
 

 
Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế 

ISSN 1859-1612, Số 04(44)/2017: tr. 118-126 
Ngày nhận bài: 25/5/2017; Hoàn thành phản biện: 24/6/2017; Ngày nhận đăng: 07/7/2017 

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHỐI HỢP  

GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ  

VỚI CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC  

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

                                    
HỒ QUANG CHÍNH  

Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

Email: hoquangchinh@yahoo.com 

 

Tóm tắt: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên phổ thông là 

một hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ sở đào tạo giáo viên và đơn 

vị sử dụng đội ngũ giáo viên, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục 

và đào tạo. Sự phối hợp trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông là 

một hoạt động mang tính tất yếu của trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

(ĐHSP Huế), các sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các trường phổ 

thông đảm bảo cho sự phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức 

thành viên, cùng hướng tới mục tiêu hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức 

mạnh tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng 

giáo viên. Phối hợp là hoạt động mang tính khoa học và nghệ thuật cao được 

thể hiện qua những nội dung phối hợp, các phương pháp phối hợp, xây dựng 

cơ chế phối hợp giữa các tổ chức thành phần. Trong bài viết này, chúng tôi 

tập trung trao đổi về các biện pháp để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa 

trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT nhằm nâng cao chất lượng các khóa 

bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông (THPT) đáp ứng yêu cầu 

đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn nghề nghiệp. 

Từ khóa: Cơ chế phối hợp, bồi dưỡng năng lực 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc nâng cao năng lực cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục luôn 

được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm 

bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt 

cho người học. Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có chính sách bảo đảm 

các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện nhiệm vụ của 

mình…” [5]. 

Tổ chức UNESCO đã chỉ ra rằng bồi dưỡng có nghĩa là nâng cao nghề nghiệp. Quá 

trình này chỉ diễn ra khi cá nhân và tổ chức có nhu cầu nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng 

chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng nhu cầu lao động nghề nghiệp [2, tr. 126]. Như 

vậy, người được bồi dưỡng là những người đã được đào tạo ở một trình độ chuyên môn 

nhất định. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc đang đảm nhận, thì người lao 

động cần được bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, củng cố mở 
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mang hệ thống kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ đã có sẵn. Đối với người giáo 

viên, kiến thức được đào tạo trong 4 năm từ trường đại học không đủ để người giáo viên 

có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nhu cầu phát triển. Ngay cả ở một quốc gia có nền 

giáo dục rất phát triển như Mỹ, giáo viên cũng cảm nhận được những kiến thức ở 

trường đại học cũng không đáp ứng đủ cho yêu cầu nghề nghiệp của họ. Một nghiên 

cứu sinh ngành giáo dục học của hệ thống trường Đại học California cho biết, “Thật 

đáng sợ. Dù tôi đã nghiên cứu qua tài liệu nhưng vẫn có cảm giác cần nhiều sự trợ giúp 

hơn nữa” [4, tr. 111].  Hơn nữa, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và 

xã hội thì nhu cầu được bồi dưỡng bổ sung năng lực cho giáo viên là tất yếu. Vì vậy, 

công tác bồi dưỡng- nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên THPT là công việc quan trọng 

và thường niên của các cơ sở đào tạo giáo viên mà trường ĐHSP Huế là một trong 

những địa chỉ đáng tin cậy của các sở GD&ĐT và các trường phổ thông trên địa bàn các 

tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Trường ĐHSP Huế quan 

tâm đầu tư cho công tác bồi dưỡng giáo viên (BDGV) và coi đây là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của nhà trường.  

Các loại hình BDGV đã tác động sâu rộng đến quá trình cải thiện chất lượng đội ngũ 

giáo viên, góp phần đảm bảo những yêu cầu cơ bản của quá trình đổi mới giáo dục phổ 

thông. Đặc biệt trong giai đoạn mới, việc BDGV đáp ứng 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí 

đánh giá [1, tr. 12-14] của chuẩn nghề nghiệp và đáp ứng việc đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông đang được các địa phương quan tâm. Vì vậy, cần tăng cường phối 

hợp giữa các sở GD&ĐT với các trường sư phạm để triển khai hoạt động BDGV nhằm 

đáp ứng yêu cầu về chất lượng của đội ngũ.  

Trong những năm qua, trường ĐHSP Huế đã phối hợp khá nhịp nhàng với các sở 

GD&ĐT triển khai công tác BDGV và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, 

cơ chế phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT trong công tác BDGV vẫn 

còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được đầy đủ những đòi hỏi cần thiết trong giai đoạn 

mới. Bài viết này đề cập đến các biện pháp để tăng cường cơ chế phối hợp giữa trường 

ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT nhằm nâng cao chất lượng các khóa bồi dưỡng đội ngũ 

giáo viên THPT. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi tiến hành thu thập, phân loại, tổng hợp các tài liệu và các công trình nghiên 

cứu liên quan, hình thành cơ sở lý luận phục vụ cho việc xác định những biện pháp xây 

dựng cơ chế phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT trong công tác bồi 

dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên THPT. Sau khi sử dụng phương pháp 

thống kế toán học xử lý 471 ý kiến thu được khi thực hiện điều tra, phỏng vấn những 

nhà quản lý của trường ĐHSP Huế, của các sở GD&ĐT và giáo viên trung học phổ 

thông, kết hợp tổng kết những bài học kinh nghiệm, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, 

các nhà khoa học giáo dục, chúng tôi đã xác định những cơ sở thực tiễn cho quá trình 

xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác BDGV giữa trường ĐHSP Huế với các sở 

GD&ĐT. Trong quá trình tìm hiểu thực trạng hoạt động phối hợp giữa trường ĐHSP 

Huế với các sở GD&ĐT trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên THPT, 
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chúng tôi nhận thấy cơ chế phối hợp còn nhiều bất cập. Dựa trên các cơ sở lý luận và 

thực tiễn, chúng tôi chúng tôi xây dựng một số biên pháp khắc phục những bất cập ấy 

và cố gắng hoàn thiện cơ chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa trường 

ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo 

viên THPT. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng hoạt động phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT 

trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên trung học phổ thông 

Sự phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT trong hoạt động BDGV và cán 

bộ quản lý giáo dục cho các địa phương về cơ bản đã xác định được mối quan hệ mật 

thiết giữa nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên nên đã đạt được những kết 

quả nhất định. Từ năm 1997, trường đã phối hợp với các Sở GD&ĐT các tỉnh Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đăk 

Lăk, Đăk Nông, Đồng Tháp, An Giang... tiến hành các đợt bồi dưỡng thường xuyên 

theo chu kỳ của Bộ GD&ĐT; trong đó, riêng chu kỳ III đã bồi dưỡng cho 75.118 giáo 

viên phổ thông. Trường đã bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 4448 giáo viên cốt cán 

THPT của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Sóc Trăng về đổi mới 

phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Tính đến năm 2016, đã có hơn 12.000 lượt 

giáo viên các tỉnh được bồi dưỡng nâng cao năng lực. Các hình thức bồi dưỡng khác 

cũng đã được tiến hành thường xuyên như: bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng 

cán bộ thiết bị trường học, nghiệp vụ quản lý giáo dục cho hàng ngàn giáo viên và cán 

bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong trường học cho lãnh đạo các sở GD&ĐT, giảng viên các trường đại học, 

cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp ở Bắc Trung Bộ; bồi dưỡng nâng cao năng lực về 

giáo dục bảo vệ môi trường cho giảng viên và sinh viên các trường CĐSP ở Tây 

Nguyên; Bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học cho giáo viên THCS của các tỉnh Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế. Trường ĐHSP Huế đã có nhiều đóng góp trong công tác bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên phổ thông, giúp 

cho các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long nâng cao năng 

lực của đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân 

lực của địa phương.  

Để công tác BDGV phổ thông đạt kết quả, trường ĐHSP Huế đã thường xuyên bàn bạc 

trao đổi thông tin với các sở GD&ĐT, xây dựng kế hoạch cho phù hợp về thời gian, địa 

điểm, tạo điều kiện tối ưu để đội ngũ giáo viên yên tâm tham gia bồi dưỡng. Phía các sở 

GD&ĐT cũng tham mưu cho lãnh đạo của tỉnh mình tạo điều kiện tối đa về kinh phí, 

chế độ chính sách, địa điểm, trang thiết bị… để việc tiến hành BDGV của trường ĐHSP 

Huế diễn ra thuận lợi và có kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chất lượng và hiệu 

quả công tác BDGV chưa cao, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra; phương thức tổ chức 

các loại hình bồi dưỡng còn nhiều lúng túng, nội dung và phương pháp chưa đáp ứng 

đầy đủ nhu cầu cần được bồi dưỡng của giáo viên… 
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Một yếu tố tác động rất quan trọng đến chất lượng công tác BDGV đó là hoạt động phối 

hợp giữa trường ĐHSP Huế với các Sở GD&ĐT. Sự phối hợp này chưa thực sự hiệu 

quả và còn nhiều bất cập thể hiện qua bảng tổng hợp kết quả điều tra như sau: 

Bảng 1. Những yếu tố gây trở ngại cho sự phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với  

các sở Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên THPT 

Nội dung điều tra 

Lãnh đạo  

ĐHSP Huế 

N = 35 

Trợ lý  

đào tạo  

N = 16 

CB các Sở 

GD&ĐT 

N = 54 

Giáo viên 

THPT 

N = 366 

Số ý 

kiến 

Tỷ lệ 

% 

Số ý 

kiến 

Tỷ lệ 

% 

Số ý 

kiến 

Tỷ lệ 

% 

Số ý 

kiến 

Tỷ lệ 

% 

Nhận thức chưa đúng về vai trò của 

Trường ĐHSP trong hoạt động bồi dưỡng 

nâng cao năng lực giáo viên THPT 

20 56 7 45 13 24 88 24 

Thiếu sự chỉ đạo, định hướng của các cấp lãnh 

đạo Đảng, chính quyền, Đoàn thể 
13 38 8 52 17 31 113 31 

Không có cơ sở pháp lý cho hoạt động phối 

hợp này 
14 40 11 70 38 70 256 70 

Sự phối hợp không có kế hoạch 15 43 9 54 34 63 231 63 

Năng lực của đội ngũ cán bộ không đáp 

ứng được yêu cầu 
25 70 12 71 37 68 249 68 

Kỹ năng tổ chức các hình thức hoạt động bồi 

dưỡng của đội ngũ quản lý  còn hạn hẹp 
21 60 11 68 31 57 194 53 

Chế độ chính sách cho người trực tiếp 

tham gia hoạt động BD chưa thoả đáng 
18 50 10 60 39 72 253 69 

Thiếu những biện pháp quản lý   22 63 10 60 46 86 315 86 

Cơ chế phối hợp chưa rõ ràng  27 78 12 72 30 55 201 55 

Từ kết quả khảo sát kết hợp với thực tiễn triển khai hoạt động phối hợp với các sở 

GD&ĐT trong công tác BDGV, chúng tôi rút ra những nguyên nhân chủ yếu có tác 

động trực tiếp làm hạn chế hiệu quả phối hợp:  

- Nhận thức là một yếu tố vô cùng quan trọng. “Một khi nhận thức được thấm nhuần thì 

bản thân nó trở thành sức mạnh vật chất” [3, tr. 315]. Việc chưa nhận thức đầy đủ về vai 

trò, trách nhiệm của trường ĐHSP Huế, của các sở GD&ĐT, các trường THPT trong 

hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên THPT là một trở ngại rất lớn. Nhận 

thức về việc phối hợp chưa đúng mức, chưa tạo được động lực phát huy sức mạnh tổng 

hợp trong hoạt động BDGV. Phía trường ĐHSP Huế thường tập trung nhiều vào công 

tác đào tạo, chỉ chú trọng đến chất lượng học tập của sinh viên cho đến khi ra trường, 

chứ chưa thấy rõ sự tác động của công tác bồi dưỡng có ý nghĩa quyết định đến việc tiếp 

tục bù đắp những thiếu hụt trong đào tạo và bổ sung kiến thức nhằm nâng cao chất 

lượng của đội ngũ giáo viên. Có một bộ phận còn cho rằng công tác BDGV là nhiệm 

vụ, trách nhiệm của các sở GD&ĐT và các trường THPT, trường ĐHSP chỉ đáp ứng khi 

sở GD&ĐT hoặc trường THPT có nhu cầu, thậm chí, còn coi công tác BDGV như là 

một hoạt động nhằm tăng thu nhập cho trường. Về phía các Sở thì chú trọng nhiều hơn 
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đến hình thức bồi dưỡng tại chỗ chứ chưa chú ý nhiều đến vai trò chủ đạo của trường 

ĐHSP Huế.  

- Các mối quan hệ trong công tác quản lý còn nặng theo hướng một chiều (từ trên 

xuống), trong nội bộ của mỗi một tổ chức (hoặc là trong nội bộ của trường ĐHSP Huế, 

hoặc của từng sở GD&ĐT). Các mối quan hệ ngang cấp giữa các tổ chức với nhau còn 

lỏng lẻo. Cơ chế phối hợp trong mỗi một đơn vị còn nặng về cơ chế “xin cho”, “chỉ thị, 

mệnh lệnh”. Chưa có sự chỉ đạo đồng bộ trong hệ thống để hình thành các mối quan hệ 

phối hợp trong nội bộ tổ chức và những mối quan hệ phối hợp với cấp tương đương 

ngoài tổ chức.  

- Hệ thống các văn bản pháp quy về công tác BDGV còn nhiều chỗ chưa hợp lý, chưa 

phù hợp với từng đơn vị, chưa thực sự tạo được hành lang pháp lý làm cơ sở cho hoạt 

động phối hợp. 

- Những hoạt động phối hợp nói chung, phối hợp trong BDGV nói riêng giữa trường 

ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT còn nặng về tính vụ việc, chưa có chương trình, kế 

hoạch tổng thể dài hơi. Thiếu sự hoạch định, định hướng cho nên sự phối hợp rất bị 

động, tuỳ tiện “mạnh ai nấy làm”, dẫn đến làm thay, chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.  

- Những phong trào hỗ trợ cho việc học tập, rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng của giáo 

viên còn mang tính hình thức, thiếu tổng kết, đánh giá, còn tình trạng “đầu voi, đuôi 

chuột”, “đánh trống, bỏ dùi”, thiếu sự đầu tư của các cấp lãnh đạo chính quyền cũng 

như các tổ chức đoàn thể.  

- Sự phân cấp về công tác BDGV trong trường ĐHSP Huế cũng như ở các sở GD&ĐT 

chưa được thực hiện thấu đáo. Các chế độ chính sách đối với những cán bộ trực tiếp 

đảm nhận công tác tổ chức hoạt động BDGV cũng như cá nhân giáo viên tham gia bồi 

dưỡng chưa thỏa đáng, do vậy không động viên được cán bộ tích cực tham gia các hoạt 

động bồi dưỡng. 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và sự đầu tư kinh phí phục vụ cho công tác 

BDGV cũng như tổ chức những hoạt động bổ trợ cho việc nâng cao năng lực cho giáo 

viên nhằm thu hút, tạo môi trường học tập, rèn luyện cho giáo viên còn rất hạn chế.  

- Công tác quản lý học viên cũng như báo cáo viên trong các đợt bồi dưỡng tập trung 

còn lỏng lẻo, thiếu sự kiểm tra đôn đốc của trường ĐHSP Huế cũng như các sở 

GD&ĐT.   

- Các sở GD&ĐT còn thụ động trong việc tham gia quản lý các hoạt động BDGV. 

Phương thức tổ chức các hình thức BDGV chậm đổi mới, thiếu những biện pháp linh 

hoạt nhằm tập hợp, khuyến khích tinh thần tự học tập, tự bồi dưỡng của giáo viên. 

- Chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông không đồng đều, có sự khác biệt rất lớn giữa 

giáo viên ở vùng đô thị với giáo viên ở vùng nông thôn, giáo viên ở đồng bằng với giáo 

viên ở vùng sâu, vùng xa. Do vậy việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức bồi 

dưỡng cho phù hợp là rất khó khăn.  
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- Các sở GD&ĐT chưa có những khảo sát khoa học về nhu cầu cần phát triển năng lực 

của đội ngũ giáo viên phổ thông. Do vậy, khi lựa chọn các nội dung cần bồi dưỡng chưa 

sát thực tiễn. Do đó trường ĐHSP Huế khó có thể xây dựng hệ thống chuyên đề cho phù 

hợp, khó xác định những giải pháp để đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng 

của giáo viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề. 

- Vai trò của các giảng viên, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục chưa được phát huy 

cao độ. 

- Việc xây dựng mạng lưới báo cáo viên cũng như hệ thống tài liệu phục vụ công tác 

BDGV... chưa được đầu tư đúng mức, thiếu những chế độ đãi ngộ, khuyến khích cho 

những thành viên tham gia biên soạn tài liệu. Chính vì vậy mà chất lượng hệ thống tài 

liệu chưa cao. 

Đặc biệt, cơ chế là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả của hoạt 

động phối hợp. Lãnh đạo trường ĐHSP Huế đã nhìn nhận được những bất cập trong cơ 

chế điều hành, 33% cho rằng chỉ có mối quan hệ một chiều (từ trường ĐHSP Huế đến 

các Sở GD&ĐT) và 46% khẳng định chỉ có mối quan hệ một chiều (từ cấp trên xuống) 

trong nội bộ của mỗi tổ chức; 62% cho rằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của 

chính quyền chưa phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị, manh mún, thiếu tính hệ 

thống, khó có cơ sở pháp lý để hình thành các cơ chế phối hợp.  

Trong thực tế điều hành, đội ngũ cán bộ cốt cán của các sở GD&ĐT (chủ yếu ở các 

trường phổ thông) còn nặng về chấp hành mệnh lệnh từ trên xuống chứ không có sự tác 

động hai chiều tạo nên một cơ chế hoạt động phụ thuộc. Hơn 60% giáo viên phổ thông 

cho rằng trong hoạt động phối hợp chỉ có mối quan hệ một chiều từ phía trường ĐHSP 

đến các đơn vị thuộc sở GD&ĐT, vì vậy mà họ rất thụ động, chủ yếu dựa vào sự chỉ 

đạo của trường ĐHSP Huế, 25% giáo viên cho rằng trường ĐHSP Huế hầu như khoán 

hết cho các sở GD&ĐT (trừ hoạt động chuyên môn). Cơ chế hoạt động phối hợp ở cấp 

cơ sở (các trường phổ thông) chủ yếu là cơ chế “bao cấp”. Hơn 63% giáo viên và cán bộ 

lãnh đạo các trường phổ thông khẳng định đây là một cơ chế hết sức bất hợp lý. Điều 

này đã hình thành một thói quen ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong mọi hoạt động, 70% 

không xác định được cơ sở pháp lý của hoạt động phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với 

các trường phổ thông trong công tác BDGV. 

Việc phân công, phân cấp trong công tác BDGV của trường ĐHSP Huế còn nhiều điều 

chưa thống nhất giữa các thành viên trong trường, chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ. 

việc giao nhiệm vụ còn tùy tiện, công tác quản lý cũng thể hiện nhiều vấn đề bất cập. 

Một số sở GD&ĐT còn quá ôm đồm, chỉ đạo, tổ chức hoạt động BDGV chủ yếu tập 

trung ở các phòng ban chức năng của sở hoặc do trung tâm Bồi dưỡng Thường xuyên 

thực hiện mà chưa giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông nên không phát huy 

được tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở.  

Do những yếu tố khách quan, việc phối hợp quản lý công tác BDGV giữa trường ĐHSP 

Huế với các sở GD&ĐT còn rất hời hợt, chưa nói có nơi, có chỗ còn đùn đẩy cho nhau, 

né tránh trách nhiệm. Để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý BDGV nhất 
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thiết cần phải xây dựng cơ chế phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT, 

các trường phổ thông; cần có sự phân quyền, phân trách nhiệm rõ ràng. Từ đó mới có 

thể hình thành nên những biện pháp quản lý hiệu quả bổ trợ cho nhau. 

3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với các 

sở GD&ĐT trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên THPT 

Như đã đề cập ở trên, cơ chế phối hợp giữa trường ĐHSP Huế và các sở GD&ĐT trong 

công tác BDGV đang còn nhiều chỗ chưa hợp lý. Để có một cơ chế phối hợp khoa học, 

tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức triển khai hoạt động phối hợp, cần có một 

số biện pháp tác động cơ bản sau: 

3.2.1. Trong hoạt động BDGV cần có sự phân công, phân cấp phù hợp 

Căn cứ vào kế hoạch tổng thể của từng năm học, từng học kỳ, Ban Giám hiệu trường 

ĐHSP Huế cùng với Ban Giám đốc các sở GD&ĐT trên cơ sở xác định rõ chức năng, 

nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng quy chế phân công những công việc cụ thể cho 

từng tổ chức, từng bộ phận nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách 

nhiệm của các cơ sở. Khi phân công trách nhiệm phải kết hợp với việc phân quyền 

tương ứng để có đủ cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực thi nhiệm vụ, đảm bảo sự hài 

hoà của các mối quan hệ trong công tác BDGV. Chính sự phối hợp trong hoạt động 

phân công, phân cấp rõ ràng của các cấp lãnh đạo là cơ sở để hình thành mối quan hệ 

tương đương giữa các bộ phận của hai bên; tạo tính chặt chẽ, nghiêm minh trong mối 

quan hệ. Những nhu cầu chính đáng của cả hai phía chỉ gặp nhau, phối hợp được với 

nhau khi có các định hướng, chỉ đạo của các cấp quản lý bằng các quy chế, sự phân 

quyền, phân trách nhiệm cụ thể.  

3.2.2. Phát huy hơn nữa tính công khai, dân chủ, tự quản trong từng đơn vị  

- Tất cả các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị luôn luôn quán 

triệt và tuân thủ sự chỉ đạo toàn diện của Đảng uỷ về công tác BDGV. Chủ trương, 

chính sách của các cấp ủy Đảng về hoạt động phối hợp trong công tác BDGV sẽ là 

những định hướng để các cấp chính quyền cụ thể bằng những giải pháp, quy định, quy 

trình và cách thức quản lý, tạo nên sự chuẩn mực và thống nhất trong mọi hoạt động…  

- Các cấp lãnh đạo chính quyền tăng cường quản lý nhà nước trong mọi hoạt động về 

công tác BDGV, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ hoá trong từng đơn vị. Các biện 

pháp quản lý nhà nước sẽ tác động để hoạt động BDGV đi đúng hướng, đạt được mục 

đích đã đề ra, có tính kỷ luật cao, hạn chế tối đa tình trạng tùy tiện, vô trách nhiệm hay 

vượt quyền… 

- Thường xuyên phổ biến rộng rãi mọi chủ trương của các cấp về công tác BDGV đến 

mọi thành viên trong nhà trường để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Biện pháp này sẽ tác động, hình thành những nhận thức đúng đắn về công tác phối hợp 

trong hoạt động BDGV, công tác BDGV đi vào quy củ chặt chẽ, khắc phục được tình 

trạng tùy tiện; phát huy được tinh thần cộng đồng trách nhiệm của mọi thành viên trong 

từng đơn vị cùng chăm lo cho hoạt động BDGV. 
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3.2.3. Tạo điều kiện cho các bộ phận trực tiếp tham gia công tác BDGV hoạt động 

- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ: lựa chọn, bồi dưỡng và bố trí những cán bộ có 

năng lực, có uy tín, nhiệt tình tham gia vào công tác GDGV. Xây dựng đội ngũ cộng tác 

viên gồm những nhà khoa học và các chuyên gia giáo dục ở trường ĐHSP Huế, tập 

trung xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ở các Sở GD&ĐT. 

- Thành lập các Ban chỉ đạo BDGV ở trường ĐHSP Huế, ở sở GD&ĐT và ở các trường 

phổ thông, ban hành quy chế hoạt động một cách cụ thể. 

- Kịp thời giải quyết thoả đáng các chế độ chính sách cho những cán bộ trực tiếp tham 

gia công tác BDGV ở các đơn vị. 

- Xây dựng quy chế phối hợp tạo điều kiện để đưa giảng viên (giảng viên dạy phương 

pháp) của trường ĐHSP Huế về tham gia dạy học, sinh hoạt chuyên môn ở các trường 

phổ thông và ngược lại, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên phổ thông tham gia những 

hoạt động học thuật (hội nghị, hội thảo khoa học, nghiên cứu khoa học…) tại trường 

ĐHSP Huế. 

3.2.4. Xây dựng quy định các chế độ làm việc và thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc 

- Hàng năm, kết hợp trong đợt sinh viên về thực tập sư phạm tại các trường phổ thông, 

phối hợp tổ chức Hội nghị với giáo viên THPT để xác định nhu cầu thực tế về phát triển 

năng lực nghề nghiệp của giáo viên phổ thông, các vấn đề cụ thể về phương pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá và các kỹ năng khác, qua đó trao đổi thông tin hai chiều, giới thiệu 

những cái mới, tiến bộ trong chuyên môn cũng như trong khoa học giáo dục và tư vấn cho 

giáo viên phổ thông xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao năng lực của mình. 

- Phối hợp với sở GD&ĐT hai năm một lần, tổ chức hội nghị các hiệu trưởng THPT để 

xác định thực trạng năng lực của đội ngũ giáo viên phổ thông, đánh giá những tác động 

của công tác BDGV đến chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường phổ thông, lắng nghe 

những ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung, phương pháp và các hình thức 

BDGV; trường ĐHSP Huế cũng như các trường phổ thông cần có quy định chế độ trao 

đổi thông tin định kỳ về tình hình hoạt động của đơn vị cho các cấp lãnh đạo để kịp thời 

giải quyết những vướng mắc. 

- Tổ chức hội nghị giám đốc sở GD &ĐT ba năm một lần để xác định nhu cầu về nguồn 

lực của từng địa phương, thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên và các điều kiện khác 

phục vụ cho hoạt động BDGV. Tại hội nghị, cần đánh giá cụ thể về nhu cầu được bồi 

dưỡng của giáo viên phổ thông, rà soát các văn bản hợp tác từ đó đề xuất và các thông 

tin thực tiễn giúp trường ĐHSP Huế phát triển chương trình và điều chỉnh các mô hình 

BDGV; giúp các sở GD&ĐT tham mưu hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực giáo dục của địa phương và điều chỉnh những biện pháp quản lý thích hợp nhằm 

ngày càng hoàn thiện và nâng cao hiệu quản công tác BDGV. 

Triển khai thực hiện tốt những biện pháp trên sẽ tạo nên một cơ chế quản lý dân chủ, 

một sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác BDGV, tạo cơ sở vững chắc thúc 

đẩy công tác này có những chuyển biến tích cực. 
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4. KẾT LUẬN 

Việc phối hợp quản lý công tác BDGV giữa trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT là 

rất cần thiết để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý BDGV hiện nay. Cơ chế 

phối hợp là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến quá trình triển khai thực hiện chương trình 

BDGV.  

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa trường ĐHSP Huế với các sở GD&ĐT, các trường phổ 

thông; sự phân quyền, phân trách nhiệm rõ ràng, phát huy hơn nữa tính công khai, dân 

chủ, tự quản trong từng đơn vị nhằm tạo điều kiện cho các thành viên hoạt động từ đó 

xây dựng quy định các chế độ làm việc và thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc để nâng 

cao năng lực cho đội ngũ giáo viên THPT trong công tác BDGV trong giai đoạn mới.  
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