
 1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 
 

ĐINH VĂN THỌ 
 

 

 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ  
GIÁO VIÊN CH Ủ NHIỆM L ỚP CỦA TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II - BỘ Y TẾ 
 
 
 

Chuyên ngành : Quản lý giáo dục 
                         Mã số                  :  60.14.05 

 
 
 
 
 
 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC 
 
 
 
 

Đà Nẵng - 2011 
 

 2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 
Người hướng dẫn khoa học:  TS . Huỳnh Thị Thu Hằng 

 

 

Phản biện 1 :  TS. Lê Quang Sơn 

 

 

Phản biện 2 : PGS.TS. Phan Minh Tiến 

 

 

 

 

Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sĩ giáo dục học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày  31 

tháng  7  năm 2011. 

 

 

 

 

 

      Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

• Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

• Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 



 3 

MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Trong giai ñoạn hiện nay, khi nhà nước giao quyền tự chủ cho 

các trường, nhất là các trường Cao ñẳng Đại học thì vai trò lãnh ñạo 

của Hiệu trưởng trong các hoạt ñộng của nhà trường càng trở nên to 

lớn hơn bao giờ hết. Trong Giáo dục - Đào tạo nhất là Giáo dục- Đào 

tạo ở các trường Cao ñẳng thì ñội ngũ giáo viên là lực lượng quyết 

ñịnh chất lượng giáo dục, biến những mục tiêu giáo dục trở thành 

hiện thực. Đặc biệt trong ñó ñội ngũ GVCN ñóng vai trò quan trọng 

hơn cả. Vì vậy người GVCN không những phải có ñầy ñủ phẩm chất, 

năng lực chuyên môn của giáo viên, không chỉ truyền ñạt kiến thức 

ñơn thuần, mà ñồng thời ñòi hỏi họ có một cái “tâm” của người làm 

giáo dục. 

Trong công tác QL ñối với ñội ngũ GVCN tại các Trường Cao 

ñẳng thì Hiệu trưởng là người QL gián tiếp còn phòng công tác 

HSSV là lãnh ñạo trực tiếp ñối với ñội ngũ GV nói chung và GVCN 

nói riêng có ý nghĩa quyết ñịnh tới chất lượng các hoạt ñộng ñào tạo 

của nhà trường.  

Đội ngũ GVCN ở Trường Cao ñẳng có vị trí, vai trò quan 

trọng trong việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục 

của nhà trường và là người tác ñộng mạnh mẽ tới việc hình thành 

nhân cách của HSSV trong tương lai. Chính vì vậy, việc quản lý tốt 

ñội ngũ GVCN của phòng công tác HSSV sẽ giúp Hiệu trưởng nắm 

vững tình hình hoạt ñộng giảng dạy và ñào tạo ñể góp phần nâng cao 

chất lượng giảng dạy của nhà trường. 

Thực tế cho thấy công tác quản lý ñội ngũ GVCN ở Trường 

Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế còn nhiều vấn ñề bất cập. Bởi lẻ, 
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ở Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế công tác chủ nhiệm 

lớp chỉ ñược coi là một công tác kiêm nhiệm do nhà trường phân 

công, nên trách nhiệm và chất lượng công tác của GVCN còn nhiều 

hạn chế. Phần lớn GVCN tuổi ñời còn quá trẻ, năng lực và nghiệp vụ 

về công tác GVCN hầu như chưa ñược ñào tạo nên vấn ñề quản lý 

HSSV nhiều khi không ñồng bộ giữa các lớp, các tiêu chuẩn, tiêu chí 

ñánh giá HSSV còn chưa thống nhất. Chính vì thế, việc ñánh giá của 

GVCN còn mang nặng tính cảm tính hơn là khoa học. Chính vì ñiều 

ñó nên việc QL ñội ngũ GVCN cần phải ñược coi trọng và quan tâm 

của Hiệu trưởng nhà trường nói chung và chỉ ñạo cụ thể của phòng 

công tác HSSV nói riêng một cách khoa học, nghiêm túc.  

Nhận thức ñược tầm quan trọng trong công tác QL GVCN hiện 

nay ở Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế, chúng tôi mong 

muốn nghiên cứu các biện pháp ñể quản lý tốt ñội ngũ GVCN nhằm 

nâng cao chất lượng ñào tạo trong nhà trường. Do ñó chúng tôi chọn 

ñề tài luận văn:“Bi ện pháp quản lý ñội ngũ giáo viên chủ nhiệm 

lớp của Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế ” 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CÚU  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tế công tác GVCN và QL 

ñội ngũ GVCN, ñề xuất các biện pháp QL ñội ngũ GVCN của phòng 

công tác HSSV nhằm nâng cao hiệu qủa công tác QL ñội ngũ GVCN 

của phòng công tác HSSV Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y 

tế. 

3. KHÁCH TH Ể VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Khách thể nghiên cứu  

- Khách thể nghiên cứu: Công tác GVCN lớp của phòng công 

tác HSSV Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế. 



 5 

3.2. Đối tượng nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp QL ñội ngũ GVCN lớp 

của phòng công tác HSSV Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y 

tế. 

4. GIẢ THUYẾT KHOA H ỌC  

Hiệu quả của công tác chủ nhiệm lớp sẽ nâng cao nếu phòng 

công tác HSSV của Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế 

nhận thức ñúng và có những biện pháp quản lý, phát huy ñược vai 

trò, vị trí của ñội ngũ GVCN. Điều ñó thể hiện ở: 

- Tổ chức bồi dưỡng nhận thức cho CBQL và GV về vị trí, vai 

trò, nhiệm vụ, chức năng của người GVCN lớp ñối với hoạt ñộng 

giáo dục, quản lý HSSV. 

- Tuyển chọn, bố trí, sắp xếp lực lượng GVCN một cách hợp 

lý và khoa học, phát huy ñược năng lực sở trường của từng người, 

ñồng thời phát huy ñược sức mạnh tập thể trong công tác chủ nhiệm 

lớp. 

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ GVCN, từ 

ñó xây dựng ñội ngũ GVCN lớp có phẩm chất và năng lực thỏa mãn 

yêu cầu hoạt ñộng của nhà trường và yêu cầu công cuộc ñổi mới 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức các hoạt ñộng: Chỉ ñạo, kiểm tra, ñánh giá… của 

phòng công tác HSSV ñối với ñội ngũ GVCN lớp, ñộng viên khuyến 

khích ñể GVCN nỗ lực phấn ñấu ñáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu 

của nhà trường ñối với GVCN. 

5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU  

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý của phòng công 

tác HSSV ñối với ñội ngũ GVCN lớp trong giai ñọan hiện nay. 
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-Khảo sát, ñánh giá thực trạng công tác quản lý ñội ngũ GVCN 

lớp của Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế. 

-Đề xuất các biện pháp nhằm giúp phòng công tác HSSV quản 

lý tốt ñội ngũ GVCN lớp ñồng thời tạo dựng ñược ñội ngũ có phẩm 

chất và năng lực tốt, ñảm bảo có hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ 

của người GVCN lớp ở Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế. 

5.2.Phạm vi nghiên cứu  

-Địa bàn nghiên cứu là Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ 

Y tế. 

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

6.1.Phương pháp nghiên cứu lý thuyết  

Để có cơ sở lý luận làm nền tảng cho quá trình nghiên cứu 

chúng tôi tiến hành thu thập tài liệu lý luận, ñọc tài liệu các văn bản 

pháp quy về giáo dục ñào tạo, các công trình nghiên cứu khoa học về 

quản lý giáo dục, quản lý chuyên môn, QL ñội ngũ GVCN lớp từ ñó 

phân tích tổng hợp vấn ñề từ góc lý luận có liên quan ñến luận văn. 

6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn  

6.2.1 Phương pháp ñiều tra băng an két( bằng bảng hỏi). 

Trong ñề tài này, chúng tôi sử dụng các bảng câu hỏi cho giáo 

viên, cán bộ quản lý nhà trường và cho HSSV. 

6.2.2. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt ñộng 

Nghiên cứu các sản phẩm của Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế 

II – Bộ Y tế có liên quan ñến QL ñội ngũ GVCN như các kế hoạch, 

hoạt ñộng, quyết ñịnh, báo cáo kết quả công tác của ñội ngũ GVCN. 

6.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

 Tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, phân tích các kinh nghiệm QL 

ñội ngũ GVCN ở các ñơn vị khoa, bộ môn có hoạt ñộng công tác 
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GVCN ñạt kết quả tốt ñể rút kinh nghiệm áp dụng cho các khoa, bộ 

môn khác trong toàn trường. 

6.2.4. Phương pháp trò chuyện 

Tiến hành trao ñổi, phỏng vấn, khảo sát lấy ý kiến của các cán 

bộ quản lý nhà trường nhằm mục ñích ñánh giá thực trạng việc QL 

ñội ngũ GVCN. 

6.2.5.Phương pháp quan sát 

Phương pháp quan sát các hình thức biểu hiện hoạt ñộng QL 

của nhà trường về ñội ngũ GVCN lớp ở Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y 

tế II – Bộ Y tế. 

6.2.6. Phương pháp thống kê xã hội học 

Điều tra thu thập số liệu ñối với thống kê về thực trạng QL ñội 

ngũ GVCN lớp ở Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế. 

6.3. Nhóm phương pháp xử lý thông tin 

Sử dụng phương pháp tính toán thống kê ñể xử lý và phân tích 

các số liệu nghiên cứu. 

7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN  

Luận văn gồm 3 chương:  

Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn ñề nghiên cứu 

Chương 2: Thực trạng QL ñội ngũ GVCN của phòng công tác 

HSSV Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế. 

Chương 3: Đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường QL ñội 

ngũ GVCN lớp của phòng công tác HSSV tại Trường Cao ñẳng Kỹ 

thuật Y tế II – Bộ Y tế. 

Kếtluận và khuyến nghị. 
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CHƯƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ CÔNG TÁC QL ĐỘI NGŨ GVCN CỦA 

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

TRONG GIAI ĐỌAN HIỆN NAY 

1.1. Khái quát lịch sửnghiên cứu vấn ñề  

Lịch sử phát triển của xã hội loài người luôn gắn liền với hoạt 

ñộng GD. Từ xưa GD tồn tại hai hình thức là: GD theo cá thể - nhóm 

và GD theo hệ thống bài - lớp. Hình thức GD theo mô hình bài – lớp 

xuất hiện ñầu tiên ở Châu Âu do nhà Giáo dục vĩ ñại Jan Amôt 

Cômenxki (1592 - 1670) người Tiệp Khắc ñề xướng và ñược truyền 

bá, cải tiến, phát triển hoàn thiện nên khái niệm GVCN chưa xuất 

hiện. 

Ở Liên Xô (cũ), tên gọi người GVCN bắt ñầu xuất hiệnvào 

năm 1934. 

Tại Việt Nam, sau năm 1954 ở miền Nam vẫn không có người 

làm nhiệm vụ GVCN, mà chỉ có giám thị là người làm nhiệm vụ 

trông coi, duy trì trật tự kỷ cương của lớp và nhà trường. Ở miền Bắc, 

tên gọi GVCN ñược xuất hiện từ năm học 1957 – 1958 và cũng ñã có 

nhiều công trình, tác phẩm nói về người GVCN nhưng nhìn chung, 

các công trình tập trung nghiên cứu về công tác và hoạt ñộng của 

người GVCN là chính; còn bàn về quản lý ñội ngũ GVCN chỉ mang 

tính chất lồng ghép với công tác quản lý nhà trường, quản lý quá 

trình GD, quản lý hoạt ñộng của GV nói chung nên nghiên cứu về 

QL ñội ngũ GVCN là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng GD. 

1.2. Một số khái niệm công cụ  

1.2.1.Khái niệm chung về quản lý  

QL có thể hiểu ñược hiểu là sự tác ñộng có ý thức của chủ thể 

QL lên ñối tượng QL nhằm chỉ huy, ñiều hành, hướng dẫn các quá 
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trình xã hội và hành vi của cá nhân hướng ñến mục ñích hoạt ñộng 

chung và phải phù hợp với quy luật khách quan. 

1.2.2.Khái niệm về quản lý giáo dục 

QLGD là hệ thống những tác ñộng có kế hoạch và hướng ñích 

của chủ thể QL ở các cấp khác nhau ñếntất cả các khâu, các bộ phận 

của hệ thốngnhằm ñảm bảo cho các cơ quan trong hệ thống giáo dục 

vận hành tối ưu, ñảm bảo sự phát triển mở rộng cả về mặt số lượng 

cũng như chất lượng ñể ñạt tới mục tiêu giáo dục. 

1.2.3. Khái niệm về ñội ngũ 

Đội ngũ là sự gắn kết các cá thể lại với nhau trên cơ sở phải 

ñảm bảo ñầy ñủ cả 3 yếu tố: có trật tự nhất ñịnh; có tổ chức chặt chẽ; 

cùng thực hiện một hay nhiều chức năng, nhiệm vụ theo quy chế ñể 

ñạt ñược mục ñích của tổ chức. 

1.2.4. Khái niệm về quản lý ñội ngũ 

QL ñội ngũ là hoạt ñộng của người QL tác ñộng lên ñối tượng 

QL là ñội ngũ nhằm ñạt ñược mục tiêu QL.  

1.3. Lý luận về giáo viên chủ nhiệm 

1.3.1. Giáo viên chủ nhiệm 

GVCN là một chức danh ñược ñặt ra ñể phục vụ công tác ñào 

tạo và quản lý HSSV, cố vấn học tập nhằm nâng cao hiệu quả, chất 

lượng dạy và học là một GV ñược tin cậy giao phó, chịu trách nhiệm 

chính trong việc QL, tập hợp và phối hợp với các lực lượng khác ñể 

thực hiện hoạt ñộng GD ñối với lớp chủ nhiệm ñược giao, là ñại diện 

của Hiệu trưởng quản lý hoạt ñộng học tập, sinh hoạt của một lớp học 

trong nhà trường. 

1.3.2. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm  

Đội ngũ GVCN là tập hợp các GV làm chủ nhiệm lớp theo sự 

phân công của Hiệu trưởng và phòng công tác HSSV, ñược tổ chức 
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hoạt ñộng theo nội quy, quy ñịnh cụ thể nhằm làm cho công tác GD, 

QL HSSV của nhà trường có hiệu quả, chất lượng hơn .  

1.4. Công tác quản lý ñội ngũ GVCN ở trường Cao ñẳng  

1.4.1. Đặc ñiểm quá trình giáo dục ñào tạo trong các trường Cao 

ñẳng 

Giáo dục ñào tạo trong các trường Cao ñẳng là ñào tạo sinh 

viên có kiến thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp và kỹ năng thực 

hành cơ bản ñể giải quyết những vấn ñề thông thường thuộc chuyên 

ngành ñào tạo. 

1.4.2.Bộ máy quản lýtrường Cao ñẳng 

 Bao gồm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, phòng ñào tạo, phòng 

Công tác HSSV, phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, 

phòng tổ chức - hành chính, phòng quản trị, phòng tài chính - kế 

toán, các khoa, bộ môn, các hội ñồng tư vấn và các cơ sở trực thuộc 

khác. 

1.4.3. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của phòng công tác học 

sinh – sinh viên Trường Cao ñẳng 

Phòng QL HSSV giúp Hiệu trưởng trong việc QL GVCN, QL 

HSSV nội ngoại trú, làm ñầy ñủ kịp thời các thủ tục nhập học và ra 

trường, quản lý hồ sơ, kết quả bình xét xếp loại học tập, ñạo ñức, 

thực hiện tốt các chế ñộ khen thưởng và kỷ luật HSSV thông qua ñội 

ngũ GVCN trong suốt quá trình học tập. 

1.4.4. Vị trí, vai trò,chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu,phẩm chất, năng 

lực và quyền hạn, của ñội ngũ GVCN ở trường Cao Đẳng 

GVCN phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách ñạo 

ñức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, trong công việc, là một tấm 

gương sáng ñể HSSV noi theo, có năng lực sư phạm tốt và tầm hiểu 

biết rộng. 
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 1.4.5. Nội dung và phương pháp phối hợp công tác của GVCN ở 

trường Cao ñẳng 

Nội dung công tác của GVCN ở trường Cao ñẳng bao gồm tìm 

hiểu và nắm vững ñối tượng giáo dục ñể giáo dục cơ sở thế giới quan 

khoa học và những phẩm chất ñạo ñức cách mạng cho HSSV, xây 

dựng và phát triển tập thể HSSV, nâng cao thành tích học tập và thực 

hành nghề nghiệp cho HSSV. 

Ngoài ra, GVCN còn phối hợp với các lực lượng giáo dục khác 

trong nhà trường ñể rèn luyện nhân cách HSSV một cách tòan diện.  

1.4.6. Nội dung, hình thức quản lý ñội ngũ GVCN của phòng công 

tác HSSV Trường Cao ñẳng 

 Nội dung QL ñội ngũ GVCN chính là lựa chọn và bố trí 

GVCN sao cho thích hợp với tình hình ñặc ñiểm của lớp ñược giao, 

có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện ñào tạo GVCN, tạo ñiều kiện cho 

mỗi GVCN phát huy năng lực, sở trường của mình; ñộng viên khen 

thưởng, xử phạt công mình, kịp thời; bảo vệ quyền lợi chính ñáng 

cho GVCN ñể giúp ñội ngũ GVCN thực hiện tốt các nhiệm vụ của 

mình.  

Hình thức QL ñội ngũ GVCN cũng có ba hình thức là: QL trực 

tiếp; QL gián tiếp và QL kết hợp giữa QL trực tiếp với QL gián tiếp.  

 1.5. Những yếu tố ảnh hưởng ñến việc QL xây dựng ñội ngũ 

GVCN ở trường Cao ñẳng  

1.5.1. Yêu cầu ngày càng cao về chất lượng ñào tạo tòan diện của 

giáo dục Cao ñẳng trong giai ñọan hiện nay  

Ngày nay mục tiêu giáo dục của các trường Cao ñẳng, Đại học 

là yêu cầu ñào tạo ra những người lao ñộng thông minh, công nhân 

lành nghề, cán bộ thực hành có tay nghề cao, năng ñộng, sáng tạo, có 

kiến thức sâu rộng, có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế, có 
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xúc cảm, có tình cảm, có niềm tin vào sự lãnh ñạo của Đảng và Nhà 

nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tinh thần và thể 

chất tốt. 

1.5.2. Yếu tố về năng lực của người GVCN ảnh hưởng ñến việc QL 

xây dựng ñội ngũ GVCN  

Năng lực của GVCN ñóng vai trò quyết ñịnh trong việc QL 

xây dựng ñội ngũ GVCN. Tuy nhiên, năng lực của GVCN hiện nay 

cũng ñang tồn tại một số hạn chế nhất ñịnh. 

Một số các GVCN hiện nay chưa ñược ñào tạo những kiến 

thức, chuyên môn nghiệp vụ ñầy ñủ về công tác chủ nhiệm lớp, chưa 

nhiệt tình trong công tác. Một số GVCN khác trong lúc xử lý công 

việc còn chủ quan, làm việc theo cảm tính, không chịu khó lắng nghe 

ý kiến HSSV, có lời nói không ñi ñôi với làm nên có thể dẫn ñến mất 

uy tín và lòng tin ở HSSV.Chính vì vậy cần phải xây dựng các biện 

pháp nâng cao năng lực của ñội ngũ GVCN. 

1.5.3. Môi trường xã hội phức tạp hiện nay ñòi hỏi phải ñổi mới 

công tác GVCN  

Những thách thức, tiêu cực trong xã hội làm ảnh hưởng ñến 

việc rèn luyện ñạo ñức của HSSV nên ñòi hỏi phải ñổi mới công tác 

GVCN. 

1.5.4. Điều kiện cơ sở vật chất ảnh hưởng ñến việc QL xây dựng 

ñội ngũ GVCN 

Thời gian ñầu tư công sức cho công tác GVCN quá ít. Việc 

ñầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác GVCN còn hạn chế. Việc 

tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác GVCN ở các 

ñơn vị khác ít ñược tổ chức nên khó có ñiều kiện cho GVCN học tập, 

rút kinh nghiệm  

Tiểu kết luận chương 1 
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Qua nghiên cứu chương 1 ñã làm sáng tỏ cơ sở lý luận của vấn 

ñề nghiên cứu. Trong ñó ñã làm rõ các khái niệm cơ bản có liên quan 

ñến các hoạt ñộng QL, QL ñội ngũ GVCN của phòng công tác HSSV 

ở Trường Cao ñẳng như QL, QLGD, QL ñội ngũ, QL ñội ngũ 

GVCN. 

- Xác ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò, chức năng của 

GVCN, của phòng công tác HSSV ở trường Cao ñẳng. 

- Làm sáng tỏ quá trình phát triển về vai trò, vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ của ñội ngũ GVCN qua từng thời kỳ; chỉ ra những năng lực 

và phẩm chất cần có của người GVCN ở trường Cao ñẳng trong thực 

tiễn hiện nay. 

- Đặc biệt, ñã làm rõ nội dung QL ñội ngũ GVCN của phòng 

công tác HSSV ở trường Cao ñẳng bao gồm QL nhân sự và QL hoạt 

ñộng của ñội ngũ GVCN. 
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CHƯƠNG 2: 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GVCN CỦA 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II – BỘ Y TẾ 

2.1. Quá trình phát triển củaTrường Cao Đẳng Kỹ thuật Y tế II- 

Bộ Y Tế  

Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II là một trường ñào tạo ña 

ngành, quy mô ñào tạo hiện nay là hơn 4.000 học sinh, sinh viên, 

gồm hai hệ ñào tạo Cao ñẳng và Trung cấp. Trường có 159 cán bộ, 

trong ñó có 01 Phó Giáo sư, tiến sĩ, và hơn 50 giảng viên có trình ñộ 

từ Thạc sĩ trở lên tham gia giảng dạy tại trường. 

2.2. Khái quát về quá trình khảo sát  

2.2.1. Mục ñích khảo sát  

 Từ tháng 6/2010 ñến 3/2011 chúng tôi ñã tiến hành nghiên 

cứu ñề tài “ Biện pháp quản lý ñội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của 

Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y Tế II- Bộ Y Tế” tại Trường Cao ñẳng 

Kỹ thuật Y Tế II- Bộ Y Tế ñể thu thập số liệu thống kê nhằm tìm 

hiểu nhận thức, ñánh giá của họ về thực trạng công tác chủ nhiệm 

lớp, về công tác QL ñội ngũ GVCN cũng như tìm hiểu vai trò và sự 

cần thiết của GVCN ñối với HSSV; từ ñó ñề xuất các biện pháp quản 

lý tốt ñội ngũ GVCN nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo trong nhà 

trường. 

2.2.2.Phương thức khảo sát 

- Đối tượng khảo sát: gồm ñội ngũ CBQL, GVCN, HSSV của 

Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế  

- Lập phiếu hỏi: gồm bảng câu hỏi cho giáo viên, cán bộ quản 

lý nhà trường và cho HSSV. 



 15 

- Chọn mẫu khảo sát: gồm 30 CBQL, 71 GVCN và 200 HSSV 

của Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế  

- Tiến hành khảo sát: 

 + Phân bổ phiếu ñiều tra, tiến hành thu thập tài liệu, nghiên 

cứu các kế hoạch, hoạt ñộng, quyết ñịnh, báo cáo kết quả công tác 

của ñội ngũ GVCN; phân tích các kinh nghiệm, hoạt ñộng QL ñội 

ngũ GVCN, trao ñổi, khảo sát lấy ý kiến của các cán bộ quản lý nhà 

trường về thực trạng việc QL ñội ngũ GVCN của Trường Cao ñẳng 

Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y tế. 

- Xử lý số liệu khảo sát bằng phương pháp tính toán thống kê 

2.3.Thực trạng ñội ngũ GVCN của Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y 

tế II – Bộ Y Tế  

2.3.1. Số lượng và cơ cấu ñội ngũ GVCN lớp 

Qua nghiên cứu số lượng ñội ngũ GVCN trong 2 năm học 

2009 - 2010 và 2010- 2011 thì số lượng GVCN trong nhà trường là 

71 và ñã tăng theo từng năm. Về cơ cấu ñội ngũ GVCN thì ña số 

GVCN là nữ, ñược phân bố tương ñối nhiều ở các bộ môn chuyên 

ngành, phần lớn là các giảng viên trẻ có trình ñộ ñại học và sau ñại 

học lại vừa mới rời ghế nhà trường ñại học Y Dược về công tác giảng 

dạy tại Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế.  

2.3.2. Thực trạng về phẩm chất, năng lực của ñội ngũ GVCN lớp  

Năng lực, phẩm chất của ñội ngũ GVCN của nhà trường chỉ 

dừng ở mức ñộ trung bình khá. Phần lớn GVCN chỉ giải quyết công 

việc của mình mang tính hành chính sự vụ, QL HSSV trong thời gian 

HSSV ở nhà trường mà thôi còn các hoạt ñộng mang tính phối hợp, 

liên kết với các lực lượng giáo dục khác thì còn nhiều hạn chế. 
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2.3.3. Thực trạng về mức ñộ thực hiện một số công việc của GVCN 

Kết quả khảo sát cho thấy mức ñộ thực hiện các hoạt ñộng 

thuộc về QL dễ thực hiện hơn hoạt ñộng GD. Các hoạt ñộng GD 

HSSV cá biệt, việc tìm hiểu HSSV và gia ñình HSSV, tổ chức buổi 

dã ngoại hay hoạt ñộng xã hội là những công việc rất khó thực hiện 

ñối với ñội ngũ GVCN.  

2.3.4. Đánh giá chung về thực trạng của ñội ngũ GVCN của 

Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Y tế II- B ộ y tế 

+ Hầu hết ñội ngũ GVCN của nhà trường có năng lực, phẩm 

chất ñể ñáp ứng công tác chủ nhiệm lớp; có khả năng khá tốt ñể hoàn 

thành nhiệm vụ ñược giao trong việc GD HSSV ñáp ứng yêu cầu 

phát triển của xã hội.  

+ Phần lớn GVCN là nữ, trẻ trung, có ñầy ñủ sức khỏe, nhiệt 

tình, năng ñộng, sáng tạo và có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ y tế 

cao nên dễ gần gũi, cảm thông, cẩn thận, kiên trì, chịu khó và rất nhẹ 

nhàng, có khả năng thuyết phục cao ñối với HSSV.  

+ Một số GVCN chưa có ñủ năng lực thực hiện công việc 

GVCN, làm GVCN chỉ vì nhiệm vụ, thiếu về nghiệp vụ sư phạm 

hoặc về công tác GVCN, quản lý lớp học và thời gian tập trung cho 

công tác GVCN không nhiều. 

2.4. Thực trạng công tác quản lý ñội ngũ GVCN của Trường Cao 

ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế  

2.4.1. Nhận thức về vị trí, vai trò ñội ngũ GVCN của phòng công 

tác HSSV Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế  

Phòng công tác HSSV ñã nhận thức ñúng về vai trò, vị trí quan 

trọng của ñội ngũ GVCN trong nhà trường ñể nâng cao chất lượng 

GD.  
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2.4.2. Thực trạng quản lý ñội ngũ GVCN của phòng công tác 

HSSV Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế  

Việc tuyển chọn, bố trí, phân công GV làm GVCN ñược phòng 

công tác HSSV quan tâm thường xuyên nhất. Tuy nhiên, một số công 

tác QL ñội ngũ GVCN như theo dõi, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng 

vẫn chưa ñược thực hiện thường xuyên.  

2.4.3. Thực trạng quản lý của phòng công tác học sinh – sinh viên 

về hoạt ñộng của ñội ngũ GVCN 

Việc lập kế hoạch tháng và học kỳ của ñội ngũ GVCN ñược 

phòng công tác HSSV quan tâm nhiều nhất và kết quả ñạt ñược cho 

việc QL này là khá tốt. 

Phòng công tác HSSV ñã thường xuyên giám sát, theo dõi 

hàng tháng ñối với hoạt ñộng của GVCN, thường xuyên QL việc 

thực hiện các nội dung kế hoạch chủ nhiệm lớp của ñội ngũ GVCN 

nhà trường. Tuy nhiên, một số nội dung kế hoạch của GVCN vẫn 

chưa ñạt ñược tốt như việc tìm hiểu HSSV và gia ñình HSSV, cố vấn 

học tập cho HSSV và giáo dục HSSV cá biệt. 

2.4.4. Thực trạng quản lý các ñiều kiện hổ trợ cho công tác chủ 

nhiệm của Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế  

Theo kết quả khảo sát, việc QL các ñiều kiện hỗ trợ cho công 

tác chủ nhiệm chưa ñược chú ý ñúng mức của phòng công tác HSSV 

và Hiệu trưởng. Phần lớn các nội dung thực hiện ñều ñạt ở mức ñộ 

thường xuyên thấp; thậm chí có hoạt ñộng trao ñổi kinh nghiệm và tổ 

chức tham quan học tập còn không thực hiện. 

2.4.5. Những mong muốn của HSSV ñối với ñội ngũ GVCN 

Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế 

Qua nghiên cứu, thăm dò 200 HSSV thì phần lớn HSSV 

Trường Cao ñẳng Kỹ thuật Y tế II – Bộ Y Tế rất thích GVCN là nữ 
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với ñộ tuổi từ 35 ñến 44 tuổi, nên làm liên tục trong suốt 3 năm và 

công tác giảng dạy ở các bộ môn, khoa chuyên ngành ñể có ñiều kiện 

giúp ñỡ, cố vấn các em trong học tập.  

2.4.6. Đánh giá chung về thực trạng về công tác quản lý ñội ngũ 

GVCN của phòng công tác HSSVTrường Cao Đẳng Kỹ thuật Y Tế 

II- B ộ Y Tế 

Công tác quản lý ñội ngũ GVCN của phòng công tác HSSV là 

khá tốt. Tuy nhiên công tác QL ñội ngũ GVCN cũng còn một số hạn 

chế là: trình ñộ ñào tạo về QL còn thấp, thời gian dành cho công tác 

chủ nhiệm còn ít. Một số GVCN chưa nhiệt tình, say mê với công tác 

chủ nhiệm, việc phối hợp giữa GVCN với các lực lượng trong và 

ngoài nhà trường còn nhiều hạn chế, kinh phí và các ñiều kiện cơ sở 

vật chất khác phục vụ cho công tác QL ñội ngũ GVCN còn ít 

Tiểu kết chương 2 

Qua khảo sát ñã nêu lên ñược những thuận lợi, khó khăn, 

những mặt mạnh, mặt yếu của hoạt ñộng GVCN cũng như trong công 

tác QL ñội ngũ GVCN, chỉ ra ñược nguyên nhân của những mặt 

mạnh, mặt yếu ñó; ñể từ ñó ñề ra những biện pháp QL ñội ngũ 

GVCN nhằm nâng cao chất lượng GD cho HSSV của Trường Cao 

ñẳng Kỹ Thuật Y Tế II- Bộ Y Tế. 
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CHƯƠNG 3: 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN 

LÝĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CH Ủ NHIỆM LỚP TẠI TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II – BỘ Y TẾ 

3.1. Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý ñội ngũ 

GVCN 

Nguyên tắc quản lý ñội ngũ GVCN phải phù hợp với mục tiêu 

giáo dục của nhà trường, ñảm bảo QLtoàn diện, ñồng bộ công tác chủ 

nhiệm lớp, phải tác ñộng vào quá trình hoạt ñộng của GVCN và phải 

góp phần ñể phát triển ñội ngũ GVCN cả về số lượng, cơ cấu và chất 

lượng ñể tránh sự phát triển không ñồng bộ, hụt hẫng, yếu kém cho 

công tác GVCN trong tương lai.  

3.2.Những biện pháp nhằm tăng cường quản lý ñội ngũ giáo viên 

chủ nhiệm của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Y Tế II- B ộ Y Tế  

3.2.1. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, 

GV, GVCNvề tầm quan trọng của công tác GVCN ở Trường Cao 

Đẳng Kỹ Thuật Y Tế II- B ộ Y Tế. 

Phòng công tác HSSV cần phải có biện pháp sau: 

- Xác ñịnh vị trí, vai trò và tầm quan trọng của GVCN trong 

các hoạt ñộng của nhà trường cho ñội ngũ GV của nhà trường biết rõ. 

 - Tổ chức Hội nghị chuyên ñề về công tác chủ nhiệm trong 

học kỳ và hàng năm và chấn chỉnh những sai lệch trong nhận thức về 

công tác chủ nhiệm lớp và hoạt ñộng GD HSSV. 

3.2.2.Nhóm biện pháp tổ chức bồi dưỡng phẩm chất và năng lực 

quản lý cho ñội ngũ giáo viên chủ nhiệm 

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức phẩm chất ñạo ñức nhà 

giáo cho ñội ngũ GVCN, triển khai phong trào thi ñua hàng năm 
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trong ñội ngũ GV, GVCN, HSSV ñể tạo không khí thi ñua lành mạnh 

trong ñội ngũ GV và HSSV nhà trường. 

- Phòng công tác HSSV cần cập nhật thông tin hàng ngày ñể 

nắm bắt ñược tư tưởng, tình cảm của ñội ngũ GVCN, bồi dưỡng năng 

lực và nghiệp vụ QL cho ñội ngũ GVCN, gợi ý cho GVCN cách lập 

kế hoạch, cách bố trí, tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, hình 

thức và biện pháp theo dõi, ñôn ñốc, ñiều chỉnh; phương pháp kiểm 

tra, ñánh giá HSSV của công tác GVCN.  

- Phòng công tác HSSV cần phải tăng cường công tác giám sát, 

kiểm tra hoạt ñộng của GVCN, tổ chức tham quan, học tập kinh 

nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp ñể các GVCN rút học tập, rút kinh 

nghiệm.  

3.2.3. Biện pháp xây dựng kế hoạch tuyển chọn, phân công, bố trí 

giáo viên làm giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn ñội ngũ 

GVCN dựa trên phẩm chất và năng lực của từng GVCN, ñặc ñiểm, 

tình hình của nhà trường về số lượng, chất lượng HSSV trong từng 

lớp cũng như hướng phát triển nhà trường trong tương lai, phân công, 

bố trí hợp lý GV làm chủ nhiệm lớp.  

 3.2.4. Nhóm biện pháp quản lý chỉ ñạo hoạt ñộng thực hiện nhiệm 

vụ chủ nhiệm lớp của ñội ngũ GVCN 

- Phòng công tác HSSV cần cung cấp ñầy ñủ các thông tin cho 

ñội ngũ GVCN, hướng dẫn GVCN lập kế hoạch, rà soát các công 

việc của GVCN và hàng tháng cần phải tổ chức giao ban GVCN với 

phòng công tác HSSV nhà trường. 

 - Tổ chức các GVCN thành từng nhóm hoặc phối hợp với các 

ñơn vị khác ñể cùng hỗ trợ những hoạt ñộng của ñội ngũ GVCN. 
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- Tổ chức cho GVCN tự giám sát cũng như các phòng ban, các 

khoa cũng các tổ chức ñoàn thể trong nhà trường hoặc phòng công 

tác HSSV trực tiếp giám sát, theo dõi việc thực hiện kế hoạch chủ 

nhiệm lớp của ñội ngũ GVCN.  

- Xây dựng các chuẩn ñánh giá, kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

thường xuyên, ñịnh kỳ hoặc ñột xuất ñội ngũ GVCN trong năm học. 

Phải tạo ñược thói quen, thời gian trong hoạt ñộng kiểm tra, ñánh giá 

GVCN tùy thuộc vào tình hình cụ thể của nhà trường 

- Kết quả ñánh giá phải ñược công khai trong toàn thể giảng 

viên.. 

3.2.5. Nhóm biện pháp quản lý sử dụng, bổ sung, nâng cấp hợp lý 

các ñiều kiện hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm lớp 

- Cung cấp ñầy ñủ các ñiều kiện vật chất cho GVCN như tìm 

kiếm các tài liệu, sách báo nói về kinh nghiệm, vật chất phục vụ cho 

hoạt ñộng công tác GVCN  

-Có chế ñộ chính sách hợp lý và kịp thời cho GVCN cũng như 

vận ñộng nhiều nguồn kinh phí cung cấp cho ñội ngũ GVCN.  

- Cần xây dựng tiêu chí thi ñua rõ ràng, công tác kiểm tra, ñánh 

giá GVCN phải trung thực, khách quan và có chế ñộ khen thưởng 

thích ñáng cho GVCN. 

3.2.6. Nhóm biện pháp xây dựng cơ chế, quy chế phối hợp trong 

công tác GVCN 

- Phòng công tác HSSV cần tham mưu cho Hiệu trưởng, Đảng 

bộ nhà trường xây dựng cơ chế QL, nội quy và quy chế ñánh giá các 

hoạt ñộng của GVCN một cách rõ ràng, ñể ñề xuất chấn chỉnh công 

tác GVCN một cách kịp thời. 
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 - Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, an 

toàn trong nhà trường và tăng cường công tác phối hợp GD giữa các 

lực lương trong và ngoài nhà trường. 

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi và những thuận lợi 

khó khăn khi thực hiện các biện pháp 

3.3.1. Tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 

Qua khảo nghiệm, các nhóm biện pháp ñưa ra ñều ñược xác 

nhận là cần thiết, khả thi; có thể áp dụng vào thực tiễn ñể nâng cao 

hiệu quả QL ñội ngũ GVCN ở Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Y Tế II- 

Bộ Y Tế. 

3.3.2. Một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các biện pháp 

- Đội ngũ GVCN và CBQL ñều có nhận thức cao về vai trò và 

tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp, có trách nhiệm trong 

công tác của mình, có bản lĩnh, ham học hỏi ñể tự mình vươn lên 

trong công tác GVCN. 

- Được sự quan tâm lãnh ñạo trực tiếp của Bộ Giáo Dục và Bộ 

Y Tế cũng như ñược sự giúp ñỡ ủng hộ của các bệnh viện, các cơ sở 

y tế của các Tỉnh ở Miền Trung và Tây Nguyên cho công tác ñào tạo 

của nhà trường. 

Một số khó khăn gặp phải là: 

- Thời gian tập trung cho công tác GVCN còn ít. 

- Về tài chính và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chủ 

nhiệm lớp không ñược ñầy ñủ. Việc quy hoạch, tạo nguồn, tuyển 

chọn, phân công GVCN chưa ñược quan tâm ñúng mức.  

Tiểu kết chương 3 

Luận văn ñã ñề xuất các nhóm biện pháp ñể nâng cao chất 

lượng hoạt ñộng của ñội ngũ GVCN. 
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Các nhóm biện pháp trên có thế xem ñó là một hệ thống, 

nhưng cũng có thể vận dụng riêng biệt cho mỗi nhóm biện pháp tùy 

theo tình hình thực tế phát triển của nhà trường . 
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KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi có thể rút ra những kết luận 

sau: 

1.1. Về lý luận 

- Luận văn ñã làm sáng tỏ cơ sở lý luận của vấn ñề nghiên cứu. 

Trong ñó ñã làm rõ các khái niệm cơ bản có liên quan ñến các hoạt 

ñộng QL cũng như các khái niệm về nhà trường như: QL, QLGD, QL 

ñội ngũ, QL ñội ngũ GVCN. 

- Xác ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò, vị trí, chức năng của 

GVCN, của phòng công tác HSSV ở trường Cao ñẳng trong thực tiễn 

hiện nay. 

1.2. Về thực trạng  

Qua việc khảo sát thực tế, tổng hợp, phân tích, lấy ý kiến của 

GVCN và CBQL của Trường Cao ñẳng Kỹ Thuật Y Tế II- Bộ Y Tế, 

luận văn ñã khái quát tình hình hoạt ñộng của ñội ngũ GVCN và 

công tác QL ñội ngũ GVCN của nhà trường; nêu lên ñược những 

thuận lợi, khó khăn, những mặt mạnh, mặt yếu của hoạt ñộng GVCN 

cũng như trong công tác QL ñội ngũ GVCN, chỉ ra ñược nguyên 

nhân của những mặt mạnh, mặt yếu ñó; ñề ra những biện pháp QL 

ñội ngũ GVCN nhằm nâng cao chất lượng GD cho HSSV của nhà 

trường. 

1.3. Về biện pháp 

Từ cơ sở lý luận và thực trạng công tác QL ñội ngũ GVCN của 

nhà trường, luận văn ñã xác lập các nhóm biện pháp nhằm bổ sung, 

cải tiến công tác QL của phòng công tác HSSV ñối với ñội ngũ 

GVCN. Các nhóm biện pháp nêu trong luận văn có thế xem ñó là 
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một hệ thống, nhưng cũng có thể vận dụng riêng biệt cho mỗi nhóm 

biện pháp tùy theo tình hình thực tế phát triển của nhà trường. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

2.1. Đối với BỘ GD - ĐT 

- Cần tính giờ ñủ hơn cho GVCN ở trường Cao ñẳng, thống 

nhất tiêu chí ñánh giá, xếp loại GVCN và cần có ñủ các tài liệu, ấn 

phẩm về công tác chủ nhiệm ñể GVCN tự bồi dưỡng nâng cao trình 

ñộ của mình. 

2.2. Đối với Bộ y tế 

- Tăng cường ñầu tư CSVC cũng như có chính sách ñãi ngộ, 

khuyến khích, ñộng viên ñối với công tác GVCN. 

 - Nên ñào tạo thêm về công tác chủ nhiệm lớp cho các sinh 

viên Y Dược 

2.3. Đối với Ban giám hiệu nhà trường 

- Quan tâm bồi dưỡng và tạo nguồn, quy hoạch nguồn GVCN 

ñể có tính tiếp nối, kế thừa trên cơ sở ñặc ñiểm riêng của nhà trường. 

- Cần quan tâm và huy ñộng các lực lượng GD ngoài trường 

vào công tác GD, QL HSSV ñể hỗ trợ cho GVCN. 

- Cần có cách sắp xếp, bố trí GVCN một cách hợp lý ñể tạo 

ñiều kiện cho GVCN trong quá trình QL, GD HSSV. 


