này trong từng điều kiện cụ thể của thành 

phố Kon Tum, có so sánh với các địa phương khác trong cả nước. 

Phương pháp phương pháp đồ thị và bảng thống kê để tổng hợp: 

Nghiên cứu này sử dụng hệ thống các loại đồ thị toán học và những 

bảng thống kê số liệu theo chiều dọc và chiều ngang mô tả hiện trạng 

Sự phát triển của GDMN trên địa bàn thành phố Kon Tum trong 

những điều kiện thời gian cụ thể.   

Phương pháp số bình quân, số tương đối, phân tích tương quan, 

phương pháp dãy số thời gian … để phân tích Sự phát triển của 

GDMN trên địa bàn thành phố Kon Tum.  

Phương pháp điều tra khảo sát: nghiên cứu sẽ lựa chọn điểm 

khảo sát, tiến hành xây dựng phiếu điều tra và tiến hành điều tra lấy ý 

kiến các đồi tượng là nhà quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh 

về phân bố mạng lưới, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ…. 

Phương pháp tổng hợp và khái quát hoá được sử dụng để tổng 
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hợp và khái quát kết quả của các phương pháp phân tích thống kê. 

+ Công cụ xử lý số liệu 

 Việc xử lý và tính toán các số liệu, các chỉ tiêu nghiên cứu được 

tiến hành trên máy tính theo các phần mềm Excel, SPSS. 

6. Kết cấu luận văn 

Chương 1 Cơ sở lý luận về phát triển giáo dục mầm non 

Chương 2 Thực trạng phát triển giáo dục mầm non ở thành phố 

Kon Tum Tỉnh Kon Tum 

Chương 3 Các giải pháp nhằm phát triển giáo dục mầm non ở 

thành phố Kon Tum Tỉnh Kon Tum 

 

CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

MẦM NON  

1.1.1. Khái niệm về giáo dục mầm non (GDMN) 

Như vậy, giáo dục mầm non được hiểu là: một bộ phận của hệ 

thống giáo dục quốc dân, bộ phận này  Tổ chức thực hiện việc nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo 

chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành.  

1.1.2. Đặc điểm và vai trò của phát triển giáo dục mầm non 

a. Đặc điểm  

Giáo dục mầm non có những đặc điểm sau:  

Giáo dục mầm non là hoạt động tổng hợp cả nuôi, dạy, định 

hướng phát triển nhằm đạt tới các mục tiêu phát triển về thể chất, 

nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ cho trẻ. 
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Đối tượng của giáo dục mầm non là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 

tuổi nên khả năng cảm nhận và tiếp nhận chương trình và chất lượng 

dịch vụ chủ yếu dựa trên cảm tính như thích đến trường, mến cô 

giáo... Tuy nhiên, người quyết định lựa chọn GDMN không phải là 

trẻ mà chính là phụ huynh của trẻ. Do vậy, giáo dục mầm non rất 

nhạy cảm và  

b. Vai trò 

Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình giáo dục 

mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ.  

Việc chăm sóc tốt cho trẻ từ lứa tuổi trẻ thơ sẽ góp phần tạo nền 

móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ.  

Để trẻ có bước đệm tốt nhất trước khi bước vào giáo dục tiểu 

học cần có 5 lĩnh vực phát triển là kỹ năng ngôn ngữ và nhận thức, 

kỹ năng giao tiếp và hiểu biết chung, sự trưởng thành tình cảm, năng 

lực xã hội, sức khỏe và thể chất. 

Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non . 

1.1.3. Khái niệm về phát triển giáo dục mầm non  

Theo quan điểm phát triển là sự tiến bộ, xu hướng thay đổi tích 

cục và đạt tới trang thái tốt hơn trong tiến trình phát triển. Phát triển 

giáo dục mầm non là quá trình hoàn thiện và tiến bộ hơn hệ thống 

GDMN để thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo đảm 

cho trẻ để phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm, kỹ 

năng xã hội và thẩm mỹ. Sự phát triển này thể hiện qua sự Phát triển 

về quy mô và mạng lưới giáo dục mầm non; Phát triển dịch vụ giáo 

dục mầm non; Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; Tăng 

cường cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non.  

Từ đó phát triển giáo dục mầm non sẽ bao gồm các nội dung dâu 

đây. 
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1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON  

1.2.1. Phát triển về quy mô của giáo dục mầm non 

Phát triển về quy mô của giáo dục mầm non là quá trình tạo ra 

mở rộng, nâng cấp hệ thống trường lớp và các cơ sở vật chất đi cùng, 

phân bổ các cơ sở đó theo quy hoạch gắn với yêu cầu cung cấp dịch 

vụ này cho dân cư.  

Chất lượng nuôi dưỡng và chăn sóc trẻ em gắn liền với cơ sở vật 

chất trường lớp. Cơ sở vật chất của giáo dục bao gồm nhà cửa kiến 

trúc, trang thiết bị phục vụ chăm sóc trẻ, dạy dỗ trẻ và bảo đảm môi 

trường vui chơi cho trẻ…. Cơ sở vật chất giáo dục gắn liền với đất 

đai dành cho giáo dục và được tính toán phân bố trong quy hoạch. 

Tuy nhiên, công tác quy hoạch của nhiều địa phương ở nước ta còn 

nhiều hạn chế nên đất dành cho trường học nhiều nơi không bảo đảm 

diện tích phù hợp và phân bố bất hợp lý không bảo đảm phù hợp với 

môi trường giáo dục.  

Thông thường tùy theo cấp học và điều kiện cụ thể mà có tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất cho mỗi cấp học. Chẳng hạn diện tích lớp học 

và vui chơi giải trí bình quân trên mỗi học sinh, ánh sáng, nhiệt độ, 

bàn ghế, bảng… 

Cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non phụ thuộc vào nguồn đầu 

tư từ nhà nước và các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước. Ở 

nước ta nguồn đầu tư từ nhà nước và các địa phương có hạn nên 

nguồn đầu tư ngoài nhà nước đang được coi trọng thu hút. Nguồn đầu 

tư từ khu vực tư nhân đang tạo ra những cơ sở giáo dục có chất lượng 

khá cao bổ sung nguồn cung dịch vụ giáo dục cho xã hội, trong đó 

đáng kể nhất là dịch vụ giáo dục mầm non, ngoài ra còn có sự hỗ trợ 

của các tổ chức phi chính phủ.  

Công nghệ quản lý đi cùng với việc sử dụng hiệu quả trang thiết 
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bị, cơ sở vật chất. Phát triển cơ sở vật chất giáo dục phải gắn liền, 

đồng bộ với việc phân bổ mạng lưới và phát triển đội ngũ giáo viên, 

nhân viên, đặc biệt là công nghệ quản lý. Cơ sở vật chất, công cụ, 

trang thiết bị dạy học có tính chất hỗ trợ giúp cho đội ngũ thực hiện 

các công việc, một khi chất lượng yêu cầu cao đồng nghĩa với việc 

ứng dụng dụng cụ và công nghệ giảng dạy ngày càng nhiều. Trong 

tiêu chí xây dựng trường chuẩn bộ đã quy định hết sức cụ thể các 

điều kiện hạ tầng từ diện tích lớp học, sân chơi, phòng chức 

năng…đến công tác tổ chức quản lý quyết định chất lượng. 

Bộ giáo dục đã có những quy định chặt chẽ các yếu tố này nhằm 

đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Quyết định số: 36/ 

2008/QĐ- BGD&ĐT ngày 16 tháng 07 năm 2008  đã ban hành quy 

chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đây là cơ sở để 

các đơn vị chuẩn bị điều kiện hạ tầng đảm bảo cho việc tổ chức các 

hoạt động giáo dục mầm non. 

Các tiêu chí phản ánh 

- Số lượng trường lớp nhà trẻ mẫu giáo  

- Tỷ lệ lớp / trường 

- Số lượng học sinh mầm non 

- Số lượng học sinh / lớp 

- Diện tích sân chơi/ học sinh 

- Trang thiết bị theo tiêu chuẩn của các trường. 

1.2.2. Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non 

Dịch vụ giáo dục mầm non được hiểu là: kết quả từ các hoạt 

động tương tác giữa người cung cấp dịch vụ giáo dục mần non lập 

(nhà trẻ và mẫu giáo) và khách hàng (trẻ em từ ba tháng tuổi tới sáu 

tuổi) để đáp ứng nhu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.  

Dịch vụ giáo dục có những đặc điểm chung của dịch vụ sau đây: 
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Tính phi vật thể; Tính tương tác; Tính không đồng nhất và khó định 

lượng 

Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non là việc tăng thêm và mở 

rộng, đa dạng dịch vụ hỗ trợ và nâng cao chất lượng các dịch vụ của 

các cơ sở giáo dục mần non. Quá trình này đòi hỏi phải mở rộng và 

phân bố mạng lưới dịch vụ giáo dục là quá trình hình thành, phân bổ 

các hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ, chẳng hạn với giáo dục 

mầm non là các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên mỗi vùng lãnh thổ 

hay địa phương. Quá trình này cũng là quá trình bao phủ dịch vụ xã 

hội cung cấp cho dân cư ở đó. Đây cũng là quá trình gia tăng các dịch 

vụ giáo dục cho xã hội. Đồng thời thông qua quá trình này mỗi cơ sở 

cũng sẽ tăng thêm các dịch vụ ngoài những dịch vụ cơ bản của mình 

như dạy học, cung cấp kiến thức, chăm sóc cho trẻ thì có thêm các trò 

chơi khuyến khích trẻ phát huy khả năng và năng lực giao tiếp, thể 

lực…, khám sức khỏe định kỳ, bữa ăn tại trường ngoài bữa chính, giữ 

thêm ngoài giờ, đưa đón trẻ… 

Dịch vụ giáo dục này càng có nhu cầu tăng cao và do đó mạng 

lưới trường lớn có nhu cầu ngày càng mở rộng. Đó là do (1) đặc điểm 

dân số của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng 

tăng nhanh, dân số trẻ chiếm tỷ trọng lớn; (2) nhu cầu về dịch vụ giáo 

dục nói chung và mầm non nói riêng tăng nhanh theo, ngoài ra kinh tế 

ngày càng phát triển, đời sống được cải thiện cũng khiến nhu cầu về 

dịch vụ này tăng cao. (3) Sự phát triển của xã hội nói chung và sự tham 

gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế xã hội, cần 

ngày càng nhiều các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc , nuôi dưỡng trẻ là yêu 

cầu tất yếu cho sự đa dạng các dịch vụ hỗ trợ. 

Tiêu chí phản ánh 

Số lượng các dịch vụ cho trẻ đi học mẫu giáo và nhà trẻ 
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Số lượng trẻ đi học mẫu giáo và nhà trẻ 

Tỷ lệ các nhà trẻ đạm bảo tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng, thực 

hiện vận động cơ bản theo độ tuổi, thích nghi với sinh hoạt của nhà 

trẻ mẫu giáo.. 

Tỷ lệ cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn phát triển nhận thức cho trẻ 

Tỷ lệ cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn phát triển ngôn ngữ 

Tỷ lệ cơ sở đáp ứng được tiêu chuẩn phát triển tình cảm, kỹ năng 

xã hội và thẩm mỹ. 

1.2.3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên 

Đây là quá t nh tăng thêm số lượng giáo viên, bảo đảm cơ cấu 

hợp lý đi cùng với nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên. Doặc 

điểm của giáo dục mầm non khó có thể thay thế bằng máy móc để tự 

động hóa và chất lượng của dịch vụ này phụ thuộc vào chất lượng 

của giáo viên. Nên quá trình phát triển phải bảo đảm được phát triển 

cả về lượng và chất.  

Phát triển về chất lượng giáo viên là quá trình nâng cao kiến 

thức, kỹ năng, nhận thức và động lực của giáo viên để họ có thể đảm 

đương được công việc. Phát triển kiến thức của giáo viên là nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho họ. Trong thời đại hiện nay, sự 

phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ yêu cầu người giáo 

viên phải có kiến thức học vấn cơ bản, kiến thức chuyên môn kỹ 

thuật và kỹ năng lao động tốt để có khả năng tiếp thu và ứng dụng 

công nghệ mới. Người lao động phải làm việc một cách chủ động, 

linh hoạt và sáng tạo, sử dụng được các công cụ, phương tiện lao 

động tiên tiến, hiện đại. Trong những năm gần đây, người ta đề cập 

nhiều tới việc phát triển nền kinh tế tri thức. Đó là nền kinh tế mà 

trong đó khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực 

tiếp, là yếu tố quyết định hàng đầu việc sản xuất ra của cải, sức cạnh 
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tranh và triển vọng phát triển. Trong nền kinh tế tri thức, việc nâng 

cao không ngừng kiến thức cho người lao động là yếu tố vô cùng cần 

thiết. Phát triển kiến thức có ý nghĩa trong việc nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả trong lao động. 

Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường: Ngoài đội ngũ 

giáo viên trực tiếp giảng dạy, việc phát triển đội ngũ nhân viên có ý 

nghĩa trong việc phát triển các dịch vụ giáo dục, đặc biệt các dịch vụ 

hỗ trợ cho học sinh ở độ tuổi mầm non trong nhu cầu phát triển ngày 

càng đa dạng dịch vụ và yêu cầu chất lượng ngày càng cao của người 

học. Bên cạnh đấy là đội ngũ những nhà quản lý tham gia công tác tổ 

chức quản lý các dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Để dịch vụ mầm non 

ngoài công lập phát triển cần có một đội ngũ các nhà quản lý được 

đào tạo không chỉ nghiệp vụ chuyên môn quản lý như hệ thống công 

lập mà cần có ở họ một sự năng động, hiểu biết các vấn đề kinh tế, 

đảm trách công tác quản lý ngày càng chuyên nghiệp để đáp ứng sự 

phát triển của các dịch vụ, điều mà hệ thống công lập còn chậm trong 

công tác đáp ứng. 

Cách thức để phát triển kiến thức của nguồn nhân lực, (1) 

nâng cao kiến thức là yếu tố cốt lõi của phát triển nhân lực bằng 

nhiều hình thức, trong đó chủ yếu là thông qua đào tạo; (2) trong 

đào tạo, bao gồm cả đào tạo dài hạn, ngắn hạn; đào tạo theo 

trường lớp, đào tạo trong môi trường làm việc thực tiễn. 

Tiêu chí phản ánh 

- Số lượng và mức tăng giáo viên, cán bộ quản lí các cấp của địa 

phương. 

- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lí đạt chuẩn từng cấp. 

- Số giáo viên giỏi các cấp. 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC MẦM NON  

1.3.1. Nhân tố vĩ mô – Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội   

1.3.2. Nhân tố thuộc vi mô  

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON 

1.4.1. Kinh nghiệm của TP Hồ Chí Minh 

1.4.2. Kinh nghiệm của thành phố Hà Nội 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON Ở 

THÀNH PHỐ KON TUM 

2.1. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC MẦM NON Ở THÀNH PHỐ KON TUM  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và Điều kiện kinh tế xã hội của 

thành phố 

Về Điều kiện tự nhiên  

Thành phố Kon Tum là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, 

chính trị và khoa hoc kỹ thuật của tỉnh. Ở đây tập trung các trung tâm 

nghiên cứu, thực nghiệm, các cơ sở đào tạo,... có tác động tích cực 

đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Về điều kiện kinh tế  của thành phố 

Trong những năm qua với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng 

của  thành phố Kon Tum. Kinh tế tăng trưởng nhanh hơn so với toàn 

tỉnh. Quy mô GDP năm 2010 là hơn 5000 tỷ đồng, đến năm 2016 

quy mô GDP là hơn 11,1 ngàn tỷ đồng theo giá cố định 2010. Tức 

tăng gấp gần 2,2 lần trong những năm qua.  

Tỷ lệ tăng trưởng GDP của thành phố khá cao, năm cao nhất là 

2010 đát khoảng 16%, thấp nhất là năm 2015 khoảng 13.4% và trung 
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bình đạt mức 14.3%. Tăng trưởng kinh tế nhanh nhờ sự tăng trưởng 

nhanh của các ngành trong nền kinh tế.  

Sự phát triển kinh tế của thành phố đã có những ảnh hưởng nhất 

định tới sự phát triển giáo dục mầm non ở đây. Có thể kể ra những 

tác động sau:  

Thứ nhất, sự phát triển kinh tế nhanh những năm qua đã góp 

phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là cơ sở để họ quan tâm 

hơn tới chăm lo việc học hành của con cái nói chung và giáo dục 

mầm non nói riêng 

Thứ hai; Sự phát triển kinh tế những năm qua đã cho phép địa 

phương tích lũy vốn đầu tư. Đây là điều kiện để thành phố tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển hệ thống giáo dục mầm 

non của mình.    

Về điều kiện xã hội của thành phố 

Kinh tế tăng trưởng nhanh là điều kiện tăng thu nhập cho người 

dân. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 34.5 triệu đồng/ 

người/năm theo giá 2010. Năm 2016 thu nhập bình quân là hơn triệu 

theo giá 2010. Tăng hơn gấp 2 lần.  

Dân số của thành phố Kon Tum tăng liên tục, năm 2010 là hơn 

146 ngàn người thì năm 2016 là hơn 159 ngàn người, tăng hơn 12 

ngành trong 7 năm. Tốc độ tăng dân số bình quân là gần 1.8% năm. 

Tăng trưởng dân số chủ yếu là tăng cơ học do số người chuyển từ các 

huyện và nơi khác đến tập trung vào định cư ở thành phố Kon Tum. 

Trong tổng dân số của thành phố tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số 

chiếm khoảng từ 27-29%.  

Lao động trong độ tuổi của toàn thành phố năm 2016 là hơn 107 

ngàn người, chiếm 67.5% tổng dân số thành phố (trong đó lao động 

người DTTS chiếm khoảng 28% trong tổng số lao động thành phố). 
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Ở đầy có nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ ở 

nhóm tuổi từ 15 - 35 đây là nhóm có ưu thế về sức khỏe, đang sức 

vươn lên, năng động và sáng tạo, về lâu dài đó là nguồn lực lao động 

mạnh, nếu chúng ta có những chính sách đào tạo đúng đắn và hợp lý. 

Ngược lại, sẽ là bất lợi về mặt kinh tế do những khó khăn về mặt việc 

làm, giáo dục đào tạo, xã hội ...   

2.1.2. Các nhân tố vi mô 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở THÀNH PHỐ 

KON TUM 

2.2.1. Thực trạng quy mô của giáo dục mầm non thành phố 

Kon Tum 

Bảng 2.1. Số lượng trường mầm non ở thành phố Kon Tum 

 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Số trường  

(trường) 
24 24 25 26 26 

Công lập 18 18 19 19 19 

Dân lập 1 1 1 1 1 

Tư thục 5 5 5 6 6 

Cơ cấu (%)       

Công lập 75.0 75.0 76.0 73.1 73.1 

Dân lập 4.2 4.2 4.0 3.8 3.8 

Tư thục 20.8 20.8 20.0 23.1 23.1 

(Nguồn: xử ý từ số liệu của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum) 

Tình hình số trường và cơ cấu các trường mầm non theo hình 

thức sở hữu được thể hiện trên bảng 2.1. Về tổng thể trong 5 năm 

qua, số trường mầm non đã tăng từ 24 trường năm học 2011-2012 đã 

tăng lên 26 trường năm học 2015-2016. Trong đó năm học 2013-

2014 tăng được một trường công lập và năm học 2014-2015 tăng 
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thêm một trường tư thục. Như vậy về quy mô của GDMN đã có sự 

mở rộng trong những năm qua và sự mở rộng này được đáp ứng bởi 

cả khu vực công và tư nhân. 

Bảng 2.2 Số lượng lớp mầm non ở thành phố Kon Tum 

(Đvt: Lớp) 

 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
Tăng 

Tổng số 245 266 293 290 307 +62 

Công lập 196 191 211 202 209 +13 

dân lập 19 35 38 40 42 +23 

tư thục 30 40 44 48 56 +26 

(Nguồn: xử ý từ số liệu của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum) 

Số lượng các lớp mầm non ở thành phố Kon Tum thể hiện trên 

bảng 2.2. Nhìn tổng thể số lượng lớp học đã tăng liên tục từ năm học 

2011-2012, trong 5 năm đã tăng được 62 lớp. Số lượng lợp học tăng 

ở tất cả các loại hình theo sở hữu. Các trường công lập tăng được 13 

lớp, dân lập tăng 23 lớp và tư thục tăng 26 lớp. Như vậy số lượng lớp 

tăng thêm chủ yếu ở khu vực ngoài công lập, với 49 lớp. Nếu xét 

theo số trường mầm non ở bảng 2.1. sẽ thấy các trường ngoài công 

lập vừa tăng số trường vừa tăng quy mô lớp trong các trường. Khác 

hẳn với các trường công lập.  

Bảng 2.3. Quy mô số lớp của các trường mầm non ở thành phố Kon Tum 

(Đvt: lớp/trường) 

 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
Tăng 

Tổng số 10.21 11.08 11.72 11.15 11.81 1.60 

Công lập 10.9 10.6 11.1 10.6 11.0 0.1 

dân lập 19.0 35.0 38.0 40.0 42.0 23.0 

tư thục 6.0 8.0 8.8 8.0 9.3 3.3 

(Nguồn: xử ý từ số liệu của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum) 
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Quy mô số lớp của các trường mầm non ở thành phố Kon Tum 

thể hiện trên bảng 2.3. Xét tổng thể quy mô số lớp của các trường đều 

tăng lên, bình quân trong 5 năm học vừa qua, trung bình số lớp của 

mỗi trường tăng 1,6 lớp. Quy mô này tăng chậm nhất là các trường 

công lập, chỉ 0.1 lớp/trường. Quy mô lớp/ trường của khu vực công 

lập tăng rất nhanh từ mức 19 lớp / trường năm học 2011-2012 đã tăng 

lên 42 lớp / trường năm học 2015-2016 hay tăng 23 lớp/ trường. 

Trong thời gian này, quy mô lớp/ trường của các trường tư thục đã 

tăng từ 6 lớp/ trường lên 9.3 lớp/trường hay tăng 3.3 lớp/ trường. 

Điều này cũng cho thấy giới hạn phát triển của khu vực công do thiếu 

nguồn lực và tiềm năng to lớn của khu vực ngoài công lập. Chủ 

trương xã hội hóa ngày càng phát huy tác dụng góp phần cải thiện và 

thỏa mãn tốt hơn nhu cầu giáo dục mầm non cho trẻ em ở thành phố 

Kon Tum.  

Với học sinh mầm non thì diện tích sân chơi quan trọng không kém 

gì so với lớp học. Đây là không gian để trẻ được tự do vận động, tương 

tác và giao tiếp với nhau. Đây cũng là điều kiện để hình thành kỹ năng 

sống của trẻ và tạo điều kiện để trẻ phát triển giảm về thể chất.  

Bảng 2.4. Diện tích sân chơi của các trường mầm non ở Kon Tum 

(Đvt: m
2
 ) 

 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
Tăng 

Tổng số 16400 16400 17260 18060 18060 1660 

Công lập 12100 12100 12900 12900 12900 800 

dân lập 700 700 760 760 760 60 

tư thục 3600 3600 3600 4400 4400 800 

(Nguồn: xử ý từ số liệu của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum) 

Diện tích dân chơi của các trường mâm non ở thành phố Kon 

Tum về cơ bản đã tăng lên theo số lượng các trường. Trong 5 năm học 



16 

qua diện tích này đã tăng 1660 m
2
. Trong đó diện tích sân chơi của các 

trường công lập tăng được 800 m
2
, của dân lập là 60 m

2
 và tư thục tăng 

được 800 m
2
. Nếu xet bình quân diện tích trên một học sinh trong 

những năm qua ở đây chỉ khoảng trên 2 m
2
. So với chuẩn là 3 m

2
 thì 

mới chỉ bằng khoảng 2/3. Do đó cần phải có sự đầu tư và bổ sung để 

tăng diện tích sân chơi tiến tới đạt chuẩn tuy rằng đây là vấn đề rất khó 

khăn với các trường mầm non ở các thành phố. Nhưng về dài hạn việc 

phát triển các trường mầm phải gắn với quy hoạch. Quy hoạch phải bố 

trí quỹ đất xây dựng theo quy mô và mật độ dân số. 

Bảng 2.6. Tỷ lệ các trường đạt chuẩn về một số tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

của các trường mầm non ở thành phố Kon Tum 

 2011-2012 2015-2016 

Trang thiết bị theo tiêu chuẩn 

của các trường 
20/24 24/26 

Hệ thống cung cấp nước sinh 

hoạt đạt chuẩn 
22/24 26/26 

Hệ thống nhà vệ sinh đạt tiêu 

chuẩn 
22/24 26/26 

(Nguồn: xử ý từ số liệu của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum) 

Các trường mầm non đều đã có sự cãi thiện Hệ thống nhà vệ 

sinh để đạt tiêu chuẩn, từ chỗ còn 2 trường thì đến năm học 2015-

2016 đã không còn trường nào không đạt.  

2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ giáo dục mần non   

Số lượng dịch vụ cho trẻ đi học mẫu giáo và nhà trẻ được thể 

hiện trên bảng 2.7. Tổng số các lớp cho trẻ đi mẫu giáo và nhà trẻ đã 

tăng đáng kể từ năm học 2011-2012. Nếu năm học 2011-2012 có 245 

lớp thì năm 2015-2016 có 307 lớp, tăng  62 lớp. Nhóm lớp học dành 

cho trẻ đi nhà trẻ tăng từ 35 lên 60 lớp trong giai đoạn này. Nhóm 

mẫu giáo tăng từ 210 lớp lên 247 trong 5 năm học, tăng 37 lớp. Nhìn 
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chung quy mô dịch vụ đã tăng khá và để có thể thấy sự thay đổi về 

lượng này có giúp nâng cao chất lượng có thể xem xét quy mô lớp 

học với từng nhóm.  

Bảng 2.7.  Số lượng các dịch vụ cho trẻ đi học mẫu giáo và nhà trẻ của 

các trường mầm non ở thành phố Kon Tum 

(Đvt: lớp) 

 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Lớp nhà trẻ 35 35 40 45 60 

lớp mẫu giáo 210 231 253 245 247 

Tổng  245 266 293 290 307 

(Nguồn: xử ý từ số liệu của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum) 

Bảng 2.8.  Quy mô lớp học của các trường mầm non ở Kon Tum         

 (Đvt: học sinh) 

  

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Lớp nhà trẻ 834 679 796 1076 1242 

lớp mẫu giáo 6442 7231 7379 7342 7890 

Quy mô lớp           

Lớp nhà trẻ 23.8 19.4 19.9 23.9 20.7 

lớp mẫu giáo 30.7 31.3 29.2 30.0 31.9 

(Nguồn: xử ý từ số liệu của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum) 

Bảng 2.8 cho thấy quy mô các lớp theo nhà trẻ và mẫu giáo của 

các trường mầm non ở thành phố Kon Tum. Số lượng bình quân học 

sinh/ lớp của các lớp nhà trẻ giảm dần, từ 23.8 học sinh năm 2011-

2012 giảm xuống mức 20.7 học sinh lớp năm 2015-2016, tức giảm 

3.1 học sinh/lớp. Quy mô các lớp mẫu giáo có xu hướng ngược lại, từ 

mức 30.7 học sinh / lớp tăng lên 31,9 học sinh lớp tăng 1.2 học sinh. 

Với quy mô lớp như vậy về cơ bản sẽ cho phép nâng cao chất lượng 
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chăn sóc trẻ.  

Tỷ lệ số trẻ được cung cấp dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ khá 

cao với cả hai. Có 81.2% trẻ nhóm nhà trẻ và 83.4% trẻ thuộc nhóm 

mẫu giáo được khám sức khỏe định kỳ. Điều này chứng tỏ các trường 

mầm non đã trú trọng tới dịch vụ này và phối hợp tốt với ngành y tế 

để thực hiện.  

Tỉ lệ chuyên cần của trẻ: đạt 92% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85% 

trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác. 

Có 85% trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao theo 

tuổi. 

74 % trẻ bị suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp 

nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng. 

Để đánh giá chất lượng dịch vụ của các trường mầm non ở thành 

phố Kon Tum hãy xem xét Kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ 

mầm non 3, 4 và 5 tuổi theo hai nhóm chung và DTTS.  

2.2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 

lý giáo dục mầm non ở thành phố Kon Tum 

Bảng 2.10.  Số lượng giáo viên mầm non  ở thành phố Kon Tum 

 
Tổng số 

(ng) 

Giáo viên 

(ng) 

Cán bộ quản lý 

và nhân viên 

(ng) 

tỷ trọng 

GV/tổng  

(%) 

2011-2012 680 501 179 73.7 

2012-2013 722 529 193 73.3 

2013-2014 741 545 196 73.5 

2014-2015 821 608 213 74.1 

2015-2016 833 610 223 73.2 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của phòng giáo dục TP Kon Tum) 

Phần dưới đây sẽ xem xét thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục mầm nn ở thành phố này. Đầu tiên sẽ xem xét tình 
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hình số lượng và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn với cả giáo viên và 

cán bộ quản lý. 

Bảng 2.11.  Số lượng giáo viên mầm non và cơ cấu theo dân tộc ở thành 

phố Kon Tum 

Năm 

 học 

Tổng  

số 

Kinh DTTS 

SL (GV) Tỷ lệ (%) SL (GV) Tỷ lệ (%) 

2011-2012 501 470 93.8 31 6.19 

2012-2013 529 490 92.6 39 7.37 

2013-2014 545 511 93.8 34 6.24 

2014-2015 608 569 93.6 39 6.41 

2015-2016 610 557 91.3 53 8.69 

 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của phòng giáo dục TP Kon Tum) 

Bảng 2.11 thể hiện số lượng giáo viên mầm non ở thành phố 

Kon Tum trong 5 năm học vừa qua. Số lượng giáo viên đã tăng liên 

tục trong 5 năm qua. Từ 501 người năm học 2011-2012 đã tăng lên 

610 người tăng 109 người. Do địa bàn là vùng có đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống nên các trường mầm non cũng có trẻ là con em 

đồng bảo DTTS vì thế các trường cũng có giáo viên là người DTTS. 

Về số lượng số giáo viên người DTTS tăng nhanh từ 31 người năm 

học 2011-2012 đã tăng lên 53 người năm học 2015-2016, tăng 22 

người. Do đó tỷ trọng giáo viên là người DTTS đã tăng từ 6.19% lên 

8.79% trong 5 năm học vừa quan. Như vậy giáo dục mầm non ở 

thành phố Kon Tum đã trú trọng tới giáo dục cho trẻ là con em người 

DTTS. 
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Bảng 2.12.  Chất lượng giáo viên mầm non ở thành phố Kon Tum  

theo trình độ đào tạo 

  

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

ĐẠI 

HỌC 

 

SL 79 107 130 171 175 

Tỷ 

trọng 
15.77 20.23 23.85 28.13 28.69 

C. 

ĐẲNG 

 

SL 130 160 167 159 173 

Tỷ 

trọng 
25.95 30.25 30.64 26.15 28.36 

THSP 

 

SL 249 231 229 267 251 

Tỷ 

trọng 
49.70 43.67 42.02 43.91 41.15 

KHÁC 

 

SL 43 31 19 11 11 

 8.58 5.86 3.49 1.81 1.80 

 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của phòng giáo dục TP Kon Tum) 

Như vậy theo trình độ đào tạo chuyên môn dường như chất 

lượng của giáo viên mầm non của thành phố Kon Tum đã tăng lên 

đáng kể. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mầm non 

ở đây. 

        

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON  

Ở THÀNH PHỐ KON TUM 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON Ở 

THÀNH PHỐ KON TUM  

3.1.1. Định hƣớng phát triển GDMN 

- Phát triển giáo dục mầm non theo hướng tăng cường công tác 

quản lý nhà nước trong việc quản lý chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự 

lành mạnh của thị trường. Hình thành môi trường cạnh tranh lành 

mạnh đối với các các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cung 
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cấp dịch vụ với nhau và ngay cả với công lập để nâng cao chất lượng 

giáo dục mầm non. 

- Giảm bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục giữa các nhóm dân 

cư, trẻ khuyết tật và vùng dân tộc thiểu số. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng mạng lưới trường học, 

phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.  

3.1.3. Mục tiêu phát triển giáo dục mầm non thành phố Kon 

Tum 

Mục tiêu của giáo dục thành phố với giáo dục mầm non như sau:  

- Đến năm 2020 

- Đến năm 2025 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM 

Ở THÀNH PHỐ KON TUM  

3.2.1. Nhóm giải pháp Phát triển về quy mô, mạng lƣới và 

tăng cƣờng cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non 

Mục tiêu cần đạt tới là Xây dựng đủ phòng học, phòng chức 

năng và các công trình phụ trợ thiết yếu theo hướng chuẩn hóa cơ sở 

vật chất trường học; bảo đảm đủ thiết bị, đồ chơi theo tiêu chuẩn quy 

định; ưu tiên các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

Mục tiêu này chỉ có thể thực hiện trong điều kiện khó khăn về 

nguồn lực tài chính từ khu vực công thì nhất thiết phải thực thi chủ 

trương xã hội hoá. Đây là chủ trương không chỉ đúng mà hết sức cần 

thiết cho tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như các tỉnh, 

thành phố nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục.  

Chính quyền thành phố cần phải có chính sách thu hút đầu tư hợp 

lý cho lĩnh vực giáo dục như phải ưu đãi hơn, quan tâm hơn trong quy 
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hoạch phát triển thành phố, minh bạch các chính sách, quan điểm chỉ 

đạo, đảm bảo quyền lợi để nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư. 

3.2.2. Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ giáo dục mầm non 

Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học các cấp đã chỉ đạo và 

hướng dẫn từ đó xây dựng kế hoạch năm học; kế hoạch tháng; kế 

hoạch tuần; xây dựng chế độ sinh hoạt; xây dựng kế hoạch chuyên 

môn: cụ thể chương trình dạy cho các khối lớp phù hợp , sát với tình 

hình của trường. Chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp xây dựng kế hoạch 

hoạt động và được nhà trường phê duyệt mới thực hiện. Hàng tháng 

giáo viên báo cáo kế hoạch, lịch dạy của lớp cho nhà trường. Qua đó 

Ban giám hiệu có cơ sở để theo dõi, kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo 

kịp thời tốt hơn. 

Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng khối, lớp: 

 Thực hiện phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích 

hợp, đối với giáo viên có tay nghề còn non, giáo viên mới tuyển 

trong năm; Chú trong bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ 

chức hoạt động giáo dục: Tổ chức thi giảng, dự giờ dạy tốt; Bồi 

dưỡng công tác tự học tập của giáo viên. Đối với giáo viên khá – tốt, 

bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sự sáng tạo linh 

hoạt cho giáo viên. 

3.2.3. Nhóm giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên  

- Đào tạo mới 400 giáo viên mầm non nhằm đảm bảo đủ giáo viên 

cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định về định mức giáo viên/lớp 

theo Điều lệ trường mầm non và Thông tư  số 71/2007/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 về hướng dẫn định mức biên chế sự 

nghiệp trong các cơ sở GDMN công lập, đáp ứng yêu cầu phát triển 

các lớp bán trú; giao chỉ tiêu biên chế nhằm đảm bảo định mức giáo 

viên/lớp và đảm bảo biên chế 02 giáo viên/lớp đối với các lớp mẫu 
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giáo có tổ chức bán trú, tổ chức ăn trưa tại trường; đảm bảo đủ số 

lượng cán bộ quản lý cho mỗi hạng trường theo quy định. 

- Thu hút nhằm nâng cao chất lượng đầu vào. Thu hút giáo viên 

giỏi không phân biệt đáp ứng nguồn nào như vậy vừa nhất quán 

không phân biệt đối xử bởi lẽ cuối cùng họ cũng đáp ứng nhu cầu 

học tập cho người Đà Nẵng và cũng nằm trong hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

Một số biện pháp cần thực hiện 

Thứ nhất;  Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn  Bồi 

dưỡng chuyên môn cho đội ngũ qua tổ chức các hội thi 

Thứ hai: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ 

cán bộ giáo viên. 

3.2.5. Nhóm giải pháp khác 

 

KẾT LUẬN 

Thành phố Kon Tum đang trong giai đoạn phát triển nhanh về 

chất lẫn về lượng. Kon Tum cần đầu tư tập trung những giá trị giáo 

dục và  giáo dục vừa là nền tảng vừa là động lực cho sự phát triển. 

Chủ trương xã hội hóa giáo dục cùng y tế, văn hóa thể thao của chính 

phủ với mục tiêu thu hút nhiều nguồn lực xã hội để nâng cao chất 

lượng là hết sức đúng đắn. Thành phố đã xây dựng đề án xã hội hóa 

giáo dục mà đối tượng chính là trẻ ở độ tuổi mầm non chiếm tỉ trọng 

cao nhất song cho đến nay việc thực thi chưa đảm bảo mục tiêu đề án 

đặt ra, thành phố cần nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá, đúc rút 

những việc cần phải làm ngay để đảm bảo nhu cầu phát triển. 

Phát triển dịch vụ giáo dục mầm non không chỉ thực hiện tốt 

mục tiêu của Thành phố, của Chính phủ mà còn đáp ứng nhu cầu của 

người dân trong việc nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống. 






