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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sau gần 28 năm đổi mới, đất nước đã thay da đổi thịt và đạt 

được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế phát triển 

nhanh và ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, 

chuyển biến từ chỗ đủ ăn, đủ mặc thì đến nay đã đòi hỏi phải ăn 

ngon, mặc đẹp, trật tự xã hội luôn đảm bảo, an ninh chính trị ổn định. 

Cùng với sự phát triển chung về mọi mặt của đời sống kinh tế – xã 

hội, giáo dục và đào tạo đã có bước phát triển trên cả ba mặt: nâng 

cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Mỗi năm, giáo 

dục – đào tạo đã góp phần đào tạo ra hàng triệu lao động có tay nghề, 

có trình độ khoa học kỹ thuật cao đáp ứng cho quá trình sản xuất 

chuyên môn hóa. Nhiều học sinh, sinh viên của nước ta đã giành 

được nhiều giải cao trong các kỳ thi của quốc tế, góp phần nâng cao 

vị thế của Việt Nam với thế giới.  

Trong những năm qua, giáo dục đào tạo đã có những bước 

phát triển vượt bậc. Chúng ta đã xây dựng được một mô hình giáo 

dục với nhiều cấp học, từ mầm non cho đến đại học và sau đại học, 

nhiều hình thức đào tạo từ chuyên tu, tại chức cho đến chính quy 

phục tốt cho yêu cầu xã hội hóa giáo dục. Chúng ta đã xây dựng được 

đội ngũ giảng viên, giáo viên ngày càng đông đảo, có trình độ lý 

luận, phẩm chất đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được 

nâng cao. Đảng và Nhà nước luôn dành nhiều quan tâm cho giáo dục 

đào tạo. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã tiếp tục 

khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn 

bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Trong đó, 

nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà giáo là nòng cốt và có vai trò quan 
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trọng. Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Không có thầy giáo thì 

không có giáo dục”, “học trò tốt hay xấu là do thầy giáo, cô giáo tốt 

hay xấu”. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp phát 

triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chịu sự 

tác động mạnh mẽ của yếu tố kinh tế thị trường và mặt trái của nó. 

Đội ngũ giảng viên, giáo viên ở nước ta nói chung, đội ngũ giáo viên 

THPT ở Ninh Thuận nói riêng vẫn đang tồn tại nhiều hạn chế, bất 

cập. Số lượng giáo viên vẫn còn thiếu, mất cân đối về cơ cấu giáo 

viên giữa các bộ môn, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp 

ứng yêu cầu, một số nhà giáo tha hóa về đạo đức. Tình hình ấy đòi 

hỏi phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, xây dựng đội ngũ nhà 

giáo đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài, thực hiện tốt nhiệm 

vụ và trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Sở giáo dục tỉnh 

Ninh Thuận. Với những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc xây dựng đội ngũ giáo viên 

THPT ở Ninh Thuận hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ triết học 

của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn  

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đề tài 

hướng đến mục đích xây dựng các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, 

phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận hiện nay. 

 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để thực hiện được mục đích trên, luận văn đề ra những nhiệm 

vụ sau đây: 

– Làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 

dục 

– Phân tích những thực trạng công tác xây dựng đội ngũ giáo 
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viên THPT ở Ninh Thuận hiện nay. 

– Xây dựng các giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên 

THPT ở Ninh Thuận hiện nay 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Từ mục đích và nhiệm vụ của đề tài đã quy định phạm vi, đối 

tượng nghiên cứu của đề tài. Đối tượng nghiên cứu của đề là những 

nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, thực trạng công tác xây 

dựng đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận hiện nay.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập giới hạn phạm vi nghiên cứu của mình về tư tưởng 

Hồ Chí Minh về giáo dục và tập trung vào phân tích thực trạng đội 

ngũ giáo viên THPT trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận 

4. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 

4.1. Cơ sở lý luận  

Luận văn dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng 

cộng sản Việt Nam về các vấn đề giáo dục và sự phát triển của giáo 

dục đào tạo. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khác 

nhau. Nhưng chủ yếu sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: phương 

pháp thống nhất giữa lôgic và lịch sử, phân tích và tổng hợp, so sánh, 

trừu tượng hóa... 

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

– Luận văn góp phần khẳng định những đóng góp to lớn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tư tưởng về giáo dục của Người.  

– Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học 
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viên cao học chuyên ngành triết học trong việc học tập và nghiên cứu 

các tác phẩm triết học Hồ Chí Minh. Những giải pháp của luận văn 

có thể góp phần cho việc tham mưu cho việc hoạch định chiến lược 

phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận nói riêng và nước ta 

nói chung. 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. 

Luận văn được chia làm 3 chương. 

7. Tổng quan tài liệu 

 

CHƢƠNG 1 

TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC 

1.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 

GIÁO DỤC  

1.1.1. Truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam 

Từ ngàn đời nay, hiếu học đã trở thành một trong những truyền 

thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Suốt chiều dài của lịch sử dựng 

nước và giữ nước, lịch sử dân tộc đã ghi nhận nhiều tấm gương hiếu 

học tiêu biểu đã trở thành những hiền nhân của dân tộc. Ý thức được 

giá trị của tri thức, các triều đình phong kiến Việt Nam đã đề cao sự 

học. Với tinh thần cầu sự học, cầu tiến bộ, sẵn sàng tiếp thu cái mới, 

cái tiến bộ. Qua đó đã hình thành truyền thống “Tôn sư trọng đạo” tốt 

đẹp, xã hội đề cao vai trò của người thầy giáo, “không thầy đố mày 

làm nên” hay “muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải 

yêu lấy thầy”. Thậm chí trong tam cương, người xưa còn đặt người cha 

tinh thần trước người cha đẻ của mình (Quân – Sư – Phụ). 

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, các gia đình, làng xã, họ tộc 

đã tạo mọi điều kiện cho con cháu được học. Đã có nhiều gia đình có 
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cuộc sống hết sức khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc 

nhưng con cái luôn được học hành đến nơi đến chốn. Nhiều làng xã 

đã quy định sự học trong các hương ước của làng. 

1.1.2. Tinh hoa tƣ tƣởng giáo dục nhân loại 

Khổng Tử là người sáng lập ra Nho giáo, đồng thời ông cũng 

được coi là một nhà giáo dục của mọi thời đại, người đời xưng ông là 

“Vạn thế sự biểu”. Ông có tư tưởng phân chia đối tượng giữa “quân 

tử” và “tiểu nhân”, theo đó ông chỉ chủ trương dạy cho người quân 

tử. Tuy nhiên, ông không có tư tưởng phân chia đẳng cấp giữa người 

giàu và người nghèo. Khổng Tử nói: “Kẻ nào đến ta xin nhập môn, 

dâng lên ta (một xâu thịt khô hay một bó nem), ta chưa hề chê lễ mọn 

mà từ chối dạy”.
 (1)

 

Đối với với Khổng Tử, người thầy dạy học không nên vì vật 

chất, tiền bạc mà lựa chọn người học bởi theo ông, người thầy chính 

là mẫu người “quân tử”, cuộc sống của người thầy chỉ cần “nghèo mà 

vui”. Và như thế sẽ: học không biết chán, dạy không biết mệt. người 

quân tử phải là người có “Nhân” và “Đức nhân”. Những quan điểm 

về người thầy ít được Nho giáo đề cập, nó chỉ thể hiện ở một số câu 

đối thoại giữa Khổng Tử và học trò của mình.  

Ngoài ra, Người đã được tiếp cận nhiều tư tưởng tiến bộ về 

giáo dục từ Tây sang Đông, từ tư tưởng giáo dục của các nhà Khai 

sáng như Rousseau, cho đến tư tưởng giáo dục của chủ nghĩa Mác – 

Lênin và các nhà giáo dục ở phương Đông như Khổng Tử, tư tưởng 

nhân sinh của Phật giáo, Lão giáo… ngay cả các nhà giáo dục ở Việt 

Nam. Đây là điều kiện tiền đề cho việc hình thành tư tưởng Hồ Chí 

Minh về giáo dục. 

                                                           
(1).Lý Minh Tuấn (2010), Tứ thư bình giải: Luận ngữ - Mạnh Tử - Đại học-Trung Dung, 

Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.1220. 
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1.1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giáo dục 

C. Mác – Ph. Ăngghen, Lênin cũng luôn quan tâm tới vấn đề 

giáo dục, các ông đã chỉ rõ vai trò của giáo dục đối với việc phát triển 

kinh tế – xã hội và sự phát triển nhân cách của con người. Trong lĩnh 

vực giáo dục, Ph. Ăng–ghen cũng có những cống hiến đặc biệt nổi 

bật, cùng với C.Mác, người đã đặt nền móng vững chắc cho việc xây 

dựng và phát triển nền giáo dục vô sản. 

Ph. Ăngghen cho rằng, mỗi chế độ xã hội cần có một nền giáo 

dục tương ứng với trình độ phát triển của xã hội và sản xuất. Giáo 

dục có trọng trách to lớn trong việc tạo nên những con người đó cho 

xã hội và cho sản xuất. Ph. Ăngghen nhấn mạnh: “Muốn thay đổi 

những điều kiện xã hội phải có một chế độ giáo dục thích hợp”
 (2)

 

Những vấn đề cơ bản, chủ yếu của nền giáo dục trong xã hội 

mới như vấn đề mục đích, bản chất, tính chất, phương châm, nguyên 

tắc, nguyên lý giáo dục, vai trò của nhà nước, của xã hội đối với giáo 

dục… đều được Ph. Ăngghen trình bày và luận giải một cách sâu sắc, 

tạo nền tảng lý luận rất cơ bản cho sự hình thành và phát triển nền 

giáo dục vô sản tương lai. Ph. Ăngghen nêu lên những tư tưởng rất 

cơ bản về nguyên lý, phương châm, phương pháp, hình thức và nội 

dung giáo dục, khẳng định dạy học phải lấy người học làm trung tâm, 

dạy học phải phát huy tối đa tính sáng tạo và tích cực của người học, 

giáo dục phải kết hợp với tự giáo dục, giáo dục phải đảm bảo học đi 

đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục gắn liền với lao 

động, sản xuất. Luận đề cơ bản mà Ph. Ăngghen nêu lên: “Kết hợp 

việc giáo dục với lao động trong công xưởng”
 (3)

  

                                                           
(2).C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 16, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, tr.771. 

(3).C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, tr.471. 
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1.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ GIÁO DỤC 

1.2.1. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu giáo dục 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập ra nền giáo dục 

khoa học và cách mạng của dân tộc. Từng là nhà giáo dục, người 

thầy giáo, với tầm nhìn thời đại, Hồ Chí Minh đã đưa ra những mục 

tiêu của giáo dục cách mạng. Theo đó, nền giáo dục cách mạng sẽ 

hướng đến mục tiêu đào tạo ra những con người có ích cho xã hội, 

cho đất nước Việt Nam. Con người phải được đào tạo trên nền tảng 

kiến thức vững chắc, có kỹ năng sáng tạo nhưng đồng thời mỗi cá 

nhân được giáo dục phải có ý thức về dân tộc để ra sức không ngừng 

học tập chinh phục những đỉnh cao tri thức để phục vụ, công hiến cho 

xã hội. Bên cạnh đó cá nhân được giáo dục phải có sức khỏe tốt để 

lao động tốt, “một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng 

lực sẵn có của các em”.
 (4)

  

Đồng thời “Học để sữa chữa tư tưởng” “Học để tu dưỡng đạo 

đức cách mạng”.
 (5)

 Học không chỉ đơn thuần để hiểu, để biết mà còn 

để sửa mình, chấn chỉnh, rèn luyện mình. 

1.2.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục 

Có thể khái quát tư tưởng về nội dung giáo dục của Người qua 

các điểm sau đây: 

Một là: Cần phải giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao trình 

độ lý luận chính trị cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân. 

Đây là nội dung giáo dục cơ bản nhất đã được thể hiện trong 

hầu hết các bài phát biểu, bài viết, trong từng việc làm và hành động 

của Người. Đối với dân tộc Việt Nam, truyền thống yêu nước không 

                                                           
(4).Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.40. 

(5).Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.50. 
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chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm của lịch sử được 

hun đúc từ chính lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc Việt 

Nam. Đối với mỗi con người Việt Nam dù sinh sống ở đâu trên khắp 

trái đất này thì lòng luôn hướng về Tổ quốc, nếu cần họ cũng sẵn 

sàng sả thân vì Tổ quốc thân yêu, nhất là mỗi khi Tổ quốc cần.  

Bên cạnh yêu cầu phải giáo dục tinh thần yêu nước. Hồ Chí 

Minh rất quan tâm chú trọng đến việc giáo dục, nâng cao trình độ lý 

luận chính trị cho mọi người. Đây là một công việc có ý nghĩa sâu 

sắc, là động lực quan trọng trong đấu tranh chống kẻ thù. 

Hai là: Phải giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho mọi tầng 

lớp nhân dân. Người yêu cầu phải không ngừng tu dưỡng đạo đức 

cách mạng, theo đó đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con 

người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. 

Ba là: Cần phải giáo dục văn hóa, trình độ chuyên môn và tinh 

thần yêu lao động cho con người. Giáo dục văn hóa có vai trò hết sức 

quan trọng, hướng đến việc tạo ra những con người có tư duy sáng 

tạo, biết tiếp thu, phát hiện và sáng tạo ra cái mới, hướng đến phục vụ 

tốt hơn cho cuộc sống con người. Do đó, Người cho rằng nội dung 

văn hóa phải có tính giáo dục và giáo dục là giáo dục văn hóa.  

Bốn là: Phải giáo dục sức khỏe và mỹ dục cho mọi người. 

1.2.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về phƣơng châm giáo dục  

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú trọng đến phương 

châm giáo dục thiết thực, cụ thể và khoa học. Người cho rằng: 

“Muốn học tập có kết quả tốt thì phải có thái độ đúng và phương 

pháp đúng”.
 (6)

 

Người đã đề cập đến một số phương châm về giáo dục, cụ thể 

                                                           
(6).Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.96-

97. 
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như sau: 

Một là: Học phải đi đôi với hành, lý luận phải đi đôi với thực 

tiễn. Đây được xem là một trong những phương châm có tính nguyên 

tắc trong tư tưởng giáo dục của Người. Theo người, học và hành là 

hai khâu của quá trình nhận thức, luôn gắn bó khăng khít với nhau. 

Hành bản thân nó là phương pháp học, hành không chỉ là vận dụng 

những điều đã học, mà còn là nguồn gốc của tri thức mới, là biện 

pháp rèn luyện con người một cách toàn diện, dẫn đến sự xác minh 

tri thức, lòng quyết tâm thực hiện những điều đã học, một khi những 

điều đó được công nhận là chân lý.  

Hai là: Trong giáo dục cần phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa 

gia đình, nhà trường và xã hội. Để đạt được mục tiêu giáo dục, ngoài 

phương châm giáo dục đã nêu, cần coi trọng sự phối hợp giữa nhà 

trường với gia đình và xã hội. Quan điểm này của Người từ lâu đã trở 

thành phương châm giáo dục được các cấp quản lý và các cơ sở giáo 

dục cố gắng thực hiện. Người chỉ rõ giáo dục các em là việc chung 

của gia đình, trường học và xã hội. Các bậc phụ huynh, thầy giáo 

phải cùng nhau phụ trách, trước hết phải gương mẫu cho các em 

trước mọi việc. 

Ba là: Phải thực hiện dân chủ, bình đẳng trong giáo dục. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục ở nhà trường luôn có ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng của đất nước trong 

bối cảnh hội nhập hiện nay. Với quan niệm dân chủ là của quý báo 

nhất của nhân dân và thực hành dân chủ là chìa khóa để giải quyết 

mọi khó khăn. 

1.2.4. Quan điểm Hồ Chí Minh về ngƣời thầy 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây 
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dựng đội ngũ người thầy. Người có quan niệm khá hoàn chỉnh về vai 

trò, nhiệm vụ, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và phương 

pháp giảng dạy của người thầy giáo. Cụ thể như sau: 

Một là, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò và nhiệm vụ của 

người thầy giáo 

Theo Người, vai trò và nghiệm vụ của người thầy giáo có mối 

quan hệ mật thiết và không tách rời nhau.  

Nhiệm vụ của người thầy giáo còn thể hiện ở việc xây dựng nội 

dung, chương trình đào tạo phù hợp để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm 

vụ của giáo dục đào tạo. Theo Hồ Chí Minh, trong quá trình xây dựng 

nội dung, chương trình đào tạo cần tuân thủ các nguyên tắc: 

Thứ nhất, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo cần phải 

bảo đảm tính toàn diện cả về văn hóa, chính trị, khoa học kỹ thuật. 

Thứ hai, các nội dung trong chương trình giáo dục phải có 

mối quan hệ mật thiết với nhau, cấu tạo hợp lý và phù hợp với từng 

giai đoạn. 

Thứ ba, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo phải mang 

tính thiết thực, tiếp cận được với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật 

tiên tiến của thế giới và gắn với thực tiễn cách mạng ở Việt Nam. 

Thứ tư, xây dựng nội dung, chương trình giáo dục phải phù 

hợp với từng cấp học. 

Hai là, quan niệm của Người về đạo đức của người thầy giáo 

Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của đạo đức. Người khẳng 

định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc 

của cây, ngọn nguồn của sông suối. 

“Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn 

thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người 

cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
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cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
(7)

  

Ba là, quan niệm của Người về trình độ chuyên môn và 

phương pháp giảng dạy của người thầy giáo 

Hồ Chí Minh cho rằng, người thầy giáo nhất thiết phải giỏi về 

chuyên môn và thuần thục về phương pháp giảng dạy. Cụ thể là: 

Thứ nhất, người thầy giáo phải có tri thức chuyên sâu trong 

lĩnh vực chuyên môn mà mình đảm nhận giảng dạy. 

Thứ hai, người thầy giáo phải được trang bị lý luận về giáo dục.  

Thứ ba, người thầy giáo phải nắm chắc quan điểm, đường lối 

giáo dục của Đảng.  

Thứ tư, người thầy giáo cần phải có những kiến thức liên 

ngành bổ trợ cho chuyên ngành mà mình đảm nhận. 

Như vậy, người thầy trong tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi phải 

có kiến thức vừa sâu vừa rộng, phải có kiến thức rộng để chuyên 

sâu, phải có phương pháp truyền đạt kiến thức của mình cho học 

sinh. Nếu chỉ có chuyên môn giỏi mà phương pháp truyền đạt 

không tốt thì sẽ không mang lại hiệu quả cao. 

Bên cạnh đó, người thầy giáo phải có phương pháp truyền đạt 

kiến thức của mình cho học sinh. Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn 

cụ thể về phương pháp giảng dạy như sau:  

Thứ nhất, phương pháp giảng dạy phải phù hợp với từng đối 

tượng 

Thứ hai, người thầy giáo phải căn cứ vào mục tiêu và nội 

dung đào tạo mà sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp.  

Thứ ba, bài giảng phải sinh động, lý luận phải gắn với thực 

tiễn.  

                                                           
(7). Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.252-

253. 
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Thứ tư, cần phải phát động phong trào thi đua trong giảng 

dạy và học tập. 

Bốn là, quan điểm của Hồ Chí Minh đối với việc đào tạo, bồi 

dưỡng người thầy. 

Hồ Chí Minh cho rằng, đào tạo và bồi dưỡng người thầy là 

gốc để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Theo đó, người thầy 

phải có kiến thức cao hơn học trò cái đầu. Chính vì vậy người thầy 

giáo cần phải được đào tạo, bồi dưỡng về tất cả các mặt từ đạo đức 

cách mạng đến lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phương 

pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, Người yêu cầu thầy giáo phải luôn tự 

tu dưỡng rèn luyện bản thân mình, phải tự giác học tập để nâng cao 

trình độ. 

Như vậy, quan điểm của Hồ Chí Minh đã thể hiện tầm tư duy 

chiến lược trong xây dựng và phát triển đội ngũ người thầy, đáp ứng 

yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.  

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NINH THUẬN TRONG 

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

2.1. VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC Ở NINH THUẬN  

2.1.1. Vài nét về giáo dục THPT ở nƣớc ta hiện nay 

Trong những năm qua, nền giáo dục phổ thông ở Việt Nam có 

nhiều đổi mới và phát triển. Một trong những thành tựu nỗi bậc là 

quy mô trường, lớp không ngừng tăng lên. Cơ sở vật chất được đầu 

tư sữa chữa, nâng cấp. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục 

thống kê, từ năm học 1995 – 1996 đến nay, số lượng trường học 
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THPT đã tăng từ 644 trường lên 2404 trường, tương đương 373,3%. 

Số lớp học đã tăng từ 21,8 nghìn lớp lên 64,4 nghìn lớp. 

Số lượng giáo viên làm công tác giảng dạy tăng lên về số 

lượng và chất lượng. Trình độ của giáo viên làm công tác giảng dạy 

bậc THPT đã được cải thiện, ngoài trình độ đại học, nhiều địa 

phương, nhiều trường đã có đội ngũ giáo viên THPT đã được đào tạo 

sau đại học. Số lượng học sinh THPT tăng nhanh trong nhiều năm cụ 

thể như sau: 

Bảng 2.2: Số liệu về giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy và số 

lƣợng học sinh và học sinh THPT của nƣớc ta 

Năm học 
1995 -

1996 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

Tổng số 

giáo viên 

(Nghìn 

người) 

492,7 800,6 806,9 818,7 830,9 828,1 847,5 855,2 

Trung học 

phổ thông 
39,4 134,4 140,2 146,3 148,9 150,1 150,9 152,7 

Số học 

sinh 

(Nghìn 

học sinh) 

15561,0 15685,2 15127,9 14912,1 14792,8 14782,6 14747,1 14900,7 

Trung học 

phổ thông 
1019,5 3021,6 2927,6 2840,9 2804,3 2755,2 2674,5 2532,7 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Tổng số 

giáo viên 
105,4 101,4 100,8 101,5 101,5 99,7 102,3 100,9 

Trung học 

phổ thông 
106,2 107,3 104,3 104,4 101,8 100,8 100,5 101,2 

Học sinh 107,1 96,5 96,4 98,6 99,2 99,9 99,8 101,0 

Trung học 

phổ thông 
120,9 98,3 96,9 97,0 98,7 98,2 97,1 94,7 

Nguồn : Tổng cục thống kê 

Trong nhưng năm gần đây, số lượng học sinh ở bậc THPT có 

xu hướng giảm nhẹ, năm sau giảm hơn so với năm trước gần 1% 

mỗi năm. 
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2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển giáo dục ở Ninh 

Thuận 

Tính đến năm học 2011 – 2012, toàn tỉnh có 317 cơ sở trường 

học, tăng 211 trường. Trong đó, Mầm non tăng 19 trường, Tiểu học 

tăng 41 trường, THCS tăng 45 trường, THPT tăng 13 trường (gấp 3 

lần so với năm 1992). Hiện đã có 4 trường DTNT, 5 trường DTBT, 4 

trung tâm KTTH–HN và GDTX; 12 trung tâm và cơ sở ngoại ngữ – 

tin học; 65 trung tâm Học tập cộng đồng, đạt 100% xã có trung tâm 

Học tập cộng đồng. Đã có trường THPT chuyên và Phân hiệu đại 

học. Có 32 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 10% cơ sở giáo dục. 

Đội ngũ giáo viên đông đảo, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng 

với 7.368 giáo viên, tăng 4.213 giáo viên. Đã khắc phục được bước 

đầu tình hình thiếu giáo viên miền núi, giáo viên THPT và giáo viên 

các môn học đặc thù. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 

tỷ lệ khá cao (đạt chuẩn trên 99%, trên chuẩn trên 30%), nhiều cấp 

học tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao hơn mặt bằng chung cả nước. 

2.2. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT Ở NINH 

THUẬN HIỆN NAY 

2.2.1. Đặc điểm đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận hiện 

nay 

Căn cứ vào những điều kiện, hoàn cảnh ra đời và sự chi phối, qui 

định bởi các yếu tố tự nhiên kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Thuận mà đội 

ngũ giáo viên THPT có một số đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất: đội ngũ giáo viên THPT được xây dựng và phát 

triển ở một tỉnh có điều kiện kinh tế nông nghiệp còn nhiều khó khăn. 

Ninh Thuận cũng là tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, phát 

triển kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp (trồng trọt, chăn 

nuôi) và ngư nghiệp (đánh bắt và nuôi trồng thủy sản).  
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“Chất lượng xóa đói giảm nghèo chưa vững chắc; tình trạng tái 

nghèo còn cao, đời sống nhân dân đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng 

xa còn nhiều khó khăn.” … “Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em còn 

hạn chế, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em là 23%, cao hơn mức bình quân 

của cả nước 18,9%)”.
(8)

  

Chính vì những điều kiện khó khăn như vậy mà trong cơ cấu 

chi, chi cho giáo dục chiếm 5,7%, xấp xỉ mức bình quân chung của 

cả nước (6%).  

Thứ hai, đội ngũ giáo viên THPT không ngừng tăng nhanh về 

số lượng, nâng cao về chất lượng 

Hiện nay, ở bậc giáo dục THPT, tỉnh Ninh Thuận có 1.120 cán 

bộ, nhân viên và giáo viên (đầu năm học 2014) đang trực tiếp làm 

công tác quản lý và giảng dạy. 

Từ năm 2011 đến đầu năm 2014, số lượng giáo viên đã tăng 

thêm 115 người, tăng 111,4% so với cùng kỳ 2011. Tỷ lệ giáo viên 

đạt chuẩn đạt chiếm tỷ lệ rất cao 99,8% . Về chất lượng giáo viên, tỷ 

lệ đạt chuẩn của tỉnh rất cao, đạt 99,2% vào năm học 2010 – 2011. 

Tỷ lệ giáo viên/ lớp của trung học phổ thông năm học 2011 – 2012 

đạt 2,14. Về trình độ của cán bộ, giáo viên THPT đã không ngừng 

được nâng cao.  

Thứ ba, cơ cấu theo độ tuổi giáo viên THPT ở Ninh Thuận 

theo hướng trẻ hóa.  

Kết cấu theo độ tuổi của cán bộ, giáo viên THPT ở Ninh Thuận 

là kết cấu trẻ. Có 85,5% cán bộ, giáo viên có độ tuổi dưới 45 tuổi (958 

người), trong đó 35,2% cán bộ, giáo viên có độ tuổi dưới 30. 

Thứ tư, đời sống giáo viên THPT ở Ninh Thuận từng bước 

                                                           
(8).Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội tỉnh Ninh Thuận dến năm 2020, tháng 7/2011, tr.85. 
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được cải thiện 

2.2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên THPT với quá trình 

phát triển ngành giáo dục – đào tạo ở Ninh Thuận hiện nay. 

Với quan điểm tổng quát: “Phát triển giáo dục – đào tạo bền 

vững, toàn diện, đồng bộ cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất 

và đội ngũ giáo viên là nền tảng để phát triển nguồn nhân lực có chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế–xã hội của tỉnh trong giai 

đoạn mới”.
 (9)

 Trong đó, “phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 

lý giáo dục được coi là những khâu đột phá, then chốt cho sự nghiệp 

phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh”.
 (10)

  

Với mục tiêu như vậy, trong những năm gần đây, việc xây dựng 

và phát triển đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận luôn được quan 

tâm đúng mức và bước đầu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Thứ nhất, công tác xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên 

THPT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền. 

Đảng bộ tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo cho sở giáo dục xây dựng đề 

án “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2011 – 2012”. UBND tỉnh đã kêu gọi đầu tư từ nhiều nguồn vốn 

khác nhau. Tập trung đầu tư cho công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo 

viên. Phấn đấu “đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 

lý đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, trong 

đó…10% giáo viên trung học phổ thông đạt trên chuẩn”.
 (11) 

Thứ hai, vai trò của các tổ chức công đoàn được nâng cao, 

                                                           
(9),(10).Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2011), Quyết định 2530/QD-UBND ngày 

12/12/2012 của UBND Tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và 

đào tạo tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. 

 

(11).Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Công ty cổ phần in Ninh Thuận, tr.56. 
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bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giáo viên THPT. 

Công đoàn giáo dục của các trường THPT ở Ninh Thuận đã 

tham gia quản lý, xây dựng các chế độ, chính sách trong ngành, tham 

gia có trách nhiệm vào các hội đồng, các đợt thanh tra toàn diện cơ 

quan quản lý giáo dục, hội nghị giao ban do chính quyền tổ chức.  

Thứ ba, đội ngũ giáo viên THPT tăng nhanh về số lượng và 

chất lượng. 

Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy cùng tăng lên nhanh 

chóng từ 689 giáo viên (Năm học 2005 – 2006) lên 899 giáo viên 

(Năm học 2009 – 2010) và 954 giáo viên trong năm học 2013 – 2014.  

Chất lượng đội ngũ giáo viên đã không ngừng được cải thiện. 

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn gần như 100%, ngày càng nhiều giáo viên 

đạt trên chuẩn. Đặc biệt có nhiều giáo viên THPT đã tốt nghiệp sau 

đại học. Trong đó có 72 thạc sĩ đang trực tiếp làm công tác giảng dạy 

ở các trường THPT của tỉnh, chiếm tỉ lệ 8,1%, 5 thạc sĩ làm công tác 

quản lý giáo dục.  

Thứ tư, đời sống của cán bộ, giáo viên từng bước được cải thiện 

Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh đã chú trọng đầu tư, xây 

dựng chính sách thu hút, hỗ trợ cho giáo viên, trong đó có giáo viên 

THPT. Mức tiền hỗ trợ và phụ cấp ngoài lương cũng được quan tâm, 

tỉnh còn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia vay vốn lãi suất thấp để 

xây nhà, phát triển chăn nuôi…góp phần cải thiện cuộc sống cho giáo 

viên. 

2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn của đội ngũ giáo viên 

THPT ở Ninh Thuận hiện nay 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên THPT và 

yêu cầu xây dựng, phát triển và đổi mới giáo dục ở nước ta và Ninh 

Thuận hiện nay. Xét trên quan điểm toàn diện, đội ngũ giáo viên 
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THPT ở Ninh Thuận có một số ưu điểm và hạn chế cơ bản sau: 

– Thuận lợi 

Một là, đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận không những 

đủ về số lượng mà còn được nâng cao về chất lượng. 

Hai là, trong đội ngũ giáo viên THPT có lượng giáo viên là 

người Chăm 

Ba là, đạo đức nhà giáo THPT ở Ninh Thuận được nâng cao 

– Khó khăn 

Thứ nhất, phương pháp giảng dạy chậm đổi với so với yêu cầu 

đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay. 

Thứ hai, đạo đức nhà giáo chịu tác động của nền kinh tế thị 

trường  

Thứ ba, đội ngũ giáo viên là người dân tộc Chăm chưa đáp ứng 

được yêu cầu 

 

CHƢƠNG 3 

VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀO 

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG Ở NINH THUẬN 

3.1. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG 

HỒ CHÍ MINH VÀO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

THPT Ở NINH THUẬN HIỆN NAY 

3.1.1. Nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn 

Khi vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào xây dựng 

đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận nhất thiết phải hiểu và vận 

dụng nguyên tắc về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, lý luận 

phải gắn với thực tiễn hay nói một cách dễ hiểu hơn. Khi tiến hành 

phát triển, nâng cao đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận cần phải 
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xem xét tình hình ở địa phương để có biện pháp phù hợp. 

3.1.2. Nguyên tắc toàn diện và hệ thống 

Đảng ta đang chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền 

giáo dục, điều này đã tác động trực tiếp đến việc phát triển đội ngũ 

giáo viên THPT ở Ninh Thuận. Để thực hiện tốt đổi mới đòi hỏi phải 

có cái nhìn toàn diện, xem xét tổng thể vấn đề giáo dục và đào tạo ở 

Ninh Thuận hiện nay một cách có hệ thống. Tránh tình trạng phiến 

diện, đánh giá một chiều, bảo thủ trong việc đưa ra các giải pháp để 

phát triển giáo viên THPT ở Ninh Thuận hiện nay.  

3.1.3. Quan điểm kế thừa và phát triển 

Kế thừa là quy luật phát triển tất yếu của mọi sự vật, hiện 

tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Khi vận dụng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về giáo dục vào xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên 

THPT ở Ninh Thuận hiện nay không phải là quá trình “tầm chương 

trích cú” từng câu, từng chữ, từng lời nói của Người như chiếc máy 

khâu sợi, mỗi ngày vẫn đều đặn từng nhịp như vậy. Kế thừa và vận 

dụng tư tưởng của Người là phải hiểu được cái ý, cái thần của tư 

tưởng mà đề ra những giải pháp phù hợp nhất cho việc bồi dưỡng, 

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận hiện nay. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

THPT Ở NINH THUẬN HIỆN NAY 

3.2.1. Đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giáo 

viên đáp ứng yêu cầu giáo dục 

Để thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển đội 

ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận hiện nay. 

Việc đầu tiên và cần thiết nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận và Sở giáo dục tỉnh Ninh Thuận phải ban hành một số Nghị 

quyết về công tác phát triển cán bộ, đội ngũ giáo viên THPT bên 
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cạnh các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và Bộ giáo dục và 

đào tạo. 

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, 

xây dựng các trường “điểm”, trường “chuẩn quốc gia”.  

Ưu tiên, khuyến khích giáo viên tự học sau đại học để nâng 

cao trình độ và có chính sách về lương sau khi có bằng thạc sĩ.  

Thứ hai, cần có một số chính sách khác đi kèm như tăng mức 

phụ cấp đời sống, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp vùng miền để các 

giáo viên giỏi sẵn sàng tự nguyện về vùng khó khăn. 

Thứ ba: phải thực hiện tốt công tác luân chuyển giáo viên 

THPT. Thực hiện công khai, dân chủ và công bằng.  

Thứ tư: cần đẩy mạnh công tác tuyển dụng giáo viên để tạo 

nguồn. 

Cần phải xây dựng chính sách, quy định cụ thể để tuyển chọn 

sinh viên mới ra trường, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, giáo viên 

và giáo viên luân chuyển từ các tỉnh khác đến Ninh Thuận… nhằm 

bổ sung và nâng cao đội ngũ giáo viên THPT hiện có. 

Thứ năm: các trường cần phải xem xét đánh giá lại năng lực 

chuyên môn của giáo viên. Đây phải là việc làm thường xuyên liên 

tục trong các năm học, phải tổ chức định kỳ các giờ giảng thí điểm 

theo từng kỳ học, có hội đồng đánh giá khách quan, trung thực. 

3.2.2. Đổi mới công tác bồi dƣỡng giáo viên  

Đối với Ninh Thuận hiện nay, chăm lo công tác bồi dưỡng cán 

bộ là yêu cầu khách quan, cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên THPT ở địa phương. 

Ủy ban nhân dân cần có nghị quyết về vấn đề này trong chiến 

lược phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh trong các kỳ địa hội Đảng 

bộ, phải coi đây là một bộ phận trong chiến lược phát triển giáo dục 
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đào tạo và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lâu 

dài tại tỉnh nhà. Sở giáo dục cần có những quy định cụ thể về chính 

sách, thời gian và những nội dung bồi dưỡng phù hợp với các giáo 

viên giảng dạy ở các bộ môn học khác nhau.  

Nội dung bồi dưỡng giáo viên phải toàn diện, bao gồm hai 

phần:  

Phần thứ nhất: bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đối với các 

môn học mà giáo viên đảm nhận giảng dạy.  

Phần thứ hai: bồi dưỡng các kiến thức xã hội cho giáo viên 

THPT làm công tác giảng dạy tại Ninh Thuận.  

Phần thứ ba: bồi dưỡng về đạo đức cách mạng và tư tưởng 

chính trị, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước 

về giáo dục đào tạo và quyền con người.  

Phần thứ tư: bồi dưỡng về các kỹ năng soạn giáo án giảng dạy 

và kỹ năng tin học. Đặc biệt là các kỹ năng soạn giáo án điện tử.  

3.2.3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện và động 

lực cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn 

Hiện nay ở Ninh Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ giáo 

viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhưng như vậy là chưa 

đủ. Cần phải cụ thể hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa, phải có cơ 

chế, chính sách tạo điều kiện và động lục cho giáo viên nâng cao 

trình độ chuyên môn nghề nghiệp. 

Cần triển khai cơ chế và các chế độ chính sách mới nhằm tạo 

động lực phấn đấu cho giáo viên, tránh cơ chế chia đều bình quân, 

cần thực hiện theo quan điểm của Người là: làm nhiều thì được 

hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, không làm thì không hưởng. Kết 

hợp chặt chẽ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần với mức độ bồi 

dưỡng chuyên môn và công hiến thực tế của giáo viên. 
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Ngoài ra, có thể tìm hiểu, xem xét và kế thừa một số cách thức, 

biện pháp mà một số tỉnh hay thành phố đã thực hiện về cơ chế chính 

sách đối với giáo dục. Nếu phù hợp có thể áp dụng. 

3.2.4. Xây dựng hệ thống các chuẩn mực đạo đức ngƣời 

giáo viên nhân dân theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

Hướng đến xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị, 

lương tâm nghề nghiệp, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, 

không ngừng tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sở 

giáo dục Ninh Thuận phải quán triệt những quy định của Bộ giáo dục 

về đạo đức nhà giáo, tư tưởng Hồ Chí Minh về điều kiện cần có của 

một thầy giáo. Cụ thể là, quyết định số 16/2008/QĐ–BGĐT về việc 

ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. 

Một là, về phẩm chất chính trị 

Hai là, về đạo đức nghề nghiệp 

Ba là, về lối sống, tác phong 

Bốn là, giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 

Yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nghề nhà giáo. 

Thứ nhất, phải có phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. 

Người giáo viên nhân dân phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức 

cách mạng, đó là sự say mê với công việc, tâm huyết với nghề dạy 

học. Khiêm tốn, giản dị, trung thực thể hiện đầy đủ phong cách mô 

phạm của một người giáo viên, sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công 

vô tư. 

Thứ hai, phải có trình độ chuyên môn cao, hiểu rộng kiến thức 

khoa học.  

Phải hiểu biết rộng rãi các kiến thức của các ngành khoa học 

cơ bản. Nếu như đạo đức, phẩm chất chính trị là cái gốc thì trình độ 

chuyện môn là điều kiện cơ bản để người giáo viên hoàn thành nhiệm 
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vụ của mình. 

Thứ ba, phải có kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm.  

Bên cạnh chuyên môn giỏi, giáo viên phải có phương pháp 

giảng dạy, kỹ năng sư phạm giỏi. Phải có cách đặt vấn đề khúc chiết, 

ngắn gọn, sử dụng nhiều phương pháp trong giờ giảng, thân thiện, 

cởi mở với học sinh. 

 

KẾT LUẬN 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cứu nước, cứu dân của mình, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và vai trò, 

vị trí của người thầy. Người luôn quan tâm việc mở mang dân trí, 

chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của 

giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ 

trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và 

bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến 

tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm 

châu. Giáo dục là một khoa học. Đó là khoa học về thiết kế xây dựng 

con người phục vụ chế độ xã hội, khoa học về cách thức, phương 

pháp giáo dục con người với chất lượng tốt nhất và hiệu quả nhất; 

khoa học về xây dựng một nền giáo dục với quy mô, cơ cấu phù hợp 

với xu thế phát triển của thời đại và phải giải quyết được nhu cầu của 

thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra. Vì thế, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về giáo dục là một khoa học không chỉ được đề cập ở phạm vi nghĩa 

hẹp là giáo dục tri thức, học vấn giới hạn trong nhà trường, giữa thầy 

và trò, mà nội dung tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh là hết sức 

rộng lớn, bao quát trên nhiều lĩnh vực. Trước những nhiệm vụ trọng 

đại và cấp bách của nền giáo dục nước nhà hiện nay, hơn lúc nào hết, 

chúng ta cần đi sâu nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng của 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt 

Nam, về đào tạo nguồn nhân lực, về sự nghiệp trồng người.  

Sau 22 năm xây dựng và phát triển, ngành giáo dục và đào tạo 

tỉnh Ninh Thuận đã có những bước tiến rất quan trọng. Quy mô giáo 

dục và đào tạo được mở rộng với số lượng học sinh tăng nhanh, đội 

ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có nhiều chuyển biến; chất 

lượng giáo dục được kiểm định khách quan hơn. Đại bộ phận giáo 

viên có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, có ý thức vươn lên, 

có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên 

cạnh những thành tựu đạt được, hiện nay đội ngũ giáo viên THPT 

của tỉnh còn bộc lộ nhiều yếu kém, chưa đồng bộ; chưa hợp lý; một 

bộ phận giáo viên năng lực còn hạn chế, thiếu cố gắng rèn luyện; 

phương pháp giáo dục chậm đổi mới. Trước thực trạng đó đòi hỏi 

phải có chiến lược lâu dài với những nhiều giải pháp ngắn hạn và lâu 

dài từ khâu quy hoạch đến khâu tuyển chọn, bố trí, phân công nhiệm 

vụ cụ thể. Do đó, nghiên cứu làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 

dục, đặc biệt là tư tưởng của Người về người thầy giáo là việc làm có 

ý nghĩa thiết thực, đóng góp nhiều lý luận vào xây dựng chiến lược 

phát triển đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên THPT ở Ninh 

Thuận nói riêng trong điều kiện hiện nay. 
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