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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 của Đảng ta 

cũng đã xác định rõ một trong ba đột phá đó là “phát triển nhanh 

nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào 

việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt 

chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, 

công nghệ”. 

Để đạt mục tiêu chiến lược nêu trên thì yêu cầu cấp thiết là giáo 

dục Việt Nam phải đổi mới để hội nhập, mà điểm then chốt là phải phấn 

đấu vươn tới một chuẩn chung về chương trình đào tạo, mô hình quản 

lý, với trọng tâm là chuẩn về chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất 

lượng. 

Tự đánh giá là khâu đầu tiên trong tổng thể các hoạt động kiểm 

định chất lượng giáo dục, tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu 

trách nhiệm của nhà trường trong tất cả các hoạt động, nghiên cứu và 

dịch vụ xã hội.  

Cho đến nay, tỉnh KonTum đã và đang tiến hành công tác kiểm 

định chất lượng ở tất cả các bậc học. Công tác tự đánh giá được các 

trường quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của 

các trường trung học cơ sở (đặc biệt là trường trung học cơ sở ở các 

Huyện) vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, dẫn đến hiệu quả của công 

tác tự đánh giá chưa cao, chưa thật sự đạt được mục tiêu kiểm định 

chất lượng giáo dục và chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường.  

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Biện pháp quản lý hoạt 

động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các 

trường trung học cơ sở Huyện Đắc Tô tỉnh KonTum” được lựa 
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chọn để nghiên cứu với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục cho huyện Đắc Tô nói riêng và tỉnh KonTum nói chung. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với  

hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các 

trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu  

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở 

các trường trung học cơ sở. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất 

lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở.  

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu thiết lập và áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý hoạt 

động tự đánh giá một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn các nhà 

trường thì hoạt động tự đánh giá sẽ được thực hiện có hiệu quả, góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường trung học cơ sở 

trên địa bàn huyện Đắc Tô tỉnh KonTum trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá 

trong kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động 

tự đánh giá của Hiệu trưởng ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn 

huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum. 

- Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong 

kiểm định chất lượng giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự 
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đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệu trưởng các 

trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp thống kê toán học 

7. Phạm vi nghiên cứu 

 Luận văn nghiên cứu biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối 

với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các 

trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum.  

 Khảo sát thực trạng và sử dụng số liệu năm học 2012-2013 đến 

2014-2015. 

8. Cấu trúc luận văn 

- Phần mở đầu 

- Phần nội dung, gồm 3 chương : 

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá 

trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở. 

Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong 

kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở trên địa 

bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum. 

Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm 

định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn 

huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum. 

- Kết luận và khuyến nghị 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH 

GIÁ TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Ở 

CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây do nhu cầu phát triển 

mạnh mẽ cả về quy mô lẫn loại hình đào tạo, vấn đề chất lượng cũng 

đã được các cấp, các ngành và xã hội quan tâm. Cùng với triển khai 

kiểm định chất lượng giáo dục, trong thời gian qua ở nước ta các nhà 

khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu giáo dục đã 

có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này.  

Một số đề tài về kiểm định chất lượng giáo dục Đại học, trung 

học chuyên nghiêp và dạy nghề có thể kể đến các tác giả như: Đặng 

Bá Lãm, Trần Thị Bích Liễu, Trần Khánh Đức, Lê Đức Ngọc, 

Nguyễn Đức Chính …Ở giáo dục phổ thông, đề tài “Kiểm định chất 

lượng trường phổ thông” cũng đã có một số tác giả nghiên cứu như: 

Phan Thanh Nhuận, Nguyễn Trọng Thắng…Tuy nhiên, các đề tài chỉ 

đề cập đến những vấn đề về cơ sở lý luận khoa học chung cho công 

tác kiểm định chất lượng giáo dục và tập trung vào việc nghiên cứu 

kiểm định chất lượng trong giáo dục trung học phổ thông. 

Hiện tại, tỉnh KonTum chưa có đề tài nào nghiên cứu về quản 

lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng ở các trường trung 

học cơ sở. Do đó, với đề tài này, chúng tôi mong rằng sẽ góp phần 

giúp các nhà quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác 

tự đánh giá ở các trường trung học cơ sở mà họ đang quản lý. 
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1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI  

1.2.1. Quản lý 

Một cách tổng quát nhất, có thể xem quản lý là một quá trình 

tác động của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt được 

mục tiêu chung. 

1.2.2. Quản lý giáo dục 

a. Khái niệm quản lý giáo dục  

Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có mục đích, có 

kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống giáo dục, 

là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục nhằm 

thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài.  

b. Hệ thống các nguyên tắc quản lý giáo dục 

c. Các phương pháp quản lý giáo dục 

d. Công cụ quản lý giáo dục   

1.2.3. Quản lý nhà trƣờng  

1.2.4. Chất lƣợng, chất lƣợng giáo dục 

a. Chất lượng 

b. Chất lượng giáo dục 

1.2.5. Kiểm định chất lƣợng giáo dục    

1.2.6. Tự đánh giá, tự đánh giá trong trong kiểm định chất 

lƣợng giáo dục 

a. Đánh giá 

b. Tự đánh giá 

c. Tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục  
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1.3. HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  

1.3.1. Mục đích kiểm định chất lƣợng giáo dục 

1.3.2. Quy trình kiểm định chất lƣợng giáo dục 

1.3.3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng 

trung học cơ sở 

- Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường 

- Tiêu chuẩn 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 

sinh  

- Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 

- Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội  

- Tiêu chuẩn 5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục  

1.3.4. Nguyên tắc và chu kỳ kiểm định chất lƣợng giáo dục 

1.3.5. Điều kiện thực hiện kiểm định chất lƣợng giáo dục 

của cơ sở giáo dục 

1.3.6. Vai trò tự đánh giá trong kiểm định chất lƣợng giáo 

dục ở trƣờng trung học cơ sở  

1.3.7. Quy trình tự đánh giá trong kiểm định chất lƣợng 

giáo dục 

a. Thành lập Hội đồng tự đánh giá 

b. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá 

c. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng 

d. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí 

e. Viết báo cáo tự đánh giá 

f. Công bố báo cáo tự đánh giá 
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1.4. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG LĨNH 

VỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC  

1.4.1. Kế hoạch hoá hoạt động tự đánh giá trong kiểm định 

chất lƣợng giáo dục trƣờng trung học cơ sở  

1.4.2.Tổ chức thực hiện hoạt động tự đánh giá trong kiểm 

định chất lƣợng giáo dục  

1.4.3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động tự đánh giá trong kiểm 

định chất lƣợng giáo dục 

 1.4.4. Kiểm tra đánh giá hoạt động tự đánh giá trong kiểm 

định chất lƣợng giáo dục  

1.4.5. Đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động tự đánh giá 

trong kiểm định chất lƣợng giáo dục 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cần phải có nhiều giải 

pháp quản lý khác nhau trong đó phải nói đến một giải pháp rất quan 

trọng đó là nâng cao hiệu quả quản lý công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục. 

Tự đánh giá là khâu đầu tiên và cũng là khâu quan trọng nhất 

trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của các nhà trường. 

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và các nội dung liên quan đến công 

tác kiểm định chất lượng nói chung, công tác tự đánh giá nói riêng, ở 

chương này chúng tôi đã đề cập đến một số nội dung về ý nghĩa, tầm 

quan trọng; những nội dung cơ bản của công tác tự đánh giá và quy 

trình tự đánh giá của các trường THCS. Đây là nền tảng cho việc 

khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác tự đánh giá trong 

KĐCL GD của Hiệu trưởng các trường THCS. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ 

TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC 

TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN  

HUYỆN ĐẮC TÔ, TỈNH KONTUM 
 

2.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH 

TẾ XÃ HỘI VÀ TÌNH HÌNH PHÁT  TRIỂN GIÁO DỤC 

HUYỆN ĐẮC TÔ, TỈNH KONTUM 

2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội  

a. Khái quát lịch sử hình thành huyện Đắc Tô. 

b. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. 

c. Tình hình kinh tế xã hội. 

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện 

Đắc Tô, tỉnh Kon Tum 

2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHÁO SÁT 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

2.2.2. Đối tƣợng khảo sát 

Chuyên viên phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở giáo 

dục và đào tạo KonTum (phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục ở 

huyện Đắc Tô). 

Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Đắc Tô và chuyên 

viên của phòng phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở 

các trường trung học cơ sở. 

Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở;  

Giáo viên các trường trung học cơ sở (trong và ngoài hội đồng 

tự đánh giá của trường). 
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2.2.3. Nội dung khảo sát 

Nhận thức; năng lực của đội ngũ thực hiện công tác tự đánh 

giá; quy trình thực hiện công tác tự đánh giá; việc thực hiện các chức 

năng quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác này, các điều kiện hỗ 

trợ cho công tác tự đánh giá và việc khắc phục những tồn tại sau khi 

các trường tổ chức tự đánh giá. 

2.2.4. Phƣơng pháp khảo sát 

Bằng phiếu điều tra; bằng tìm hiểu thông tin qua phỏng vấn. 

2.2.5. Tổ chức khảo sát xử lý kết quả 

Thời gian khảo sát: Từ đầu tháng 02 đến hết tháng 03 năm 

2016. 

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC CỦA CÁC TRƢỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẮC TÔ, TỈNH KONTUM 

2.3.1. Thực trạng nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên 

làm công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lƣợng giáo dục 

a. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về sự cần thiết 

và ý nghĩa của công tác tự đánh giá 

Phần lớn CBQL và giáo viên nhận thức được rằng công tác 

TĐG sẽ giúp nhà trường làm rõ thực trạng quy mô, chất lượng và 

hiệu quả công tác giáo dục. 

b. Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về nội dung, 

quy trình và nguyên tắc tự đánh giá 

Đa số cán bộ quản lý được hỏi đã nhận thức khá đầy đủ về nội 

dung, quy trình và nguyên tắc tự đánh giá trong nhà trường.  

Về phía giáo viên thì chỉ có những giáo viên tham gia công tác 

tự đánh giá mới nhận thức tương đối đầy đủ về nội dung, quy trình và 

nguyên tắc tự đánh giá.  
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2.3.2. Thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên về công tác tự đánh giá 

Tuy giáo viên đã phần nào nhận thức được ý nghĩa, sự cần 

thiết của công tác TĐG, nội dung, quy trình, nguyên tắc TĐG. Nhưng 

thực tế khi triển khai công việc đã bộc lộ năng lực, kỹ thuật TĐG của 

giáo viên chưa tương quan với nhận thức của họ. 

2.3.3. Thực trạng các điều kiện hỗ trợ công tác tự đánh giá 

a. Văn bản hướng dẫn  

Việc cung cấp, phổ biến văn bản hướng dẫn công tác tự đánh 

giá của Hiệu trưởng các trường đến đội ngũ giáo viên chưa có sự 

đồng bộ, thống nhất.  

 b. Công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động tự đánh giá 

Việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu ở một số trường chưa tốt; 

hồ sơ, tài liệu chưa được sắp xếp một cách cẩn thận, khoa học. đặc 

biệt đối với các trường ở xã vùng sâu, vùng xa.  

c. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động tự đánh 

giá của nhà trường  

Hiện nay 9/9 trường trung học cơ sở của huyện đã có đủ các 

phương tiện: máy tính; máy photocopy; các loại tủ đựng hồ sơ, tài 

liệu để phục vụ cho công tác tự đánh giá của nhà trường. 

Kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác tự đánh giá ở các 

trường hầu như không thực hiện hoặc chưa được kịp thời.  

d. Sự hỗ trợ của cộng đồng, môi trường đối với hoạt động tự 

đánh giá của nhà trường 

Sự hỗ trợ của cộng đồng, môi trường đối với công tác tự đánh 

giá ở các trường trung học cơ sở hiện nay chỉ ở mức độ trung bình. 

Nhà trường chưa thực sự làm tốt vai trò của mình trong công tác 

tuyên truyền về kiểm định chất lượng giáo dục. 
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2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

HUYỆN ĐẮC TÔ, TỈNH KONTUM  

2.4.1. Thực trạng kế hoạch hoá hoạt động tự đánh giá 

trong kiểm định chất lƣợng giáo dục 

 Một số Hiệu trưởng chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây 

dựng kế hoạch tự đánh giá, dẫn đến gặp nhiều lúng túng, bất cập, 

chồng chéo khi triển khai tự đánh giá, chất lượng của các bản kế 

hoạch không đồng đều giữa các trường.  

2.4.2. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động tự đánh giá 

trong kiểm định chất lƣợng giáo dục 

 Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho các thành viên của hội đồng 

tự đánh giá chưa được chú trọng đúng mức và chưa thường xuyên. 

Kế hoạch tự đánh giá chưa được thông báo rộng rãi đến các thành 

viên trong trường.  

2.4.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá 

 Hiệu trưởng các trường cũng đã dành một sự quan tâm tương 

đối lớn đến vấn đề này, tuy nhiên chỉ tập trung ở giai đoạn đầu. Ở 

từng thời điểm Hiệu trưởng chưa kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, tư vấn 

hướng giải quyết khi các nhóm gặp khó khăn.  

2.4.4. Thực trạng kiểm tra đánh giá công tác tự đánh giá 

trong kiểm định chất lƣợng giáo dục 

 Nội dung kiểm tra của Hiệu trưởng chủ yếu mang nặng về thủ 

tục hành chính, quy trình kiểm tra chưa thật sự nghiêm ngặt. Sau khi 

kiểm tra, việc tổ chức rút kinh nghiệm cũng chưa được các Hiệu 

trưởng quan tâm nhiều. 
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2.4.5. Thực trạng công tác khắc phục những tồn tại sau khi 

tự đánh giá 

 Sau tự đánh giá, một số trường do tập trung vào công việc 

chuyên môn cũng như không có kế hoạch cải tiến chất lượng nên tất 

cả mọi việc đều trở lại như chưa tổ chức tự đánh giá.   

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỰ 

ĐÁNH GIÁ VÀ VIỆC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG ĐỐI 

VỚI CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẮC TÔ, TỈNH KONTUM 

 2.5.1. Ƣu điểm 

Cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan 

trọng và sự cần thiết, nắm được một số nội dung, quy trình và nguyên 

tắc tự đánh giá trong nhà trường. Cơ sở vật chất các trường cơ bản 

đáp ứng được cho công tác tự đánh giá. Một số hiệu trưởng đã có sự 

quan tâm đối với công tác này. 

 2.5.2. Hạn chế. 

Một số trường ở các xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về 

nhiều mặt: cơ sở vật chất, tình hình đội ngũ, chất lượng học 

sinh…nên gặp nhiều khó khăn khi triển khai tự đánh giá. 

 2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

 Công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục là 

một hoạt động còn mới đối với các trường trung học cơ sở.  

Hiệu trưởng nhà trường chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền về 

công tác tự đánh giá cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, PHHS…  

 Hiệu trưởng chưa quan tâm đến các điều kiện hỗ trợ cho hoạt 

động tự đánh giá của nhà trường. Các trường trung học cơ sở ở vùng 

sâu, vùng xa vì số lượng cán bộ giáo viên ít không đồng bộ do đó ảnh 

hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động tự đánh giá. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 
 

 Qua khảo sát, phân tích thực trạng công tác tự đánh giá và 

việc quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác tự đánh giá trong kiểm 

định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Đắc Tô, 

tác giả đã nhận thấy công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng 

giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Đắc Tô đã có được 

nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, công tác tự đánh giá của các trường vẫn 

còn bộc lộ những hạn chế và khó khăn như: nhận thức và năng lực 

của đội ngũ đối với công tác tự đánh giá chưa được đảm bảo, các 

điều kiện hỗ trợ cho công tác tự đánh giá của một số trường chưa 

được quan tâm, công tác quản lý đối với hoạt động tự đánh giá chưa 

khoa học, nặng về hình thức. Những hạn chế này phần lớn là do biện 

pháp quản lý của Hiệu trưởng các trường đối với công tác tự đánh giá 

trong kiểm định chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Chính vì vậy, việc đề xuất và áp dụng các biện pháp quản lý của hiệu 

trưởng đối với công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo 

dục ở các trường trung học cơ sở huyện Đắc Tô là rất cần thiết.  

CHƢƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA 

HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮC TÔ, TỈNH KONTUM 

 

3.1. NHỮNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ NGUYỄN TẮC ĐỀ XUẤT 

BIỆN PHÁP 

3.1.1. Chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc về 

công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục, tự đánh giá của các 

trƣờng trung học cơ sở   
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3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 

a. Đảm bảo tính thực tiễn 

b. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển  

c. Đảm bảo tính hệ thống  

d. Đảm bảo tính phù hợp và khả thi  

e. Đảm bảo tính hiệu quả 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

HUYỆN ĐẮC TÔ, TỈNH KONTUM 

3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và nhân 

viên về công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lƣợng giáo dục 

a. Mục đích, ý nghĩa 

 Đảm bảo cho đội ngũ nhận thức đầu đủ, đúng về công tác kiểm 

định chất lượng giáo dục, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ khi triển 

khai. 

b. Nội dung  

 Tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 

trường về các vấn đề của KĐCL trong giai đoạn hiện nay.  

 Kiểm tra đánh giá trình độ nhận thức của cán bộ quản lý và 

giáo viên thuộc các tổ phụ trách công tác tự đánh giá trong kiểm định 

chất lượng giáo dục. 

c. Cách thức thực hiện 

 Hiệu trưởng tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến 

toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, phụ huynh và học sinh. 

 Hiệu trưởng tổ chức các lớp tập huấn, các hoạt động bồi dưỡng 

kiến thức về KĐCL, tổ chức hội nghị, hội thảo. Tạo điều kiện cho 

cán bộ, giáo viên giao lưu học hỏi công tác tự đánh giá của các 

trường khác. 
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 Hiệu trưởng chỉ đạo tổng hợp những thông tin dạng chuyên đề 

về KĐCL, công khai các nội dung, tiến độ và kết quả tự đánh giá của 

nhà trường trên Website, bảng tin... 

 Hiệu trưởng kiểm tra đánh giá mức độ nhận thức của cán bộ 

quản lý, giáo viên làm công tác tự đánh giá.  

 3.2.2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá trong kiểm định chất 

lƣợng giáo dục của nhà trƣờng 

a. Mục đích, ý nghĩa 

  Để Hiệu trưởng nắm tổng thể các hoạt động trong việc triển 

khai quy trình tự đánh giá và phân công hợp lý, phát huy hết sức 

mạnh của các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá. 

b. Nội dung  

  Phân tích đúng thực trạng của nhà trường để xác định chính 

xác mục tiêu và phạm vi tự đánh giá. 

  Phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng thành viên. 

  Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động. 

  Xác định công cụ đánh giá. 

  Dự kiến thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí. 

  Xác định thời gian biểu cho từng hoạt động. 

c. Cách thức thực hiện 

 Hiệu trưởng phải phân tích SWOT để có được các luận cứ 

khoa học cho việc xây dựng kế hoạch. Qua đó xác lập các mục tiêu 

tổng quát để có thể phân công nhiệm vụ sát với thực tế và đảm bảo 

hiệu quả cao khi thực hiện.  

 Hiệu trưởng phải tổ chức cho Hội đồng tự đánh giá thảo luận, 

góp ý đối với kế hoạch đã xây dựng. Thông báo công khai kế hoạch 

tự đánh giá. Chuẩn bị các điều kiện, về nguồn lực vật lực... lưu trữ, 

quản lý dữ liệu nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động tự đánh giá. 
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  3.2.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức thực hiện công tác tự đánh 

giá trong kiểm định chất lƣợng giáo dục 

 a. Mục đích, ý nghĩa 

 Hiện thực hóa các quyết định quản lý, kế hoạch, hoạt động 

lãnh đạo, kiểm tra.  

 b. Nội dung  

 Tổ chức bộ máy nhân sự trong công tác tự đánh giá. 

 Triển khai thực hiện kế hoạch tự đánh giá.  

 c. Cách thức thực hiện 

 Phân công, phân nhiệm cụ thể rõ ràng, phù hợp với năng lực 

của từng cá nhân, bộ phận, đảm bảo ràng buộc trách nhiệm, không 

chồng chéo khi thực hiện hoạt động tự đánh giá. 

 Lựa chọn những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm, năng lực 

phân tích, đánh giá các hoạt động của nhà trường.  

 Tuyển chọn đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tự đánh giá 

có phẩm chất và năng lực phù hợp yêu cầu từng công việc. Từ đó xây 

dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội 

ngũ. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các thành viên. Tạo điều kiện 

thuận lợi để các thành viên có thời gian đầu tư cho lĩnh vực tự đánh 

giá phụ trách. 

3.2.4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự đánh giá trong 

kiểm định chất lƣợng giáo dục 

a. Mục đích, ý nghĩa 

Hiệu trưởng có cơ sở để đưa ra các quyết định quản lý, các giải 

pháp điều chỉnh phù hợp đảm bảo công tác tự đánh giá luôn diễn ra 

theo đúng kế hoạch. 

b. Nội dung 

Ban hành các quyết định quản lý đến toàn bộ quá trình tự đánh 

giá, huy động các lực lượng tham gia. 
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Điều hành công tác tự đánh giá theo trật tự, kỷ cương đảm bảo 

công tác tự đánh giá diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng. 

Giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá 

trình thực hiện công tác tự đánh giá. 

Thúc đẩy tinh thần làm việc của đội ngũ trong quá trình thực 

hiện công tác tự đánh giá. 

c. Cách thức thực hiện 

Hiệu trưởng phải luôn theo dõi và giám sát công tác này để chỉ 

huy, ra quyết định một cách kịp thời, khoa học, đảm bảo tính hợp lý, 

khả thi nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã lập ra.  

Việc chỉ đạo phải được thường xuyên, liên tục và nhất quán,  

phải phối hợp được các cá nhân, bộ phận; Cần tổ chức các cuộc họp 

đánh giá về việc thực hiện công việc để rút kinh nghiệm, điều chỉnh 

hoạt động. 

Khi điều chỉnh, phải đảm bảo tính nhất quán, tuân thủ mục 

tiêu, tránh hiện tượng “chắp vá”, tránh tư tưởng bảo thủ, cố 

chấp.Tăng cường thu thập thông tin, để đưa ra các quyết định đúng 

đắn, kịp thời.  

3.2.5. Nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá của Hiệu 

trƣởng đối với công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lƣợng 

giáo dục 

a. Mục đích, ý nghĩa 

Hiệu trưởng có các căn cứ để đưa ra các biện pháp phù hợp 

hướng tới việc thực hiện tốt mục tiêu của kế hoạch tự đánh giá. 

b. Nội dung 

Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của các thành viên trong 

hội đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách. 
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Kiểm tra tính khả thi của kế hoạch khi triển khai thực hiện, kịp 

thời điều chỉnh bổ sung nguồn lực phục vụ cho công tác tự đánh giá 

để đảm bảo tiến độ kế hoạch tự đánh giá. 

Ban hành các quyết định quản lý, đưa ra các biện pháp điều 

chỉnh, uốn nắn những sai sót về thái độ, cách làm việc, xử lý những 

sai phạm, động viên khích lệ tinh thần để thúc đẩy tiến độ thực hiện 

công việc của các cá nhân và các nhóm chuyên trách. 

Khắc phục những tồn tại, bất cập sau khi tổ chức tự đánh giá. 

c. Cách thức thực hiện 

Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra và thông báo 

rộng rãi, công khai đến từng thành viên trong nhà trường. 

Hướng dẫn, yêu cầu từng cá nhân, bộ phận tự kiểm tra việc 

thực hiện công việc của bản thân, bộ phận.  

Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra, sau đó tổ chức sơ kết, tổng 

kết, đánh giá  để có những điều chỉnh, bổ sung, khắc phục kịp thời.

 3.2.6. Tăng cƣờng các điều kiện hỗ trợ cho công tác tự 

đánh giá 

a. Mục đích, ý nghĩa 

Đảm bảo cho kế hoạch tự đánh giá của nhà trường được thực 

hiện đúng tiến độ, phát huy tối đa hiệu quả làm việc của các nhóm 

chuyên trách.  

b. Nội dung 

Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác tự đánh giá. 

Đảm bảo điều kiện tài chính phục vụ công tác tự đánh giá. 

 Tăng cường sự hỗ trợ của cộng đồng đối với công tác tự đánh 

giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. 

c. Cách thức thực hiện 

 Đảm bảo nơi làm việc thường xuyên của tổ thư ký và lưu trữ 

thông tin minh chứng.  
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 Trang bị tối thiểu các trang thiết bị: máy vi tính, máy in, tủ 

đựng hồ sơ minh chứng… 

 Cung cấp đầy đủ văn bản hướng dẫn về lĩnh vực tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục cho Hội đồng tự đánh giá. 

 Xây dựng chế độ bồi dưỡng hợp lý nhằm động viên tinh thần 

làm việc của các thành viên Hội đông tự đánh giá. Tranh thủ sự hỗ 

trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhà trường để có thêm 

nguồn chi cho công tác tự đánh giá.  

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 

 Các biện pháp đề xuất có tính độc lập tương đối với nhau. Tuy 

vậy, các biện pháp lại có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau, 

hỗ trợ, bổ sung, thúc đẩy nhau cùng tác động đến quá trình quản lý của 

Hiệu trưởng đối với công tác tự đánh giá trong KĐCL ở các trường 

trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum hiện nay.  

3.4. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA 

CÁC BIỆN PHÁP 

3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 

Để có cơ sở khẳng định tính cấp thiết, tính khả thi của các biện 

pháp đề xuất. 

3.4.2. Đối tƣợng khảo nghiệm 

Tổng cộng 61 người: 21 cán bộ quản lý, 18 giáo viên, 18 nhân 

viên và 04 chuyên viên. 

3.4.3. Quá trình khảo nghiệm 

Chúng tôi tổ chức khảo nghiệm bằng phiếu hỏi (phiếu số 3 phần 

phụ lục ) về mức độ hợp lý và khả thi của các biện pháp; với mỗi nhóm 

biện pháp, để đo mức độ bằng cách cho điểm từ 1-> 5. Ngoài ra, tác giả 

có câu hỏi mở để hoàn thiện những biện pháp quản lý. 
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3.4.4. Kết quả khảo nghiệm 

 Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm các biện pháp 

TT Các biện pháp  

Tính 
hợp lý 
(Điểm 

bình 
quân) 

Tính 
khả thi 
(Điểm 

bình 
quân) 

1 
Biện pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
giáo viên về công tác tự đánh giá 

4,87 4,85 

2 
Xây dựng kế hoạch tự đánh giá trong 
kiểm định chất lượng giáo dục 

4,80 4,75 

3 
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức thực hiện công 
tác tự đánh giá 

4,84 4,80 

4 Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự đánh giá 4,79 4,74 

5 
Nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, đánh giá 
công tác tự đánh giá 

4,75 4,79 

6 
Tăng cường các điều kiện hỗ trợ cho công 
tác tự đánh giá 

4,79 4,77 

Qua kết quả khảo nghiệm đã minh chứng rằng: các biện pháp 

đã đề xuất trong đề tài mang tính hợp lý và tính khả thi cho việc áp 

dụng trong quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác tự đánh giá tại 

các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum. 

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

 

 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận tại chương 1, kết quả khảo sát 

thực tiễn quản lý công tác tự đánh giá của Hiệu trưởng ở các trường 

trung học cơ sở trên địa bàn Huyện Đắc Tô, tỉnh KonTum tại chương 

2. Trong chương 3 này chúng tôi đề xuất 6 biện pháp quản lý công 

tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệu trưởng 

ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Huyện Đắc Tô, tỉnh 

KonTum. Các biện pháp đều có tính hợp lý và tính khả thi, có thể áp 

dụng linh hoạt tuỳ vào đặc điểm của mỗi trường để công tác tự đánh 

giá trong kiểm định chất lượng giáo dục có hiệu quả. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

 1.1. Lý luận 

 Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý 

luận về quản lý nhà trường, chất lượng giáo dục và các vấn đề liên 

quan đến quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng 

giáo dục của Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. Việc nghiên 

cứu phần lý luận nói trên đã định hướng và xác lập cơ sở lí luận giúp 

cho tác giả nghiên cứu thực trạng quản lý và đề xuất các biện pháp 

quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác tự đánh giá trong kiểm định 

chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở. 

 1.2. Thực tiễn 

Trên cơ sở tình hình kinh tế xã hội và giáo dục nói chung, giáo 

dục trung học cơ sở của huyện nói riêng tác giả đã tập trung khảo sát, 

phân tích thực trạng công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng 

giáo dục của các trường trung học cơ sở huyện Đắc Tô. Đồng thời, 

đánh giá được thực trạng quản lý của Hiệu trưởng các trường trung 

học cơ sở đối với công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng 

giáo dục trên phạm vi toàn huyện Đắc Tô. Qua đó, thấy được những 

ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về mặt quản lý, 

từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu 

trưởng đối với công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo 

dục ở các trường trung học cơ sở ở huyện Đắc Tô. 

Kết hợp kết quả nghiên cứu lý luận với kết quả khảo sát thực 

trạng quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác tự đánh giá trong 

kiểm định chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở, luận văn đề 
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xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác tự đánh 

giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở 

huyện Đắc Tô tỉnh Kon Tum. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

của Hiệu trưởng đối với công tác tự đánh giá trong kiểm định chất 

lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở. Hiệu trưởng cần thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về công 

tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá trong kiểm định chất lượng 

giáo dục đảm bảo tính phù hợp, khả thi. 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá 

trong kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự đánh giá trong kiểm định 

chất lượng giáo dục 

- Nâng cao hiệu quả việc kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng 

đối với công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Tăng cường các điều kiện hỗ trợ cho công tác tự đánh giá 

trong kiểm định chất lượng giáo dục. Những biện pháp này đã được 

chúng tôi kiểm chứng bước đầu bằng cách xin ý kiến chuyên gia. Kết 

quả xử lý số liệu cho thấy, các biện pháp này có tính cấp thiết và khả 

thi cao.  

Có thể khẳng định rằng, các nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn 

thành, mục đích nghiên cứu đã đạt được, giả thuyết khoa học mà 

chúng tôi đề ra đã bước đầu được chứng minh.   

2. KHUYẾN NGHỊ 

Để các biện pháp nêu trên triển khai vào thực tiễn có hiệu quả, 

chúng tôi có một số khuyến nghị sau: 
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* Đối với UBND Tỉnh và UBND huyện 

Quan tâm tạo mọi điều kiện để các trường trung học cơ sở có 

đủ nguồn lực để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục, 

cụ thể như: 

- Tăng cường đầu tư kinh phí từ các nguồn theo phân cấp quản 

lý đã xây dựng về CSVC-TBTH, bảo đảm có đầy đủ các phòng học, 

phòng chức năng, thư viện, phòng giáo dục thể chất…theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng hợp lý đội ngũ giáo 

viên các môn Nhạc, Họa, Thể dục, Tiếng anh, Tin học… đáp ứng lộ 

trình phát triển trường lớp của giáo dục huyện Đắc Tô nói riêng và 

tỉnh Kon Tum nói chung. 

* Đối với Sở giáo dục & ĐT Kon Tum, Phòng giáo dục 

huyện Đắc Tô  

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các hội 

nghị, hội thảo chuyên đề kiểm định chất lượng giáo dục để nâng cao 

nhận thức và năng lực cho thành viên các Hội đồng tự đánh giá. Hỗ 

trợ các chuyên gia về đánh giá chất lượng cho các trường khi cần 

thiết. 

- Cần đưa nội dung tự đánh giá trong kiểm định chất lượng 

giáo dục vào tiêu chí thi đua hàng năm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các trường đăng ký đánh giá 

ngoài, đặc biệt các trường nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn chất 

lượng ; chỉ đạo, tư vấn khắc phục kịp thời những điểm hạn chế, đồng 

thời đầu tư cơ sở vật chất còn thiếu. 

- Tham mưu UBND tỉnh và Bộ giáo dục&ĐT dành nguồn kinh 

phí trong chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình kiên cố hóa 

trường lớp để đầu tư cho các đơn vị đăng ký đạt chuẩn trong kiểm 

định chất lượng giáo dục và các trường đã đạt chuẩn chất lượng để 

tiếp tục duy trì và phát triển.  
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* Đối với hiệu trƣởng các trƣờng trung học cơ sở huyện 

Đắc Tô, tỉnh Kon Tum 

- Phát huy tối đa công tác xã hội hóa giáo dục, dần đảm bảo 

các điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập. 

- Tăng cường việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực của 

đội ngũ, cử cán bộ tham gia các khóa học chuyên sâu về kiểm định 

chất lượng giáo dục. 

- Phải xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những hạn chế 

qua các đợt tự đánh giá để nhà trường sớm đạt được các tiêu chí 

trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. 
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