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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Các Chị thị, Nghi quyết, Chiến lược, Chương trình, Kế 

hoạch của Đảng, nhà nước quan tâm và chỉ rõ vai trò của hiệu trưởng 

và công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng có tầm quan trọng đặc biệt 

trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục, nâng cao chất 

lượng giáo dục phổ thông. 

1.2. Tây Bắc là một vùng đặc thù của đất nước, đa dân tộc, đa 

ngôn ngữ, bản sắc văn hóa hết sức đa dạng, đã có ảnh hưởng rất lớn đến 

nền giáo dục đào tạo, đặc biệt là việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý 

giáo dục các tỉnh Tây Bắc. Thực tiễn công tác phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc trước yêu cầu đổi 

mới giáo dục còn có những hạn chế và bất cập đòi hỏi cần phải có các 

nghiên cứu thực tiễn nghiêm túc để đề xuất các giải pháp phát triển đội 

ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục tiểu học 

1.3. Xuất phát từ tổng quan các hướng nghiên cứu thực tiễn trong 

lĩnh vực quản lý giáo dục trong đó vấn đề  phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa trên địa bàn khu vực 

miền núi Tây Bắc thì chưa được nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu đề 

tài, tác giả mong muốn đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương các 

giải pháp để xây dựng và phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học 

theo tiếp cận văn hóa góp phấn thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục và phát triển sự nghiệp giáo dục khu vực miền núi Tây Bắc. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng phát triển đội ngũ 

hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn khu vực miền núi Tây Bắc đề 

xuất giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc trong 

bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 
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Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực 

Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

- Khung năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng trường tiểu học 

khu vực Tây Bắc có những đặc điểm, đặc trưng gì? 

- Cơ sở khoa học của việc phát triển hiệu trưởng trường tiểu học 

khu vực Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa là gì? 

- Làm thế nào để nâng cao chất lượng phát triển hiệu trưởng 

trường tiểu học khu vực Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa? 

5. Giả thuyết khoa học 

Trong thời gian qua công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học của Phòng Giáo dục và đào tạo khu vực miền núi Tây 

Bắc đã đạt được thành tựu cơ bản, nhưng đứng trước yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay vẫn còn bộc lộ bất cập và hạn chế. Nếu nghiên cứu 

đề xuất và áp dụng các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học phù hợp hơn với yêu cầu đổi mới giáo dục, phù hợp với hoàn 

cảnh của cơ sở giáo dục sẽ nâng cao được chất lượng đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của 

khu vực miền núi Tây Bắc. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa. 

6.2. Nghiên cứu thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học 

và thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực 

miền núi Tây Bắc. 

6.3. Đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa. 

6.4. Khảo nghiệm và thực nghiệm khẳng định tính cần thiết, khả 

thi và hiệu quả của giải pháp PTĐN hiệu trưởng trường tiểu học đề xuất. 
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7. Phạm vi nghiên cứu 

7.1. Giới hạn đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học của Phòng Giáo dục đào tạo theo tiếp cận quản lý 

nguồn nhân lực. 

- Đề tài luận án tiếp cận nghiên cứu phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa. 

- Chủ thể phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học trong 

luận án bao gồm: Ủy ban nhân dân, các phòng ban chức năng và phòng 

Giáo dục Đào tạo, nhưng chủ thể chính là Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

7.2. Giới hạn địa bàn nghiên cứu 

Phòng Giáo dục đào tạo và các trường Tiểu học khu vực miền núi 

Tây Bắc: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình 

7.3. Giới hạn khách thể nghiên cứu 

- Nhóm 1: Cán bộ lãnh đạo ủy ban và các phòng chức năng. 

- Nhóm 2: Lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và đào tạo. 

- Nhóm 3: Hiệu trưởng trường tiểu học. 

- Nhóm 4: Giáo viên trường tiểu học. 

8. Luận điểm bảo vệ của luận án 

8.1. Khung năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng trường tiểu học 

khu vực miền núi phía Bắc có những đặc trưng, đặc thù riêng định 

hướng cho việc phát triển hiệu trưởng trường tiểu học các tỉnh khu vực 

Tây Bắc. 

8.2. Công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu 

vực Tây Bắc hiện nay còn có các hạn chế về quy hoạch, bồi dưỡng, 

đánh giá … và chưa tính đến đầy đủ yếu tố đặc thù của miền núi về địa 

hình, văn hóa, lối sống vì vậy giảm chất lượng giáo dục tiểu học. 

8.3. Tổ chức thực hiện phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học khu vực Tây Bắc theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực, tiếp cận 

năng lực và văn hóa sẽ nâng cao được chất lượng hiệu trưởng trường 

tiểu học từ đó nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học khu vực Tây Bắc. 
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9. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 

9.1. Cách tiếp cận: Tiếp cận văn hóa; Tiếp cận quản lý nguồn 

nhân lực; Tiếp cận năng lực; Tiếp cận chuẩn hóa; Tiếp cận dân tộc 

9.2 Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận; Nhóm phương pháp 

nghiên cứu thực tiễn; Nhóm phương pháp xử lý thông tin 

10. Đóng góp mới của luận án 

- Làm rõ và bổ sung lý luận về phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa. Cụ thể được khung năng lực hiệu 

trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc. 

- Phát hiện được thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học 

các tỉnh miền núi Tây Bắc và thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa. 

- Đề xuất được và khẳng định sự cần thiết, khả thi, hiệu quả các 

giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Tây 

Bắc theo tiếp cận văn hóa. 

- Kết quả nghiên cứu luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà quản 

lý giáo dục các tỉnh Tây Bắc và các nhà nghiên cứu quản lý giáo dục. 

11. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Danh mục tài liệu 

tham khảo, Phụ lục, luận án gồm 3 chương: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học khu vực miền núi theo tiếp cận văn hóa. 

Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học khu vực miền núi Tây Bắc. 

Chƣơng 3: Giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học khu vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa. 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG 

TRƢỜNG TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN VĂN HÓA 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

Tổng quan nghiên cứu vấn đề của luận án sẽ tổng quan các công 

trình nghiên cứu theo 02 hướng: Hướng thứ nhất: Các nghiên cứu về 

đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông của nước ngoài và Việt Nam; 

Hướng thứ hai: Các nghiên cứu về phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường phổ thông theo các tiếp cận ở nước ngoài và Việt Nam. Từ đó 

nhận xét: 

- Các nghiên cứu khoa học ở các góc độ giáo dục học, tâm lý 

học, quản lý giáo dục đã tập trung nhiều vào nghiên cứu hiệu trưởng 

các trường phổ thông về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cần thiết. 

Các nghiên cứu về hiệu trưởng trường phổ thông tập trung nhiều vào 

hiệu trưởng cấp THCS và cấp THPT, còn nghiên cứu về hiệu trưởng 

trường tiểu học còn ít. 

- Các nghiên cứu về phát triển đội ngũ hiệu trưởng tiểu học theo 

các cách tiếp cận khác nhau: tiếp cận năng lực, tiếp cận chuẩn hóa... đã 

có một số công trình, nhưng nghiên cứu về phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng theo tiếp cận văn hóa hầu như chưa được nghiên cứu. 

- Đặc biệt nghiên cứu phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học khu vực miền núi Tây Bắc với đặc điểm văn hóa vùng miền riêng 

theo tiếp cận văn hóa chưa được nghiên cứu. Đề tài luận án của tác giả 

đi theo hướng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực 

miền núi có nhiều dân tộc theo tiếp cận văn hóa đã đi vào một điểm 

trống chưa được nghiên cứu và đã tạo ra được điểm mới của luận án. 

Kết quả nghiên cứu của luận án nhằm mục đích nâng cao chất lượng 

đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học, từ đó nâng cao chất lượng giáo 

dục tiểu học cho khu vực miền núi phía Bắc. 

1.1.4. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu trong luận 

án của nghiên cứu sinh về phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học khu vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa 
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Từ việc tổng quan các công trình nghiên cứu trên, đã đặt ra các 

vấn đề cho luận án giải quyết. Đó là: 

- Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đã được bộ giáo dục và đào 

tạo xây dựng và áp dụng trong toàn quốc nhưng ở khu vực miền núi 

Tây Bắc với những đặc điểm vùng miền, văn hóa riêng cho nên theo 

tiếp cận văn hóa cần thiết phải cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng vào khu 

vực miền núi Tây Bắc để làm công cụ đánh giá, tuyển dụng, phát triển 

và tạo môi trường làm việc cho đội ngũ hiệu trưởng khu vực miền núi 

Tây Bắc. 

- Xác lập khung lý luận về phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học theo các tiếp cận chủ đạo: Quản lý nguồn nhân lực, tiếp cận 

chuẩn, tiếp cận năng lực, tiếp cận văn hóa. 

- Làm rõ việc phân cấp quản lý vĩ mô và vi mô trong công tác 

phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học để giúp các cấp quản lý 

xác định được nhiệm vụ và làm tốt công tác phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học trong phạm vi phân cấp quản lý của mình. Đồng 

thời thiết lập được các mối quan hệ cần thiết giữa các cấp quản lý trong 

công việc phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học khu vực 

miền núi phía bắc theo tiếp cận văn hóa. 

- Phát hiện thực trạng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu 

vực miền núi phía bắc (số lượng, cơ cấu, chất lượng) và công tác phát 

triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học với các nét đặc thù của tiếp 

cận văn hóa vùng miền Tây Bắc. 

- Phát hiện thực trạng mức độ ảnh hưởng của các các yếu tố về 

phía chủ quan và khách quan đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học khu vực miền núi phía bắc theo tiếp cận văn hóa. 

- Đề xuất và khẳng định tính cần thiết, khả thi, hiệu quả của các 

giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học trường tiểu học 

khu vực Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa. 

Với các vấn đề đặt ra cho luận án cần phải giải quyết ở trên, toàn 

bộ luận án sẽ làm rõ được màu sắc đặc thù, màu sắc riêng, yêu cầu cao 

của giáo dục miền núi đối với hiệu trưởng trường tiểu học khu vực 

miền núi phía bắc theo tiếp cận văn hóa. 



7 

1.2. Các tiếp cận trong nghiên cứu phát triển đội ngũ hiệu 

trƣởng trƣờng tiểu học 

1.2.1. Tiếp cận năng lực trong nghiên cứu phát triển đội ngũ 

hiệu trưởng trường tiểu học 

- Xác định khung năng lực của người hiệu trưởng tiểu học; 

- Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học dựa vào năng lực 

và hướng tới mục đích phát triển năng lực cho người hiệu trưởng. 

- Các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học đều 

phải hướng đến phát triển các năng lực nghề nghiệp cho hiệu trưởng. 

1.2.2. Tiếp cận văn hóa trong phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học 

- Các yếu tố văn hóa của vùng văn hóa, thể hiện trong các phẩm 

chất và năng lực đặc thù mang đậm văn hóa vùng miền.  

- Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học phải chú ý dựa 

trên những đặc điểm văn hóa dân tộc, vùng miền.  

- Các yếu tố văn hóa vùng miền ảnh hưởng đến phát triển đội 

ngũ hiệu trưởng trường tiểu học. 

1.2.3. Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực trong phát triển đội 

ngũ hiệu trưởng trường tiểu học 

Tiếp cận quản lý nguồn nhân lực thể hiện trong phát triển đội ngũ 

hiệu trưởng trường tiểu học: qui hoạch đội ngũ hiệu trưởng, tuyển 

dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, tạo động lực và xây dựng 

môi trường làm việc cho đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học. 

1.3. Đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng tiểu học trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục 

- Các phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng trường tiểu học theo 

chuẩn nghề nghiệp 

- Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng trường tiểu 

học trong đổi mới giáo dục tiểu học 

- Yêu cầu đối với hiệu trưởng trường tiểu học khu vực miền núi 

có nhiều dân tộc 
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- Cụ thể hóa khung năng lực của người hiệu trưởng trường tiểu 

học theo tiếp cận văn hóa. 

1.4. Phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng tiểu học theo các 

tiếp cận năng lực, quản lý nguồn nhân lực và tiếp cận văn hóa 

1.4.1. Phân cấp quản lý trong phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học 

1.4.2. Các khái niệm: phát triển; phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học 

1.4.3. Các nội dung cơ bản phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa 

Bao gồm: Quy hoạch; tuyển chọn, bổ nhiệm; tổ chức sử dụng; 

bồi dưỡng; đánh giá; tạo động lực và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho 

đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học. 

Các nội dung phát triển đôi ngũ hiệu trưởng phải tính đến: cơ cấu 

người đồng bào dân tộc thiểu số; khung năng lực, phẩm chất đặc thù 

của hiệu trưởng; khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số; các 

yếu tố văn hóa vùng miền tác động đến công tác phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học; chính sách đặc thù của vùng miền núi dân tộc 

thiểu số; thời gian công tác tại địa phương của hiệu trưởng. 

1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ hiệu trƣởng 

trƣờng tiểu học theo tiếp cận văn hóa 

1.5.1. Các yếu tố thuộc về Nhà nước, ngành, địa phương 

1.5.2. Các yếu tố thuộc về người hiệu trưởng tiểu học 

 
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Phân tích các tài liệu lý luận trong và ngoài nước luận án đã tổng 

quan nghiên cứu vấn đề để xác định vấn đề mới trong nghiên cứu và sự 

kế thừa cần thiết. Khung lý luận của luận án được xác định:  

Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận văn 

hóa là hoạt động quản lý của các cấp quản lý thông qua qui hoạch, 

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và tạo động lực, cơ 

hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ hiệu trưởng, để đội ngũ hiệu 
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trưởng có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

quản lý nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục. 

Nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp 

cận văn hóa: Quy hoạch phát triển đội ngũ; tuyển dụng, sử dụng, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm; bồi dưỡng, đánh giá và tạo động lực, cơ hội phát 

triển nghề nghiệp cho đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học bao gồm các yếu tố thuộc về nhà nước; địa phương và các yếu 

tố thuộc về người hiệu trưởng trường tiểu học (hiểu biết, thái độ của 

hiệu trưởng trường tiểu học; sự tín nhiệm và quan hệ của hiệu trưởng 

trường tiểu học). 

Khung lý luận được xác định là cơ sở lý luận cho việc khảo sát 

thực tiễn đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học và phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa. 

 

Chƣơng 2  

CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG  

TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC MIỀN NÚI TÂY BẮC  

THEO TIẾP CẬN VĂN HÓA 

 

2.1. Nghiên cứu kinh nghiệm các nƣớc trên thế giới và rút ra 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển đội gũ cán bộ quản 

lý giáo dục 

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng 

tiểu học và phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng tiểu học khu vực 

Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa vùng miền 

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài luận án sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu khoa học: điều tra bằng phiếu; phỏng vấn; 

toán thống kê, … để định lượng kết quản nghiên cứu, từ đó rút ra các 

kết luận khoa học về phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu 

vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa. 

2.2.2. Tiêu chí và thang đánh giá: Cách cho điểm: Tốt, ảnh 

hưởng rất nhiều (4 điểm); Khá, ảnh hưởng nhiều (3 điểm); trung bình, 
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ảnh hưởng ít (2 điểm); Yếu, không ảnh hưởng (1 điểm). Chuẩn đánh 

giá: Mức 1:  ̅=3.25  4.0, mức 2:  ̅=2.5  3.24, mức 3:  ̅= 1.75  

2.49, mức 4:   ̅≤ 1.75 

2.2.3. Địa bàn và mẫu khách thể khảo sát 

Khảo sát 735 phiếu của cán bộ quản lý, giáo viên và các lực 

lượng ngoài giáo dục (lãnh đạo, tổ chức tỉnh Ủy, Sở Nội vụ, ...) các tỉnh 

Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. 

2.3. Thực trạng về giáo dục Tiểu học của khu vực miền núi 

Tây Bắc 

Có quy mô trường lớp phát triển đến tận các xã, các điểm trường 

đến tận thôn, cơ bản đáp ững nhu cầu học tập của nhân dân. Thực hiện 

sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp, số trường, lớp giảm, số lượng 

học sinh tăng, tỷ lệ học sinh/lớp tăng, số lượng giáo viên giảm. Chất 

lượng giáo dục được nâng lên cả giáo viên và học sinh. 

2.4. Đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng tiểu học khu vực miền núi 

Tây Bắc 

2.4.1. Số lượng và cơ cấu 

Đủ về số lượng, từng bước hợp lý về cơ cấu, đảm bảo điều kiện 

về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Tuy nhiên tỷ lệ hiệu trưởng 

nữ cao, tỷ lệ hiệu trưởng là người dân tộc thiểu số thấp. 

2.4.2. Chất lượng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo 

chuẩn nghề nghiệp 

a) Phẩm chất và năng lực chung 

Bảng 2.15: Tổng hợp đánh giá mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực 

nghề nghiệp của hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. 

TT Nội dung 
Tốt Khá Tr.bình Yếu 

 ̅ 

Thứ 

bậc SL % SL % SL % SL % 

1 
Phẩm chất nghề 

nghiệp 
530 72.1 128 17.5 63 8.6 14 1.9 3.60 1 

2 
Quản trị nhà 

trường 
180 24.5 210 28.6 288 39.2 57 7.8 2.70 3 
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TT Nội dung 
Tốt Khá Tr.bình Yếu 

 ̅ 

Thứ 

bậc SL % SL % SL % SL % 

3 
Xây dựng môi 

trường giáo dục 
157 21.4 222 30.2 307 41.8 49 6.7 2.67 4 

4 

Phát triển mối 

quan hệ giữa nhà 

trường, gia đình 

và xã hội 

193 26.3 210 28.6 283 38.5 49 6.7 2.74 2 

5 

Sử dụng ngoại 

ngữ và công 

nghệ thông tin 

76 10.3 221 30.0 339 46.1 99 13.5 2.35 5 

 
Trung bình 227 30.9 198 27.0 256 34.8 54 7.3 2.81 

 
(Nguồn: khảo sát điều tra 2018,2019) 

Mức độ đạt được về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của hiệu 

trưởng trường tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp có thể thấy đạt mức 

mức độ khá với điểm trung bình X = 2.81 (min=1, max=4). 

b) Phẩm chất và năng lực đặc thù 

Mức độ cần thiết về phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp 

đặc thù của hiệu trưởng trường tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc có 

nhiều dân tộc thiểu số ở mức cần thiết với điểm trung bình chung  ̅ = 

3.20. 

2.5. Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng tiểu 

học khu vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa 

Bảng 2.23: Tổng hợp đánh giá mức độ thực hiện công tác phát triển 

đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa vùng miền 

Stt Nội dung 
Tốt Khá Tr. bình Yếu 

 ̅ 
Thứ 

bậc SL % SL % SL % SL % 

1 

Quy hoạch phát 

triển đội ngũ 

hiệu trưởng 

183 24.9 225 30.6 253 34.4 74 10.1 2.70 5 
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Stt Nội dung 
Tốt Khá Tr. bình Yếu 

 ̅ 
Thứ 

bậc SL % SL % SL % SL % 

2 

Tuyển chọn, bổ 

nhiệm, luân 

chuyển đội ngũ 

hiệu trưởng 

162 22.0 231 31.4 278 37.8 64 8.7 2.67 6 

3 

Tổ chức bồi 

dưỡng đội ngũ 

hiệu trưởng 

226 30.7 241 32.8 217 29.5 51 6.9 2.87 1 

4 
Đánh giá đội 

ngũ hiệu trưởng 
188 25.5 232 31.5 244 33.2 72 9.8 2.73 3 

5 

Bố trí sử dụng 

đội ngũ hiệu 

trưởng 

197 26.8 212 28.8 260 35.4 66 9.0 2.73 3 

6 

Tạo môi trường 

phát triển cho 

đội ngũ hiệu 

trưởng 

197 26.8 231 31.4 242 32.9 65 8.8 2.76 2 

  Trung bình 192 26.1 229 31.1 249 33.9 65 8.9 2.74   

Khảo sát, phân tích số liệu và đánh giá các nội dung phát triển 

đội ngũ hiệu trưởng là: Quy hoạch; Tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm; bồi 

dưỡng;đánh giá; tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học khu vực Tây Bắc cho thấy: 

Mức độ thực hiện công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học theo tiếp cận văn hóa vùng miền đạt loại khá, thể hiện ở điểm 

chung bình chung  ̅ = 2.74 (Min = 1, Max = 4). 
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Biểu đồ 2.3: Tổng hợp đánh giá mức độ thực hiện công tác phát triển 

đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa vùng miền 

 

2.6. Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ hiệu 

trƣởng trƣờng tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc 

Bảng 2.26: Tổng hợp kết quả khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu 

tố đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc 

theo tiếp cận văn hóa vùng miền 

TT Yếu tố 

Ảnh 

hƣởng 

rất nhiều 

Ảnh 

hƣởng 

nhiều 

Ít ảnh 

hƣởng 

Không 

ảnh 

hƣởng 

 ̅ 

Thứ 

bậc 

SL % SL % SL % SL % 

1 

Các yếu tố 

thuộc về nhà 

nước và ngành 

312 42.4 231 31.4 154 21.0 38 5.2 3.11 6 

2 

Các yếu tố 

thuộc về địa 

phương 

315 42.9 251 34.1 157 21.4 12 1.6 3.18 4 

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

2.70 

2.66 

2.73 2.73 2.74 
2.76 

Quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

Tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ hiệu trưởng 

Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng 

Đánh giá đội ngũ hiệu trưởng 

Bố trí sử dụng đội ngũ hiệu trưởng 

Tạo môi trường phát triển cho đội ngũ hiệu trưởng 
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3 

Các yếu tố 

thuộc về điều 

kiện kinh tế văn 

hóa địa phương 

247 33.6 215 29.3 226 30.7 47 6.4 2.90 7 

4 

Các yếu tố 

thuộc về hiểu 

biết thái độ của 

hiệu trưởng 

323 44.0 302 41.1 105 14.3 4 0.6 3.29 2 

5 

Các yếu tố 

thuộc về năng 

lực của hiệu 

trưởng 

269 36.5 304 41.3 157 21.3 6 0.8 3.14 5 

6 

Các yếu tố 

thuộc về sự tín 

nhiệm và quan 

hệ của hiệu 

trưởng 

649 88.3 70 9.5 16 2.2 0 0.0 3.86 1 

7 

Các yếu tố 

thuộc về thành 

phần của hiệu 

trưởng 

350 47.6 238 32.4 126 17.1 21 2.9 3.25 3 

  Trung bình 352 47.9 230 31.3 134 18.3 18 2.5 3.25   

Các khách thể khảo sát đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu 

tố đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc 

theo tiếp cận văn hóa vùng miền là ảnh hưởng rất nhiều thể hiện ở điểm 

trung bình chung   ̅ = 3.25 (Min = 1, Max = 4). 

2.7. Phân tích SWOT thực trạng phát triển đội ngũ hiệu 

trƣởng trƣờng tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Kết quả khảo sát 735 cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ lãnh đạo 

các Sở ban ngành, giáo viên các trường tiểu học cùng các lực lượng xã 
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hội bước đầu khẳng định: Đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học khu 

vực Tây Bắc có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt; năng lực nghề 

nghiệp đạt mức độ tốt và khá. Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các chủ 

thể quản lý đã thực hiện nhiều nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học và được đánh giá thực hiện khá tốt. Mức độ thực hiện 

các nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học không đồng 

đều nhau, theo thứ bậc 1) “Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng”; 2) 

“Tạo môi trường phát triển cho đội ngũ hiệu trưởng”; 3) “Đánh giá đội 

ngũ hiệu trưởng”; 4) “Bố trí sử dụng đội ngũ hiệu trưởng”; 5) “Quy 

hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng”; 6) “Tuyển chọn, bổ nhiệm, luân 

chuyển đội ngũ hiệu trưởng”. 

Các yếu tố ảnh hưởng có mức độ ảnh hưởng rất nhiều đến công 

tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học và xếp theo thứ bậc 

ảnh hưởng: 1) các yếu tố thuộc về người hiệu trưởng trường tiểu học; 2) 

các yếu tố khách quan bên ngoài trong đó yếu tố thuộc về sự tín nhiệm 

và quan hệ của hiệu trưởng có mức độ ảnh hưởng nhiều nhất. 

Kết quả khảo sát thực trạng trên là cơ sở thực tiễn để đề xuất các 

giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học khu vực 

Tây Bắc trong giai đoạn đổi mới giáo dục tiểu học. 

 

Chƣơng 3  

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG 

TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC MIỀN NÚI TÂY BẮC 

THEO TIẾP CẬN VĂN HÓA 

 

3.1. Định hƣớng phát triển giáo dục và đào tạo các tỉnh miền 

núi khu vực Tây Bắc 

3.1.1. Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo khu vực miền 

núi Tây Bắc 

3.1.2. Định hướng phát triển văn hóa các tỉnh miền núi Tây Bắc 

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trƣởng 

trƣờng tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa 
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Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa; Nguyên tắc đảm bảo tính hệ 

thống; Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp; Nguyên tắc đảm bảo tính 

hiệu quả. 

3.3. Các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng tiểu 

học khu vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa 

3.3.1. Tổ chức cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học 

phù hợp với văn hóa vùng miền Tây Bắc 

Tổ chức cụ thể hóa hiệu trưởng trường tiểu học phù hợp với văn 

hóa vùng miền Tây Bắc làm cơ sở để thực hiện công tác phát triển đội 

ngũ hiệu trưởng trường tiểu học: qui hoạch, bồi dưỡng, sử dụng, đánh 

giá, xây dựng môi trường làm việc... cho phù hợp với yêu cầu đổi mới 

căn bản toàn diện giáo dục đào tạo gắn với điều kiện đặc thù của khu 

vực miền núi Tây Bắc. 

3.3.2 Quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học phù hợp với đặc thù văn hóa vùng miền 

Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược của các cơ quan quản lý 

giáo dục trong đối với công tác PTĐN hiệu trường tiểu học. Khắc phục 

tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm tính kế 

thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ hiệu trưởng 

trường tiểu học đảm bảo sự ổn định và phát triển của các nhà trường. 

3.3.3. Tổ chức sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học 

theo năng lực thực tiễn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu địa phương 

Tổ chức sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo năng 

lực thực tiễn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu địa phương nhằm thực hiện 

việc bố trí sử dụng hiệu trưởng trường tiểu học đúng người, đúng việc, 

phù hợp với đặc thù văn hóa vùng miền từng địa phương, từng dân tộc 

của khu vực miền núi Tây Bắc. Tạo điều kiện cho đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học phát huy được các năng lực, phẩm chất một cách tốt nhất 

trong thực hiện nhiệm vụ quản lý trường tiểu học khu vực Tây Bắc. 

3.3.4. Tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục và theo khung năng lực đã được cụ thể hóa 

theo vùng miền 
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Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, trình độ lý luận 

chính trị cho đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học; Bổ sung, hoàn thiện 

về phẩm chất, năng lực, nhất là các phẩm chất năng lực đặc thù cho đội 

ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc; Cập nhật 

thông tin và đổi mới phương pháp quản lý, đáp ứng tình hình mới của 

giáo dục hiện nay trong điều kiện đặc trưng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số khu vực Tây Bắc. 

3.3.5. Đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn chức 

danh và hoạt động quản lý thực tiễn đặc thù của văn hóa dân tộc 

Đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn chức danh và 

hoạt động quản lý thực tiễn đặc thù của văn hóa dân tộc nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả của công tác đánh giá hiệu trưởng cho phù hợp với 

điều kiện miền núi Tây Bắc. Thông qua đánh giá làm căn cứ để hiệu 

trưởng tự rèn luyện, bồi dưỡng, phấn đấu và để các cơ quan quản lý 

giáo dục thực hiện quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân 

chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực 

hiện chế độ chính sách khác đối hiệu trưởng trường tiểu học. 

3.3.6 Tạo động lực làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp 

cho hiệu trưởng trường tiểu học tính đến đặc thù của địa phương 

miền núi Tây Bắc 

Tạo động lực làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho hiệu 

trưởng trường tiểu học tính đến đặc thù của địa phương miền núi Tây 

Bắc nhằm khuyến khích, động viên kịp thời đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học yên tâm công tác, gắn bó lâu dài; khơi dậy sự quyết tâm, nỗ lực 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý trường tiểu học; phát huy sự 

tâm huyết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trương tiểu 

học; giảm thiểu các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của 

trường tiểu học. Từ đó thúc đẩy sự phát triển của nhà trường và sự 

nghiệp giáo dục đào tạo khu vực miền núi Tây Bắc. 

3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu 

trƣởng trƣờng tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa 

Các giải pháp có mối quan hệ hữu cơ mật thiết, có tác động qua 

lại, bổ sung với nhau. Đối với khu vực miền núi Tây Bắc các giải pháp 
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này còn chịu ảnh hưởng, tác động của đặc trưng văn hóa vùng miền. 

Chính vì vậy phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học phải chú ý 

vận dụng linh hoạt các giải pháp phù hợp với từng thời điểm cụ thể, với 

điều kiện của địa phương. 

3.5. Khảo nghiệm mức độ cấp thiết và tính khả thi của các 

giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trƣởng trƣờng tiểu học khu vực 

Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa 

3.5.1. Mẫu khảo nghiệm: Mẫu khách thể khảo nghiệm được lựa 

chọn bao gồm 175 cán bộ quản lý, các phòng chức năng của ủy ban, 

phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên có kinh nghiệm trong giáo dục 

tiểu học của các tỉnh khu vực Tây Bắc. 

3.5.2. Kết quả khảo nghiệm:  

TT Giải pháp 

Cần thiết Khả thi 

 ̅ 
Thứ 

bậc 
 ̅ 

Thứ 

bậc 

1 Tổ chức cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng 

trường tiểu học phù hợp với văn hóa vùng 

miền Tây Bắc  

3.77 1 3.63 3 

2 Quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học phù hợp với đặc thù văn 

hóa vùng miền  

3.69 2 3.46 5 

3 Tổ chức sử dụng đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học theo năng lực thực tiễn phù 

hợp với đặc điểm, yêu cầu địa phương 

3.68 3 3.74 1 

4 Tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu 

học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và 

theo khung năng lực đã được cụ thể hóa 

theo vùng miền 

3.66 4 3.66 2 

5 Đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo 

chuẩn chức danh và hoạt động quản lý thực 

tiễn đặc thù của văn hóa dân tộc 

3.60 5 3.49 4 
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TT Giải pháp 

Cần thiết Khả thi 

 ̅ 
Thứ 

bậc 
 ̅ 

Thứ 

bậc 

6 Tạo động lực làm việc và cơ hội phát triển 

nghề nghiệp cho hiệu trưởng trường tiểu 

học tính đến đặc thù của địa phương miền 

núi Tây Bắc  

3.57 6 3.40 6 

 Trung bình 3.66 3.56 

(Nguồn: khảo nghiệm 2020) 

Các biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu 

vực miền núi Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa đã được các đối tượng 

khảo nghiệm đánh giá mức độ rất cần thiết (X = 3.66) và rất khả thi 

(X=3.56). 

Để khẳng định mối quan hệ trên luận án sử dụng hệ số tương 

quan thứ bậc Spiecman r = 1 - 
    

        
 để tính toán. Kết quả r +0.48. 

Kết luận: tương quan thuận, tương đối chặt chẽ có nghĩa là các giải 

pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc có 

mức độ cấp thiết và khả thi tương đối phù hợp nhau, như giải pháp 

Đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn chức danh và hoạt 

động quản lý thực tiễn đặc thù của văn hóa dân tộc có mức độ cấp thiết 

X= 3.60 xếp bậc 5/6 thì mức độ khả thi X=3.49 xếp bậc 4/6, Tổ chức cụ 

thể hóa chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học phù hợp với văn hóa vùng 

miền Tây Bắc có mức độ cấp thiết X=3.77 xếp bậc 1/6 thì mức độ khả 

thi X=3.63 xếp bậc 3/6.... 

3.6. Thử nghiệm giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trƣởng 

trƣờng tiểu học khu vực miền núi Tây Bắc  

3.6.1. Mục đích thử nghiệm:  

Luận án tổ chức thử nghiệm khẳng định hiệu quả của giải pháp: 

“Tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục và khung năng lực đã được cụ thể hóa theo vùng miền”. 

3.6.2. Hình thức thử nghiệm và mẫu thử nghiệm: 

Thử nghiệm trong luận án được tiến hành theo hình thức thử 
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nghiệm một nhóm đo trước thực nghiệm và sau thực nghiệm. Nhóm thử 

nghiệm bao gồm: 55 cán bộ quản lý và giáo viên trường tiểu học. 

3.6.3. Tiêu chuẩn và thang đánh giá thử nghiệm 

3.6.3.1. Tiêu chuẩn đánh giá 

* Chỉ báo 1: Kiến thức của hiệu trưởng trường tiểu học (4 biểu hiện). 

* Chỉ báo 2: Mức độ đạt được về kỹ năng quản lý của hiệu 

trưởng trường tiểu học (5 kỹ năng). 

3.6.3.2. Thang đánh giá 

- Đánh giá sự thay đổi mức độ nắm vững kiến thức của hiệu 

trưởng trường tiểu học: Tốt (4 điểm); Khá (3 điểm); Trung bình (2 

điểm); Yếu (1 điểm) (Phụ lục...). 

- Đánh giá kỹ năng của hiệu trưởng trường tiểu học: a) Tự đánh 

giá sự thay đổi của kỹ năng theo 4 mức độ: Tốt (4 điểm); Khá (3 điểm); 

Trung bình (2 điểm); Yếu (1 điểm). Chuẩn đánh giá: Mức 1:   = 3,25 

 4; Mức 2:   = 2,5  3,24; Mức 3:   = 1,75  2,49; Mức 4:  < 

1,75 (Phụ lục...). 

- Qua quan sát kỹ năng ra các quyết định quản lý của hiệu trưởng 

trường tiểu học tham gia thực nghiệm theo các tiêu chí: tính đầy đủ; tính 

đúng đắn; tính hiệu quả và linh hoạt. Kỹ năng ra quyết định của hiệu 

trưởng trường tiểu học bao gồm..... thao tác, được lượng hóa cho 4 điểm: 

Mức độ cao (81-100%), Mức tương đối cao (61-80% thao tác) được lượng 

hóa cho 3 điểm, Mức trung bình (41-60% thao tác) được lượng hóa cho 2 

điểm, Mức thấp (1-40% thao tác) được lượng hóa cho 1 điểm. 

3.6.4. Kết quả thử nghiệm 

Bảng 3.14. Tổng hợp kết quả thử nghiệm giải pháp phát triển đội ngũ 

hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc 

Tiêu chí 
Trƣớc thử nghiệm Sau thử nghiệm 

Độ lệch 
 ̅  Mức độ  ̅  Mức độ 

Kiến thức 2.52 Khá 3.11 Cận tốt +0.59 

Kỹ năng 2.45 Trung bình 2.67 Khá +0.22 

Trung bình 2.49 Trung bình 2.89 Khá +0.40 

(Nguồn: thực nghiệm 2020) 
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Qua kết quả đo đạc hai tiêu chí về sự thay đổi kiến thức về đổi 

mới giáo dục, đặc điểm văn hóa vùng miền trong lối sống và quản lý 

nhà trường (2.52 và 3.11; độ lệch +0.59) và các kỹ năng của hiệu 

trưởng trường tiểu học (2.45 và 2.67; độ lệch +0.22) của hiệu trưởng 

các trường tiểu học tham gia thử nghiệm, kết luận: giải pháp quản lý 

đưa ra thử nghiệm: “Tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và khung năng lực đã được cụ thể 

hóa theo vùng miền” có hiệu quả trong việc nâng cao năng lực quản lý 

của hiệu trưởng các trường tiểu học khu vực Tây Bắc. 

 

 

Biểu đổ 3.4. Sự thay đổi kiến thức và kỹ năng của hiệu trưởng trường 

tiểu học khu vực Tây Bắc trước và sau thử nghiệm 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trên cơ sở lý luận và khảo sát thực tiễn cùng các định hướng và 

nguyên tắc đề xuất luận án đề xuất 06 giải pháp phát triển đội ngũ hiệu 

trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa: Tổ chức 

cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học phù hợp với văn hóa vùng 

miền Tây Bắc; quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học phù hợp với đặc thù văn hóa vùng miền; tổ chức sử dụng đội ngũ 

hiệu trưởng trường tiểu học năng lực thực tiễn phù hợp với đặc điểm, 
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yêu cầu địa phương; tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và theo khung năng lực đã được cụ thể 

hóa theo vùng miền; đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn 

chức danh và hoạt động quản lý thực tiễn đặc thù của văn hóa dân tộc; 

tạo động lực làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho hiệu trưởng 

trường tiểu học tính đến đặc thù của địa phương miền núi Tây Bắc. 

Các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học đã 

được khảo nghiệm khẳng định mức độ cấp thiết và khả thi cao. Luận án 

tổ chức thử nghiệm giải pháp: Tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường 

tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và theo khung năng lực đã 

được cụ thể hóa theo vùng miền đã khẳng định hiệu quả trong việc nâng 

cao năng lực nghề nghiệp cho hiệu trưởng khu vực Tây Bắc. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Phân tích các tài liệu lý luận trong và ngoài nước luận án đã 

tổng quan nghiên cứu vấn đề để xác định vấn đề mới trong nghiên cứu 

và sự kế thừa cần thiết. Khung lý luận của luận án được xác định: Phát 

triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp cận văn hóa là hoạt 

động quản lý của các cấp quản lý thông qua qui hoạch, tuyển dụng, sử 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và tạo động lực, cơ hội phát triển 

nghề nghiệp cho đội ngũ hiệu trưởng, để đội ngũ hiệu trưởng có đầy đủ 

phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà trường 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục. 

Nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học theo tiếp 

cận văn hóa: Quy hoạch phát triển đội ngũ; tuyển dụng, sử dụng, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm; bồi dưỡng, đánh giá và tạo động lực, cơ hội phát 

triển nghề nghiệp cho đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 

tiểu học bao gồm các yếu tố thuộc về nhà nước; địa phương và các yếu 

tố thuộc về người hiệu trưởng trường tiểu học (hiểu biết, thái độ của 

hiệu trưởng trường tiểu học; sự tín nhiệm và quan hệ của hiệu trưởng 

trường tiểu học). 
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1.2. Kết quả khảo sát 735 cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ lãnh 

đạo các Sở ban ngành, giáo viên các trường tiểu học cùng các lực lượng 

xã hội bước đầu khẳng định: Đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học 

khu vực Tây Bắc có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt; năng lực nghề 

nghiệp đạt mức độ tốt và khá. Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các chủ 

thể quản lý đã thực hiện nhiều nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng 

trường tiểu học và được đánh giá thực hiện khá tốt. Mức độ thực hiện 

các nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học không đồng 

đều nhau, theo thứ bậc 1) “Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng”; 2) 

“Tạo môi trường phát triển cho đội ngũ hiệu trưởng”,3) “Đánh giá đội 

ngũ hiệu trưởng”; 4) “Bố trí sử dụng đội ngũ hiệu trưởng”; 5) “Quy 

hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng”; 6) “Tuyển chọn, bổ nhiệm, luân 

chuyển đội ngũ hiệu trưởng”. 

Các yếu tố ảnh hưởng có mức độ ảnh hưởng rất nhiều đến công 

tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học và xếp theo thứ bậc 

ảnh hưởng: 1) các yếu tố thuộc về người hiệu trưởng trường tiểu học; 2) 

các yếu tố khách quan bên ngoài trong đó yếu tố thuộc về sự tín nhiệm 

và quan hệ của hiệu trưởng có mức độ ảnh hưởng nhiều nhất. 

1.3. Trên cơ sở lý luận và khảo sát thực tiễn cùng các định hướng 

và nguyên tắc đề xuất luận án đề xuất 06 giải pháp phát triển đội ngũ 

hiệu trưởng trường tiểu học khu vực Tây Bắc theo tiếp cận văn hóa: Tổ 

chức cụ thể hóa chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học phù hợp với văn hóa 

vùng miền Tây Bắc; quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu 

học phù hợp với đặc thù văn hóa vùng miền; tổ chức sử dụng đội ngũ 

hiệu trưởng trường tiểu học năng lực thực tiễn phù hợp với đặc điểm, yêu 

cầu địa phương; tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục và theo khung năng lực đã được cụ thể hóa 

theo vùng miền; đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn chức 

danh và hoạt động quản lý thực tiễn đặc thù của văn hóa dân tộc; tạo 

động lực làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho hiệu trưởng 

trường tiểu học tính đến đặc thù của địa phương miền núi Tây Bắc. 

Các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học đã 

được khảo nghiệm khẳng định mức độ cấp thiết và khả thi cao. Luận án 
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tổ chức thử nghiệm giải pháp: Tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường 

tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và theo khung năng lực đã 

được cụ thể hóa theo vùng miền đã khẳng định hiệu quả trong việc nâng 

cao năng lực nghề nghiệp cho hiệu trưởng khu vực Tây Bắc. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2.2. Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh 

2.3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh 

2.4. Đối với Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện 

2.5. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo 

2.6. Đối với hiệu trưởng trường tiểu học 
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