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LỜI NÓI ĐẦU 

Đây là bản báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học: “Nghiên cứu 

định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới 

giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông” Mã số KHGD/16-20.ĐT.029. Đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu phát triển 

khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, 

được triển khai thực hiện theo quyết định số 2856/QĐ-BDGĐT, ngày 6/8/2018 của Bộ 

trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trường đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) 

chủ trì. Đề tài được nghiên cứu trên một phạm vi rộng, liên quan đến định mức lao động 

và cơ chế quản lí nhân sự và trên nhiều địa phương, các trường phổ thông và giáo viên. 

Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã có được sự chỉ đạo trực tiếp của 

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, trường Đại KTQD và sự phối hợp, cộng tác có hiệu quả của 

nhiều cơ quan tổ chức có liên quan. Trong đó có Văn phòng Chương trình Khoa học 

Giáo dục, Cục nhà Giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, các Vụ giáo dục Tiểu học, Trung 

học và các đơn vị có liên quan khác. Cùng với đó là sự cộng tác phối hợp nghiên cứu 

của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Trường ĐH Lao động 

và Xã hội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, các 

Sở, Phòng giáo dục, các trường phổ thông và giáo viên tại các tỉnh, thành phố được triển 

khai. Kết qủa nghiên cứu đã được hoàn thành theo đúng yêu cầu về các sản phẩm đề tài 

(báo cáo sản phẩm, bài báo khoa học đăng tạp chí, hỗ trợ đào tạo cao học, NCS và BC 

tổng hợp kết quả nghiên cứu). Báo cáo tóm tắt này bao gồm các chương sau: 

- Chương 1: Tổng quan chung về đề tài và phương pháp nghiên cứu. 

- Chương 2: Cơ sở khoa học về định mức lao động và cơ chế quản lý nhân sự trong  

trường phổ thông. 

- Chương 3: Hệ thống giáo dục và định hướng đổi mới giáo dục ở Việt Nam tác 

động đến định mức lao động và cơ chế quản lí nhân sự. 

- Chương 4: Phân tích thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về mức lao động giáo 

viên phổ thông. 

- Chương 5: Phân tích thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lí nhân 

sự trong các trường phổ thông. 

- Chương 6: Bộ tiêu chí, chỉ số và kết quả thử nghiệm tiêu chí, chỉ số mức lao động 

của giáo viên phổ thông. 

- Chương 7: Đề xuất mức lao động giáo viên phổ thông các cấp. 

- Chương 8: Đề xuất phương án thí điểm đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các 

trường phổ thông các cấp. 

Sau đây là nội dung chi tiết của báo cáo tóm tắt (các nội dung này được diễn giải 

chi tiết trong báo cáo tổng hợp) 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CHUNG ĐỀ TÀI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

Giáo dục (GD) Việt Nam đã trải qua một quá trình lịch sử phát triển lâu dài, đạt 

được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp rất quan trọng trong mọi giai đoạn phát triển của 

đất nước. Tiếp nối truyền thống hiếu học, ý thức“tôn sư, trọng đạo” và phương châm 

trị quốc coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia” ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945), 

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cải cách GD phục vụ cho sự nghiệp kiến 

quốc. Sau đó, các hệ thống trường phổ thông 9 năm (1950s), 10 năm và 12 năm với ba 

cấp được triển khai trên phạm vi toàn quốc (từ 1979).  

Đến nay, hệ thống GD Việt nam đã có sự phát triến trên nhiều mặt. Hiện cả nước 

có trên 28.000 trường PT các cấp với trên 950.000 giáo viên (GV), đang thực hiện nhiệm 

vụ dạy học, GD cho trên 13.000.000 HS (Bộ GD&ĐT, 2020). Cùng với đó, trình độ 

năng lực của GV phổ thông (PT) cũng được nâng lên nhiều về chuyên môn, kỹ năng sư 

phạm và phẩm chất nhà giáo. Tuy vậy, giáo dục nước ta vẫn còn và đang bộc lộ nhiều 

hạn chế. Nghị quyết 29-NQ/TW (2013) đã chỉ rõ: “chất lượng, hiệu quả giáo dục và 

đào tạo còn thấp so với yêu cầu, ..Hệ thống giáo dục và đào tạo chưa có sự liên thông 

giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; còn nặng lý thuyết; chưa 

gắn kết với NCKH, các họat động SX-KD...chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo 

đức, lối sống ..... Phương pháp giáo dục chưa tiên tiến v.v. Thực trạng nêu trên đặt ra 

vấn đề cần có những nghiên cứu, đổi mới trong GD, trong đó có GV.   

Trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, nhóm nghiên cứu thuộc trường 

đại học KTQD đã  được GD&ĐT phê duyệt và cho phép triển khai thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng 

đổi mới giáo dục phổ thông và đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông”, Mã số KHGD/16-20.ĐT.029, theo quyết định số 2856/QĐ-BDGĐT 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.   

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài 

- Mục tiêu của đề tài 

+ Mục tiêu 1: Xây dựng cơ sở khoa học để xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 

của giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; 

+ Mục tiêu 2: Xây dựng căn cứ khoa học để đề xuất thực hiện đổi mới cơ chế quản lý 

nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, góp phần hoàn thiện các văn bản 

luật có liên quan; 

+ Mục tiêu 3: Đề xuất được bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế, kỹ 

thuật của giáo viên phổ thông (theo từng cấp học) 
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+ Mục tiêu 4: Đề xuất được các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong 

các trường phổ thông. 

- Nhiệm vụ thực hiện trong đề tài: Các nhiệm vụ chính bao gồm:  

1) Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học để xác định định mức lao động kinh tế, kỹ  thuật 

của giáo viên phổ thông theo định hướng giáo dục phổ thông mới;  

2) Nghiên cứu đánh giá thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về định mức lao động kinh 

tế, kỹ thuật của giáo viên phổ thông và cơ chế quản lí nhân sự tại các trường phổ 

thông;  

3) Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của 

giáo viên phổ thông theo từng cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo 

dục phổ thông;  

4) Nghiên cứu đề xuất định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên ở mỗi cấp;   

5) Thực hiện thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số mới về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật 

của giáo viên phổ thông tại một số trường lựa chọn đại diện cho các vùng, miền;   

6) Nghiên cứu đề xuất phương án thí điểm đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông. 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu tập trung vào mức LĐ của GV theo chương trình giáo dục phổ thông 

(GDPT) bao gồm: GV bộ môn, GV chủ nhiệm lớp và GV kiêm tổ trưởng tổ chuyên môn 

và mức định biên các trường phổ thông (PT) công lập. Trong đó bao gồm trường Tiểu 

học (TH), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) và các Trường chuyên 

biệt (CB)  trong thời gian từ 2018, đến 2021.  

1.4. Quy trình, phương pháp và công cụ nghiên cứu 

1.4.1. Quy trình nghiên cứu và hướng tiếp cận của đề tài. 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu của đề tài 
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liệu thống kê, báo cáo, các công trình nghiên cứu, bài viết v.v). Nguồn số liệu từ các các 
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WB) v.v. Nghiên cứu khảo sát tiến hành trên cơ sở khảo sát thực tế (áp dụng phổ biến 

trong nghiên cứu về định mức), bao gồm: (1) Chụp ảnh thời gian ca làm việc (2). Khảo 

sát qua bảng hỏi/khảo sát về quản lý nhân sự, (3) Phỏng vấn trực tiếp cá nhân, (4). Quan 

sát GV trong giảng dạy; (5). Tọa đàm nhóm, (6). Ghi nhật ký công việc (thử nghiệm 

mức LĐ); và (7). một số phương pháp khác (hội thảo KH theo chủ đề, chuyên gia v.v). 

Các công cụ được sử dụng là các bảng câu hỏi khảo sát, phiếu chụp ảnh và bảng các câu 

hỏi phỏng vấn, tọa đàm. Đã có 7 bảng, biểu, phiếu được thiết kế và sử dụng trong khảo 

sát.  

1.5. Mẫu nghiên cứu và phân tích xử lý số liệu 

 Mẫu khảo sát được lựa chọn theo cơ cấu vùng-miền và địa phương bao gồm  các 

trường TH, THCS và THPT thông thường và các trường chuyên biệt (THPT Chuyên, 

trường PT DTNT, trường liên cấp). Các trường được lựa chọn là các trường trung bình 

khá trở lên cả theo quy mô, điều kiện CSVC, kết quả cũng như chất lượng giáo dục, có 

áp dụng thí điểm giảng dạy theo các chương trình mới. Tổng hợp chung đề tài đã khảo 

sát trên 1 lượt tỉnh/Thành phố, trên 50 trường phổ thông và 3005 giáo viên các cấp.  

Đề tài có sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau trong phân tích các thông 

tin và dữ liệu thu thập được, bao gồm: Kỹ thuật phân tích mô tả và đánh giá hiện trạng 

tổ chức (trường học);  Kỹ thuật tổng hợp và phân tích số liệu khảo sát để phân tích, so 

sánh, đánh giá và kết luận, đề xuất, kiến nghị; Kỹ thuật so sánh sự tương đồng và khác 

biệt về định mức LĐ giữa các vùng, các cấp trường phổ thông, sử dụng phần mềm SPSS, 

Excel để xử lý số liệu và kiểm định t và phân tích phương sai (ANOVA) v.v   
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Chương 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ 

QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

2.1. Cơ sở lý luận chung và tổng quan về định mức lao động trong trường PT 

2.1.1. Định nghĩa phân loại và yếu cầu đối với mức lao động 

- Định nghĩa mức lao động. Trên góc độ tổ chức lao động khoa học, mức lao động 

(LĐ) là “lượng lao động hợp lý nhất được quy định để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm 

hay hoàn thành một công việc nhất định đúng tiêu chuẩn và chất lượng trong các điều 

kiện tổ chức - kỹ thuật sản xuất nhất định” (Vũ Thị Mai & Vũ Thị Uyên, 2016). Mức 

LĐ là một trong những cơ sở quan trọng để đo lường năng suất lao động và hiệu quả 

làm việc. Việc xây dựng mức LĐ luôn đặt trong các điều kiện tổ chức, kỹ thuật nhất 

định, với các nhân tố tác động liên quan đến tâm, sinh lý lao động; môi trường làm việc; 

tổ chức phục vụ nơi làm việc; chế độ làm việc và nghỉ ngơi v,v. 

- Phân loại mức lao động: Mức lao động có thể phân chia thành các loại mức 

khá nhau như: Mức thời gian (Mtg); Mức sản lượng (Msl); Mức phục vụ (MPV) ; Mức 

biên chế (MBC);  Mức quản lý (MQL); Mức tương quan (MTQ);  và Mức lao động tổng 

hợp (Mth): Các loại mức LĐ được quy định tương ứng với một trình độ chuyên môn- kỹ 

thuật nhất định, với mức độ phức tạp công việc và kết cấu nghề nghiệp hợp lý.  

-Một số yêu cầu đối với mức và xây dựng mức lao động. Quá trình xây dựng 

mức LĐ cần tuân theo các yêu cầu có tính nguyên tắc như sau: phải là mức trung bình 

tiên tiến; phù hợp cấp bậc công việc và, trình độ của người lao động. Khi thay đổi các 

điều kiện có liên quan thì cần điều chỉnh mức LĐ cho phù hợp. Mức LĐ mới (hoặc sửa 

đổi) cần áp dụng thử nghiệm (tối đa không quá 3 tháng, trừ các trường hợp đặc thù) và 

hoàn thiện trước khi ban hành và áp dụng chính thức. 

2.1.2. Định mức lao động  

2.1.2.1. Định mức lao động và tiêu chuẩn trong định mức lao động 

- Định mức lao động. Theo nghĩa hẹp, là việc xây dựng mức lao động áp dụng 

cho quá trình làm việc, theo nghĩa rộng đó là lĩnh vực nghiên cứu hoạt động thực tiễn 

về xây dựng và áp dụng các mức lao động đối với các quá trình lao động;  

-Tiêu chuẩn trong định mức lao động: Tiêu chuẩn trong định mức LĐ là những 

quy định về lượng hao phí thời gian quy định để hoàn thành những phần, bộ phận trong 

bước công việc (BCV) và được sử dụng để tính các mức LĐ có căn cứ kỹ thuật. Các 

tiêu chuẩn này phải đảm bảo: tính khoa học; tính chính xác tính, tính đầy đủ và toàn 

diện; tính phù hơp; tính phổ biến và  thuận tiện khi sử dụng, áp dụng.  

2.1.2.2. Khảo sát thời gian làm việc trong định mức lao động 

Trong khảo sát thời gian làm việc có chụp ảnh thời gian làm việc và bấm giờ 

BCV. Chụp ảnh thời gian làm việc là phương pháp ghi chép lại tất cả các loại hao phí 

thời gian làm việc thực tế của người LĐ trong thực hiện công việc. Phương pháp này 
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giúp nghiên cứu việc sử dụng thời gian làm việc dài, trong một “ca” làm việc. Bấm giờ 

BCV là khảo sát hao phí thời gian thực hiện một thao tác, động tác thường xuyên lặp lại 

có chu kỳ tại nơi làm việc. Hai phương pháp trên cần được kết hợp trong định mức LĐ.  

2.1.2.3. Các phương pháp và quy trình định mức kỹ thuật lao động 

- Các phương pháp định mức kỹ thuật lao động 

Có nhiều phương pháp định mức bao gồm: Phương pháp phân tích tính toán;  

Phương pháp phân tích khảo sát; Phương pháp so sánh điển hình v.v . Việc áp dụng 

một hay kết hợp các phương pháp trên (trên cơ sở ưu nhược điểm của từng phương 

pháp) tùy thuộc vào điều kiện cụ thể khi xây dựng mức LĐ. Điều đó giúp cho các mức 

LĐ được xây dựng phù hợp và mang lại hiệu quả cao hơn. 

- Quy trình các bước trong định mức lao động 

- Bước 1: Xác định và phân chia quá trình làm việc thành các bộ phận hợp thành. 

Phân chia quá trình làm việc (SX, HĐ) thành các bộ phận hợp thành từ quá trình hoạt 

động đến các công đoạn, các BCV và chi tiết hơn thành các thao tác, động tác v.v  

- Bước 2: Phân loại hao phí thời gian làm việc. Thời gian hao phí được chia 

thành thời gian định mức (TĐM)- thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ; và thời 

gian không định mức (TKĐM) hay thời gian lãng phí. Trong đó, Thời gian định mức lại 

được chia nhỏ thành: Thời gian chuẩn kết-TCK; Thời gian tác nghiệp- TTN (tác nghiệp 

chính TC, và tác nghiệp phụ-TP); Thời gian phục vụ nơi làm việc-TPV (phục vụ tổ chức-

TPVTC, và phục vụ kỹ thuật-TPVKT) và Thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết (TNN hoặc 

TNC).  Thời gian không định mức (TKĐM) là thời gian làm những công việc không cần 

thiết, không thuộc các  nhiệm vụ được giao và không được tính vào mức (làm việc không 

theo nhiệm vụ (TKSX); lãng phí do nguyên nhân tổ chức (TLPTC), nguyên nhân kỹ thuật 

(TLPKT); Thời gian lãng phí ngoài tổ chức-TLPNDN; và thời gian lãng phí do người lao 

động-TLPLĐ.  

- Bước 3: Tiến hành xây dựng mức LĐ. Trong bước này, các phương pháp phù 

hợp sẽ được đưa ra và lựa chọn để tiến hành xây dựng mức LĐ.  

- Bước 4: Đưa mức vào áp dụng và điều chỉnh mức LĐ. Sau khi hoàn thành việc 

xây dựng mức LĐ, mức xây dựng xong sẽ được áp dụng trong thực tế tại tổ chức.  

Đánh giá áp dụng mức LĐ thường dựa trên một số tiêu chí gồm có: Tỷ lệ (%) 

công việc có mức so với tổng số công việc; Tỷ lệ (%) mức có căn cứ kỹ thuật so với 

tổng số mức được ban hành; Tỷ lệ (%) người lao động làm việc có mức trong tổng số 

người lao động; Tỷ lệ (%) người lao động làm việc theo mức có căn cứ kỹ thuật so với 

tổng số; và Tỷ lệ (%) người lao động hoàn thành, hoàn thành vượt mức LĐ.  

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến định mức lao động 

- Các nhân tố thuộc môi trường bên trong tổ chức. Các nhân tố bên trong bao 

gồm: Đặc điểm của tổ chức; Chiến lược- mục tiêu phát triển của tổ chức; Trình độ kỹ 

thuật và công nghệ; Các điều kiện về tổ chức và phục vụ nơi làm việc; Phương pháp 
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định mức được áp dụng; Phương pháp đánh giá kết quả hoàn thành công việc  

 - Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài tổ chức. Các nhân tố bên ngoài gồm 

có: Hệ thống luật pháp của nhà nước; Quản lý nhà nước về định mức LĐ; Sự “cạnh 

tranh” giữa các tổ chức v.v  

2.1.4. Ý nghĩa, tầm quan trọng của định mức lao động trong tổ chức  

Xây dựng mức LĐ đúng, chính xác và đầy đủ có ý nghĩa rất quan trọng đối với 

quản lý nói chung cũng như QLNS. Đó là căn cứ để xác định trách nhiệm, nghĩa vụ và 

quyền lợi của người LĐ.  Mức LĐ cũng là căn cứ để xác định số lượng LĐ cần thiết 

trong lập kế hoạch công việc, kế hoạch LĐ tiền lương, kế hoạch đào tạo và phát triển 

v.v. Mức LĐ còn là một trong những cơ sở chính để phân công LĐ, tổ chức và bố trí 

nhân sự, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoàn thành công việc của người LĐ. 

2.1.5.  Định mức lao động trong các trường phổ thông 

2.1.5.1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến định mức lao động giáo viên phổ thông 

- Đặc điểm chung các trường phổ thông. Các trường phổ thông nói chung được 

tổ chức khá hệ thống trên cơ sở các quy định của ngành về: cơ cấu tổ chức (Hội đồng 

trường, Ban giám hiệu các bộ môn chuyên môn, phục vụ...); chức năng hoạt động (GD 

và dạy học); và về nhân sự theo các vị trí việc làm (GV, viên chức v.v). Về hoạt động, 

các trường đều tập trung vào tổ chức giảng dạy theo khung chương trình do Bộ GD&ĐT 

ban hành, thống nhất cả về nội dung, thời gian, thời lượng v.v.  

 - Đặc điểm về công việc của GV. Trong các trường phổ thông, GV có trách nhiệm 

hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định và do nhà trường giao cho. Công việc của GV 

có những đặc thù như: luôn có sự tương tác với GV khác, với HS, phụ huynh HS trong 

quá trình dạy học; Kết quả lao động của GV không phải chỉ “đo-đếm” trực tiếp ở một 

thời điểm, một giai đoạn hay với một vài tiêu chí cụ thể, trực tiếp nào đó: Lao động của 

GV chủ yếu là lao động trí óc; Hiệu quả làm việc của GV cần có sự linh hoạt, chủ động, 

sáng tạo trong công việc; Đối tượng lao động của GV là con người (HS)... Như vậy, lao 

động của nhà giáo rất đặc biệt, tạo ra các “sản phẩm cao cấp” (Đinh Quang Báo, 2019).  

2.5.1.2. Định mức lao động áp dụng đối với giáo viên các trường phổ thông. 

• Hướng tiếp cận: Hướng tiếp cận trong nghiên cứu bao gồm:   

+Áp dụng cơ sở lý thuyết: dựa trên khung lý thuyết-lý luận cơ bản về xây dựng 

mức LĐ và cơ chế QLNS trong GD công lập, trên góc độ Tổ chức lao động khoa học. 

+ Sử dụng luận cứ thực tế: Dựa trên rà soát, phân tích, đánh giá văn bản hiện hành 

và khảo sát thực tế và phân tích theo từng đổi tượng GV.  

+Định hướng đổi mới, mở và hội nhập: Nghiên cứu bám sát yêu cầu đổi mới GDPT 

và đối sánh với các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, hiện đại trong khu vực và quốc 

tế.  

+ Tính khả thi-có giá trị ứng dụng. Đây là nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, có 

thể áp dụng trên toàn hệ thống GD công lập của Việt Nam trong thời gian tới.  
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• Nội dung phân tích 

- Phân tích tổng quan hệ thống GD. Đây là nội dung phân tích tổng thể về hệ 

thống GDPT ở Việt nam.  

- Phân tích chính sách. Phân tích, đánh giá tác động của chính sách theo các chiều 

hướng khác nhau nhau đến hoạt động của các trường, của GV trong các trường PT.  

- Phân tích tổ chức: Phân tích về tổ chức - các trường học, về mục tiêu-sứ mệnh, 

vai trò, chức năng, điều kiện hoạt động về tổ chức phân công bố trí và sử dụng GV v.v  

- Phân tích công việc. phân tích các đặc điểm, tính chất .. của nhiệm vụ, công 

việc theo vị trí việc làm của  GV v.v.  

- Phân tích giáo viên/cá nhân: Phân tích các nhân tố cá nhân bao gồm năng lực-

trình độ, kỹ năng, và yếu tố về thái độ, tinh thần trách nhiệm, động lực làm việc v.v.  

- Phân tích những tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phân tích về trình độ 

trang bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ (có CNTT) trong dạy học và quản lý.    

- Phân tích những tác động của đổi mới trong GD. Phân tích tác động của đổi 

mới GD và chương trình GDPT mới đến GV, các trường PT, các cơ quan quản lý v.v .  

• Mức lao động giáo viên phổ thông. Với những đặc thù nghề nghiệp đặc điểm công 

việc và yêu cầu trình độ năng lực của GV, mức LĐ của GV bao gồm: 

- Mức thời gian làm việc, cụ thể là:  

+ Mức về số tiết/giờ giảng trong tuần/năm;  

+ Mức thời gian cho một số công việc quản lý, phục vụ khác; 

+ Chỉ số điều chỉnh mức.  

- Mức biên chế theo lớp học chuẩn: tính theo số GV cho một lớp và tổng hợp chung cho 

một trường trong những điều kiện cụ thể nhất định (số GV/lớp chuẩn).  

• Phương pháp định mức lao động GV phổ thông, có áp dụng phương pháp phân 

tích khảo sát, phân tích tính toán và so sánh điển hình. 

2.2. Căn cứ khoa học đổi mới cơ chế QLNS trong các cơ sở GDPT công lập 

2.2.1. Quản lý nhân sự và vai trò của QLNS trong tổ chức-cơ sở giáo dục 

Quản lý nhân sự (QLNS) là một trong những chức năng quan trọng của quản lý 

tổ chức. Trong QLNS các nội dung chính bao gồm: Lập KH nhân sự, tuyển dụng, phân 

công bố trí nhân sự, đào tạo, khen thưởng và đánh giá (Gary Dessler, 2000).  

Cơ chế QLNS là cách thức theo đó một quá trình quản lý nhân sự thực hiện. Đó 

là một sự cụ thể hóa cơ chế QL nói chung và do vậy cơ chế QLNS là sự tương tác giữa 

các bộ phận, các nhân tố trong hệ thống tổ chức trên cơ sở những quy chế quy định về 

mối quan hệ, sự phối hợp theo một phương thức hoạt động nhất định liên quan đến con 

người trong tổ chức.   

Quản lý nhân sự trong giáo dục (Human Resources Managment in education). 

Đó là quá trình các trường tuyển dụng, tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ và giữ 
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chân GV (Bradford R. White , 2016). Trong QLNS, các “thành phần” có liên quan chặt 

chẽ với nhau để đảm bảo các chính sách và hoạt động nhân sự nhất quán và cùng hướng 

tới những mục tiêu chung (Heneman & Milanowski). QLNS tốt giúp tạo ra được một 

đội ngũ GV nhiệt tình, hăng hái, gắn bó lâu dài với nhà trường. Nghiên cứu chỉ ra rằng 

GV là nhân tố có tác động quan trọng nhất tới kết quả của học sinh (Chetty, Friedman, 

& Rockoff, 2011; Rivkin, Hanushek, & Kain, 2005; Wright, Horn, & Sanders, 1997 

trích dẫn từ Bradford R. White (2016) 

2.2.2. Nội dung của quản lý nhân sự 

2.2.2.1.Lập kế hoạch nhân lực (HR planning) 

Lập kế hoạch nguồn nhân lực (NNL) “là quá trình thẩm định nhu cầu sử dụng 

NNL của một tổ chức nhằm đảm bảo có đúng và đủ nhân lực để phân bổ đúng chỗ, đúng 

thời điểm v.v”. Trong lập KH nhân sự, mô hình kinh tế Cung-cầu đã được sử dụng để 

dự báo thị trường LĐ nói chung cũng như thị trường LĐGV bao gồm cả cung và cầu 

với các kịch bản: cân bằng cung cầu, cung vượt quá cầu và ngược lại (Dressler, 2013; 

Kersten, 2008; Guarino và cộng sự, 2006).  

2.2.2.2. Tuyển dụng giáo viên 

- Tuyển dụng. Tuyển dụng là thu hút, tuyển chọn nhân sự có trình độ trong số những 

người ứng tuyển vào tổ chức (Byars và Rue , 2008) nhằm có được người LĐ có kiến 

thức, có kĩ năng, và động cơ phù hợp với các đòi hỏi của công việc và các mục tiêu dài 

hạn của tổ chức (Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2012). Tuyển dụng bao 

gồm tuyển mộ và tuyển chọn. Tuyển mộ (recruitment) là thu hút, tạo nguồn của những 

người LĐ có trình độ từ thị trường và trong tổ chức. Tuyển chọn (selection), là quá trình 

đánh giá các ứng viên theo các tiêu chí nhất định đáp ứng yêu cầu của công việc để  chọn 

được những người phù hợp trong số những ứng viên qua tuyển mộ. Tuyển dụng GV 

trường PT công lập ở Việt nam được thực hiện qua thi hoặc xét tuyển (NĐ16CP).  

2.2.2.3. Phân công nhân sự 

Phân công nhân sự bao gồm nhiều công việc liên quan khác nhau từ phân tích công 

việc đến mô tả công việc và phân công nhân sự. Đối với các trường PT khi phân công 

nhân sự, các nhà quản lý cần căn cứ và cơ sơ luật pháp (luật GD, luật LĐ các quy định 

khác); điều lệ nhà trường PT; Các vị trí công việc của GV trong trường học (GV bộ 

môn, chủ nhiệm lớp, tổ trưởng tổ chuyên môn, v.v ). Phân công GV giảng dạy thường 

dựa vào đặc điểm tình hình của lớp học, năng lực, trình độ chuyên môn của GV v.v. 

Trong phân công, các trường PT có thể phân công dạy một môn toàn cấp (tất cả các 

lớp), dạy nhiều hơn một môn v.v  tùy thuộc điều kiện cụ thể của trường cũng như của 

GV.  

2.2.2.4. Đào tạo và phát triển giáo viên 

Đào tạo và phát triển (ĐT&PT) có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn 

nhân lực và rất quan trọng đối với GV các trường PT. Đây là một quá trình với những 

nội dung, phương pháp và hình thức khác nhau. Các hình thức ĐT&PT giáo viên bao 
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gồm: Đào tạo tại chức (In-service training); Tọa đàm (Workshops); Cuộc thảo luận 

chuyên đề (Seminar); Các hội thảo (Conferences); Các khóa học bồi dưỡng (Refresher 

Courses); Các chương trình kết hợp (Sandwich Programmes), trong đó có tự đào tạo 

của GV. Các chương trình ĐT&PT đội ngũ GV thực hiện từ xác định nhu đến lập kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng.  

2.2.2.5. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của giáo viên 

Đánh giá thực hiện công việc được hiểu là một quá trình xác định và đo lường 

kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân gắn với mục tiêu chiến lược của tổ chức. 

Trong lĩnh vực GD, đánh giá thực hiện công việc thường được gắn với hoạt động thực 

hiện công việc liên quan đến giảng dạy của GV. Đánh giá cần làm rõ điểm mạnh, điểm 

yếu của GV qua đó có cơ sở cho việc điều chỉnh, cải tiến về nội dung và phương pháp 

giảng dạy v.v. Đây cũng là giải pháp để nâng cao chất lượng GD (OECD, 2013). Các 

phương pháp bao gồm  tự đánh giá của GV đánh giá qua dự giảng trên lớp, qua quá trình 

làm việc v.v. Việc đánh giá cần được thống nhất trên cơ sở trao đổi, thảo luận để có sự 

đồng thuận và tạo cơ hội để chia sẻ, hợp tác và học hỏi lẫn nhau (Bean, 2007).  

2.2.2.6. Trả thù lao và phúc lợi 

Thù lao lao động (TLLĐ). Đây là các khoản thu nhập mà người LĐ nhận được 

thông qua quan hệ lao động giữa họ với tổ chức. Đối với GV, TLPL gồm có các khoản 

như lương, thưởng; các khoản ngoài lương như, bảo hiểm xã hội và y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, chế độ ốm đau...(Kobakhidze, 2010; OECD, 2017). Thù lao và phúc lợi có vai 

trò rất quan trọng trong thu hút GV giỏi, tạo động lực, sự gắn bó và nỗ lực trong dạy 

học (Behrman et al., 2016; Britton and Propper, 2016; Dolton and Marcenaro-Gutierrez, 

2011); thù lao tốt cũng làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học (Behrman et al. 2016) và nâng 

cao thành tích trong các môn khoa học ( Akiba et al. 2012). Các hình thức TLPL chủ 

yếu là: (1) chi trả theo thâm niên và bằng cấp (qualification and experience-related pay); 

và (2) chi trả dựa trên hiệu suất công việc (performance-related pay). Hình thức dựa trên 

thâm niên và bằng cấp sử dụng hệ thống thang bậc lương còn hình thức theo hiệu suất 

công việc dựa trên thành tích giảng dạy (merit-based pay) và kiến thức và kỹ năng 

(knowledge-skill-based). Một số nghiên cứu cho thấy TLPL theo hiệu suất công việc có 

ảnh hưởng tích cực tới thành tích GD và được áp dụng ở nhiều quốc gia (Lavy, 2007).  

2.2.3.  Các nhân tố ảnh hưởng đến QLNS trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

Các nhân tố bên ngoài tổ chức bao gồm: Chính sách pháp luật và những quy định 

của nhà nước/chính phủ; Chuẩn mực văn hoá-xã hội và đặc thù địa phương; Thị trường 

lao động; đặc điểm công nghệ; Đặc điểm nghề nghiệp, công việc và Cạnh tranh trong 

giáo dục phổ thông (một vấn đề trong GD hiện nay). Về Các nhân tố bên trong tổ chức 

có: Sứ mệnh, mục tiêu của trường. Loại hình trường PT, cơ cấu quản lý, số môn học 

đảm nhiệm, quy mô lớp học và Lịch sử, truyền thống và văn hoá của nhà trường v.v 
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Chương 3 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở 

VIỆT NAM TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐMLĐ VÀ QTNS 

3.1. Quá trình phát triển, thành tựu và hệ thống giáo dục Việt Nam 

3.1.1. Quá trình phát triển và thành tự của Giáo dục phổ thông ở Việt nam 

Hệ thống GD ở nước ta đã hình thành và phát triển lâu dài trong lịch sử phát triển 

chung của đất nước nhất là từ sau Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay. Qua quá trình 

phát triển từ GD phổ thông hệ 9 năm lên hệ thống giáo dục PT 10 năm và hiện nay là 

GD phổ thông hệ 12 năm với 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông. Từ khi thực hiện đổi mới (1986) ngành GD và hệ thống các trường PT cũng có 

nhiều thay đổi, từ tổ chức bộ máy đến nội dung chương trình và cơ chế hoạt động ở mọi 

cấp (vov.vn, 2017), đặc biệt là chương trình đối mới một cách căn bản, toàn diện của 

GD Việt nam (ĐMGD, 2018).   

3.1.2. Những thành tựu cơ bản của giáo dục Việt Nam 

Giáo dục phổ thông của Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu chung rất 

quan trọng, được ghi nhận và đánh giá cao. Tỷ lệ biết đọc biết viết của người dân trên 

15 tuổi đã tăng từ 87,6 % năm 1989 lên 91% năm 1999 (World data atlas, 1995). Tỷ lệ 

trẻ đi học đã tăng nhanh từ 34, 37% năm 1989 lên 40,07%, có tới  75,3% trẻ em 5-9 tuổi 

đi học năm 1999 so với 63,5% năm 1989 (Unicef, 2011). Bước sang thế kỷ 21, Việt 

Nam đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục TH vào năm 2000, phổ 

cập giáo dục THCS (2010). Mạng lưới cơ sở GD được mở rộng đến khắp xã, phường. 

Trường TH có ở tất cả các xã, trường THCS có ở hầu hết các xã hoặc liên xã, trường 

THPT có ở tất cả các huyện. Số lượng HS các cấp học tăng lên rõ rệt. Số năm đi học 

bình quân của người dân 15 tuổi trở lên tăng liên tục từ 4,5 năm (vào năm 1990) lên 

6,34 năm (vào năm 2000), 7,3 năm (vào năm 2003), và 9,6 năm (vào năm 2008). Giai 

đoạn 2001-2010, tỷ lệ nhập học tăng nhanh trong đó TH tăng từ 94% lên 97%, THCS 

từ 70% lên 85%, THPT từ 33% lên 50%. Giáo dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số, 

vùng sâu vùng xa phát triển mạnh. Như vậy, hệ thống giáo dục có sự phát triển mạnh 

trong thời gian qua đóng góp quan trọng vào sự phát triển con người ở Việt Nam (Thế 

Kha, 2016; Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, 2017). 

3.1.3. Tổng quan hệ thống giáo dục của Việt Nam 

Hệ thống GD quốc dân của nước ta đã và đang được xây dựng dựa trên mô hình 

hệ thống GD của các nước phát triển. Hiện nay, khung cơ cấu hệ thống GD quốc dân 

(Quyết định số 1981/QĐ-TTg) như sau:  

1). Khung cơ cấu hệ thống GD quốc dân gồm GD chính qui và GD thường xuyên. 

2). Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: 

a) Giáo dục mầm non gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo; 
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b) Giáo dục phổ thông gồm giáo dục TH, giáo dục THCS và giáo dục THPT; 

c) Giáo dục nghề nghiệp đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; 

d) Giáo dục đại học đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. 

3). Khung cơ cấu hệ thống GD quốc dân là cơ sở để thực hiện đổi mới căn bản 

toàn diện giáo dục và đào tạo. 

3.2. Các cấp học trong hệ thống giáo dục Việt Nam  

3.2.1. Nhiệm vụ của nhà trường trong hệ thống GDPT 

Các trường phổ thông có rất nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm trong quản lý nguồn 

lực và thực hiện các hoạt động giảng dạy và giáo dục (TT 12/2011/TT-BGDĐT) bao 

gồm:   

- Nhóm 1: Tổ chức có hiệu quả hoạt động GD nói chung và dạy học trên cơ sở thực 

thi luật pháp và chính sách của nhà nước, quy chế của ngành;  

- Nhóm 2: Quản lý và nâng cao năng lực về mọi măt của đội ngũ GV, nhân viên 

và bộ máy tổ chức của nhà trường nhằm tổ chức có hiệu quả hoạt động GD;  

- Nhóm 3: Huy động đầy đủ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị GD 

để phục vụ cho mọi hoạt động của trường;  

- Nhóm 4: Xây dựng và phát huy tác dụng của môi trường giáo dục nói chung và 

môi trường sư phạm trong trường nói riêng;  

- Nhóm 5: Thu nhận, xử lý có chất lượng các thông tin về giáo dục dạy học, đồng 

thời tăng cường ứng dụng CNTT và truyền thông vào dạy học và quản lý. 

3.2.2. Giáo dục Tiểu học trong hệ thống giáo dục phổ thông của Việt nam 

Giáo dục TH, tổ chức dạy học từ lớp 1 đến lớp 5, là cấp đầu tiên của quá trình và 

hệ thống GDPT ở Việt Nam. Đây là cấp học nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban 

đầu cho sự phát triển lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ 

bản để tiếp tục học lên THCS. Tính đến nay, toàn quốc hiện có gần 14000 trường TH, 

trên 278.000 lớp học, trên 8.400.000 học sinh (trên 99% thuộc khối công lập) và gần 

385.000 giáo viên TH. Số liệu cũng cho thấy nhiều chỉ tiêu quan trọng đều đạt kết quả 

tốt (như đạt chuẩn). Giáo dục TH là rất quan trọng và bắt đầu cho sự phát triển của GD 

công lập ở Việt Nam.  

Về CSVC, Cũng theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, số trường TH đạt chuẩn quốc gia trên 

toàn quốc về CSVC là 66%, trong đó có 1.946 trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 

đạt tỉ lệ 13,9%. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục – Đào tạo (2019), toàn quốc có 229.852 

phòng học, bằng 82,4% so với số lớp tính chung. Tỷ lệ này trong các trường công lập là 

82,1% (2019), chưa đảm bảo mỗi lớp học có một phòng học. Năm 2019, cả nước 

247.976 phòng học kiên cố, đạt 71,1%; phòng bán kiên cố, đạt 24%, vẫn còn trên 5% 

phòng học tạm và mượn. Các con số này hiện nay có thay đổi nhưng không nhiều.   

3.2.3. Giáo dục Trung học Cơ sở trong hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam 

Các trường THCS là sự tiếp nói liên tục của hệ thống giáo dục từ TH lên THPT, 
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tổ chức dạy học từ lớp 6 đến lớp 9. Đến năm học 2018-2019, cả nước có 10.911 trường 

THCS, tăng hơn so với năm học trước đó. Trong đó 92,25 % là trường THCS một cấp. 

Trong số các trường THCS, khối công lập chiếm 99,52%. Về GV, tổng số GV THCS là 

291.115 người (2019). GV đạt chuẩn tính chung là trên 99 %. Tính chung ở THCS tỷ lệ 

GV/lớp là 1,98 (công lập là 1,99, dân lập là 1,34). Theo biên chế (trường công lập), GV 

trong biên chế năm 2018 chiếm 94,56%. Đây là những điểm cần chú ý khi nghiên cứu 

về mức LĐ cho GV.  

Về các điều kiện CSVC ở cấp THCS, tính ra một lớp học mới có 0,74 phòng học 

(2019), tính chung và tính cho cả khối trường công lập, các con số này cũng gần tương 

tự năm trong các năm 2017 và 2018). Trong tổ số phòng học khối THCS, số lượng 

phòng học kiên cố là 92%. Việc chưa đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ 1/1 theo số lớp và số 

phòng sẽ là một khó khăn trong tổ chức dạy học của các trường THCS. 

3.2.4. Giáo dục Trung học phổ thông trong hệ thống giáo dục của Việt nam 

Các trường THPT dạy học và giáo dục học sinh trong các khối lớp 10, 11 và 12. 

Trong năm học 2018- 2019, cả nước có 2.842  trường THPT. Trong số các trường THPT, 

trường công lập là chính, trên 84%. Về GV, năm học 2018-2019 cấp THPT có 141.853 

GV, bằng 82,7% tổng số cán bộ nhân viên và GV trong các trường. Tính ra hiện một 

lớp học có 2,14 GV trực tiếp giảng dạy (quy định là 2,25). Số HS đang học trong các 

trường THPT cũng khá lớn. Trong năm học 2018-2019, cả nước có 2.563.431 HS (công 

lập 92,2%). Với các trường công lập, số HS trong một lớp tính bình quân là 38,27. Các 

trường ở các thành phố lớn số HS trong một lớp cao hơn quy định (là phổ biến) và cao 

hơn nhiều so với các vùng khác (vùng sâu, vùng xa, dân tộc tiểu số v.v).  

Đối với CSVC, năm học 2018-2019 số phòng học là 55.418 phòng. Trong đó các 

trường công lập có 49.641 phòng học, đạt tỷ lệ 81.6% so với số lớp. Số phòng học hiện 

vẫn chưa đủ (theo tỷ lệ 1/1) và đang là khó khăn cho các trường giảng dạy và học tập.   

3.2.5. Các trường chuyên biệt trong hệ thống giáo dục của Việt nam 

3.2.4.1. Các trường chuyên biệt ở Việt Nam 

- Các trường THPT chuyên. Trường THPT chuyên có lịch sử khá lâu ở Việt 

Nam, bắt đầu từ những lớp chuyên (như Toán, văn v.v) tại các trường đại học sau đó 

mở ra ở các địa phương. Đến năm 2018, cả nước có 82 trường THPT chuyên, (74 trường 

tại các địa phương).  

- Các trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường PTDTNT được Nhà nước thành 

lập tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lượng cho các vùng này. Đến năm học 2018-2019, toàn quốc có tổng số 316 

trường phổ PTDTNT ở 49 tỉnh/thành phố với 109.245 HS nội trú. Trong đó, trường 

PTDTNT cấp tỉnh là 59, cấp huyện là 256 và thuộc Bộ GD&ĐT là 3 trường.  

- Các trường phổ thông có nhiều cấp học. Trường PT có nhiều cấp học (liên cấp) 

được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT, gồm có 3 loại: trường liên cấp TH-THCS; THCS- THPT và liên cấp cả 3 cấp. 
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Số liệu thống kê cho thấy: Ở cấp THCS, trong số gần 11.000 trường (2018-2019) trường 

liên cấp chỉ chiếm 7,8%, và chủ yếu là trường công lập (819/848 = 96,5%). Trong đó 

liên cấp THPT là 15,4% (2018-2019), trường công lập chiếm 64%.  

Đặc điểm về mục tiêu và đối tượng giáo dục/đào tạo cũng như yêu cầu năng lực 

GV, CSVC  v.v của các trường chuyên biệt có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức, 

định mức LĐ và QLNS.  

3.4. Đổi mới chương trình GD ảnh hưởng đến mức LĐ giáo viên và QLNS 

3.4.1. Quá trình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông  

Đổi mới GD và thực hiện chương trình GDPT mới là một quá trình dài, bắt đầu 

từ việc ban hành chương trình mới (2018) đến chuẩn bị các điều kiện CSVC-KT và triển 

khai. Theo lộ trình, chương trình GDPT mới bắt đầu từ năm học 2020-2021, cấp TH 

(lớp 1). Sau đó tiếp tục cho các lớp, khối và các cấp khác. Như vậy, đến năm học 2025-

2026 tất cả các lớp, trường sẽ hiện theo chương trình GDPT mới. Giai đoạn 2020-2026 

là giai đoạn chuyển đổi. Đây cũng là giai đoạn chuyển tiếp, cùng triển khai song song 

hai chương trình (hiện tại và mới) cho đến khi chương trình mới áp dụng hoàn toàn.  

3.4.2. Tổng quan về Chương trình giáo dục phổ thông mới 

• Đặc điểm chương trình giáo dục phổ thông mới 

Chương trình GDPT mới có nhiều thay đổi. Trên góc độ về định mức LĐ GV và 

QLNS, những thay đổi cần chú ý như sau:  

(1) Về quá trình giáo dục: chia thành hai giai đoạn giáo dục gồm: (1). giai đoạn 

giáo dục cơ bản và (2). giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. 

(2).Về tính kết nối: Chương trình GDPT mới chú ý hơn đến tính kết nối giữa 

chương trình của các lớp học, cấp học trong từng môn học v.v. 

(3).Về định hướng, tính mở và chủ động trong thực hiện: tăng cường tính chủ 

động, trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và các trường. 

• Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của học sinh 

Các năng lực cần phát triển cho HS bao gồm: -Năng lực ngôn ngữ. Năng lực tính 

toán; Năng lực khoa học; Năng lực công nghệ; Năng lực tin học; Năng lực thẩm mĩ; 

Năng lực thể chất. Như vậy, những thay đổi trong chương trình GDPT mới có tác động 

rất nhiều đến việc xác định mức LĐ của GV trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

3.4.3 Ảnh hưởng của CT GDPT mới đến ĐMLĐ và cơ chế QLNS trong trường học 

3.4.3.1. Ảnh hưởng của chương trình GDPT mới đến định mức LĐ giáo viên PT 

- Về đối tượng và mục tiêu chương trình. Đối tượng là học sinh (xét theo số lượng) 

và các phẩm chất, năng lực (tri thức, trí tuệ, thái độ, đạo đức, hành vi....) đạt được theo 

mục tiêu của GD. Mục tiêu của chương trình ĐMGD là định hướng cho mọi hoạt động 

và hành vi làm việc của các trường PT và GV trong các trường. Đây là một mục tiêu 

phức hợp cần được đánh giá trên nhiều khía cạnh khác nhau.  
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- Về nội dung chương trình: nội dung chương trình liên quan đến các loại công 

việc, khối lượng công việc, mức độ đa dạng các hoạt động và nhiệm vụ phải thực hiện. 

Trong đó có thêm nhiều nhiệm vụ mới (học trải nghiệm, môn học tích hợp, môn học lựa 

chọn theo địa phương v.v.) Các thông tin, dữ liệu và các phân tích, đánh giá và xây dựng 

mức đều phải thu thập trên cơ sở thực hiện các hoạt động, nội dung chương trình đó. 

- Về hoạt động giáo dục. Tính đa dạng và phức hợp của hoạt động GD trong hoạt 

động giảng dạy cả về kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm (thực tế, thực hành, định hướng 

nâng cao năng lực sáng tạo) với nhiều hoạt động và phương pháp mới. Định mức LĐ để 

GV có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và có tâm thế, thái độ tốt trong dạy học và giáo dục 

cần phải được tính đến và đặt ra để thực hiện một cách tốt nhất.  

- Về yêu cầu và điều kiện làm việc tương ứng với chương trình giáo dục. Các yêu 

cầu đối với GV trong môi trường giáo dục, các điều kiện tổ chức (trường học) về quy 

mô, cấp độ (hạng trường) về trang thiết bị, phương tiện... về địa bàn (vùng, miền) có 

ảnh hưởng đến đến định mức LĐ của GV. 

Những nội dung đề cấp ở trên cần phải được đưa vào trong những tính toán, phân 

tích về mức LĐ giáo viên. Định mức LĐ giáo viên cũng cần tiếp cận khác hơn.  

3.4.3.2. Ảnh hưởng của chương trình GDPT mới đến cơ chế QLNS 

Đổi mới GDPT sẽ tác động lên GV và công tác QLNS trong trường học trên 

nhiều mặt. Việc tuyển dụng cần chú ý hơn đến năng lực phù hợp để giảng dạy chương 

trình GDPT mới; Công việc của GV các trường phổ thông theo CT mới là nhiều và đa 

dạng hơn. Nhiều hoạt động của GV khó được lượng hóa cụ thể, đánh giá GV không chỉ 

theo vị trí việc làm mà là các giá trị đem lại trong trong quá trình làm việc (sự “cống 

hiến” triển vọng..). Trong ĐT&PT cũng cần chú ý đến phát triển năng lực toàn diện.  
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Chương 4. 

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ 

MỨC LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 

4.1. Phân tích, đánh giá thực trạng về định mức lao động giáo viên Tiểu học 

4.1.1. Thời gian làm việc và định biên giáo viên theo quy định ở Tiểu học. 

Có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến định mức LĐ, chế độ thời gian làm việc 

của GVTH (TT số 03/VBHN-BGDĐT, 2017 và một số VB khác. Về định mức LĐ, GV 

TH dạy 23 tiết/tuần (805 tiết/năm), tương đương 537 giờ, bằng khoảng 31,9% tổng thời 

gian làm việc trong năm. Như vậy mới chỉ có gần 1/3 công việc có định mức, trên 2/3 

còn lại vẫn chưa. Đối với định biên, theo quy định tỷ lệ GV/lớp với trường dạy 1 buổi 

là 1,2 trường dạy 2 buổi là 1,5 (VB 34/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV).  

4.1.2. Phân tích chung thời gian làm việc của giáo viên Tiểu học (CT hiện hành) 

4.1.2.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu các trường Tiểu học 

Đề tài đã tiến hành khảo sát tại 08 trường TH thuộc 08 tỉnh/thành phố, đã có 208 

GV được khảo sát, nữ chiếm 75,3%, phần lớn là GV có độ tuổi 39 – 40 tuổi, thâm niên 

công tác trung bình là 15 – 16 năm, trình độ học vấn chủ yếu là đại học và cao đẳng và 

thuộc hạng nghề II và III; gần 58% là biên chế và hợp đồng không thời hạn. Số lượng 

GV đang tham gia giảng dạy theo chương trình VNEN là 100 (44,8%) chương trình hiện 

hành là 108 (48,4%). Số lượng GV đã giảng dạy thí điểm đổi mới là 70%. Quy mô lớp 

học từ 30 - 37 học sinh/lớp.  

4.1.2.2. Thời gian làm việc nói chung theo các vị trí đảm nhiệm khác nhau 

 Kết quả khảo sát thời gian làm việc của GV như dưới đây (CT HIỆN HÀNH) 

Bảng 4.1: Tổng hợp kết quả phân tích TGLV giáo viên tiểu học 

STT  Vị trí đảm nhiệm  

Chương trình hiện hành 

Thời gian thực tế  

(dạy 1 buổi/ngày) 

Thời gian thực tế  

(dạy 2 buổi/ngày) 

Số giờ LV % tt/qđ Số giờ LV % tt/qđ 

1 Bình quân chung 1478 88 1478 88 

2 Giáo viên chủ nhiệm 1626 97 1868 111 

3 Giáo viên tổ/khối trưởng 1449 86 1449 86 

4 Giáo viên CN kiêm Tổ trưởng  1717 102 1958 117 

5 Giáo viên chuyên biệt (CB) 1219 73 1219   73 

5 Tỷ lệ GV/lớp (1.2) 1.17 1.34 

Nguồn: Khảo sát, phân tích và tổng hợp của đề tài 

Theo kết quả bảng ở bảng trên, tổng thời gian làm việc bình quân chung của GV 

TH theo khảo sát hiện tại là gần 1478 giờ/ năm học, bằng 88% so với qui định, GVTH 

đang có thời gian làm việc ít hơn 12% so với quy định (đang “nhàn hơn”). Thực tế cũng 

cho thấy sự khác nhau về thời gian làm việc giữa các nhóm GV. Một số GV làm có thời 
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gian làm việc thấp hơn quy định, thấp nhất là GV chuyên biệt (GV dạy các môn nhạc, 

họa, ngoại ngữ thể dục), 73%, tiếp đến là GV kiêm tổ trường/khối trưởng chuyên môn. 

86%. Nhóm GV có thời gian làm việc cao hơn quy định có GVCN (111% và GVCN 

kiêm TT (117%). Như vậy mức thời gian làm việc thực tế các GV TH không như nhau 

(chưa “công bằng”) và đều cần phải điều chỉnh (nghị định121/2018/NĐ-CP).   

4.1.2.3. Thời gian làm việc theo nhiệm vụ khác nhau  

Bảng số liệu dưới đây phản ánh thời gian làm việc thực tế của GV các trường 

Tiểu học theo nhiệm vụ, trong phạm vi khảo sát của đề tài. 

Bảng 4.2: Cơ cấu thời gian làm việc trung bình chung của 1 GV tiểu học (giờ/năm) 

Tiêu chí-Chỉ số 

 

Thời 

gian làm 

việc 

Các nhóm nhiệm vụ chính 

giảng 

dạy 

quản lý 

HS 

BD 

chuyên môn 

hỗ trợ   

HC-QL 

Trung bình 1477,87 691,66 418,37 249,13 118,69 

Tỷ lệ % (thực tế) 100% 47% 28% 17% 8% 

Tỷ lệ % (thực tế/quy định) 88% 41% 25% 15% 7% 

Nguồn: khảo sát của để tài 

Bảng trên cho thấy: Trong các nhóm nhiệm vụ, giảng dạy chiếm lượng thời gian 

hao phí cao nhất (47% thời gian thực tế và 41% thời gian quy định). Hao phí thời gian 

cho tương ứng cho: quản lý HS: 28% và 25%; Bồi dưỡng chuyên môn: 17% và 15%; 

Quản lý và hành chính là 8% và 7% (đây là một tỷ lệ thấp). Cụ thể trong từng nhiệm vụ 

như dưới đây:  

- Nhiệm vụ giảng dạy: Thời gian hao phí nhiều nhất của GV là lên lớp giảng bài (57%,  

hỗ trợ dạy học là 43% (riêng soạn bài chiếm 37%). Tính ra thời gian trung bình trong 1 

tiết giảng của GV thực tế khoảng 30 phút (=399,1 h/35/23*60);  

- Nhiệm vụ quản lý học sinh: Số liệu cho thấy GV TH đang giành nhiều thời gian cho 

hoạt động hoạt động ngoại khóa (41%) và hoạt động kèm thêm HS (41%), hoạt động 

quản lý dữ liệu và đánh giá HS là 18%;  

- Nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn trong công việc. Thời gian hao phí chiếm tỉ trọng cao 

là họp chuyên môn (của tổ chuyên môn) và họp về công tác chuyên môn của nhà trường 

(53%) và công tác dự giờ (47%);  

- Nhiệm vụ hỗ trợ hành chính-quản lý . Các công việc này (tham gia góp ý, xây dựng 

các quy định của trường, các công việc quản lý, hành chính khác) không chiếm quá 

nhiều (8%). 

4.1.3. Thời gian làm công việc giảng dạy của GV theo từng vị trí công việc 

Phần này là một số phân tích, so sánh cụ thể theo từng vị trí công việc (việc làm) 

như: Giáo viên chủ nhiệm lớp, Giáo viên giảng các môn chuyên biệt (CB),  Giáo viên  

kiêm tổ trưởng tổ chuyên môn 

  



 18 

Bảng 4.3: Phân bổ thời gian giảng dạy theo vị trí việc làm của GVTH 

Nhiệm vụ  

giảng dạy 

 

Vị trí công việc đảm nhiệm/việc làm 

GVCN  GVCB  GVKN 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Hoạt động giảng dạy  759,74 100% 482,33 100% 791,3 100% 

Soạn bài 321,79 43% 24,5 5% 357,41 45% 

Lên lớp 389,37 51% 428,7 89% 388,04 49% 

Kiểm tra, đánh giá 48,58 6% 29,15 6% 45,85 6% 

Nguồn: khảo sát của để tài 

Theo bảng trên, thời gian dạy học của GV chuyên biệt  là cao nhất (89%), soạn bài 

giảng và công việc về thi, kiểm tra (soạn, chấm v.v) chỉ khoảng 11%. Trong khi đó, hoạt 

động soạn bài, ra đề thi và chấm bài của GVCN và GV kiêm nhiệm lại tốn nhiều thời 

gian hơn (tương ứng là 49 và 51%). Tức tương đương tỷ lệ 1/1 cho hai nhóm công việc 

(1) lên lớp và (2) soạn bài, kiểm tra đánh giá HS. Như vậy, ở vị trí công việc khác nhau, 

thời gian hao phí cho hoạt động giảng dạy giữa GVCB và GVCN, Tổ trưởng/khối trưởng 

đang có sự khác biệt rõ rệt và cần có sự điều chỉnh lại cho hợp lý khi thay đổi định mức 

LĐ cho GV Tiểu học. Nhất là  đối với Chương trình GDPT mới. 

4.1.4. Thực trạng mức định biên các trường Tiểu học 

Các trường trong khảo sát có sự khác nhau về tổ chức buổi học trong ngày, quy 

mô theo số lớp và số lượng GV và chương trình dạy học (theo CT hiện tại và có áp dụng 

theo một số CT thí điểm như VNEN). Về cơ bản các trường dạy 02 buổi trong ngày có 

tỷ lệ từ1,5 đến 1,7 GV/lớp. Các trường dạy kết hợp 01 và 02 buổi/ngày, tỷ lệ này là 1,3. 

Như vậy, tỷ lệ GV/lớp học đều bằng hoặc cao hơn quy định. 

4.2. Thực trạng mức lao động giáo viên trường Trung học cơ sở. 

4.2.1. Thời gian làm việc theo quy định của giáo viên THCS 

Thời gian trong năm học của THCS là 42 tuần, trong đó thực dạy ít nhất là 35 tuần. 

Trong một tuần GV THCS phải dạy 19 tiết (45 phút/tiết) tương đương 498,75 giờ/năm 

bằng 35,6% so với QĐ. Ở THCS, GV giảng theo đơn môn/ít môn, và chuyên sâu hơn 

so với TH, mức giảm trừ của GVCN là 4 tiết/tuần, GV kiêm tổ trưởng chuyên môn là 3 

tiết/tuần. Quy định cũng nêu: Mỗi GV không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được 

hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm trừ cao nhất.  

4.2.2. Phân tích  thời gian làm việc của giáo viên THCS 

4.2.2.1.Đặc điểm mẫu nghiên cứu các trường THCS 

Đề tài đã tiến hành khảo sát tại 08 trường THCS thuộc 08 tỉnh/ thành phố. Các 

trường này cũng đa dạng về chương trình dạy học (VNEN, CT hiện hành, thử nghiệm 

chương trình GCPT mới). Trong khảo sát, đã phát ra và thu về 330 bảng hỏi, phần lớn 

bảng hỏi được sử dụng trong phân tích sâu. Số còn lại sử dụng qua tham khảo bổ sung 

dựa trên những câu trả lời có giá trị phân tích bảng ở hỏi đạt yêu cầu. Cùng với đó là 42 
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cuộc PV sâu và 13 tọa đàm. 

4.2.2.2. Phân tích thời gian làm việc nói chung của giáo viên THCS . 

 Trong phân này, phân tích này tập trung vào GV bộ môn, GV chủ nhiệm, tổ 

trưởng, và GV chủ nhiệm kiểm tổ trưởng chuyên môn trong trường THCS. Kết quả khảo 

sát thể hiện ở bảng dưới đây. 

Bảng 4.4: Tổng hợp kết quả phân tích TG làm việc của GV THCS theo vị trí CV  

STT  Vị trí đảm nhiệm 

Thời gian làm việc thực tế của giáo viên 

Số giờ LV % TT/QĐ (1680 giờ) 

1 Bình quân chung 1633,33 97% 

2 Giáo viên bộ môn 1480,64 88% 

3 Giáo viên chủ nhiệm 1722,62 103% 

4 Tổ trưởng chuyên môn 1708,39 102% 

5 Giáo viên CN kiêm TTBM 1965,93 117% 

Nguồn: khảo sát của đề tài 

Như số liệu trong bảng trên, nói chung GV THCS chỉ sử dụng hết 97% quỹ thời 

gian làm việc theo quy định (QĐ). Tuy nhiên, theo vị trí đảm nhận thì có sự khác biệt 

đáng kể (khác với trung bình chung). Cụ thể: 

+ GV bộ môn có thời gian làm việc bình quân là 1480,6 giờ/ năm, thấp hơn 12% 

so với quy định và thuộc mức thấp cần phải điều chỉnh mức (thấp hơn 10%). 

+ GV chủ nhiệm, thời gian làm việc bình quân là trên 1722 giờ/ năm, cao hơn 3% 

so với quy định và hơn 11,6 % so với giáo viên bộ môn. 

+ Tổ trưởng tổ chuyên môn, thời gian làm việc bình quân là 1708 giờ/năm, cao 

hơn hơn 1.6% so với quy định, cao hơn 16,4% so với GV bộ môn 

+ GV chủ nhiệm kiêm Tổ trưởng tổ CM có thời gian làm việc bình quân là 1965,9 

giờ/ năm, cao hơn 17 % so với quy định và hơn 32,8 % so với GV bộ môn.  

Sự khác biệt giữa các nhóm GV khác nhau có sự khác nhau về mức bận viêc khi 

làm việc ở các trường THCS. Sự điều chỉnh về mức cần được thực hiện đối với hai 

nhóm: giáo viên bộ môn và GV chủ nhiệm kiêm tổ trưởng chuyên môn.  

4.2.2.3. Hao phí thời gian theo các nhóm nhiệm vụ chính giáo viên THCS 

Tổng thời gian bình quân làm việc của giáo viên THCS trong thực tế như sau: 

Bảng 4.5: Thời gian làm việc trong năm của giáo viên THCS theo nhiệm vụ 

 

Tiêu chí 

Thời gian  

làm việc 

Thời gian cho các nhiệm vụ/hoạt động  

giảng dạy 
Bồi dưỡng 

chuyên môn  
Quản lý hành chính 

Giá trị trung bình 1633,33 950,26 363,79 249,10 70,17 

Tỷ lệ % (thực tế) 100% 58% 22% 15% 4% 

Tỷ lệ % (quy định) 97% 57% 22% 15% 4% 

Nguồn: tổng hợp khảo sát của đề tài 
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Tính chung GV THCS đang làm việc trên 1633 giờ/năm học, bằng 97,2% so với 

quy định (1680 giờ/năm-tính cho 42 tuần). Như vậy, thời gian làm việc thực tế bình 

quân hiện nay của GV THCS ít hơn so với thời gian làm việc quy định (nhưng không 

nhiều, 3%). Phần thời gian nhiều nhất là sử dụng cho giảng dạy (soạn bài, lên lớp, kiểm 

tra đánh giá), chiếm khoảng 58% tổng thời gian thực tế và khoảng 57% so với tổng thời 

gian theo quy định. Giáo viên THCS sử dụng khoảng 22% thời gian làm việc cho các 

hoạt động liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn (học tập bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên 

môn-giảng chuyên đề...). các công việc liên quan đến quản lý cũng khá lớn, khoảng 15% 

(khoảng 6 giờ/tuần). Công việc hỗ trợ HC không nhiều chỉ gần 5%. Như vậy, GV THCS 

hao phí gần 20% thời gian cho nhóm nhiệm vụ HC và QL. Đây là một tỷ lệ khá cao.  

4.2.2.3. Thời gian làm việc của GV THCS theo hạng trường, hình thức hợp LĐ 

Số liệu khảo sát cho thấy, theo hạng trường, không có sự chênh lệch đáng kể về 

thời gian làm việc bình quân của giáo viên THCS tại trường Hạng I và Hạng II. Tuy 

nhiên, theo mức đạt chuẩn của trường, GV THCS tại trường không/chưa đạt chuẩn có 

thời gian làm việc bình quân là 1885 giờ/ năm, cao hơn 17,3 % so với GV THCS tại 

trường đạt chuẩn (1606,11giờ/năm). Theo loại hợp đồng, GV ký hợp đồng không xác 

định thời hạn và hợp đồng làm việc có thời hạn từ 1 đến 3 năm có thời gian làm việc 

nhiều hơn quy định (từ 4,1 đến 5,6% ) và cao hơn GV trong biên chế và nhất là hợp 

đồng dưới một năm (đã được kiểm định t-test và ANOVA). 

4.2.2.5. Phân tích thời gian làm việc của GV THCS theo số môn học đảm nhiệm 

Kết quả phân tích cho thấy, thời gian làm việc của GV giảng 1 môn là 1598,7 

giờ/năm bằng 95% quy định, ít hơn 11,2% so với GV đảm nhận nhiều hơn 1 môn học 

(1786,8 giờ/năm, bằng 106% quy định). Về soạn bài giảng, GV giảng 1 môn thì mất 

trung bình khoảng 0,55 giờ (0,7 tiết) soạn bài cho 1 tiết giảng (do tính lặp lại cao), GV 

giảng nhiều hơn 1 môn thì cần 1.0 giờ (1,33 tiết) soạn bài cho 1 tiết giảng (do ít lặp lại). 

Như vậy ở THCS giáo viên giảng nhiều hơn một môn có mức bận việc cao hơn so với 

giáo viên giảng một môn là 6%. Mức vượt này cần được xem xét điều chỉnh. 

4.2.3. Phân tích thời gian làm việc theo các nhóm giáo viên THCS 

4.2.3.1. Hao phí  thời gian cho các nhiệm vụ của Giáo viên Bộ môn- THCS 

Dựa vào kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu đưa ra thời gian bảng tính mức thời 

gian làm việc của GV chuyên môn theo mô tả công việc mà nhóm đã xây dựng. Trong 

đó, các nhóm thời gian cho công việc sau không tính vào mức (không trong quy định 

của nhà nước về nhiệm vụ của GV) như: Các công việc phát sinh do yêu cầu của trường, 

nhu cầu của GV (thi GV giỏi, SKKN v.v); Các công việc đã được tính phụ cấp hoặc quy 

đổi hoặc có thù lao thêm (phụ đạo HS yếu kém, hướng dẫn sinh viên thực tập, báo cáo 

viên, dạy ở các lớp bồi dưỡng GV/dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới...). 

Bảng số liệu dưới đây mô tả chi tiết về các hao phí thời gian làm việc của GV THCS.   

  



 21 

Bảng 4.6: Thời gian hao phí cho các nhiệm vụ của GV BỘ MÔN THCS 

STT  Danh mục nhiệm vụ-công việc  

Tổng thời gian (giờ/năm) 

Số giờ 

thực tế 

Tỷ lệ % so sánh 

Thực tế Quy định 

1 Công việc giảng dạy 1223,25 75% 73% 

 1.1 Lên lớp 527,25 32% 31% 

 2.2 Soạn giáo án 527,25 32% 31% 

 3.3 Kiểm tra đánh giá bài làm của học sinh 168,75 10% 10% 

2 Các hoạt động chuyên môn khác 250,5 15% 15% 

3 Công việc quản lý, hành chính 92,25 6% 5% 

4 Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực 40,00 2,4% 2% 

5 Chuẩn bị và kết thúc năm học 8,00 0,5% 0.5% 

6 Tổng thời gian làm việc 1641,00 100% 98% 

Nguồn: tổng hợp khảo sát của đề tài 

Số liệu tính toán cho thấy công việc giảng dạy nói chung (soạn bài, lên lớp, kiểm 

tra đánh giá) của giáo viên bộ môn cấp THCS chiếm phần lớn (73%), công việc liên 

quan đến chuyên môn và phát triển chuyên môn (với nhiều nội dung khác nhau khoảng 

15%). Phần thời gian cho các công việc khác là khá ít. GVBM tập trung vào công việc 

chủ yếu là giảng dạy và thời gian hao phí cho 1 tiết giảng dạy là 1,74 giờ. Trong công 

việc của GVBM thời gian làm công việc chính (nhiệm vụ bắt buộc và các công việc phát 

sinh có liên quan) là 1421 giờ bằng 84,6% quy định. Trong đó, các hoạt động giảng dạy 

và GD là 1413 giờ/ năm, xấp xỉ bằng thời gian quy định (95,5%).  

Như vậy có thể thấy (về cơ bản) GV đang sử dụng không hết quỹ thời gian của  

theo quy định trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ số bận việc (độ căng của mức) là vẫn thấp, 

tổng thời gian làm việc trung bình năm đang thấp hơn khá nhiều so với quy định.  

4.2.3.2.  Hao phí thời gian cho các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm THCS 

Nghiên cứu cho thấy: Trong tổng số thời gian làm công viêc thuộc nhiệm vụ CN 

lớp (327,25 giờ) thì thời gian GVCN hao phí để hoàn thành các công việc theo quy định 

là 168,25 giờ, (51,41%). Thời gian tương tác, liên hệ với HS chiếm 22,61% và hoạt động 

phong trào khoảng 25,98%, hai nhóm công viêc này chiếm 9% tổng thời gian làm việc 

của GVCN (giảng dạy và chủ nhiệm). Kết quả phỏng vấn sâu và tọa đàm cũng cho thấy 

kết quả tương tự. Tính chung thời gian cho công việc chủ nhiệm lớp chiếm khoảng 19% 

tổng số thời gian làm việc của GV, tương đương 7,6 giờ/tuần. Nếu tính tổng thời gian 

một tiết giảng là 1,74 giờ (như tính toán ở phần trước) thì thời gian công việc GV chủ 

nhiệm quy ra tiết là 4,4 tiết dạy/tuần. Như hiện nay, thời gian giảm trừ cho GV chủ 

nhiệm theo quy định (4 giờ) là thấp hơn so với thực tế tại các trường. 

4.2.3.3.  Hao phí thời gian cho các nhiệm vụ của Tổ trưởng tổ chuyên môn THCS 

Tổ trưởng tổ CM cũng có nhiều công việc kiêm nhiệm phải làm. Trong đó có 3 

công việc chiếm nhiều thời gian hơn là: (1) dự giờ GV trong tổ; (2). duyệt KH công việc 
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và giáo án/KH dạy học của GV bộ môn; và (3) các công việc HC khác. Tính ra, GV tổ 

trưởng CM giành 12,4% thời gian làm việc cho công việc TT, tương đương 4,96 giờ 

trong tuần và 2,85 tiết giảng (quy đổi). Tuy nhiên vấn đề của TT chuyên môn là công 

viêc sẽ phát sinh thêm nếu số GV trong tổ tăng thêm và được tính cụ thể như sau:  

Bảng 4.7: Thời gian làm công việc tổ trưởng THCS theo quy mô tổ BM 

Công việc tổ trưởng Tổ <20 người 

(Tính 20 GV) 

Tổ từ 20-30 GV 

(bq 25 GV) 

Tổ từ 30-40 GV 

(bq 35 GV) 

Thời gian cho các công việc chung 103 103 103 

Thời gian cho hoạt động liên quan 

đến quản lý giáo viên 

100 125 175 

Tổng thời gian dành cho nhiệm vụ 

Tổ trưởng tổ chuyên môn 

203 228 288 

Thời gian giảm trừ quy đổi (tuần) 3,15 3,5 4,5 

Nguồn: khảo sát của đề tài:  

 Ghi chú: Hao phí thời gian trung bình cho 1 giáo viên = Thời gian duyệt giáo án + Thời gian 

duyệt kế hoạch giáo viên trong tổ + Thời gian dự giờ = 0.5 + 1.5 +3 = 5 giờ/năm. 

Như vậy, khi quy mô Tổ CM khác nhau thì TG hao phí của Tổ trưởng CM cũng 

khác nhau. Việc quy định giảm trừ đồng đều như hiện nay (3 tiết/tuần) là chưa hợp lý. 

4.2.5. Thực trạng mức biên chế trong các trường THCS 

 Mức biên chế chung hiện nay theo khảo sát cho thấy về số lượng (tính theo định 

mức) các trường thực hiện khá đúng các quy định của Bộ GD ĐT về mức biên chế. Các 

phân tích cụ thể cũng có kết quả tương tự. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích thì cho 

thấy một số trường đang thiếu GV cho các môn học đặc thù như tin học, ngoại ngữ, môn 

năng khiếu v.v.  và phải sử dụng GV môn khác dạy thay thế (!).  

4.3. Thực trạng mức lao động giáo viên Trung học phổ thông 

4.3.1. Nhiệm vụ của giáo viên trung học Phổ thông và chế độ thời gian làm việc. 

Về cơ bản, nhiệm vụ, chế độ thời gian làm việc của giáo viên THPT được quy định 

chủ yếu trong Thông tư 32/2020TT-BGDĐT (trước đó là Thông tư số 12/2011/TT-

BGDĐT) Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học, Văn 

bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 quy định chế độ làm việc đối với GVPT.  

TT số15/2017/TT-BGDDT về bổ sung chế độ làm việc đối với GV và một số văn bản 

khác. Theo quy định, GV THPT dạy 17 tiết/tuần (khoảng 32% tổng thời gian làm việc 

theo QĐ), có chế độ giảm trừ tiết giảng tương ứng cho các công việc kiêm nhiệm. Đây cơ 

sở quan trọng trong nghiên cứu và xây dựng mức LĐ giáo viên THPT.   

4.3.2. Phân tích thực trạng định mức LĐ của GV THPT 

3.3.2.1. Đặc điểm mẫu khảo sát thực tế mức LĐ giáo viên THPT. 

Tổng mẫu khảo sát là 210 GV. Trong tổng số GV được khảo sát, nữ chiếm 

78,57%, nam 21,43%, GV có trình đại học là 75,71%, Thạc sỹ 23,81%. Theo hạng, GV, 
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hạng III, chiếm 95,24%; hạng II chiếm 4,29%, hạng I, chiếm 0,48%; số năm giảng dạy 

bình quân là 15,7. Về GV, GV bộ môn: 34,72% ; GVCN 42,13%; GV TT tổ CM 6,48%; 

Theo hạng trường, GV thuộc nhóm trường hạng I có 86,1%, hạng II chiếm 13,89%. 

Theo số môn giảng dạy, dạy một môn là 95,31% GV, 2 môn là 5% GV. GV dạy thí điểm 

theo chương trình GDPT mới  là 50%, có 70,83% đáp ứng yêu cầu về CNTT.  

4.3.2.2. Phân  tích các công việc của giáo viên THPT theo nhóm giáo viên 

Theo qui định, nhiệm vụ của GV gồm: Nhiệm vụ chính, nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ 

chính (liên quan đến dạy học), các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động hỗ trợ và QL và 

HC. Cùng với đó là một số quy định cụ thể thời gian cho các nhiệm vụ được “định mức”.  

Thời gian làm việc thực tế được tổng hợp trong bảng số liệu dưới đây. 

Bảng 4.8: Thời gian thực hiện nhiệm vụ của GV THPT theo nhóm giáo viên 

Các nhiệm vụ (NV) Tính chung  GV bộ môn GV CN TT c. môn 

Số giờ % Số giờ % Số giờ % Số giờ % 

Tính theo năm 35 tuần-1400 

1.Tổng thời gian thực hiện NV 1431,5 100 1431,5 100 1428 100 1463 100 

1.1 Giảng dạy (NV chính) 997,5 69,7 1036 72,5 987 69,1 938 64,1 

1.2 Chuẩn bị, phục vụ NV chính 297,5 20,7 262,5 18,4 308 21,6 357 24,3 

1.3 Nhiệm vụ/công việc quản lý 105,0 7,4 98 7,0 105 7,3 136,5 9,4 

1.4 Nhiệm vụ hành chính 31,5 2,1 31,5 2,1 28 2,0 31,5 2,2 

2 Thời gian thực tế/qui định  102,2  102,3  102,0  104,6 

Nguồn: Tổng hợp, tính toán của đề tài 

- Tính bình quân chung. Kết quả khảo sát cho thấy: thời gian thực tế của các 

GV cho giảng dạy có cao hơn so với qui định (1431,5 g/năm hay 40,9 g/tuần), bằng 

102,2%; nhiều nhất là tổ trưởng chuyên môn, 1463 g/năm (41,8 giờ/tuần), bằng 104,6%; 

tiếp theo là GV chủ nhiệm, 1428g/năm (41,1 giờ/tuần), tương đương 102 %. GV bộ môn 

ở mức trung bình (40,9 giờ), cao hơn 0,9% so với qui định.  

Giáo viên bộ môn. GV bộ môn THPH có thời gian làm việc thực tế là 1435,5 

giờ/năm vượt 2,3% so với quy định. Mức vượt này là không nhiều. Trong đó, thời gian 

cho công việc giảng dạy và có liên quan (soạn bài, giảng dạy, kiểm tra, thi ..) chiếm 

phần lớn:72,5%. Các công việc chuẩn bị phục vụ (họp chuyên môn, dự giờ...) chiếm 

18,4%. Còn lại các công việc quản lý, hành chính khoảng 9,1%, số này không nhiều 

Giáo viên chủ nhiệp lớp. Phân tích số liệu cũng cho thấy GVCN lớp THPH có 

thời gian làm việc thực tế là 1428 giờ/năm vượt 2% so với quy định. mức vượt này cũng 

không lớn. Trong đó thời gian cho công việc giảng dạy và có liên quan (soạn bài, giảng 

dạy, kiểm tra, thi ..) chiếm phần lớn: 69,1%. Các công việc chuẩn bị phục vụ (họp chuyên 

môn, dự giờ...) chiếm 21,6 %. Còn lại các công việc quản lý, hành chính khoảng 9,3%, 

số này không nhiều. So với giáo viên BM, giáo viên CN có thời gian cho nhiệm vụ dạy 

học ít hơn (được giảm trừ) và công việc quản lý nhiều hơn trong đó có quản lý lớp (làm 

CN lớp) nhưng không đáng kể (chỉ 0.3%, khoảng 1 tiết/tuần).  
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Giáo viên Tổ trưởng tổ chuyên môn. Theo số liệu bảng trên, GV tổ trưởng tổ CM- 

THPH có thời gian làm việc thực tế là 1463 giờ/năm vượt 4,6 % so với quy định. Mức 

vượt này tuy có cao hơn so với các nhóm GV khác nhưng cũng không nhiều. Trong đó 

thời gian cho công việc giảng dạy và có liên quan (soạn bài, giảng dạy, kiểm tra, thi ..) 

chiếm phần lớn: 64,1% (ít nhất trong 3 nhóm GV được phân tích). Các công việc chuẩn 

bị phục vụ (họp chuyên môn, dự giờ...) chiếm 24,3 %. Các công việc quản lý, hành chính 

khoảng 11,6 %, số này không quá nhiều. So với GV BM và GV CN, GV trưởng tổ CM 

có thời gian cho nhiệm vụ dạy học ít hơn (được giảm trừ) và công việc quản lý nhiều 

hơn trong đó có quản lý tổ chuyên môn.  

4.3.2.3. Phân  tích các công việc của giáo viên THPT theo nhiệm vụ 

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ chính. Trong tổng thời gian dành cho nhiệm vụ 

chính (dạy học), thời gian lên lớp chiếm khoảng 42%. (447,7 giờ/năm hay 11,9 giờ/ 

tuần). Nhìn chung các trường đều tuân thủ việc giảm trừ thời gian lên lớp đối với các vị 

trí kiêm nhiệm. Tuy nhiên thời gian thực tế lên lớp vẫn nhiều hơn qui định. Chẳng hạn, 

đối với GVCN, thời gian thực tế một tuần là 11,4 giờ/tuần so với qui định 9,75 giờ/tuần 

(sau khi giảm trừ). Thời gian soạn bài chiếm cao hơn một chút, 42,5%, thời gian ra đề, 

chấm thi chiếm khoảng 15,6%. Quĩ thời gian này chưa thật hợp lý, đặc biệt đối với nhóm 

GV là tổ trưởng CM kiêm GVCN (thời gian ra đề chiếm đến 20,2%).  

- Thực trạng thời gian thực hiện nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ chính-GV THPT 

Các nhiệm vụ ngoài nhiệm vụ chính (lập KH dạy học, trao đổi giữa các GV, dự 

giờ, các cuộc thi, HT-BD chiếm trên dưới 20 %. Hoạt động liên quan đến học sinh và 

phụ huynh (tư vấn hướng nghiệp, ngoại khóa, quản lý và tham gia xử lý vấn đề phát 

sinh, kỷ luật v.v); và các hoạt động QL-HC khác (công việc hỗ trợ, hành chính khác đối 

với một GV v.v) chiếm khoảng 10%. Đối với công viêc ngoài nhiệm vụ giảng dạy, trừ 

GV kiêm TT tổ chuyên môn, các GV khác đều giảng phần lớn thời gian cho các công 

việc liên quan đến HS và phụ huynh. Riêng tổ trưởng tổ chuyên môn, các công việc QL-

HC mất nhiều thời gian hơn (46%). Như vậy, giáo viên kiêm tổ trưởng tổ chuyên môn 

khá bận về QL-HC. 

 Thực trạng thời gian thực hiện NV quản lý và NV hành chính của GV THPT 

Nói chung, các công việc quản lý và hành chính (chung của trường, bộ môn như 

đã mô tả ở phần trên) trong một tuần, GV sử dụng khoảng 3 giờ (khoảng 100 giờ/năm) 

để thực hiện (2% tổng quĩ thời gian). Về thời gian thực hiện nhiệm vụ hành chính của 

GV THPT, bình quân chung, GV sử dụng khoảng trên dưới 30 giờ/năm (0,9 giờ/tuần) 

để thực hiện (khoảng 2%) thời gian thực tế trong tuần. Các hoạt động hành chính như 

nhập và phân tích dữ liệu về kết quả học tập của HS, và lập KH, báo cáo về đánh giá 

HS” chiếm gần hết thời gian.  

Như vậy hai nhiệm vụ trên chiếm gần 10% tổng thời gian làm việc của GV (4 

giờ một tuần). Con số này tuy không nhiều nhưng nếu có giải pháp để giảm bớt công 

việc để  GV có thêm thời gian cho các công việc chuyên môn khác hữu ích.          
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4.4. Thực trạng mức lao động GV các trường CHUYÊN BIỆT 

4.4.1. Thực trạng mức lao động GV các trường THPT CHUYÊN  

4.4.1.1. Một số quy định liên quan đến định mức lao động các trường THPT chuyên 

- Trường Trung học phổ thông chuyên.  Theo định mức LĐ chung, GV trường THPT 

chuyên giảng 17 tiết một tuần. Nói chung, GV trường chuyên vừa giảng môn chuyên 

cho lớp chuyên đồng thời giảng (cùng môn) cho lớp thường (học chuyên môn khác). 

Điểm khác biệt chủ yếu là GV dạy môn chuyên cho lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên 

được tính bằng 3 tiết giảng thông thường khác. Các định mức tiết giảng và giảm trừ khác 

về cơ bản như các trường THPT thông thường. Nói chung công việc giảng dạy được 

định mức cũng tương tự các trường khác chiếm khoảng 30% tổng số các nhiệm vụ trong 

nhà trường. Phần còn lại là chưa có các mức được quy định cụ thể. 

4.4.1.2. Phân tích thực trạng mức lao động giáo viên trường THPT chuyên 

• Đặc điểm mẫu khảo sát các trường THPT Chuyên 

Các trường THPT Chuyên đã được khảo sát gồn 6 trường ở 6 tỉnh thành khác 

nhau, thâm niên giảng dạy bình quân của GV chuyên là 16,45 năm, số năm công tác tại 

trường bình quân là 13,41 năm. Về trình độ đào tạo, 100% GV đều có trình độ cử nhân 

(46,88%) và thạc sĩ (53,12%). Theo phân hạng, số GV hạng III chiếm đại đa số 

(86,45%); số người được xếp hạng I chỉ có 2 người và không có GV nào thuộc hạng IV. 

Quy mô lớp học bình quân là 34 HS (lớp đông nhất 45 HS, ít nhất 25 HS).  

• Thời gian làm việc của GV bộ môn tính bình quân 

Số liệu khảo sát thời gian trong bảng sau: 

Bảng 4.9: Thời gian làm việc của GV bộ môn (dạy môn chuyên ở trường chuyên) 

 STT Tên nhiệm vụ Thời gian làm việc 

1 Giảng dạy  1398,01 

2 Phục vụ và hỗ trợ giảng dạy  70,11 

3 Nhiệm vụ chuyên môn khác  83,96 

4 Nhiệm vụ hành chính- quản lý  32,75 

5 Chuẩn bị và kết thúc năm học  42 

 Tổng thời gian làm việc thực tế 1.626,83 

 Thời gian làm việc bình quân (giờ/ tuần) 43,97 

   Tỷ lệ % thời gian làm việc vượt chế độ (1480 g) 9,92 

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài 

Theo những số liệu trên, số giờ làm việc nói chung của GV dạy các môn chuyên 

cho các lớp chuyên ở trường chuyên xấp xỉ thời gian làm việc theo nghĩa vụ tức 1.626,83 

giờ/năm tương đương 43,97giờ/tuần, cao hơn 9,92% so với tổng số giờ theo qui định 

hiện nay. Mức vượt cao như vậy cần phải điều chỉnh cho phù hợp hơn. 

• Thời gian làm việc của giáo viên BM giảng các môn chuyên 

Theo những số liệu khảo sát và tính toán, thời làm việc của GV dạy các môn 

chuyên cho các lớp chuyên ở trường chuyên xấp xỉ thời gian làm việc theo nghĩa vụ, 
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bằng 39,81 giờ/tuần (trên 99%) và ít hơn so với tính bình quân chung như ở trên. Nếu 

chỉ thực hiện những nhiệm vụ này thì thời gian như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, các trường 

đều có những hoạt động phát sinh (các phong trào), trong đó phần nhiều là các hoạt động 

không được thù lao. Chính những hoạt động này làm GV căng thẳng thêm về thời gian. 

• Thực trạng mức LĐ, GV CHỦ NHIỆM trường THPT CHUYÊN 

Ở các trường chuyên, số giờ giảng của GVCN thấp hơn so với GV không kiêm 

nhiệm. Đó là do giờ giảng được giảm tới 3 giờ/tuần theo chế độ và gắn với đó là thời 

gian chuẩn bị bài giảng cũng được giảm theo. Tính chung, tổng thời gian làm việc của 

GVCN trường chuyên trong năm (giảng dạy và chủ nhiệm) là 1382,06 giờ/năm (1204,31 

+ 177,75) tương tương 37, 35 giờ/tuần (32,55 + 4,80) chiếm 93,4 % thời gian làm việc 

theo quy định. Theo cơ cấu nhiệm vụ chính, GV chủ nhiệm làm công việc chủ nhiệm 

chiếm tới 12,9% thời gian (thực tế), khoảng 4,8 giờ/tuần (tương đương 3 tiết giảng quy 

đổi). 

4.4.2 Thực trạng mức lao động GV các trường PT DTNT 

4.4.2.1. Một số qui định liên quan đến định mức LĐ, định biên trường PT DTNT 

Về định biên, trường PTDTNT (và cả PTDT bán trú) được qui định số GV/lớp là 

2,4 cao hơn trường TH thông thường. Định mức tiết dạy/tuần của GV trường PTDTNT 

là 17 tiết ở cấp THCS, 15 tiết ở cấp THPT (ít hơn hai tiết đối với các trường cùng cấp 

thông thường). Giáo viên CN lớp ở trường phổ thông DTNT được giảm 4 tiết/ tuần như 

GV trường THCS và THPT. Tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 tiết/ tuần v.v 

4.4.2.2 Thực trạng mức lao động của GV trường PTDTNT 

• Đặc điểm mẫu nghiên cứu trường DTNT.  

Các trường PTDTNT được khảo sát trong đề tài là 5 trường (cả khảo sát bổ sung) 

trong đó: thâm niên công tác bình quân GV các trường PTDTNT là 15 năm, trình độ cử 

nhân là 83,46%, thạc sĩ là 14,96%, GV phải kiêm nhiệm những công việc khác có tỷ lệ 

cao lên tới 50,5%. Trong nhóm trường này lại có trường THPT DTNT và THCS DTNT 

• Thời gian làm việc giáo viên THPT DTNT.  

Số liệu khảo sát thời gian làm việc thực tế của GV bộ môn THPT DTNT như trong 

bảng sau đây. 

Bảng 4.10: Hao phí thời gian làm việc, GV THPT trường DTNT 

STT Tên nhiệm vụ Thời gian thực hiện (giờ) 

1 Giảng dạy 1407.16  

2 Phục vụ và hỗ trợ giảng dạy 214.43  

3 Nhiệm vụ chuyên môn khác 135.53 

4 Nhiệm vụ hành chính- quản lý  37.75  

5 Chuẩn bị và kết thúc năm học  10.00 

6 Tổng th.gian làm việc của GV THPT DTNT (g/năm) 1804.9 

7 Số giờ làm việc thực tế (giờ/ tuần) 47.50 

8 Tỷ lệ vượt mức quy định (%) 18.74 

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài  
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Theo số liệu trên, thời gian thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình, giáo 

viên THPTDTNT đang nhiều hơn quy định tới 18,74%. Mức vượt này cần phải được 

điều chỉnh. Một công việc cũng mất nhiều thời gian là quản lý HS nội trú (4,58 h/tuần). 

Việc họp hành thường xuyên hàng tuần cũng chiếm nhiều thời gian của GV. Thời gian 

giảng dạy nói chung chiếm 78% (thấp hơn so với các loại hình trường khác). Công việc 

hỗ trợ giảng dạy khá cao, 11,8%, trong đó có quản lý HS khu nội trú.  

• Thời gian làm việc giáo viên THCS-DTNT 

Bảng 4.11: Thực trạng mức lao động GVBM-THCS-DTNT 

STT 
Thời gian làm việc của GV trường THCS-DTNT 

Thời gian làm việc (giờ/năm) 

Thực tế Quy định Tt/qđ % 

1 Tổng thời gian làm việc của giáo viên THCS DTNT  2050,273 1480 134,88  

2 Số giờ làm việc mỗi tuần (giờ) 53,95454 40 134,88  

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài  

Như vậy, so với THPT DTNT, mức độ quá tải của GV trường THCS-DTNT cao 

hơn, thời gian làm việc thực tế của GV hiện cao hơn quy định tới 34,88%. Mức này 

cũng phải được điều chỉnh.  

• Phân tích thực trạng thời gian làm việc GV CHỦ NHIỆM trường DTNT 

- Giáo viên CHỦ NHIỆM trong các trường THPT DTNT. Về thời gian làm 

việc của GV chủ nhiệm các trường DTNT qua phân tích cho thấy, GV chủ nhiệm các 

lớp THPT ở các trường DTNT vượt định mức thời gian 14%, nhưng lại thấp hơn GVBM 

(tuy không nhiều). Đó là do được miễn trừ một số giờ dạy để làm công việc CN lớp. 

- Giáo viên CN các các trường THCS-DTNT. Đối với trường DTNT cấp 

THCS, GV chủ nhiệm có thời gian làm việc hiện cũng vượt quy định khá nhiều, tới 

59,49%, vượt nhiều so với quy định về thời gian làm việc chuẩn của GV.  

• Phân tích thực trạng mức LĐ giáo viên tổ trưởng BM trường DTNT 

Theo số liệu phân tích, tổng thời gian làm việc của GV-TT tổ chuyên môn là 

37,11 giờ/ tuần, bằng 93% so với quy định (nhưng chưa tới mức thấp phải chỉnh). Trong 

làm việc, GV tổ trưởng chuyên môn giành 7,5% thời gian (2,97 giờ/tuần) cho công việc 

tổ trưởng. Con số này là không cao 

4.4.3. Phân tích thực trạng mức LĐ giáo viên trường phổ thông liên cấp 

• Đặc điểm mẫu nghiên cứu trường liên cấp (DTNT)   

Tổng số GV được khảo sát là 48 người, trong đó có 18 GV ở Hòa Bình và có 30 

GV ở Hà Giang. Số năm công tác tại trường của nhóm GV được khảo sát là 9,16 năm. 

Về trình độ, cử nhân gần 80%, thạc sĩ 16,67%  và cao đẳng 4,17%. Đại bộ phận GV 

được xếp hạng III, một số ít được xếp hạng II.  

• Thực trạng mức LĐ GVBM trường PT liên cấp DTNT  

Kết quả tính toán và tổng hợp GV trường liên cấp trong bảng dưới đây. 

  



 28 

Bảng 4.12: Thực tế thời gian làm việc GVBM-DTNT Liên cấp 

STT Tên nhiệm vụ Thời gian làm việc (giờ) 

 Thời gian làm việc trong năm Thực tế Quy định Tt/QĐ (%) 

1 Tổng thời gian làm việc thực tế 2037.67 1480 137.68 

2 Thời gian làm việc bình quân (giờ/ tuần) 55.00 40 137,5 

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài  

 Như vậy, kết quả tính toán cho thấy GV bộ môn trong các trường liên cấp có thời 

gian làm việc trong một năm là 2037,67 giờ (55 giờ/tuần), vượt so với quy định là 

37,68%. Đây là mức vượt rất cao cần phải điều chỉnh về mức LĐ. Trong tổng thời gian 

thực tế, thời gian cho nhiệm vụ dạy học nói chung chiếm trên 70%, thời gian các nhiệm 

còn lại nói chung cũng khá cao (so với các trường khác trong nghiên cứu của đề tài). 

• Thực trạng mức LĐ, GV chủ nhiệm Trường liên cấp DTNT 

Thực trạng thời gian làm việc của GV chủ nhiệm trong các trường liên cấp cũng 

tương tự thời gian làm việc của GV có cùng “chức danh” như trong các trường thông 

thường khác. Số liệu tổng hợp về thực trạng thời gian làm việc của GV chủ nhiệm ở các 

trường PTDTNT liên cấp tại huyện Bắc Quang (Hà Giang) và huyện Lương Sơn (Hòa 

Bình) cho thấy, trong một tuần GV giành 197,31 giờ/năm, khoảng 5,33 giờ/tuần cho 

công tác chủ nhiệm tương đương 3,6 tiết giảng (quy đổi, gần tương đương với quy định). 

4.5. Một số vấn đề khác trong công việc của giáo viên phổ thông 

 Ngoài những phân tích thực trạng mức LĐ cuả GV các cấp, các trường như trên, 

trong khảo sát, một số vấn đề khác có liên quan cũng đã được trao đổi. Đó là về các 

công việc nên duy trì và các công việc nên giảm thiểu. Khi được hỏi về “Những công 

việc có giá trị, ý nghĩa nhất trong giáo dục, nên duy trì và tăng cường” thì GV có nhận 

định tương đối thống nhất trong đó: soạn bài: Có tới 35 trên 42 GV (83.3%), và công 

việc CN lớp( 67%). Những công việc nên giảm thiểu: 76.2% GV nói là các cuộc thi 

NCKH, thi khác tương tự (mang tính hình thức, không có chất lượng) và tiếp theo là các 

loại sổ sách, giấy tờ mà GV phải hoàn thành (vẫn được coi là quá nhiều ...).  

4.6.  Đánh giá chung về thực trạng mức lao động của giáo viên phổ thông 

- Về các văn bản quy định có liên quan đến định mức lao động: Trong hệ thống 

GD chung đối với các trường PT, hiện đang có nhiều quy định, rải ra trong nhiều văn 

bản khác nhau (cả trong ngành GD và các ban, ngành khác). Do vậy đây cũng là những 

nguyên nhân làm cho việc áp dụng thực hiện theo các nội dung văn bản đó khó có sự 

thống nhất, nhất quán. Nhiều công việc tại các trường PT và GV chưa có quy định một 

cách rõ ràng cụ thể v.v  nên cũng khó cho việc áp dụng một cách hợp lý. Một số quy 

định chưa hợp lý như đối với GV kiêm nhiệm các vị trí, nhiều vị trí khác nhau.   

- Về thực tế mức lao động và chế độ thời gian làm việc nói chung. Hiện tại, GV 

các trường PT đang phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc khác nhau. Sự bận việc, 

quá tải là khá phổ biến nhưng phần lớn là do các công việc “không thuộc” các nhiệm vụ 

chính theo quy định (phân công thêm). Với các nhiệm vụ chính, thời gian làm việc thực 
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tế không khác nhiều so với quy định, thậm chí thấp hơn nhiều (GV TH dạy các môn 

nhạc, họa, ngoại ngữ, thể dục). Thời gian làm các công việc phân công thêm, ngoài công 

việc quy định chiếm tỷ trọng khá nhiều (ở THCS là 12,8%). Mức độ bận việc của GV 

trong các trường PT cũng khác nhau đáng kể giữa GV bộ môn, GV chủ nhiệm, GV kiêm 

TTCM, và tăng theo mức kiêm nhiệm. GV kiêm nhiệm có thời gian làm việc trong thực 

tế vượt mức quy định khá nhiều. Trên góc độ công việc, trong các trường PT đang có 

sự không công bằng về thời gian làm việc giữa các GV đảm nhiệm các nhiệm vụ khác 

nhau.  

- Mức lao động và các nhân tố ảnh hưởng. Các kết quả tổng hợp cho thấy một 

số yếu tố cá nhân (GV) tác động đến định mức LĐ của GV chẳng hạn: Trong thực hiện 

nhiệm vụ chính và thời gian làm việc chung của GV nữ cao hơn GV nam; Nhóm GV có 

trình độ đại học có số thời gian làm việc nhiều hơn so với nhóm trình độ thạc sỹ và tiến 

sỹ; Theo chức danh nghề nghiệp, nhóm GV chức danh hạng III có thời gian làm việc ít 

hơn so với nhóm GV chức danh hạng II. Về loại trường: GV nhóm trường chưa đạt chuẩn 

có thời gian làm việc nhiều hơn so với GV nhóm trường đạt chuẩn; (iii) GV nhóm trường 

có nhiều HS, nhiều lớp có thời gian làm việc nhiều hơn. Đối với sử dụng CNTT, nhóm 

GV có hiểu biết CNTT lại có thời gian làm việc nhiều hơn nhóm không biết/biết ít hơn 

về CNTT.   

Như vậy, xây dựng mức lao động GV các trường nói trên, một mặt cần theo các 

quy định chung (phần cứng), một mặt có những tính toán cho những khác biệt đặc thù 

và tính toán xác định mức độ tác động, ảnh hưởng đến thời định mức LĐ của các GV.   

4.7. Một số kinh nghiệm, bài học quốc tế về Định mức LĐ giáo viên phổ thông 

- Về định mức thời gian giảng dạy cho giáo viên phổ thông  

 Ở nhiều nước, nhiệm vụ của GV được phân loại như sau: (i) Giảng dạy, (ii) Soạn 

bài giảng (cả ở trường và ngoài trường), (iii) Làm việc và thảo luận với đồng nghiệp, 

(iv) Chấm bài, (v) Tư vấn cho học sinh, (vi) Tham gia công tác quản lý của trường, (vii) 

Các công việc hành chính chung, (viii) Giao tiếp với phụ huynh, (ix) Các hoạt động 

ngoại khóa và (x) Các nhiệm vụ khác. Thông thường ở các nước, GV tiểu học dành 

trung bình 4,3 giờ mỗi ngày, 19-22,5 giờ/tuần hay 782 giờ/năm cho công việc giảng dạy. 

Con số này cao hơn ở mức tương đối so với định mức tiết giảng cho GVTH tại Việt 

Nam với 23 tiết mỗi tuần. Đối với GV THCS ở nhiều nước trên thế giới, trung bình thời 

gian giảng dạy thực tế của họ nằm trong khoảng từ 21-30 giờ mỗi tuần, Trung bình 712 

giờ/năm, cao hơn nhiều so với định mức thời gian giảng dạy hiện nay của Việt Nam (19 

tiết/ tuần, 1 tiết 45 phút, kể cả 10 phút giải lao tương đương với 17,42 giờ/ tuần, với 37 

tuần giảng là 644,4 giờ/năm).  

Đối với khối THPT, trên thế giới GV dạy (trung bình) 20 giờ/ tuần, 655 giờ/ năm. 

Ở Việt Nam theo quy định hiện hành giáo viên phải giảng dạy khoảng 17 tiết/ tuần (15,6 

giờ/tuần, kể cả 10 phút giải lao tương đương với 37 tuần giảng là 577 giờ/năm) thấp hơn 

tương đối nhiều so trung bình các nước khác. Mức quy định về thời gian giảng dạy trực 
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tiếp cho các GV phổ thông hiện nay tại cả 3 cấp học đều đang thấp hơn rất nhiều so với 

quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy ở tất cả các cấp, tỷ lệ thời gian giảng dạy trong 

tổng thời gian làm việc của GV từ 32%-44%.  

Như vậy, có thể thấy ở các nước khác nhau, những nhiệm vụ cơ bản của GV là 

tương tự nhau nhưng tổng thời gian làm việc và cơ cấu thời gian hao phí cho các nhiệm 

vụ khác nhau lại không như nhau. 

- Định mức các công việc ngoài giảng dạy cho các giáo viên phổ thông 

 Từ kinh nghiệm quốc tế, có thể thấy, các nhiệm vụ ngoài giảng dạy tuy không 

phải nhiệm vụ chính của GV nhưng lại chiếm rất nhiều thời gian trong tổng thời gian 

làm việc của GV (trên 50%). Do đó, Việt Nam nên chú trọng hơn đến việc quy định 

định mức thời gian làm việc cho từng loại công việc cụ thể nếu có thể được. Ngoài ra, 

trong bố trí và phân công GV, các vấn đề như sắp xếp lại lớp học theo môn học của một 

số môn, cân bằng giữa định mức lao động của GV và thời gian dành cho việc phát triển 

chuyên môn v.v rất được chú ý. Do vậy, việc có các quy định về ĐT&BD v.v để nâng 

cao năng lực, trình độ chuyên môn cũng cần được quan tâm hơn.  
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Chương 5 

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CƠ 

CHẾ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG  

5.1. Tổng quan các qui định của nhà nước về QLNS trong cơ sở giáo dục PT 

Trong ngành GD, hiện đang có nhiều chính sách, quy định về QLNS làm việc tại 

các trường PT. Đó là Chính sách tuyển dụng: (Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP (2012) và Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT; Chính sách về phân 

công công việc. (TT số 16/2017/TT-BGDĐT, TT 03/VBHN-BGDĐT); Chính sách về 

đào tạo và phát triển giáo viên (Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông 

tư 17/2019/TT-BGDĐT; Chính sách về  đánh giá, xếp loại giáo viên; Chính sách về tiền 

lương, phụ cấp cho giáo viên (Nghị định số 204/2004 NĐ-CP, thông tư liên tịch số 

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, Nghị định số 17/2015/NĐ-CP v.v. Ngoài đó ra còn 

có các văn bản có liên quan do các địa phương, cơ sở GD ban hành. Qua đó có thể thấy, 

QTNS trong GD đang có sự quan tâm rất lớp từ mọi ngành, mọi cấp. 

5.2. Đặc điểm  mẫu nghiên cứu 

Trong khảo sát có 835 giáo viên từ 27 trường PT các cấp thuộc 7 tỉnh , TP tham 

gia, trong đó có 786 phiếu hợp lệ để phân tích.  

 

 

 

Sơ đồ 5.1: Tỷ lệ giáo viên theo từng cấp học trong mẫu nghiên cứu 

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài  

Số liệu cho thấy: GV nữ chiếm tỷ trọng lớn trên 70%, trong đó THCS cao nhất 

(81%), Về trình độ học vấn, GVTH vẫn còn 33,8% có trình độ trung cấp cao đẳng, với 

yêu cầu mới của luật giáo dục GV TH phải có trình độ đại học. Như vậy, hiện 1/3 GV 

chưa đạt yêu cầu. Ở cấp khác, có 31,4% GV THPT có trình độ thạc sỹ, GV các trường 

chuyên có tỷ lệ thạc sĩ cao nhất (62%), trường DTNT cũng có 4% GV có trình độ thạc 

sĩ. Phần lớn GV THPT đạt hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) hạng III (93,8%), có 

đến gần 2/3 giáo viên THCS đạt CDNN hạng II, trong khi đó ở TH có hơn 1/4 GV có 

CDNN hạng IV. Kết quả phân tích thang đo đều đạt độ tin cậy Cronbach Alpha.   

27,10%

32,70%

40,20%

6,36% 3,18%

Tiểu học

THCS

THPT

Chuyên

DTNT

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-4deee.html
https://vndoc.com/nghi-dinh-204-2004-nd-cp-ve-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang/download
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5.3. Phân tích các nội dung của quản lý nhân sự tại các trường PT công lập 

 Các phân tích về nhân sự chủ yếu dựa vào số liệu khảo sát và phỏng vấn. Các 

bảng khảo sát sử dụng thang đo 5 mức độ đánh giá từ 1(thấp nhất) đến 5 (cao nhất).   

5.3.1.Thực trạng công tác quy hoạch và tuyển dụng tại các trường PT công lập 

5.3.1.1. Công tác quy hoạch 

Kết quả khảo sát cho thấy tác quy hoạch của các trường phổ thông công tập được 

đánh giá tốt với mức trung bình trên 4 (bảng 5.4) 

Bảng 5.1: Ý kiến đánh giá về công tác quy hoạch tại các trường PT công lập 

TT Tiêu chí 
Mức đánh giá trung bình 

Tiểu học THCS THPT Trường CB 

1 

Nhà trường có kế hoạch về số lượng, chất 

lượng, cơ cấu giáo viên nhằm thực hiện nhiệm 

vụ đào tạo được giao 

 

4,32 

 

4,00 

 

4,01 

 

4,34 

2 Tổng số đối tượng khảo sát 206 269 216 83 

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài  

 Hai nhóm trường đánh giá cao hơn về công tác này là khối TH (4.32) và khối các 

trường CB (4,34). Mặc dù kết quả khảo sát qua bảng hỏi cho thấy công tác tuyển dụng 

của Nhà trường đang được đánh giá ở mức tốt, kết quả phỏng vấn sâu cho thấy tình trạng 

thiếu GV ở khối các trường THSC, THPT bao gồm cả các trường CB. 

5.3.1.2. Công tác tuyển dụng 

- Quy trình và tiêu chí tuyển dụng: Kết quả khảo sát cho thấy các trường đều có văn 

bản tuyển dụng. Khi có chỉ tiêu tuyển dụng, các trường đều thông báo rõ vị trí cần tuyển 

và các yêu cầu đặt ra đối với ứng cử viên. Mức đánh giá tốt với mức trung bình dao 

động từ 3,99 đến 4,22 (bảng 5.5) thể hiện chính sách tuyển dụng đã minh bạch và được 

truyền thông tốt đến GV trong tuyển dụng. 

Bảng 5.2: Đánh giá của đối tượng khảo sát về quy trình và tiêu chí tuyển dụng 

TT Tiêu chí 
Mức đánh giá trung bình 

Tiểu học THCS THPT Trường CB 

1 
 Nhà trường có chính sách tuyển dụng bằng 

văn bản rõ ràng 
4,19 4,00 4,06 4,22 

2 

Thông báo tuyển dụng của nhà trường nêu rõ 

thông tin về công việc và yêu cầu đối với 

người dự tuyển 

4,11 3,99 4,06 4,15 

3 Tiêu chí tuyển giáo viên là phù hợp, rõ ràng 4,14 3,95 4,03 4,28 

4 
Trường thu hút được các ứng viên có chất 

lượng cao nhờ uy tín và hình ảnh của trường 
4,11 3,90 

 

3,88 
4,24 

5 
Quá trình tuyển dụng được thực hiện rất 

nghiêm túc và đúng qui định 

 

4,07 

 

3,92 

 

3,97 

 

4,17 

6 Tổng số đối tượng tham gia khảo sát 206 269 216 83 

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài  

Tuy vậy, qua thảo luận nhóm cho cho thấy đang có  điểm hạn chế trong quy trình 

tuyển dụng. Hình thức thi tuyển GV (Nghị định 161) qua 2 vòng (kiến thức chung - trắc 
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nghiệm, kiến thức chuyên môn - thi viết hoặc vấn đáp) là chưa thật phù hợp. GV cần 

phải được đánh giá năng lực thông qua hoạt động giảng dạy. Trong tuyển dụng, Hội 

đồng tuyển dụng GV phổ thông được thực hiện theo NĐ 161/2018/NĐ-CP và có nhiều 

thành phần tham gia. Tuy vậy lãnh đạo các trường có nhu cầu tuyển dụng GV không có 

trong Hội đồng này. Đây được coi là điểm bất cập trong cơ chế tuyển dụng hiện nay.  

Về Kết quả tuyển dụng, bảng 5.6 cho thấy tuyển dụng được thực hiện nghiêm 

túc, thu hút ứng cử viên tốt nên đại bộ phận các trường đều tuyển được GV đáp ứng yêu 

cầu (điểm từ 3,86 đến 4,17). Do chỉ tiêu tuyển dụng nên tuyển dụng luôn đảm bảo được 

số lượng GV cần tuyển. Ngoài ra, cung GV lớn hơn cầu cũng giúp cho việc tuyển được 

GV có chất lượng (mức đánh giá cao 3,83 ở các trường THCS và 4,15 ở các trường TH). 

Bảng 5.3: Đánh giá của đối tượng khảo sát về kết quả tuyển dụng  

TT Tiêu chí 
Mức đánh giá trung bình 

Tiểu học THCS THPT Trường CB 

1 

Việc tuyển dụng của nhà trường cho phép lựa 

chọn được những GV có kiến thức, kỹ năng và 

thái độ tốt phù hợp với yêu cầu công việc 

4,10 3,86 

 

3,96 

 

4,17 

2 
 Nhà trường luôn tuyển dụng GV đủ về số 

lượng, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu c.việc 
4,15 3,83 

 

3,96 

 

4,08 

3  Thời gian thử việc là hợp lý 4,17 3,92 4,01 4,15 

4 Tổng số đối tượng tham gia khảo sát 206 269 216 83 

Nguồn: Số liệu khảo sát và tính toán của đề tài.  

Qua phỏng vấn sâu với lãnh đạo, GV các trường và tọa đàm tại Sở GD các tỉnh 

cho thấy ưu điểm cũng như hạn chế về kết quả tuyển dụng trong thời gian vừa qua. Bên 

cạnh những điểm mạnh như chất lượng đầu vào tăng, vẫn còn trường hợp GV được 

tuyển chưa đáp ứng yêu cầu của trường v.v . Các tiêu chí tuyển dụng mới chỉ chú trọng 

đến bằng cấp, chưa thật sự quan tâm đến những kỹ năng tạo nên năng lực của GV (kỹ 

năng giảng dạy, khả năng nắm bắt tâm sinh lý và định hướng HS). Đây cũng là một 

điểm hạn chế của tuyển dụng GV hiện nay.  

5.3.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển giáo viên phổ thông 

5.3.2.1.Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển  

Kết quả phân tích ở bảng 5.7 cho thấy, nhìn chung GV đánh giá tốt về chính sách 

đào tạo của nhà trường về tạo điều kiện cho GV tham gia đào tạo, phát triển nâng cao 

năng lực. Đánh giá cao nhất là trường DTNT tiếp đến là trường Chuyên và trường TH 

(từ 4,16- 4,08), thấp hơn là trường THPT và thấp nhất là THCS (từ: 3,92 và 3,87).   

Ở trường chuyên và THCS, GV đánh giá về việc xác định nhu cầu đào tạo và phát 

triển thấp nhất (GTTB 3,88); GV THCS và THPT cho rằng nhu cầu đào tạo chưa thật 

sự xuất phát từ đánh giá kết quả thực hiện chính thức ở trường (GTTB 3,84; 3,78). Công 

tác đánh giá nhu cầu đào tạo chưa được thực hiện một cách chuyên nghiệp, chưa gắn 

với phân tích công việc và kết quả công việc của GV. Đây có thể là nguyên nhân mà 

một số GV cho rằng khoá đào tạo được tham dự chưa thật sự phù hợp với những thay 

đổi trong công việc. Trên thực tế, GV trường chuyên và trường DTNT đều cần được 

cung cấp những khoá đào tạo phù hợp hơn (chuyên sâu và đặc thù). 
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Bảng 5.4: tổng hợp kết quả đánh giá của GV các cấp về đào tạo và phát triển 

TT  

Tiêu chí 

Tiểu học THCS THPT Chuyên DTNT 
TB ĐLC TB ĐLC TB ĐLC TB ĐLC TB ĐLC 

1 
Đánh giá về chính sách và 

nhu cầu đào tạo và phát triển 4,13 0,61 3,87 0,86 3,92 0,72 4,08 0,72 4,16 0,72 

2 
Đánh giá về nội dung đào tạo 

và phát triển 4,01 0,61 3,80 0,85 3,68 0,76 3,87 0,77 3,92 0,73 

3 Đánh giá về phương pháp 

đào tạo và phát triển 4,11 0,61 3,88 0,79 3,75 0,78 3,57 0,73 4,10 0,74 

4 Đánh giá hiệu quả đào tạo và 

phát triển 4,05 0,69 3,82 0,83 3,72 0,78 3,88 0,76 4,07 0,74 

5 Đánh giá chung về đào tạo 4,11  3,89  3,88  3,97  4,14  

5.3.2.2. Lập kế hoạch đào tạo và phát triển giáo viên 

Hàng năm nhà trường đều lập kế hoạch đào tạo cho GV, từ cấp bộ môn tổng hợp 

lên và gửi phòng hay sở GD theo qui định, GV tham gia phòng vấn đánh giá: “Nhà 

trường có lập kế hoạch đào tạo của trường, gửi phòng giáo dục” (BRVT2, PVHT). Một số 

trường, hàng năm dùng quĩ của trường lập kế hoạch để mời chuyên gia, hoặc tổ chức 

buổi nói chuyện chuyên đề cho GV (HN3.PV HT). 

5.3.2.3. Tổ chức thực hiện đào tạo và phát triển giáo viên 

- Nội dung đào tạo và phát triển. Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy GV đánh 

giá về sự đa dạng của chương trình đào tạo không cao, thấp nhất là GV trường THPT, 

DTNT và chuyên (GTTB 3,54 -3,6), tiêu chí này được GV TH đánh giá cao nhất (GTTB 

4,01). Sự phù hợp của các chương trình đào tạo với công việc của GV được đánh giá ở 

mức trung bình khá (GTTB 3,82). Tuy nhiên, nội dung tập huấn nhiều khi chưa được 

chuẩn bị kỹ như tập huấn hè, học chính trị v.v (ý kiến tọa đàm, phỏng vấn).  

- Phương pháp đào tạo và phát triển. Kết quả khảo sát khá phù hợp với nhận 

định nêu trên về phương pháp đào tạo, nó cũng được GV THPT và chuyên đánh giá ở 

mức trung bình khá với GTTB 3,57 và 3,62. Giáo viên các trường DTNT và TH đánh 

giá cao hơn (GTTB là 3,92 và 4,1). Theo như qui định, nhà trường các cấp đều tạo cơ 

hội cho GV phát triển chuyên môn thông qua các hoạt động dự giờ, thi GV dạy giỏi, 

sinh hoạt chuyên đề, công việc này được GV các cấp giá khá cao (GTTB từ 4,18 -4,6).  

5.3.2.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển 

Kết quả khảo sát đánh giá về hiệu quả của tập huấn đến năng lực GV ở mức khá, 

xấp xỉ 4, thấp nhất là có GTTB 3,79. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nhận định 

của Nguyễn Đức Cương (2017). Đó là công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng còn mang 

tính hình thức, ít có đợt tổng kết đánh giá mặt được, mặt hạn chế của công tác tập huấn 

và ít lắng nghe phản hồi của GV. Điều này cũng được thấy qua kết quả phỏng vấn sâu. 

5.3.2.5. Bồi dưỡng GV phổ thông cho chương trình GDPT mới 

Để thực hiện chương trình GDPT mới, Bộ GD & ĐT đã tiến hành bồi dưỡng GV 

phổ thông cốt cán từ tháng 10/2019. Nội dung bồi dưỡng gồm: chương trình tổng thể, 

chương trình các môn học của chương trình GDPT mới, phương pháp dạy học và kiểm 
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tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực.  

Chương trình bồi dưỡng được đánh giá tốt: chương trình bám sát yêu cầu về năng 

lực GV và thực tiễn đổi mới chương trình GDPT; Hình thức tổ chức kết hợp giữa trực 

tuyến và trực tiếp là hợp lý, tạo được sức hấp dẫn và hiệu quả. Tuy nhiên cũng còn một 

số hạn chế. Việc học tập qua mạng chưa đảm bảo; GV lớn tuổi và GV vùng cao gặp khó 

khăn trong sử dụng CNTT khi học tập…(VTV.VN, 2020b), công tác tổ chức, quản lý; 

sự phối hợp giữa các trường sư phạm với các sở GD&ĐT còn nhiều điều cần cải thiện 

(Hiếu Nguyễn, 2020). Hiện tại trong nhiều chương trình BD, một GV cốt cán phụ trách 

60-100 giáo viên. Như vậy là quá đông cũng rất áp lực khi vừa "vừa dạy học, vừa tập 

huấn" với GV cốt cán nhưng lại chưa có sự tin tưởng từ GV đi học (Vĩnh Hà, 2021). 

Việc áp dụng phương pháp đào tạo kết hợp học tập qua mạng là phù hợp. Kết quả 

khảo sát của đề tài cho thấy GV đánh giá cao vai trò tự học trong nâng cao năng lực 

(GTTB đều xấp xỉ 4,5), và khả năng tự học trực tuyến để nâng cao năng lực ở mức khá 

khá (GTTB đều lớn hơn 4) và kỹ năng CNTT và truyền thông để thu thập và phân tích 

dữ liệu phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu cũng có GTTB xấp xỉ 4 và được đánh giá 

cao ở các trường DTNT.  

5.4.3. Thực trạng công tác đánh giá, xếp loại giáo viên phổ thông 

5.4.3.1. Tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá 

Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT về đánh giá năng lực, ngoại trừ GV  

trường chuyên, đánh giá trong các cơ sở GDPT dựa trên 5 tiêu chuẩn, gồm 15 tiêu chí. 

Kết quả khảo sát ý kiến về công tác đánh giá phân loại GV cho thấy về cơ bản, các 

trường THPT tuân thủ đúng các quy định trong thực hiện đánh giá GV; hệ thống đánh 

giá GV đảm bảo tính toàn diện (Bảng 5.7). Đa số GV được khảo sát đồng thuận với hệ 

thống và công tác đánh giá phân loại GV đang được áp dụng (điểm trung đánh giá từ 

3,84 đến 4,3).  Trong đó, GV các trường TH và DTNT có nhận xét tích cực hơn so với  

của GV cấp THCS, THPT và các trường chuyên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tiêu 

chuẩn, tiêu chí đánh giá GV chưa thực sự phù hợp. Hầu hết các GV được khảo sát đều 

cho rằng hiện nay quá nhiều tiêu chí được đưa vào để đánh giá GV, các tiêu chí còn dàn 

trải, chồng chéo, ít cụ thể, khó lượng hóa v.v   

5.4.3.2. Quy trình và chu kỳ đánh giá 

Kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV được cơ sở GDPT lưu giữ. Sau đó, 

dựa vào kết quả đánh giá này, cơ sở GD phổ thông tiến hành xây dựng và thực hiện kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ GV theo thẩm quyền. Một số đánh giá về 

vấn đề này như sau: Mục tiêu đánh giá rõ ràng và thông tin đánh giá được truyền thông 

và lưu trữ tốt. Cụ thể hơn, phần lớn GV phổ thông ở các cấp đều cho rằng họ được thông 

tin khá đầy đủ về hệ thống đánh giá và phân loại GV (điểm trung bình từ 4,03 đến 4,3); 

hiểu rõ mục tiêu của việc đánh giá phân loại GV (điểm từ 3,92 đến 4,4); Tuy vậy trong 

quy trình đánh giá vẫn có một số ý kiến như là: Thủ tục, quy trình đánh giá rườm rà, 

tốn nhiều thời gian; Chu kỳ đánh giá chưa có sự thống nhất v.v 
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5.4.3.3. Kết quả đánh giá 

Về kết quả đánh giá, GV đều đồng ý là tổ trưởng chuyên môn có trao đổi về kết 

quả đánh giá (Điểm 4,03-4,25). Tuy nhiên sau khi đánh giá, việc “GV có cơ hội được 

trao đổi về kết quả đánh giá chính thức, kịp thời, đầy đủ...” thì điểm đánh giá không cao 

bằng (Điểm TB từ 3,82-4,12). Dữ liệu phân tích khảo sát cho thấy kết quả đánh giá GV 

được lưu giữ đầy đủ được đánh giá cao nhất (điểm TB từ 4,13 đến 4,56) và được sử 

dụng vào các quyết định nhân sự như luân chuyển, đào tạo, trả lương, khen thưởng, kỷ 

luật, bổ nhiệm (điểm TB từ 3,82 đến 4,24). Thêm vào đó, việc đánh giá phân loại GV 

có ảnh hưởng trực tiếp tới sự thực hiện công việc của GV tại các trường (điểm TB từ 

3,91 đến 4,24). Những hạn chế (theo đánh giá) bao gồm: Kết quả đánh giá phân loại GV 

chưa thực sự đảm bảo công bằng; Kết quả đánh giá chưa gắn trực tiếp với lương thưởng 

nên chưa tạo động lực cho GV nâng cao chất lượng giảng dạy v.v 

5.4.4. Thực trạng công tác thù lao cho giáo viên phổ thông 

5.4.4.1. Thực trạng trả lương cho giáo viên 

Theo kết quả nghiên cứu, đánh giá của GV về trả lương có sự khác biệt giữa các cấp. 

Trong đó, tiền lương GV được thể hiện qua các tiêu chí: “Mức lương hiện tại mà Thầy/Cô 

nhận được tương xứng với năng lực của bản thân” (d15.5.1); “Mức lương hiện tại mà 

Thầy/Cô nhận được tương xứng với kết quả thực hiện công việc của bản thân” (d15.5.2) và 

“Mức lương hiện tại mà Thầy/Cô nhận được tương xứng với công việc mà thầy cô đang đảm 

nhiệm” (d15.5.3) thì nhóm GV Tiểu học đánh giá là tương đối phù hợp với điểm trung bình 

3,06, trong khi đó, nhóm GV THCS và THPT thì cho rằng mức lương hiện tại chưa tương 

xứng với năng lực của bản thân (điểm TB dưới 3 điểm). Đặc biệt, đa số GV các cấp đều cho 

rằng mức lương chưa đảm bảo mức sống, chưa có tác dụng thúc đẩy GV thực hiện công việc 

tốt hơn (tiêu chí d15.5.5 và d15.5.7 có điểm TB dưới 3). Các trường khác cũng tương tự, tức 

phần lớn GV cho rằng, mức lương hiện tại là chưa phù hợp với mức sống chung của xã hội 

và chưa có tác dụng thúc đẩy GV thực hiện công việc tốt hơn (dưới 3 điểm). 

5.4.4.2. Thực trạng tiền thưởng cho giáo viên 

Thực tế tại các trường PT hiện nay, chính sách thưởng cho GV  đều dựa trên thành 

tích, kết quả thực hiện công việc trong năm. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số GV các 

trường TH, THCS và THPT, các trường Chuyên và DTNT đều cho rằng GV tại các 

trường có nhận được phần thưởng và ghi nhận xứng đáng khi đạt được thành tích tốt 

(tiêu chí d15.5.4) và kết quả thực hiện công việc là yếu tố quan trọng để xác định các 

khoản khuyến khích và lương cho GV (tiêu chí d15.5.8). Điểm trung bình của các tiêu 

chí này đều được GV đánh giá trên 3. Trong đó, GV trường DTNT đánh giá với điểm 

trung bình cao nhất là 4,12, thể hiện đánh giá cao của GV trường DTNT đối với những 

phần thưởng và sự ghi nhận của nhà trường. Điều này cũng phù hợp với đánh giá của 

GV trường DTNT đối với tiêu chí d15.5.6 cho rằng mức lương thưởng hiện nay khá hấp 

dẫn. Mặc dù vậy, đối với GV các trường Tiểu học, THCS và THPT cho rằng hệ thống 

đãi ngộ (lương, thưởng, phúc lợi) là chưa thực sự hấp dẫn (dưới 3 điểm). 
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5.4.4.3. Thực trạng phụ cấp cho giáo viên 

Theo kết quả khảo sát, GV phản ánh các trường đều có chính sách về phụ cấp thâm 

niên giảng dạy, phụ cấp theo vùng…là hợp lý (tiêu chí d15.5.9 có điểm trung bình trên 

3). GV cũng phản ánh rằng ngoài các phụ cấp theo quy định của Nhà nước, các trường 

cũng có các chính sách phúc lợi khác nhằm khuyến khích GV kịp thời (tiêu chí 

d15.5.11). Mặc dù vậy, các chính sách phúc lợi nhằm khuyến khích người lao động hiện 

nay chưa thực sự được GVTH và THCS đánh giá cao (điểm lần lượt là 3,18 và 3,21). 

5.4.5. Đánh giá của giáo viên phổ thông về chính sách nhân sự nói chung 

Theo kết quả tổng hợp phân tích đánh giá của GV, chính sách NS nói chung tại 

các cấp trường được đánh giá ở mức tốt, TB từ 3,98- 3,51 (bảng 5.10). Giáo viên TH và 

trường DTNT được khảo sát đánh giá ở mức cao nhất (TB 3,98 điểm). Điều này cho 

thấy các trường này đã thực hiện các chính sách NS nói chung ở mức tốt và tốt nhất 

trong tất cả các cấp, loại trường. GV trường chuyên và THCS đánh giá về chính sách 

NS ở mức thấp hơn (TB lần lượt là 3,67 và 3,58). Giáo viên THPT đánh giá về chính 

sách NS nói chung ở mức thấp nhất trong tất cả các cấp trường (TB 3,51). 

Cụ thể, GV tiểu học và DTNT cho đánh giá cao nhất ở cả hai tiêu chí “Chính 

sách quản lý nhân sự hiện nay rất phù hợp” (TB 3,86 đối với giáo viên tiểu học và 3,8 

đối với giáo viên DTNT) và “Nhà trường thực hiện chính sách QLNS tốt” (TB 4,16- 

4,11). Độ lệch chuẩn của các tiêu chí này đều ở mức thấp cho thấy mức độ đồng thuận 

cao giữa các GV. Ngược lại, chính sách QLNS trong các trường THCS và THPT hiện 

nay được đánh giá là chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của trường (TB lần lượt là 

3,43 và 3,33). Việc thực thi các chính sách này cần cải thiện (TB=3,74 và 3,70).  

Bảng 5.5: Bảng phân tích đánh giá KQCV, sự hài lòng GV trường phổ thông 

TT Tiêu chí 
Tiểu học THCS THPT Chuyên DTNT 

TB TB TB TB TB 

1 Đánh giá chung về chính sách nhân sự 3,98 3,58 3,51 3,67 3,98 

2 Đánh giá chung về kết quả công việc 3,68 3,62 3,54 3,81 3,84 

3 Chung về sự hài lòng công việc của GV 4,28 3,74 3,72 3,68 3,40 

Nguồn: Kết quả tổng hợp của đề tài 

5.4.6. Phân tích kết quả thực hiện công việc của giáo viên phổ thông 

Nhìn chung, đa số GV đều có sự đánh giá tốt đối với những công việc mà hiện nay 

họ thực hiện, điểm trung bình của các tiêu chí thuộc nhân tố này dao động từ 3,54 đến 

3,84. Trong đó, GV tại các trường CB cho đánh giá về kết quả công việc ở mức cao nhất 

(TB 3,84 đối với GV DTNT và 3,81 đối với GV trường chuyên) chứng tỏ rằng GV các 

trường đặc CB thấy rằng họ đã hoàn thành tốt công việc của mình tại trường. Tại các 

trường TH và THCS, GV đánh giá về kết quả làm việc khá đều nhau và ở mức trung 

bình khá (TB 3,68 và 3,62). Giáo viên THPT tự đánh giá kết quả công việc ở mức thấp 

nhất so với tất cả các cấp trường (TB 3,54). Đối với GV THCS và THPT, khi tự đánh 
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giá về kết quả thực hiện công việc của bản thân, mức độ đồng ý với các nhận định liên 

quan kết quả thực hiện công việc của so với đồng nghiệp trong cùng trường và ở các 

trường khác là không cao và là thấp nhất so với tất cả các cấp, trường.  

5.4.7. Phân tích sự hài lòng trong công việc của giáo viên phổ thông 

 Kết quả phân tích cho thấy, GV TH có mức độ hài lòng cao và cao nhất so với 

tất cả các cấp/trường (TB 4,28). Tất cả các tiêu chí đều có giá trị trung bình lớn hơn 4,2 

với độ lệch chuẩn cao nhất là 0,63 chứng tỏ mức độ đồng thuận cao. GV trường THCS, 

THPT và trường chuyên có mức độ hài lòng thấp hơn, tuy nhiên vẫn ở mức trung bình 

cao (TB từ 3,68 đến 3,74). Hầu hết GV đều cho rằng giảng dạy là một trải nghiệm có 

giá trị, đây là cơ hội để họ thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Các GV cũng thích thú khi 

làm việc với HS (dạy học là công việc mà GV ưa thích). Các GV trường DTNT đánh 

giá về sự hài lòng đối với công việc ở mức trung bình khá và ở mức thấp nhất trong tất 

cả các cấp, trường (TB 3,40).  

Nghề giáo cũng được coi là nghề cao quý trong xã hội. Mặc dù còn một số bất cập 

nhưng đại bộ phận GV thể hiện sự kiên định trong việc chọn nghề của mình. Tuy vậy 

vấn có 15% GV chuyên và 28% GV DTNT trả lời sẽ không chọn nghề GV nếu có cơ 

hội thay đổi nghề nghiệp. Tỷ lệ tương đối cao ở các trường DTNT có thể giải thích bằng 

điều kiện khó khăn về KT-XH của địa phương, CSVC còn chưa đầy đủ, cơ hội phát triển 

ít hơn so với GV các trường PT khác. 

5.5. Thực trạng về cơ sở vật chất các trường phổ thông 

Kết quả khảo sát về CSVC của các trường phổ thông công lập cho thấy: cơ cở 

vật chất của các trường hiện nay được đánh giá khá tốt với mức trung bình dao động từ 

3,71 (các trường tiểu học) đến 4,05 (các trường chuyên). Tuy nhiên, một số tỉnh vùng 

cao như Hà giang, Điện biên điều kiện về CSVC của trường học vẫn còn khó khăn. Tại 

Hà giang tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học bậc tiểu học mới đạt gần 45%; cấp THCS đạt 

hơn 92%; tỉnh Điện biên có 8.963 phòng học nhưng số phòng kiên cố mới chiếm tỷ lệ 

62%, số phòng học tạm chiếm 13%, còn lại là phòng học bán kiên cố. Những hạn chế 

về điều kiện CSVC cũng ảnh hưởng đáng kể đến QLNS trong các trường PT. 

5.6. Kinh nghiệm và bài học quốc tế về cơ chế QLNS  trong các CSGD 

-Lập kế hoạch nhân lực. “Chất lượng” của nhân lực giảng dạy đóng vai trò rất 

quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, các quốc gia đều đang gặp 

khó trong việc kiểm duyệt và quy chuẩn một hệ thống đo lường sự “Tiêu chuẩn” và 

“Chất lượng” của GV. Sở dĩ có điều này bởi vì mục tiêu của các cơ sở GD là “cung cấp 

các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao” (Mercer, 2010). Thay đổi trong tiêu chuẩn sẽ 

làm thay đổi lớn tới nguồn Cung và Cầu GV. Với Việt Nam trước hết cần xây dựng một 

hệ thống đánh giá có tính quy chuẩn để xác định được chất lượng của GV. Ngoài cảm 

quan nghề nghiệp, cần xây dựng một định nghĩa chuẩn của “Giáo viên có chất lượng” 

và các đo lường về “Chất lượng” đó. Ngoài ra, việc cân bằng giữa tính hiệu xuất 

(efficiency) và Tính phổ quát (effectiveness) cũng cần được tính đến.  

- Tuyển dụng. Để tuyển dụng được GV có chất lượng, trước hết cần chủ động thu 
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hút các ứng viên có thành tích xuất sắc nhất, có tố chất phù hợp nhất cho nghề giáo qua 

các hình thức khác nhau, ứng dụng hiệu quả CNTT trong tuyển dụng. Ngoài ra cũng cần 

có ưu đãi về tài chính, hấp dẫn để thu hút ứng viên giỏi, nhất là cho những vùng sâu, 

vùng xa. Để thực hiện công tác tuyển dụng có hiệu quả, nhà nước cần có chính sách về 

QLNS khác để thu hút và giữ GV như. Ngoài ra, để giải quyết vấn đề thừa thiếu GV cục 

bộ, việc tuyển dụng GV nên giao cho các địa phương và trường học theo cơ chế đặt 

hàng, tuỳ vào tình hình sử dụng GV tại địa phương đó.. 

- Đào tạo và Phát triển. Về  đào tạo dài hạn: Trước hết, để đảm bảo chất lượng của 

các cơ sở GD, Bộ GD&ĐT cần quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo GV và tập trung 

việc đào tạo tại các cơ sở giáo dục trọng điểm như Đại học SP Hà Nội, đại học SP Thành 

phố HCM. Việc đào tạo GV phải gắn với nhu cầu thực tế của từng vùng và chú trọng 

đảm bảo chất lượng. Các chương trình đào tạo GV nên được thiết kế để hướng tới nâng 

cao năng lực đổi mới sáng tạo của GV, tăng tính linh hoạt và tự chủ trong quá trình 

giảng dạy. Đối với bồi dưỡng ngắn hạn, cần chú ý cung cấp các khóa học, các cuộc thảo 

luận chuyên đề về chương trình giảng dạy, về đánh giá năng lực HS và triển khai các 

chương trình giảng dạy mới, trải nghiệm thực tế, sử dụng CNTT trong giảng dạy. Đồng 

thời cần học tập kinh nghiệm của quốc tế trong sử dụng các phương pháp khác nhau như 

cố vấn và kết nối mạng ngang hàng, huấn luyện đồng cấp v.v     

- Đánh giá thực hiện công việc. Để phát triển hệ thống đánh giá có hiệu quả, cần 

(i) có sự tham gia của GV vào quá trình đánh giá; (ii) các bên liên quan hiểu và thống 

nhất các tiêu chí đánh giá; (iii) tạo cơ hội cho GV  co ý kiến về quá trình đánh giá và 

(iv) tạo sự tin tưởng của GV vào hệ thống đánh giá (OECD, 2013). Những nghiên cứu 

thực tế trên thế giới về đánh giá thực hiện công việc cho thấy cần: (1) làm rõ mục đích 

và yêu cầu của đánh giá là tập trung vào cải tiến thực hiện công việc kết hợp với phát 

triển chuyên môn và nghề nghiệp dài hạn của GV. (2) lựa chọn phương pháp và nội 

dung đánh giá phù hợp, cụ thể, không nên chỉ dựa vào kết quả học tập của HS, cần kết 

hợp việc GV tự đánh giá với đánh giá của BM và của nhà trường; và (3) chú trọng việc 

trao đổi, thảo luận về nội dung và kết quả đánh giá với GV và có được những phản hồi 

liên quan đến cơ hội phát triển nghề nghiệp với mục tiêu phát triển của trường.  

- Thù lao và Phúc lợi. Để thực hiện những đổi mới trong GD cần có những chính 

sách hấp dẫn hơn để tạo động lực cho GV. Trong trả lương, nên xây dựng thang bảng 

lương phù hợp, có tính đến năng lực, mức lương có sự khác biệt phù hợp theo cấp học, 

theo số năm kinh nghiệm và trình độ CM. Xây dựng thang lương cần có sự khác biệt 

phù hợp giữa mức lương khởi điểm với trình độ tối thiểu và mức lương tối đa với trình 

độ tối đa (ở một số nước cao hơn từ 70% đến gấp đôi). Đồng thời cần nghiên cứu áp 

dụng chính sách trả thù lao dựa trên thành tích giảng dạy. Các chỉ tiêu đánh giá thành 

tích có thể bao gồm: kết quả thi đánh giá GV, đảm bảo sĩ số, kết quả học tập của HS 

(thi, kiểm tra)…Ngoài ra cần có chính sách thù lao phù hợp cho GV đảm nhận các trách 

nhiệm kiêm nhiệm và có thành tích cao.  
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Chương 6 

BỘ TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TIÊU CHÍ, 

CHỈ SỐ  MỨC LAO ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 

6.1 Tổng quan chung về tiêu chí, chỉ số mức LĐ giáo viên phổ thông 

6.1.1.Tầm quan trọng và của các tiêu chí chỉ số Mức thời gian làm việc GV PT 

6.1.1.1 Bộ tiêu chí và chỉ số giáo viên phổ thông. 

Cơ sở để xây dựng các tiêu chí chỉ số là (1) Phân tích công việc, (2) Bản “mô tả 

công việc” theo vị trí việc làm và (3) Cân đối thời gian làm việc hợp lý nhất.  Các tiêu 

chí mức LĐ bao gồm tiêu chí chung và các tiêu chí cụ thể, và phản ánh được các nhiệm 

vụ, công việc của GV. Về Chỉ số mức LĐ. Đó là chỉ số đo lường độ của các tiêu chí về 

mức LĐ. Như đã đề cập,  mức LĐ đối với GV là mức Thời gian nên chỉ số chỉ số đánh 

giá là lượng thời gian hao phí cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

6.1.2. Khung tiêu chí và phân loại hao phí thời gian làm việc của giáo viên 

- Khung bộ tiêu chí mức thời gian làm việc của giáo viên Phổ thông. Khung tiêu 

chí và chỉ số đối với GVPT được tiếp cận trên 2 góc độ: (1). Về định mức LĐ- Đó là 

phân loại các hao phí thời gian theo mức LĐ; và (2). Về nhiệm vụ của GV- Đó là phân 

loại theo nhiệm vụ, công việc phải hoàn thành theo quy định hiện nay. 

- Phân loại hao phí thời gian của GV.  

+Thời gian tác nghiệp (TTN): Đó là thời gian dạy học và bao gồm: Thời gian tác 

nghiệp chính (TTNC)-dạy học trên lớp; thời gian tác nghiệp phụ (TTNP)- làm công việc hỗ 

trợ cho dạy học (soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học, thi kiểm tra v.v) 

+ Thời gian phục vụ nơi làm việc (TPV): Thời gian thực hiện các công việc của GV 

đảm bảo cho việc dạy học (lớp học, các điều kiện khác) theo kế hoạch.  

+ Thời gian chuẩn kết (TCK): Thời gian chuẩn kết, thường được tính cho thời gian 

thực hiện các việc chuẩn bị cho năm học mới và tổng kết năm học  

+ Thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết (ký hiệu: TNN hoặc TNC): Thời gian này 

bao gồm nghỉ giải lao, nhu cầu cần thiết khác, nghỉ học kỳ, nghỉ hè,... 

6.2. Bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ giáo viên phổ thông 

Các đề xuất tiêu chí-chỉ số đối với GV bao gồm: 

1. Bộ tiêu chí- chỉ số chung 

2. Tiêu chí-chí số mức LĐ giáo viên dạy môn văn hóa (TH), GV bộ môn các 

trường THCS và THPT, trường chuyên biệt (CB). 

3. Tiêu chí-chí số mức LĐ về các công việc chủ nhiệm của GV chủ nhiệm trường 

TH, THCS, THPT, Các trường chuyên biệt  

4. Tiêu chí-chí số mức LĐ về công việc Tổ trưởng tổ chuyên môn các trường TH, 

THCS, THPT, Các trường chuyên biệt. 

Sau đây là bộ tiêu chí chỉ số được thiết kế theo khung tiêu chí chỉ số cho GV các 

trường phổ thông nói trên  
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Bảng 6.1: khung tiêu chí, chỉ số mức lao động chung của giáo viên trường PT công lập 

STT 

  

  

Nhiệm vụ/ nội dung nhiệm vụ-công việc  

  

  

Loại 

thời 

gian 

theo  

ĐM 

Đơn vị 

tính  

(cụ thể 

theo từng 

tiêu chí) 

Quy định/ 

kinh 

nghiệm/ 

qua khảo 

sát thực tế 

  

  

QUY ĐỊNH  

 

Ghi chú 
Thời 

gian 

thực 

hiện  
(Đvt: 

giờ) 

Tần 

xuất- 

Khối 

lượng/ 

năm 

Tổng 

thời gian 

giờ/năm 

học 
(Đvt: giờ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I TÁC NGHIỆP-GIẢNG DẠY  TTN       

1 Soạn giáo án + chuẩn bị đồ dùng dạy học TTNP       

2 Lên lớp TTNC       

3 Chào cờ       (hoạt động giáo 

dục) 
4 Sinh hoạt lớp       

5 Dạy học trải nghiệm/Hoạt động ngoại khóa 
 

      

6 Ra đề kiểm tra, thi trong tuần, học kỳ        

7 Chấm bài kiểm tra, thi trong tuần, học kỳ        

8 Tính, nhập điểm và nhận xét KQHT vào sổ điểm        

9 CV khác (nếu có phát sinh)        

II PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TPV       

II.1  Hoạt động phục vụ giảng dạy        

10  Lập kế hoạch bài giảng/dạy cá nhân        
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11 Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục chung  
 

     
tổ ch.môn, trường 

12 Dự giờ chéo tại tổ/khối        dự giờ + góp ý ... 

13 Sinh hoạt chuyên môn tổ        Trao đổi góp ý 

14 Tham gia hoạt động khác có liên quan ... 
 

          
Chọn tài liệu, 

thiết bị dạy học 

II.2 Hoạt động khác        

15 Họp hội đồng sư phạm + Họp công đoàn        

16 Tham gia công tác phổ cập giáo dục        

17  ....( khác theo yêu cầu nhiệm vụ)        

II.3 Học tập, bồi dưỡng (*)        

18 Thao giảng chuyên môn tại tổ       BD kỹ năng, 

chuyên môn 
19 Tham gia sinh hoạt chuyên đề tại tổ        

20 Học chuyên đề chuyên môn       Các cấp tổ chức 

21 Học tập chính trị, chỉ thị, thông tư liên quan 
 

     Các cấp tổ chức 

III   CHUẨN BỊ-KẾT THÚC NĂM HỌC TCK       

22 Chuẩn bị và khai giảng, chuẩn bị CSVC đầu năm 
       

23 Chuẩn bị và tổng kết năm học        

IV  NGHỈ NGƠI-NHU CẦU CẦN THIẾT TNN       

 Thời gian nghỉ thứ 7, CN        Tính cho năm học 

 Thời gian nghỉ theo quy định (nghỉ hè, lễ tết)        

(*).  Đây là khung tiêu chí chỉ số chung và là cơ sở đề thiết kế các khung tiêu chí, chỉ số cụ thể cho từng cấp, trường 
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Bảng 6.2: Bộ tiêu chí –chỉ số mức lao động của giáo viên tiểu học - dạy 2 buổi/ngày 

STT 

  

Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công việc 

  

Loại 

thời 

gian 

theo  

ĐM 

Đơn vị tính 

Quy định/kinh 

nghiệm/khảo sát 

thực tế 

  

QUY ĐỊNH  

 

Ghi chú 
Th.gian 

thực 

hiện 

(giờ) 

T.xuất- 

kh.lượng

/năm 

Tổng   

th. gian 

năm học 

(giờ) 

1 2  3 4 5 6 7  

I TÁC NGHIỆP-GIẢNG DẠY  TTN       

1 Soạn giáo án + chuẩn bị đồ dùng dạy học TTNP giờ   1.00 700 700.00  

2 Lên lớp TTNC tiết 20 tiết/ tuần  0.63 700 441.00 Lên lớp, chào cơ, sinh 

hoạt lớp tách tính riêng, 

trung bình 37,8 ph/tiết 
3 Chào cờ  Giờ/tiết 1 tiết/tuần 0.58 35 20.42 

4 Sinh hoạt lớp  Giờ/tiết 1 tiết/tuần 1.00 35 35.00 

5 Hoạt động ngoại khóa  Giờ/lần 1 lần/học kỳ) 9.36 2 18.72 1tiết nk=3 tiết giảng dạy 

6 Ra đề kiểm tra giữa kỳ (lớp 4 &5) + đáp án  giờ/lớp/kỳ Toán, Tiếng Việt 6.00 2 12.00 lớp 35 hs  

7 Chấm, nhận xét...... bài kiểm tra giữa kỳ   giờ/lớp/kỳ Toán, Tiếng Việt 5.25 2 10.50 lớp 35 hs / kỳ 

8 Nhập điểm và nhận xét giữa kỳ vào sổ điện tử  giờ/lớp/kỳ Toán, Tiếng Việt 1.83 2 3.66 lớp 35 hs  

9 Ra đề thi cuối kỳ: ma trận đề + đề thi  giờ/lần/kỳ Tất các môn VH 15.00 2 30.00 lớp 35 hs  

10 Chấm thi cuối kỳ  giờ/lớp/kỳ Tất các môn VH 13.13 2 26.25 lớp 35 hs  

11 Nhập điểm và nhận xét cuối kỳ vào sổ điện tử   giờ/lớp/kỳ Tất các môn VH 3.35 2 6.71 lớp 35 hs  

12 Nhận xét bài cho học sinh trong ngày   giờ/lớp/ng Toán, Tiếng Việt  0.88 175 153.13 lớp 35 hs (tb 13 t/tuần) 

II PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TPV       

 II.1 Hoạt động phục vụ giảng dạy             

13  Lập kế hoạch dạy học  Giờ/lần/thg 1 lần/tháng 1.33 9 12.00  

14 
Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ 

chuyên môn và nhà trường 

 Giờ/môn/ 

năm 
1 lần/năm 19.00 1 19 
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15 
Dự giờ chéo tại tổ/khối (dự giờ + góp ý rút kinh 

nghiệm giảng dạy) 

 
Giờ/tiết 2 tiết/ tháng 1.50 9 13.50 

 

16 
Sinh hoạt chuyên môn tổ (rút kinh nghiệm và 

kế hoạch hoạt động tiếp theo) 

 
Giờ/lần 2 lần/tháng 4.00 9 36.00 

 

17 
Tham gia lựa chọn sách GK, TLGD; đề nghị 

trang bị các TL tham khảo, thiết bị dạy học ... 

 
          

 

II.2  Hoạt động khác          0.00  

18 Họp hội đồng sư phạm + Họp công đoàn  lần/ tháng 1 lần/ tháng 2.00 9 18.00  

19 Tham gia công tác phổ cập giáo dục  giờ/lần 1 tuần/1 lần/năm 10.00 1 10.00  

 II.3 Học tập, bồi dưỡng (*)    5 tuần        

20 Thao giảng chuyên môn tại tổ  giờ/lần 2 lần/ năm 6.00 2 12.00  

21 Tham gia sinh hoạt chuyên đề tại tổ   giờ/lần 1 lần/năm 8.00 1 8.00  

22 Học chuyên đề do Sở tổ chức  giờ/modul 4 modul/năm 6.00 4 24.00  

23 Học chính trị, pháp luật trong hè  giờ/ngày 3 ngày /năm 8.00 3 24.00  

24 Học tập nghị quyết, các chỉ thị, thông tư  giờ/lần 3 lần/năm 3.00 3 9.00  

 III  CHUẨN BỊ-KẾT THÚC NĂM HỌC TCK            

25 Chuẩn bị khai giảng  Giờ/tuần 1 tuần/năm 4.00 1 4.00  

26 Chuẩn bị cơ sở vật chất lớp học đầu năm   Giờ/tuần 1 tuần/năm 4.00 1 4.00  

27 Chuẩ bị tổng kết năm học  Giờ/tuần 1 tuần/năm 4.00 1 4.00  

 IV NGHỈ NGƠI-NHU CẦU CẦN THIẾT TNN            

29 Thời gian nghỉ thứ 7, CN    105 ngày 840.00 1 840.00  

30 Thời gian nghỉ theo quy định (nghỉ lễ tết)    10 tuần/năm 400.00 1 400.00  

 

Chú ý: Khung tiêu chí tương tự cũng được xây dựng cho GV dạy các môn chuyên biệt và GV kiêm CHỦ NHIỆM lớp và GV kiểm TỔ 

TRƯỞNG/KHỐI TRƯỞNG chuyên môn trường TIỂU HỌC.  
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Bảng 6.3: Bộ chỉ số mức lao động của giáo viên bộ môn- Trung học cơ sở 

STT 

  

  

Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công việc  

  

  

Loại 

thời 

gian 

theo  

ĐM 

Đơn vị 

tính 

Quy định/kinh 

nghiệm/khảo sát thực 

tế 

  

  

QUY ĐỊNH  

 

Ghi chú 
Thời 

gian thực 

hiện 

(giờ) 

T.xuất- 

kh.lượn

g /năm 

Tổng 

thời gian 

năm học 

( giờ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I TÁC NGHIỆP-GIẢNG DẠY  TTN           

1 Lên lớp  giờ/ tiết 19 tiết/ tuần 0.75 665.00 498.75  

2 Soạn giáo án  Giờ/ tiết 0.75 giờ/ 1 tiết 1.00 665.00 665.00  

3 Chào cờ  Giờ/tiết 1 tiết/tuần 0.75 35.00 26.25  

4 Hoạt động ngoại khóa  Giờ/ lần 2 lần/ kỳ 3.00 4.00 12.00  

5 Soạn + Hoạt động ngoài giờ lên lớp  giờ/ tiết 4 tiết/ tháng 6.00 9.00 54.00  

6 Soạn + Dạy hoạt động hướng nghiệp  giờ/tiết 3 tiết/tháng 4.50 9.00 40.50  

7 Ra đề kiểm tra thường xuyên (miệng &15 phút)  Giờ/h. kỳ số lần ra đề/h.kỳ phụ 

thuộc nhóm môn học 

2.43 6.00 14.60 Kết quả khảo 

sát, tính toán 8 Chấm bài kiểm tra thường xuyên + Nhận xét  Giờ/ lớp  11.73 6.00 70.36 

9 Ra đề kiểm tra định kỳ (Bài giữa kỳ + Cuối kỳ  Giờ/ bài 2 lần/ học kỳ 9.50 4.00 38.00  

10 Chấm bài kiểm tra định kỳ + Nhận xét HS  Giờ/ lớp 2 lần/ học kỳ 35.92 4.00 143.69  

11 
Nhập điểm + Ghi nhận xét vào sổ theo dõi & 

đánh giá học sinh (Sổ con - Sổ cái) 

 
Giờ/ lần 

số lần nhập/hk phụ 

thuộc nhóm môn học 
8.51 2.00 17.02 

Khảo sát, tính 

toán 

12 Nhập điểm vào sổ điện tử 
 

Giờ/lần 
1 lần/kỳ/tổng số lớp 

dạy 
4.95 2.00 9.90 

 

13 
Họp với giáo viên các môn thống nhất hạnh 

kiểm cuối kỳ 

 
Giờ/ lần 1 lần/ kỳ/lớp 3.30 2.00 6.60 

 

14 Phụ đạo cho học sinh kém  giờ/ tuần 2 tiết/ tuần 1.50 35.00 52.50  

II PHỤC VỤ GIẢNG DẠY Tpv       

 II.1 Hoạt động liên quan đến kế hoạch công việc            

15 
Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ 

chuyên môn và nhà trường 

 
Giờ/lần 1 lần/1 năm 16.00 1.00 16.00 
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16 
Dự giờ chéo tại tổ/khối (dự giờ + góp ý rút kinh 

nghiệm giảng dạy) 

 
Tiết 18 tiết/ năm 2.00 9.00 18.00 

 

17 
Tham gia họp tổ chuyên môn (rút kinh nghiệm 

và kế hoạch hoạt động tiếp theo) 

 
Giờ/lần 2 lần/ tháng 3.00 9.00 27.00 

 

II.2  Hoạt động khác            

18 Họp hội đồng sư phạm + Họp công đoàn  Giờ/lần 1 lần/ tháng 1.50 9.00 13.50  

19 Tham gia công tác phổ cập giáo dục  Giờ/lần 2 lần/ năm 16.00 2.00 32.00  

 II.3 Học tập, bồi dưỡng thường xuyên    5 tuần       

20 Thao giảng chuyên môn tại tổ  giờ/lần 2 lần/ năm 7.50 2.00 15.00  

21 Tham gia sinh hoạt chuyên đề tại tổ   giờ/lần 2 lần/ năm 9.00 2.00 18.00  

22 Học chuyên đề do Sở, Phòng GD tổ chức  giờ/modul 4 modul/năm 7.50 4.00 30.00  

23 Học tập nghị quyết, chính trị, chỉ thị, thông tư  giờ/lần 1 lần/năm 2.50 2.00 5.00  

 III  CHUẨN BỊ-KẾT THÚC NĂM HỌC TCK           

24 Chuẩn bị năm học  Giờ/tuần 1 tuần/năm 8.00 1.00 8.00  

25 Kết thúc năm học  Giờ/tuần 1 tuần/năm 8.00 1.00 8.00  

 IV NGHỈ NGƠI-NHU CẦU CẦN THIẾT TNN           

26 Thời gian nghỉ thứ 7, CN    105 ngày 840.00 1.00 840.00  

27 Thời gian nghỉ theo quy định (hè, nghỉ lễ/tết...)    10 tuần/năm 400.00 1.00 400.00  

Chú ý: Khung tiêu chí tương tự cũng được xây dựng cho GV kiêm chủ nhiệm lớp và GV kiểm tổ trưởng/khối trưởng chuyên môn trường 

TRUNG HỌC CƠ SỞ 
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Bảng 6.4: Bộ tiêu chí-chỉ số mức lao động giáo viên bộ môn- Trung học phổ thông 

STT 

  

  

Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công việc  

  

  

Loại 

TG 

theo  

ĐM 

Đơn vị tính 

Quy định/kinh 

nghiệm/ khảo 

sát thực tế 

  

QUY ĐỊNH  

 

Ghi chú 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ) 

T. xuất- 

kh.lượng 

/ năm 

Tổng thời 

gian năm 

học (giờ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

I TÁC NGHIỆP-GIẢNG DẠY  TTN           

1 Lên lớp 
 

giờ/ tiết 16 tiết/ tuần  0.75 525.00 393.75 
không bao gồm 

Chào cờ + SHL 

2 
Soạn giáo án (không bao gồm soạn giáo án HĐ 

NGLL + Hướng nghiệp) 

 
Giờ/tiết   1.50 463.75 695.63 

Khảo sát, tính 

toán 

3 Chào cờ  Giờ/tiết 1 tiết/tuần 0.75 35.00 26.25  

4 
Hoạt động ngoại khóa (Hoạt động trải nghiệm theo 

môn học = Hoạt động theo chuyên đề) 

 
Giờ/ lần 2 chuyên đề/năm 4.00 2.00 8.00 

 

5 Soạn giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp  giờ/ tiết 4 tiết/ tháng 0.75 35.00 26.25  

6 Soạn giáo án hoạt động hướng nghiệp  giờ/tiết 3 tiết/tháng 2.25 9.00 20.25  

7 Ra đề kiểm tra thường xuyên (Miệng, 15 phút)  Giờ/học kỳ số lần ra đề/ hk  1.67 6.00 10.00 phụ thuộc 

nhóm môn học 
8 Chấm bài kiểm tra thường xuyên + Nhận xét  Giờ/ lớp  số lần chấm/ hk  10.00 6.00 60.00 

9 Ra đề kiểm tra định kỳ (Bài giữa kỳ + Cuối kỳ  Giờ/ bài 2 lần/ học kỳ 8.67 4.00 34.67  

10 Chấm bài kiểm tra định kỳ + Nhận xét HS  Giờ/ lớp 2 lần/ học kỳ 31.25 4.00 125.00  

11 
Nhập điểm + Ghi nhận xét vào sổ theo dõi & đánh 

giá học sinh (Sổ con - Sổ cái) 

 
Giờ/ lần số lần nhập/ hk  7.78 2.00 15.56 

phụ thuộc 

nhóm môn học 

12 Nhập điểm vào sổ điện tử  Giờ/lần 1 lần/kỳ/lớp dạy 2.29 2.00 4.58  

13 Họp với GV các môn thống nhất hạnh kiểm cuối kỳ  Giờ/ lần 1 lần/ kỳ/lớp 3.06 2.00 6.11  

14 Phụ đạo cho học sinh kém  giờ/ tuần 2 tiết/ tuần 1.50 35.00 52.50  

II PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TPV       

II.1  Hoạt động chuyên môn liên quan             

15 Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ  Giờ/lần 1 lần/1 năm 24.00 1.00 24.00  
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STT 

  

  

Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công việc  

  

  

Loại 

TG 

theo  

ĐM 

Đơn vị tính 

Quy định/kinh 

nghiệm/ khảo 

sát thực tế 

  

QUY ĐỊNH  

 

Ghi chú 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ) 

T. xuất- 

kh.lượng 

/ năm 

Tổng thời 

gian năm 

học (giờ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

chuyên môn và nhà trường 

16 
Dự giờ chéo tại tổ/khối (dự giờ + góp ý rút kinh 

nghiệm giảng dạy) 

 
Tiết 18 tiết/ năm 2.00 9.00 18.00 

 

17 
Tham gia họp tổ chuyên môn (rút kinh nghiệm và 

kế hoạch hoạt động tiếp theo) 

 
Giờ/lần 2 lần/ tháng 3.00 9.00 27.00 

 

 II.2  Hoạt động khác            

18 Họp hội đồng sư phạm + Họp công đoàn  Giờ/lần 1 lần/ tháng 1.50 9.00 13.50  

19 Tham gia công tác phổ cập giáo dục  Giờ/lần 2 lần/ năm 16.00 2.00 32.00  

 II.3  Học tập, bồi dưỡng thường xuyên    5 tuần       

20 Thao giảng chuyên môn tại tổ  giờ/lần 2 lần/ năm 8.25 2.00 16.50  

21 Tham gia sinh hoạt chuyên đề tại tổ   giờ/lần 2 lần/ năm 9.00 2.00 18.00  

22 Học chuyên đề do Sở tổ chức  giờ/modul 4 modul/năm 7.50 4.00 30.00  

23 Học tập nghị quyết, các chỉ thị, thông tư..  giờ/lần 1 lần/năm 8.00 2.00 16.00  

 III CHUẨN BỊ VÀ KẾT THÚC NĂM HỌC TCK         0.00  

24 Chuẩn bị năm học  Giờ/tuần 1 tuần/năm 8.00 1.00 8.00  

25 Kết thúc năm học  Giờ/tuần 1 tuần/năm 8.00 1.00 8.00  

 IV NGHỈ NGƠI VÀ NHU CẦU CẦN THIẾT TNN           

26 Thời gian nghỉ thứ 7, CN    105 ngày 840.00 1.00 840.00  

27 Thời gian nghỉ theo quy định (nghỉ hè, lễ/tết...)    10 tuần/năm 400.00 1.00 400.00  

Chú ý: Khung tiêu chí tương tự cũng được xây dựng cho GV kiêm chủ nhiệm lớp và GV kiểm tổ trưởng/khối trưởng chuyên môn trường 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
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6.3. Nghiên cứu thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ giáo viên PT 

6.3.1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Mục tiêu.  Mục tiêu của thử nghiệm là áp dụng thử, đánh giá lại và điều chỉnh 

bộ tiêu chí & chỉ số mức LĐ GV PT đã được đề xuất qua các nghiên cứu trước đó 

(Chương trình GDPT hiện hành 2006 và Chương trình GDPT mới 2018).  

 -Đối tượng và phạm vi. Đối tượng thử nghiệm bao gồm: GV bộ môn; GV chủ 

nhiệm lớp và GV kiêm TT tổ CM tại các trường PT, và được thực hiện trong Học kỳ I, 

năm học 2020-2021 tại một số trường thuộc các tỉnh, thành phố trong bảng sau.  

Bảng 6.5: Các trường Thử nghiệm bộ tiêu chí – chỉ số mức LĐ GVPT   

Khu vực miền Bắc Khu vực miền Trung 

(TP Đà Nẵng) 

Khu vực miền Nam 

(Tỉnh Sóc trăng)  Hà Nội Yên Bái, Hà giang 

Cấp Tiểu học: 

trường có quy mô từ 

28 lớp trở lên. 

Cấp THCS & THPT: 

trường có quy mô từ 

30 lớp trở lên. 

Cấp Tiểu học: 

trường có quy mô từ 

18 lớp trở lên 

Cấp THCS & THPT: 

trường có quy mô từ 

25 lớp trở lên 

Cấp Tiểu học: trường 

có quy mô từ 28 lớp 

trở lên) 

Cấp THCS & THPT: 

trường có quy mô từ 

30 lớp trở lên. 

Cấp Tiểu học: 

trường có quy mô 

từ 18 lớp trở lên) 

Cấp THCS & 

THPT: trường có 

quy mô từ 25 lớp 

trở lên 

Nguồn: Tổng hợp của đề tài 

6.3.2 Quy trình triển khai thử nghiệm bộ tiêu chí-chỉ số mức LĐ GVPT 

Trên cơ sở đề xuất khung tiêu chí, chỉ số mức LĐ từ các đề tài nhánh có liên quan, 

nhóm nghiên cứu thử nghiệm tiến hành xây dựng bộ công cụ thử nghiệm. Sau đó tổ chức 

triển khai thử nghiệm tại các trường được chọn. Số liệu được thu thập, tổng hợp, phân 

tích, đối sánh và đề xuất hoàn thiện. Trong nghiên cứu thử nghiệm, Bộ công cụ triển 

khai bao gồm: Phiếu hướng dẫn phỏng vấn sâu/ tọa đàm; ii) Phiếu thu thập ý kiến về bộ 

tiêu chí chỉ số mức lao động; và iii) Phiếu ghi chép nhật ký công việc. 

6.4. Thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số về ĐMLĐ cấp TIỂU HỌC 

Mẫu nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành khảo sát tại 05 trường TH thuộc 4 tỉnh/ 

thành phố (Hà Nội, Yên Bái, Đà Nẵng, Sóc Trăng). Trong thử nghiệm số GV tham gia 

phỏng vấn sâu, tọa đàm và ghi nhật ký công việc lần lượt là  25, 45 và 46 (116 GV).   

6.4.1 Kết quả thử nghiệm, đề xuất điều chỉnh tiêu chí, chí số mức LĐ giáo viên TH 

6.4.1.1. Nhóm giáo viên giảng dạy các môn văn hóa và các môn chuyên biệt.  

• Hoạt động giảng dạy các môn văn hóa và các môn chuyên biệt.  

Bảng 6.6: Điều chỉnh bộ tiêu chí hoạt động giảng dạy sau thử nghiệm-GV TH 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ 

trước thử nghiệm 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ đề xuất    

sau thử nghiệm 

1 Soạn giáo án 1 Soạn giáo án + ch.bị đồ dùng dạy học 

2 Chuẩn bị đồ dùng giảng dạy 

3 

 

Lên lớp 2 Lên lớp 

3 Chào cờ 

4 Sinh hoạt lớp 
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5 Hoạt động ngoại khóa 

4 Nhận xét bài cho HS trong ngày  6 Nhận xét bài cho HS trong ngày  

5 Ra đề kiểm tra giữa kỳ (lớp 4 &5) 7 Ra đề kiểm tra giữa kỳ (lớp 4&5) + đáp án 

6 Chấm bài kiểm tra giữa kỳ 8 Chấm bài kiểm tra giữa kỳ + chấm chéo & 

viết nhận xét trong bài 

7 Nhập điểm và nhận xét 9 Nhập điểm, nhận xét, vào sổ điện tử 

8 Ra đề thi cuối kỳ 10 Ra đề thi cuối kỳ: ma trận đề + đề thi 

9 Chấm thi cuối kỳ 11 Chấm thi cuối kỳ 

10 Nhập điểm thi và nhận xét 12 Nhập điểm, nhận xét cuối kỳ, vào sổ điện 

tử  

10 tiêu chí 13 tiêu chí 

• Các hoạt động khác 

Với phương pháp tiếp cận tương tự, qua các hoạt động khác của GV tiểu học 

(ngoài nhiệm vụ dạy học) cũng có những điều chỉnh và được tổng hợp như sau: 

Bảng 6.7: Tổng hợp điều chỉnh tiêu chí hoạt động khác sau thử nghiệm- TH 

 Danh mục tiêu chí nhiệm vụ trước 

thử nghiệm 

 Danh mục tiêu chí nhiệm vụ đề xuất         

sau thử nghiệm 

  Hoạt động phục vụ giảng dạy 

6 tiêu chí 4 tiêu  chí 

  Hoạt động khác và đào tạo bồi dưỡng GV 

6 tiêu chí 7 tiêu chí 

 

• Nhóm GV kiêm nhiệm 

Bảng 6.8: Điều chỉnh tiêu chí hoạt động GV kiêm nhiệm sau thử nghiệm-GVTH 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ trước 

thử nghiệm 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ đề 

xuất sau thử nghiệm 

  Hoạt động chủ nhiệm lớp   

14 tiêu chí 11 tiêu chí 

  Hoạt động quản lý – Tổ trưởng tổ CM   

8 tiêu  chí 7 tiêu  chí 

6.4.3 Tổng hợp Kết quả thử nghiệm và đề xuất điều chỉnh về chỉ số mức LĐ-GVTH  

Tổng hợp điều chỉnh các tiêu chí nhiệm vụ, công việc bộ chỉ số của GV, như sau: 

• Vị trí giáo viên dạy các môn văn hóa (tham khảo phụ lục 9.1 BC tổng hợp). 

+ 10 tiêu chí có chỉ số tăng với biên độ dao động tăng từ 33% đến 533% 

+ 08 tiêu chí có chỉ số giảm với biên độ dao động giảm từ 18% đến 74% 

• Vị trí giáo viên dạy các môn chuyên biệt và Tổng phụ trách Đội TNTP HCM. 

+ 06 tiêu chí thêm mới 

+ 10 tiêu chí có chỉ số tăng với biên độ dao động tăng từ 33% đến 533% 

+ 07 tiêu chí có chỉ số giảm với biên độ dao động giảm từ 18% đến 93% 

• Vị trí chủ nhiệm lớp- áp dụng cho phương thức tổ chức 2 buổi/ngày. 
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+ 03 tiêu chí thêm mới (chuẩn bị cho sinh hoạt chào cờ/ quản lý HS đầu giờ & 

cuối giờ/ phụ đạo học sinh kém) và 06 tiêu chí bị loại bỏ. 

+ 03 tiêu chí có chỉ số điều chỉnh tăng với biên độ tăng từ 71% đến 350%. 

+ 03 tiêu chí có chỉ số điều chỉnh giảm với biên độ giảm từ 25% đến 87%. 

• Vị trí quản lý tổ bộ môn (phụ lục 9.4): 

+ 01 tiêu chí bị loại bỏ. 

+ 02 tiêu chí có chỉ số điều chỉnh tăng với biên độ tăng từ 9% đến 700%. 

+ 02 tiêu chí có chỉ số điều chỉnh giảm với biên độ giảm từ 3% đến 58%. 

6.5. Thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ tại trường TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Mẫu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tiến hành khảo sát, thử nghiệm tại 04 trường 

THCS thuộc 04 tại các địa phương và theo tiêu chuẩn đã trình bày ở phần trước. Trong 

nghiên cứu thử nghiệm số GV tham gia phỏng vấn sâu, tọa đàm và ghi nhật ký công 

việc lần lượt là 19, 34 và 36 (tổng số 89 GV).   

6.5.1. Kết quả thử nghiệm, đề xuất điều chỉnh bộ tiêu chí mức LĐ  GV THCS 

Bộ tiêu chí đề xuất xây dựng cho 03 nhóm GV như dưới đây: 

6.5.1.1. Kết quả thử nghiệm và điều chỉnh giáo viên Bộ môn 

• Thử nghiệm và điều chỉnh hoạt động giảng dạy GV bộ môn 

Bảng 6.9: Điều chỉnh tiêu chí hoạt động giáo viên BM (dạy 1-3 môn)- THCS 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ 

trước thử nghiệm 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ đề xuất sau 

thử nghiệm 

1 Lên lớp 1 Lên lớp 

2 Soạn giáo án 2 Soạn giáo án 

3 Chào cờ 

  4 Hoạt động ngoại khóa 

3 Ra đề kiểm tra thường xuyên (15 

phút, 1 tiết, 2 tiết) 
5 Ra đề kiểm tra thường xuyên (Miệng & bài 

15 phút) 

4 Chấm bài kiểm tra thường xuyên 6 Chấm, nhận xét bài kiểm tra thường xuyên 

5 Ra đề kiểm tra định kỳ 7 Ra đề kiểm tra định kỳ (giữa kỳ + Cuối kỳ) 

6 Chấm bài kiểm tra định kỳ 8 Chấm bài kiểm tra định kỳ + Nhận xét HS 

7 Nhập điểm vào sổ điểm 9 Nhập điểm + Ghi nhận xét vào sổ theo dõi & 

đánh giá học sinh 

8 Nhập điểm vào sổ gọi tên ghi điểm 10 Nhập điểm vào sổ điện tử 

9 Họp với giáo viên CN lớp thống 

nhất hạnh kiểm hàng tháng 
11 Họp với giáo viên các môn thống nhất hạnh 

kiểm cuối kỳ 

10 Họp với giáo viên các môn thống 

nhất hạnh kiểm cuối kỳ 
  

11 Giải quyết mối quan hệ với phụ 

huynh & học sinh 
  

11 tiêu chí 11 tiêu chí 
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Bảng 6.10:Điều chỉnh tiêu chí hoạt động phục vụ, GV BM dạy 1-3 môn- THCS 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ 

trước thử nghiệm 

STT Danh mục tiêu chí nhiệm vụ đề xuất sau 

thử nghiệm 

  Hoạt động phục vụ giảng dạy   

1 Xây dựng kế hoạch giảng dạy cá 

nhân 

1  Lập kế hoạch bài dạy 

2 Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của 

tổ chuyên môn và nhà trường 

2 Dự giờ chéo 3 Dự giờ chéo tại tổ/khối (dự giờ + góp ý rút 

kinh nghiệm giảng dạy) 

3 Tham gia họp tổ chuyên môn 4 Sinh hoạt chuyên môn tổ (rút kinh nghiệm 

và kế hoạch hoạt động tiếp theo) 

4 Tham gia họp nhóm chuyên môn   

5 Chuẩn bị cho thao giảng   

5  tiêu chí 4 tiêu chí 

• Thử nghiệm và điều chỉnh hoạt động khác-GV bộ môn 

Bảng 6.11: Điều chỉnh tiêu chí hoạt động khác GV BM - THCS 

Tiêu chí nhiệm vụ trước thử nghiệm Tiêu chí nhiệm vụ đề xuất sau thử nghiệm 

 Hoạt động phục vụ giảng dạy và học tập, bồi dưỡng GV 

6 tiêu  chí 6 tiêu chí 

 

• Nhóm vị trí giáo viên kiêm nhiệm 

Bảng 6.12: Điều chỉnh tiêu chí nhiệm vụ Giáo viên kiêm nhiệm-THCS 

Tiêu chí nhiệm vụ trước thử nghiệm Tiêu chí nhiệm vụ đề xuất sau thử nghiệm 

 Hoạt động QL- GV chủ nhiệm lớp 

15 tiêu chí 13 tiêu chí 

 Hoạt động QL- Tổ trưởng tổ CM 

9 tiêu chí 12 tiêu chí 

 

Tổng hợp kết quả điều chỉnh tiêu chí, chỉ số mức LĐ- giáo viên THCS 

• Vị trí giáo viên dạy các môn:  

+ 06 tiêu chí được bổ sung & 17 tiêu chí bị loại bỏ. 

+ 07 tiêu chí có chỉ số tăng với biên độ dao động tăng từ 33% đến 533%. 

+ 06 tiêu chí có chỉ số giảm với biên độ dao động giảm từ 14% đến 79%. 

• Vị trí chủ nhiệm lớp:  

+ 03 tiêu chí thêm mới & 05 tiêu chí số bị loại bỏ. 

+ 03 tiêu chí có chỉ số điều chỉnh tăng với biên độ tăng từ 17% đến 200%. 

+ 05 tiêu chí có chỉ số điều chỉnh giảm với biên độ tăng từ 5% đến 89%. 

• Vị trí quản lý tổ bộ môn:  

+ 03 tiêu chí được thêm mới.  

+ 01 chỉ số điều chỉnh tăng.  

+ 08 chỉ số điều chỉnh giảm với biên độ dao từ 5% đến 56%. 
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6.6 Thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số về mức LĐ giáo viên THPT 

6.6.1. Mô tả mẫu nghiên cứu thử nghiệm 

Mẫu nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành khảo sát tại 04 trường THPT thuộc 04 

tỉnh/thành phố, 95 GV tham gia (PV sâu: 21, Tọa đàm: 35 và ghi nhật ký công việc 39) 

6.6.2. Kết quả thử nghiệm, một số đề xuất điều chỉnh tiêu chí mức LĐ GV THPT 

• Tiêu chí thời gian làm nhiệm vụ của GIẢNG DẠY giáo viên THPT (đề xuất) 

STT Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công việc 

 Hoạt động giảng dạy 

1 Lên lớp 

2 Soạn giáo án  

3 Chào cờ 

4 
Hoạt động ngoại khóa (Hoạt động trải nghiệm theo môn học = Hoạt động theo 

chuyên đề) 

5 Ra đề kiểm tra thường xuyên (Miệng & bài 15 phút) 

6 Chấm bài kiểm tra thường xuyên + Nhận xét 

7 Ra đề kiểm tra định kỳ (Bài giữa kỳ + Cuối kỳ 

8 Chấm bài kiểm tra định kỳ + Nhận xét HS 

9 Nhập điểm + Ghi nhận xét vào sổ theo dõi & đánh giá học sinh (Sổ con - Sổ cái) 

10 Nhập điểm vào sổ điện tử 

11 Họp với giáo viên các môn thống nhất hạnh kiểm cuối kỳ 

12 Phụ đạo cho học sinh kém 

 12 tiêu chí 

Ghi chú: Các chỉ tiêu cụ, chỉ số thể tính toán tương tự các trường PT công lập khác 

• Tiêu chí thời gian làm nhiệm vụ khác giáo viên THPT (đề xuất) 

STT Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công việc  

1 Các hoạt động ngoài nhiệm vụ chính (dạy học) 9 tiêu chí 

 2 Hoạt động liên quan đến công việc của Tổ/Khối 3 tiêu chí 

3 Tham dự cuộc họp và tham gia phổ cập giáo dục 2 tiêu chí 

4 Học tập, bồi dưỡng thường xuyên 4 tiêu chí 

5 Chuẩn bị & Kết thúc năm học 2 tiêu chí 

Tổng số 20 tiêu chí 

 Tổng số tiêu chí nhiệm vụ/công việc GV bộ môn THPT là 32 tiêu chí 

Ghi chú: Các chỉ tiêu cụ, chỉ số thể tính toán tương tự các trường PT công lập khác 

• Các tiêu chí nhiệm vụ giáo viên kiêm nhiệm  

Bảng 6.13: Tiêu chí nhiệm vụ giáo viên kiêm nhiệm- THPT (đề xuất) 

STT Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công việc  Số tiêu chí 

1 Nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 14 (nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp) 

2 Nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn 12 (nhiệm vụ giáo viên tổ trưởng CM) 
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6.7. Thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ giáo viên trường CHUYÊN BIỆT 

6.7.1. Mô tả mẫu nghiên cứu thử nghiệm trường các trường CHUYÊN BIỆT 

Đề tài nghiên cứu tiến hành khảo sát, thử nghiệm tại các trường chuyên biệt thuộc 

Hà Giang và TPHà Nội. Trong nghiên cứu thử nghiệm số GV tham gia phỏng vấn sâu, 

tọa đàm và ghi nhật ký công việc lần lượt là 12, 24 và 30 (tổng số 66 GV).  Như đã phân 

tích ở phân trên về đặc thù khối trường CB, phương pháp thực hiện thử nghiệm cũng áp 

dụng cho cả các tiêu chí tương tự và đặc thù so với các trường thông thường.  

6.7.2. Kết quả thử nghiệm tiêu chí-chỉ số mức LĐ, GVBM, THPT CHUYÊN 

- Bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ GV bộ môn- THPT CHUYÊN có 5 nhóm tiêu chí và 

33 tiêu chí cụ thể. 

- Tiêu chí-chỉ số mức LĐ GV CHỦ NHIỆM trường THPT CHUYÊN có 2 nhóm 

tiêu chí chính và 17 tiêu chí cụ thể. 

- Tiêu chí-chỉ số mức LĐ GV kiêm TTtổ CM- trường CHUYÊN có 4 nhóm tiêu 

chí chính và 11 tiêu chí cụ thể. 

6.7.3. Thử nghiệm  bộ tiêu chí, chỉ số mức TG làm việc giáo viên trường PTDTNT 

- Bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ GV bộ môn- THPT DTNT có 5 nhóm tiêu chí và 43 

tiêu chí cụ thể. 

- Tiêu chí-chỉ số mức LĐ GV CHỦ NHIỆM, TT tổ CM  tương tự các trường thông 

thường. 

- Tiêu chí-chỉ số mức LĐ GV kiêm TT tổ CM- TRƯỜNG CHUYÊN có 4 nhóm 

tiêu chí chính và 11 tiêu chí cụ thể. 

6.7.4. Bộ tiêu chí, chỉ số mức TGLV giáo viên trường LIÊN CẤP 

Trường PT liên cấp học không có chương trình riêng. Do vậy, tùy theo loại hình 

trường và cấp học mà có thể áp dụng cho các nhóm GV cụ thể của các trường phổ thông 

có nhiều cấp học một trong những bộ tiêu chí, chỉ số về mức công việc được tổng hợp 

trong các cấp, trường PT thông thường tương ứng. 

Như vậy, nghiên cứu thử nghiệm đã phân tích và đề xuất một số điều chỉnh về các 

tiêu chí và chỉ số mức lao động GV các trường phổ thông các cấp. Các nội dung này đã 

được đưa vào trong bộ tiêu chí trong chương đề xuất mức LĐ giáo viên phổ thông. 
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Chương 7 

ĐỀ XUẤT MỨC LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÁC CẤP 

7.1. Quan điểm và hướng tiếp cận về mức LĐ giáo viên trường phổ thông 

7.1.1. Quan điểm về định mức lao động 

• Mức LĐ nói chung phải được tiếp cận từ góc độ tổ chức lao động khoa học để 

hợp lý hóa, hiệu quả hóa quá trình làm việc của người LĐ và đi liền với phân công và 

hiệp tác lao động trong tổ chức. 

• Định mức LĐ phải đảm bảo được NSLĐ và hiệu quả làm việc đồng thời có sự 

cân đối giữa thời gian làm việc và nhiệm vụ được giao. Không tính và đưa vào mức LĐ 

những công việc không nằm trong các quy định theo các văn bản quản lý hiện hành.  

• Mức LĐ sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi của tổ chức (về sứ mệnh, mục tiêu, 

chiến lược, quy trình phương pháp v.v) 

• Mức LĐ phải được sử dụng như là một trong những cơ sở quan trọng trong dự 

báo nhu cầu NS trong các trường PT cũng như trong  phạm vi toàn ngành GD&ĐT. 

7.1.2. Hướng tiếp cận và cơ sở đề xuất mức lao động giáo viên phổ  thông 

- Mức lao động GV phải tiếp cận dựa trên tính chất và đặc điểm công việc, yêu cầu 

nhiệm vụ và môi trường làm việc của GV trong quá trình dạy học và giáo dục.  

- Tối đa hóa việc lượng hóa mức thời gian hoàn thành công việc theo mức LĐ (để đảm 

bảo tính rõ ràng, minh bạch hơn về quá trình làm việc của GV trong các trường PT.  

- Không quá “máy móc” chỉ dựa trên các tính toán mang tính chuyên môn kỹ thuật 

đơn thuần khi xây dựng và đề xuất mức LĐ cho GV mà cần chú ý đến các yêu cầu 

đặc thù về tính sáng tạo, chủ động của GV trong dạy học.   

- Mức lao LĐ, một mặt cần có sự thống nhất chung mang tính toàn ngành, mặt khác 

cần tiếp cận và áp dụng phù hợp với điều kiện của mỗi cơ sở giáo dục và tăng sự tự 

chủ cho các trường (cả trong định mức LĐ và định biên GV). 

- Mức và định mức LĐ của GV phải là cơ sở và có tác động tạo động lực, nỗ lực tích 

cực, chủ động và sáng tạo, không làm gia tăng áp lực căng thẳng không cần thiết đối 

với GV, góp phần vào tạo dựng môi trường GD lành mạnh, chất lượng, hiệu quả. 

7.2. Đề xuất mức lao động giáo viên TIỂU HỌC 

- Về đối tượng- GV trong trường Tiểu học. Đó là GV bộ môn (dạy các môn văn hóa) 

và GV dạy môn chuyên biệt; GV Chủ nhiệm và GV tổ/khối trưởng chuyên môn.  

- Các tiêu chuẩn để định mức: Mức LĐ GVTH được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn 

về Điều kiện CSVC, trang thiết bị ở mức Chuẩn quốc gia đối với trường TH (Thông tư 

17/2018/TT-BGDĐ). Các chương trình bao gồm Chương trình năm 2006 (1 buổi và 2 

buổi) và Chương trình mới (2018, 2 buổi), có sử dụng máy tính ở trình độ cơ bản trong 

giảng dạy và theo quy mô chuẩn 35 học sinh/lớp (trường có quy mô lớn hơn sẽ có những 

điều chỉnh tương ứng). Thời gian làm việc để tính mức trong năm học là 35 tuần học 

(1400 giờ/năm) trong khung thời gian chung 42 tuần/năm   
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- Lộ trình. Nhóm nghiên cứu tính theo lộ trình áp dụng mức LĐ cho đổi mới giáo dục 

làm căn cứ để đề xuất (Thông tư số 32/TT-BGDĐT) đề xuất như sau:  

+ Giai đoạn 1: Chuyển đổi, từ năm 2020 đến 2025, mức LĐ áp dụng Chương 

trình 2006 và/hoặc Mức Chương trình 2018A 

+ Giai đoạn 2: Ổn định, sau 2025, mức LĐ áp dụng với Chương trình 2018 B 

7.2.3. Đề xuất tiêu chí – chỉ số mức LĐ giáo viên TH cho Giai đoạn 1 (chuyển đổi) 

Các mức LĐ nói trên được trình bày trong các biểu đề xuất sau đây:
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7.2.3.1. Đề xuất tiêu chí-chỉ số mức LĐGV, CT 2006 và CT 2018A -TIỂU HỌC 

(a1) Giáo viên dạy môn văn hóa (GVBM) 

Bảng 7.1: Đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ GVTH dạy các môn VĂN HÓA- Ch.trình 2006 và Ch.trình 2018A 

STT Danh mục nhiệm vụ/ nội dung 

công việc 

GV chuyên môn Tiểu học 

Đơn vị 

tính 

Tiêu chuẩn theo 

quy định 

CHƯƠNG TRÌNH 

2006  

CHƯƠNG TRÌNH 

2018A 
 

GHI CHÚ 

Dạy 1 buổi Dạy 1 buổi Dạy 2 buổi Dạy 2 buổi 

1 2 3 5 6 7 8 9 

 TRONG NĂM HỌC   1622.89 1622.89 1674.75  

I HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 
  

1457.4 1457.4 1479.35    

1 
Soạn giáo án + chuẩn bị đồ dùng dạy 

học 
giờ/tiết  700.00 700.00 700.000 

 

2 Lên lớp giờ/tiết 20 tiết/ tuần  441.00 441.00 441.00 

không bao gồm 

chào cờ & SH lớp 

TB 37,8 ph/tiết 

3 Chào cờ Giờ/tiết 1 tiết/tuần 20.42 20.42 20.42   

4 Sinh hoạt lớp Giờ/tiết 1 tiết/tuần 35.00 35.00 35.00  

5 Hoạt động ngoại khóa Giờ/lần 1 lần/học kỳ  18.72 18.72 28.08 (1tiết nk=3tiết  dạy) 

6 
Ra đề kiểm tra giữa kỳ (lớp 4 &5) + 

đáp án 

giờ/lớp/3

5hs/kỳ 
Toán, Tiếng Việt 12.00 12.00 15.60 

TT 22/2020 (1 bài 

giữa kỳ, khối 4&5/ 

môn) 

7 
Chấm bài kiểm tra giữa kỳ + chấm 

chéo & viết nhận xét trong bài 

giờ/lớp/3

5hs/kỳ 
Toán, Tiếng Việt 10.50 10.50 10.50 

  

8 
Nhập điểm, nhận xét giữa kỳ vào sổ 

điện tử 

giờ/lớp/3

5hs/kỳ 
Toán, Tiếng Việt 3.66 3.66 3.66 

  

9 Ra đề thi cuối kỳ: ma trận đề + đề thi giờ/lần/kỳ Tất các môn VH 30.00 30.00 39.00   

10 Chấm thi cuối kỳ giờ/lớp/kỳ Tất các môn VH 26.25 26.25 26.25  35 học sinh 

11 
Nhập điểm và nhận xét cuối kỳ vào 

sổ điện tử  

giờ/lớp/3

5hs/kỳ 
Tất các môn VH 6.71 6.71 6.71 
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12 Nhận xét bài cho học sinh trong ngày  
giờ/lớp/3

5hs/ngày 
Toán, Tiếng Việt  153.13 153.13 153.13 

 (TB 13 tiết/ tuần) 

II PHỤC VỤ GIẢNG DẠY   
 

80.5 80.5 110.4   

II.1 Hoạt động phuc vụ giảng dạy       

13  Lập kế hoạch bài dạy Giờ/lần/thg 1 lần/tháng 12.00 12.00 18.00  TT 28/2020 

14 
Tham gia xây dựng kế hoạch giáo 

dục của tổ và nhà trường 

Giờ/môn/

năm 
1 lần/năm 19 19 28.50 

TT 28/2020 

15 
Dự giờ chéo tại tổ/khối (dự giờ + góp 

ý rút kinh nghiệm giảng dạy) 
Giờ/tiết 2 tiết/ tháng 13.50 13.50 13.50 

Quy định 18 

tiết/năm học 

16 
Sinh hoạt chuyên môn tổ (rút kinh 

nghiệm, kế hoạch h.động tiếp theo) 
Giờ/lần 2 lần/tháng 36.00 36.00 50.40 

1 lần/năm 

17 
Tham gia lựa chọn sách GK; tài liệu 

khảo, trang thiết bị dạy học ... 
        

Thông tư 28/2020 

II.2 Hoạt động khác   28 28 28   

18 Họp HĐ sư phạm + Họp công đoàn lần/ tháng 1 lần/ tháng 18.00 18.00 18.00 kết hợp 

19 Tham gia công tác phổ cập giáo dục giờ/lần 1 tuần/1 lần/năm 10.00 10.00 10.00  

II.3 Học tập, bồi dưỡng    77 77 77  

20 Thao giảng chuyên môn tại tổ giờ/lần 2 lần/ năm 12.00 12.00 12.00  

21 Tham gia sinh hoạt chuyên đề tại tổ  giờ/lần 1 lần/năm 8.00 8.00 8.00 PP, ND dạy mới 

22 Học chuyên đề do Sở tổ chức giờ/modul 4 modul/năm 24.00 24.00 24.00  

23 Học chính trị, pháp luật trong hè giờ/ngày 3 ngày /năm 24.00 24.00 24.00  

24 Học tập nghị quyết, chỉ thị, thông tư giờ/lần 3 lần/năm 9.00 9.00 9.00  

III CHUẨN BỊ & KẾT THÚC NĂM HỌC   8 8 8  

25 Chuẩn bị khai giảng Giờ/tuần 1 tuần/năm 4.00 4.00 4.00   

26 Chuẩn bị CSVC lớp học đầu năm  Giờ/tuần 1 tuần/năm 4.00 4.00 4.00 
 

27 Chuẩn bị tổng kết năm học Giờ/tuần 1 tuần/năm 4.00 4.00   

VI THỜI GIAN NGHỈ NGƠI        

29 Thời gian nghỉ thứ 7, CN   105 ngày 840.00 840.00 840.00   

30 Thời gian nghỉ theo quy định (9 ngày)   10 tuần/năm 400.00 400.00 400.00 nghỉ lễ, tết 

Chú ý: Khung tính toán trên cũng áp dụng cho các GV dạy các môn chuyên biệt và giáo viên kiêm nhiệm trường TH 
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(a 2). Tổng hợp CHUNG mức LĐ cho GV dạy các môn văn hóa (GVBM) và  môn CHUYÊN BIỆT 

Bảng 7.2: Tổng hợp mức tiêu hao thời gian lao động cho Hoạt động giảng dạy giáo viên Tiểu học (ĐỀ XUẤT) 

STT Nội dung công việc hoạt động giảng dạy GV TH Đơn vị 

tính 

MỨC CHƯƠNG TRÌNH 2006 MỨC CHƯƠNG TRÌNH 2018A    

Giáo viên BM Giáo viên CB Giáo viên BM Giáo viên CB 

1 Số tiết giảng trong tuần (không tính CV chủ nhiệm*) Tiết 20 tiết/ tuần  23 tiết/tuần 20 tiết/tuần  23 tiết/ tuần 

2 Thời gian hao phí trung bình cho 1 tiết giảng Giờ/tiết 2.08 1.70 3.11 2.23 

3 Tổng Thời gian hao phí cho hoạt động giảng dạy Giờ/năm 1457,38 1364,89  1479.35 1793.23 

4 Tổng Quỹ thời gian làm việc/năm Giờ/năm 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 

5 Thời gian tính toán thực tế/thời gian theo quy định % 104% 97% 106% 128% 

6 Thời gian giảng vượt trên quy định Tiết/tuần 0.79 -0.59 0.73 5.04 

Ghi chú: (*) Giáo viên dạy văn hóa làm chủ mhiệm được giảm trừ 3 tiết  

ĐỀ XUẤT:  

Chương trình 2006: Giữ nguyên số tiết dạy hiện nay đối với GV  Tiểu học dạy chương trình hiện tại: 20 tiết đối với GV dạy các môn 

văn hóa (cũng là GV chủ nhiệm) và 23 tiết đối với giáo viên dạy các môn chuyên biệt 

Chương trình 2018A: Giữ nguyên số tiết dạy như hiện nay đối với giáo viên Tiểu học dạy các môn văn hóa chương trình mới (2018) 

là 20 tiết dạy, và giảm xuống còn 20 tiết đối với giáo viên dạy các môn chuyên biệt (môn nhạc, họa, thể dục…).  

(b). Mức lao động GV CHỦ NHIỆM  

Bảng 7.3: Tổng hợp mức  lao động cho Nhiệm vụ chủ nhiệm lớp  TIỂU HỌC   

STT Nội dung  

 

Đơn vị 

tính 

CHƯƠNG TRÌNH 2006 CHƯƠNG TRÌNH 2018A    

Dạy 1 buổi Dạy 2 buổi Dạy 2 buổi 

1 Tổng thời gian hao phí cho các nhiệm vụ chủ nhiệm Giờ/năm 359.95 403.70 484.74 

2 Tổng Thời gian hao phí giảm trừ cho nhiệm vụ chủ nhiệm theo quy định Giờ/năm 105.00 105.00 105.00 

3 Số tiết cần được giảm trừ thêm/ tuần  Tiết/tuần 1.94 2.54 1.45 

4 Tổng số tiết CẦN ĐƯỢC giảm trừ / tuần Tiết/tuần 4,94 5,54 4,45 

ĐỀ XUẤT:   - Chương trình 2006: Giáo viên CN cần giảm thêm  1,5 - 2 tiết (tức miễn giảm từ 4,5 đến 5 tiết/tuần) 

- Chương trình 2018A: Giáo viên CN cần giảm thêm ít nhất từ 1 - 1,5 tiết (tức….) 
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(c). Mức LĐ GV TỔ TRƯỞNG/KHỐI TRƯỜNG chuyên môn-TH 

Bảng 7.4: Tổng hợp mức Lao động cho Nhiệm vụ Quản lý Tổ chuyên môn TIỂU HỌC 

STT Nội dung  

 

Đơn vị 

tính 

CHƯƠNG TRÌNH 2006 CHƯƠNG TRÌNH 2018A    

Dạy 1 buổi Dạy 2 buổi Dạy 2 buổi 

1 Tổng thời gian hao phí cho các nhiệm vụ Quản lý Tổ chuyên môn Giờ/ năm 359.95 403.70 136.91 

2 
Tổng Thời gian hao phí giảm trừ cho nhiệm vụ Quản lý Tổ chuyên 

môn theo quy định 
Giờ/ năm 105.00 105.00 105.00 

3 Số tiết nhiều hơn so với quy định Tiết/tuần 1.80 1.80 1.74 
 

ĐỀ XUẤT:  

 - Chương trình 2006 và 2018 A: Giáo viên Tổ trưởng/khối trưởng cấp TH cần giảm thêm từ 1 đến 1,5 tiết . Tức tối thiểu giảm trừ 

4 tiết/Tuần 

 

(d). Mức định biên GIÁO VIÊN trường TH   

Bảng: 7.5: Đề xuất định biên giáo viên Tiểu học 

STT Nội dung  

 

Đơn vị tính CHƯƠNG TRÌNH 2006 CHƯƠNG TRÌNH 2018A    

Dạy 1 buổi Dạy 2 buổi Dạy 2 buổi 

1 Quy mô lớp đến 35 học sinh Giáo viên/ lớp 1.58 1.61 1.74 

2 Quy mô lớp 35 đến 45 học sinh Giáo viên/ lớp 1.70 1.74 1.86 

3 Quy mô lớp trên 45 học sinh Giáo viên/ lớp 1.86 1.92 2.05 
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7.2.4. Đề xuất tiêu chí – chỉ số mức LĐ giáo viên TH cho giai đoạn 2 (ổn định) 

Cũng tương tự như phương pháp và cách tính  pháp và cách tính tương tự 

như trên, nhóm nghiên cứu xin được đề xuất như sau: 

7.2.4.1. Mức lao động của giáo viên dạy các môn VĂN HÓA và môn CHUYÊN BIÊT 

ĐỀ XUẤT: Chương trình 2018B (đã ổn định) 

- GV TH dạy các môn VH (cũng là GVCN): Giảm 1 tiết dạy đối với còn 19 tiết.  

- GVTH dạy môn CB: Tăng thêm 1 tiết dạy như hiện nay đối với, lên 24 tiết.  

7.2.4.2. Mức lao động của giáo viên cho nhiệm vụ CHỦ NHIỆM-GV CHỦ NHIỆM 

Chương trình 2018B -TIỂU HỌC 

ĐỀ XUẤT: Chương trình 2018B (đã ổn định) 

- GV chủ nhiệm cấp TH: giảm thêm từ 2 tiết theo chương trình 2018, lên 5 tiết/tuần. 

7.2.4.3. Mức LĐ của GV Tổ trưởng Tổ/khối chuyên môn-TIỂU HỌC 

ĐỀ XUẤT: Chương trình 2018B (đã ổn định). 

- Giáo viên Tổ trưởng/khối trưởng cấp TH cần giảm thêm từ 1- 2 tiết /tuần, lên 4-5 tiết 

7.2.4.4. Đề xuất mức định biện GVTH-chương trình 2018B  

• Quy mô lớp đến 35 học sinh  1.61 Giáo viên/ lớp. 

• Quy mô lớp 35 đến 45 học sinh 1.74 Giáo viên/ lớp. 

• Quy mô lớp trên 45 học sinh  1.92 Giáo viên/ lớp. 

7.3. Đề xuất mức lao động giáo viên Trung học cơ sở. 

7.3.1. Các yếu tố có liên quan đến đề xuất mức LĐ giáo viên THCS 

Đề xuất mức LĐ giáo viên THCS áp dụng cho chương trình GDPT mới có xem xét 

tới những thay đổi về hao phí thời gian cho mỗi tiêu chí và tính hợp lý của một số nội dung 

công việc (như đã đề cập trong phần phân tích). Về “lộ trình” thực hiện CTGD phổ thông 

mới: cũng chia theo giai đoạn:  

+ Giai đoạn 1: bắt đầu áp dụng ĐMGD ở THCS, từ năm 2021-2022 đến hết 2025, 

áp dụng mức hiện hành có điều chỉnh theo đề xuất.  

+ Giai đoạn 2 – giai đoạn ổn định: sau khi giảng dạy CT mới từ 2- 3 năm GV nắm 

chắc các kiến thức, phương pháp và kỹ năng mới (hao phí thời gian ít hơn).  

7.3.2. Đề xuất mức LĐ giáo viên TRUNG HỌC CƠ SỞ-chương trình HIỆN HÀNH 

Như kết quả phân tích trong phần thực trạng mức LĐ giáo viên trường THCS, về sử 

dụng quỹ thời gian làm việc theo quy định (chỉ 97%) cũng như những khác biệt theo nhiệm 

vụ (GVBM và GV kiêm nhiệm). Cụ thể xin đề xuất như sau 

+ Giáo viên bộ môn: vì hiện tại GV bộ môn có thời gian làm việc bình quân là 1480.6 giờ/ 

năm, thấp hơn quy định 12% (tương đương 2 tiết giảng).  
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-ĐỀ XUẤT:  Tăng mức thời gian giảng của GV dạy theo chương trình hiện tại lên 2 

tiết giảng so với hiện nay, mức giảng 21 tiết/tuần (19+2 =21). 

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp: Thời gian làm việc bình quân hiện nay là trên 1722 giờ/ năm, 

cao hơn 3% so với quy định (cao hơn 11.6 % so với GV bộ môn). Mức tăng so với quy 

định hiện hành là không nhiều.  

-ĐỀ XUẤT Giữ nguyên mức giảm trừ tiết giảng như hiện nay đối với giáo viên CHỦ 

NHIỆM lớp: Giảm trừ 4 tiết/tuần. 

+ Tổ trưởng chuyên môn: Hiện tại thời gian làm việc bình quân là 1708 giờ/năm, cao 

hơn quy định 1,6% (hơn 16,4% so với GVBM, mức bận việc khi GV trong tổ tăng lên).   

ĐỀ XUẤT:  

- Tổ chuyên môn có từ 20 giáo viên trở xuống:   mức giảm từ là 3 tiết/tuần. 

- Tổ chuyên môn có từ trên 20 đến 30 GV:   mức giảm từ là 4 tiết/tuần. 

- Tổ chuyên môn có từ trên 30 GV:     mức giảm từ là 5 tiết/tuần. 

+ Giáo viên CHỦ NHIỆM kiêm Tổ trưởng CM có thời gian làm việc bình quân là 1965.9 

giờ/ năm, cao hơn 17 % so với quy định (hơn 32.8 % so với GV bộ môn).  

ĐỀ XUẤT: 

- Không nên bố trí GV kiêm nhiệm cả CHỦ NHIỆM lớp và Tổ trưởng chuyên môn 

- Nếu vấn phải bố trí kiêm hai nhiệm vụ trên thì: mức giảm trừ khoảng 6 tiết/tuần.  

7.3.3.Đề xuất mức LĐ giáo viên TRUNG HỌC CƠ SỞ-chương trình GDPT MỚI 

7.3.3.1. Phương pháp xác định 

Phương pháp xác định một số tiêu chí quan trọng đề xuất dưới đây (Giai đoạn 1). 

Bảng 7.6: Phương pháp xác định một số tiêu chí-THCS 

STT Loại công việc Cách tính 

 1 Các công việc định kỳ, thường xuyên (Tính mức) 472.275+ 57.75X(*) 

 2 

Các công việc liên quan đến nhiệm vụ giảng dạy, kiểm tra, 

đánh giá, rèn luyện đạo đức cho học sinh 276.625 + 57.75X 

 3 

Các công việc liên quan đến nhiệm vụ giảng dạy, kiểm tra 

đánh giá chuyên môn 250.625 + 57.75X 

Trong đó (*) Các chỉ số được tính toán trong phần phân tích thực trạng và thử nghiệm mức 

giáo viên THCS, X là số tiết giảng trong một tuần. 
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7.3.3.2.Đề xuất mức LĐ giáo viên TRUNG HỌC CƠ SỞ- CT MỚI-Giai đoạn 1 

Mức LĐ cho giáo viên bộ môn trong giai đoạn mới triển khai đổi mới GDPT (giai đoạn 1) được đề xuất trong bảng sau: 

Bảng 7.7: Đề xuất Mức LĐ giáo viên BM- Giai đoạn 1 (mới triển khai chương trình GDPT mới) -THCS 

STT Danh mục TIÊU CHÍ công việc GV BM THCS  

Đơn vị 

tính 

Quy định/ kinh 

nghiệm/khảo sát 

Th.gian thực 

hiện ước tính 

Tần suất/ khối 

lượng/ năm 

Tổng thời 

gian(giờ/năm) 

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH THEO QUY ĐỊNH 

I GIẢNG DẠY (35 tuần)      

1 Lên lớp Tiết X tiết/ tuần 0.75 35X 26.25X 

2 Chào cờ Tiết 1 tiêt/ tuần 0.75 35 26.25 

3 Soạn giáo án Giờ/ tiết 0.75 giờ/1 tiết 0.9 35X 31.5X 

4 Ra đề kiểm tra thường xuyên (15 phút, 1 tiết, 2 tiết) Giờ/ bài   2 6 12 

5 Chấm bài kiểm tra thường xuyên Giờ/ lớp    3.75 19 71.25 

6 Ra đề kiểm tra định kỳ Giờ/ bài 4 lần/ năm 3 4 12 

7 Chấm bài kiểm tra định kỳ Giờ/ lớp 4 lần/năm/lớp 5.625 19 106.875 

8 Nhập điểm vào sổ điểm Giờ/ lần 1 lần/tháng/lớp 0.25 45 11.25 

9 Nhập điểm vào sổ gọi tên ghi điểm Giờ/lần 1 lần/kỳ/lớp 0.5 10 5 

10 Hoạt động ngoại khóa Giờ/lần 2 lần/năm 3 2 6 

II PHỤC VỤ GIẢNG DAY  

II.1 Hoạt động phục vụ giảng dạy      

12 Họp với GV các môn thống nhất hạnh kiểm cuối kỳ Giờ/ lần 1 lần/ kỳ/lớp 0.75 10 7.5 

13 Giải quyết mối quan hệ với phụ huynh & học sinh Giờ/tuần Thường xuyên 0.5 37 18.5 

14 Tham gia xây dựng kế hoạch GD của tổ BM, nhà trường Giờ/lần 1 lần/ 1 năm 16 1 16 

15 Dự giờ chéo & góp ý rút kinh nghiệm giảng dạy Tiết 18 tiết/ năm 1.5 18 27 

16 Tham gia họp tổ chuyên môn Giờ/lần 2 lần/ tháng 1.8 18 32.4 

17 Tham gia họp nhóm chuyên môn   2 lần/ tháng 1 18 18 

II.2 Hoạt động khác         27.25 

18 Họp hội đồng Giờ/lần 1 lần/ tháng 1.5 9 13.5 
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19 Họp công đoàn Giờ/ lần 1 lần/ tháng 0.5 9 4.5 

20 Các công việc khác Giờ/tuân   0.25 37 9.25 

II.3 Học tập, bồi dưỡng         59 

21 Thao giảng chuyên môn tại tổ Giờ/ lần 2 lần/năm 7.5 2 15 

22 Tham gia sinh hoạt chuyên đề tại tổ  Giờ/ lần 2 lần/năm 8 2 16 

23 Học chuyên đề Giờ/ lần 4 modul/năm 4 4 16 

24 Học nghị quyết Giờ/ lần 4 lần/ năm 3 4 12 

III CHUẨN BỊ VÀ KẾT THÚC NĂM HỌC 16 

25 Chuẩn bị năm học     8 1 8 

26 Kết thúc năm học     8 1 8 

IV NGHỈ NGƠI VÀ NHU CẦU CẦN THIẾT (theo chế độ)      

CÁC NHIỆM VỤ KHÔNG THUỘC NHIỆM VỤ CHÍNH THEO QUY ĐỊNH 

I CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG (phân công thêm, c.việc có phụ cấp/phát sinh do nhu cầu-không tính mức) 205.75 

1 Thao giảng cấp Trường Giờ/lần   12 1 12 

2 Bồi dưỡng học sinh giỏi Giờ/lần   3 16 48 

3 Soạn bài giảng bồi dưỡng học sinh giỏi     4.5 16 72 

4 Tham gia công tác phổ cập giáo dục Giờ/lần   16 2 32 

5 
Chuẩn bị nội dung cho việc Chủ trì các nội dung bồi 

dưỡng và sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn.  Giờ/ lần 1 lần/ năm 9 1 9 

6 
Tham gia đánh giá, xét duyệt SKKN, đề tài NCKH sư 

phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên Giờ/ lần 1 lần/ năm 4 1 4 

7 
Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho 

giáo viên trung học cơ sở cấp trường trở lên (K.tra chéo) Giờ/ lần 1 lần/ năm 4 1 4 

8 
Tham gia ban giám khảo hội thi GV dạy giỏi, GVchủ 

nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cấp trường trở lên; Giờ/lần 1 lần/ năm 4 1 4 

9 
Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh 

THCS từ cấp trường trở lên (Chấm thi HS giỏi) Giờ/ lần 1 lần/ năm 8 1 8 
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10 
Báo cáo viên, dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng gv 

THCS/dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới Giờ/ lần 1 lần/ năm 0.75 1 0.75 

11 
Chuẩn bị nội dung, báo cáo viên, dạy minh họa các lớp 

bồi dưỡng GV khác dạy thử nghiệm m.hình, p.pháp mới Giờ/ lần 1 lần/ năm 12 1 12 

12 
Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài 

liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh trung học cơ sở           

13 Chủ trì các nội dung bồi dưỡng, s.hoạt chuyên đề .....           

14 
Chuẩn bị nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của 

nhà trường           

15 
Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh 

nghiệm cấp huyện trở lên           

16 
Tham gia hướng dẫn, đánh giá, xét duyệt SKKN, đề tài 

NCKH sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp            

17 
Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho 

giáo viên trung học cơ sở cấp huyện trở lên           

18 
Tham gia ban giám khảo hội thi GV dạy giỏi hoặc 

GVchủ nhiệm giỏi hoặc tổng PT đội giỏi ..           

19 
Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh trung 

học cơ sở từ cấp huyện trở lên           

II CÁC CÔNG VIỆC PHÁT SINH: (do nhu cầu/ có phụ cấp - Không tính mức)   

1 Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm Giờ/lần 1 lần/ năm 15 1 15 

2 Thi giáo viên dạy giỏi Tiết 1 lần/ 1 năm 0.75 1 0.75 

3 Chuẩn bị nội dung thi giáo viên dạy giỏi Giờ/lần 1 lần/ 1 năm 21 1 21 

4 Phụ đạo học sinh yếu kém Giờ/lần 2 tiết/ tuần 1.5 37 55.5 

5 Viết Sáng kiến kinh nghiệm Giờ/lấn 1 lần/năm 21 1 21 

 Thời gian hao phí bình quân trên 1 tiết     2.09 

ĐỀ XUẤT-(trên cơ sở tính tiết giảng trong tuần) 

Trong điều kiện đổi mới giáo dục mới triển khai, số tiết giảng dạy của giáo viên bộ môn một tuần là 19 (tiết/ tuần). 

(cách tính: Số tiết giảng dạy = (1400 – 276.625 – 59 -16) /57.75 + 1  = 19)) .
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7.3.3.3. Mức LĐ GV BỘ MÔN-THCS -Giai đoạn 2 (CT GDPT mới đã ổn định) 

Khung tiêu chí và phương pháp tính toán các chỉ số  mức LĐ giáo viên THCS tương 

tự như trên và áp dụng cho phân tích chương trình khi đi vào ổn định 

ĐỀ XUẤT: Mức LĐ giáo viên BM-THCS (ĐMGD- đi vào ổn định) là  21 tiết/ tuần 

(cách tính: Số tiết dạy = (1400 – 276.625 – 59 - 16) /52.5 + 1  = 21): Tăng 2 tiết) 

7.3.3.4. Định mức LĐ GVBM-THCS trong trường hợp đặc thù 

ĐỀ XUẤT: (khi ĐMGD đi vào ổn định) 

- GV BỘ MÔN giảng nhiều hơn 01 môn cần giảm đi ít nhất 01 tiết dạy: còn dạy 20 

tiết/ tuần 

- GV BỘ MÔN dạy ở các vùng sâu, xa, hải đảo v.v nên giảm 2 tiết/tuần so với GV các 

trường thông thường khác còn dạy 19 tiết/ tuần 

7.3.3.5. Đề xuất tiêu chí, chỉ số và mức LĐ giáo viên kiêm TT tổ CM- THCS 

ĐỀ XUẤT: (trên cơ sở tính tiết giảng trong tuần): Trong điều kiện ĐMGD số tiết giảng 

dạy của  tổ trưởng BM THCS, do vậy:  

Đối với GV tổ trường khi tổ có từ 20 GV trở xuống - Giảm 3 tiết/tuần   

Đối với GV tổ trường khi tổ có từ 21 đến 30 GV   - Giảm 3,5 tiết/tuần   

Đối với GV tổ trường khi tổ có từ 40 GV trở lên.    - Giảm 4 tiết/tuần   

7.3.3.6. Đề xuất tiêu chí, chỉ số mức LĐ giáo viên CHỦ NHIỆM LỚP (THCS) 

Phần đề xuất này trên cơ sở phân tích các tiêu chí và chỉ số thời gian làm việc  của 

giáo viên THCS như đã trình bày ở phần trước. Dưới đây là tổng hợp đề xuất: 

ĐỀ XUẤT: (khi ĐMGD đi vào ổn định) 

- Giáo viên CHỦ NHIỆM  cấp THCS cần được giảm trừ 5 tiết/tuần (giảm thêm 1 tiết so 

với hiện nay) 

7.3.3.7. Đề xuất định biên giáo viên trong trường THCS 

Trên cơ sở xác định: Số GV = (Số tiết học trung bình của 1 lớp + Số tiết quy đổi của 

giáo viên chủ nhiệm + số tiết quy đổi trên lớp của tổ trường và tổ phó chuyên môn trên 

lớp)/ (Số tiết quy định của giáo viên bộ môn trên tuần * Số tuần học). 

• Đề xuất định biên giáo viên theo mô hình chuẩn (hạng trường, quy mô lớp) 

ĐỀ XUẤT: định biên theo lớp (trên cơ sở tính toán của đề tài). 

- Trong điều kiện đổi mới giáo dục mới khiển khai cần 1.85 GV/lớp (GV/lớp = (1023.5 

+175+37)/ (19*35)). 

- Trong điều kiện đổi mới giáo dục triển khai được 2 năm: 1.68 GV/lớp (tính như trên) 

• Đề xuất biên chế giáo viên theo mô hình khác chuẩn (trường Miền núi, hải đảo  v,v ) 

ĐỀ XUẤT 

- Trong điều kiện đổi mới giáo dục mới khiển khai: cần 2,1 GV/lớp (tính như trên) –  
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- Trong điều kiện đổi mới giáo dục triển khai được 2 năm: 1.88 GV/ lớp (tính như trên) 

7.4. Đề xuất mức lao động giáo viên THPT 

7.4.1.Cơ sở, hướng tiếp cận đề xuất mức lao động giáo viên THPT 

Các đề xuất về mức lao động GV THPT chủ yếu là Giáo viên Bộ môn, Giáo viên Chủ 

nhiệm lớp; Giáo viên kiêm Tổ trưởng chuyên môn. Khung thời gian năm học là 42 tuần học, 

trong đó có ít nhất 35 tuần dạy học, 2 tuần chuẩn bị và kết thúc năm học, 5 tuần dành cho 

học tập, bồi dưỡng, dạy ở một buổi/ngày, quy mô lớp là 45 HS/lớp. Các điều kiện về CSVC 

trang bị và CNTT ở mức chuẩn. Mức LĐ cũng đề xuất cho CT hiện hành và CT mới.  

7.4.2. Đề xuất mức LĐ GV THPT- chương trình HIỆN HÀNH 

-  GV BỘ MÔN-THPT: Phân tích thực trạng thực hiện nhiệm vụ của GV bộ môn các 

trường THPT cho thấy GV THPT có hao phí thời gian lao động cao hơn so với quy định 

nhưng không nhiều, khoảng 2%. Mức tăng này là tương đối nhỏ so với quy định. Như 

vậy.hiện tại quy định hiện hành về mức và chế độ thời gian làm việc là tương đối phù hợp 

với GV các trường THPT.  

ĐỀ XUẤT:  Giữ nguyên mức tiết giảng như hiện nay: 17 tiết/tuần 

-  GV CHỦ NHIỆM LỚP- THPT: Qua phân tích cho thấy: thời gian làm việc thực tế cho 

công việc CN lớp, là  466, 2 giờ, nhiều hơn so với quy định miễn giảm (277,5 g/năm).  

ĐỀ XUẤT: GVCN-THPT cần được giảm trừ 5 tiết/tuần (giảm thêm 1 tiết so với 

hiện nay) 

- GV kiêm TỔ TRƯỜNG BỘ MÔN- THPT:  GV tổ trưởng tổ CM trong các trường 

THPT vừa tham gia giảng dạy, vừa thực hiện các công việc quản lý GV và công việc của 

tổ chuyên môn bộ môn. Qua khảo sát tính toán và tổng hợp xin đề xuất như sau. 

ĐỀ XUẤT:   

GV tổ trưởng tổ CM cần giảm thêm (ít nhất) 2 tiết giảng so với hiên nay tức giảm trừ 

5 tiết/tuần cho công việc TTBM  

7.4.2.4. Đề xuất GV khác-THPT (chương trình hiện hành) 

Các GV khác như: tổ phó tổ chuyên môn, Tổ trưởng tổ CM kiêm CN lớp v.v đề xuất 

vận dụng như hiện nay đối với các GV nhóm này. 

7.4.3. Tổng hợp và đề xuất mức định biên GV THPT-chương trình hiện hành 

 Theo kết quả tổng hợp về nhân sự làm việc ở các trường THPT, tỉ lệ GV/lớp 2,3. 

Theo quy định trường THPT được bố trí tối đa 2,25 GV/lớp. Như vậy, thực tế cao hơn quy 

định không nhiều (102%). Mức định biên hiện nay cơ bản là phù hợp. 

ĐỀ XUẤT:   

Định biên GV trường THPT tối đa 2,25 giáo viên trên một lớp (như hiện nay) và 

đảm bảo cân đối GV theo khối học, môn học và bộ môn theo kế hoạch.    
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7.4.3. Đề xuất mức LĐ GV THPT chương trình GDPT MỚI - 

7.4.3.1. Đề xuất mức lao động giáo viên BỘ MÔN - THPT – chương trình GDPT MỚI  

Bảng 7.8: Đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí – chỉ số về mức lao động của GV bộ môn -THPT 

 

 

STT 

  

 

 

Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công 

việc của GV bộ môn THPT 

 

 

Đơn vị 

tính  

 

Quy định/kinh 

nghiệm 

MỨC TRẦN QUY ĐỊNH  

Ghi chú 
Thời gian thực 

hiện ước tính 

(Đvt: giờ) 

Tần xuất/ 

Khối 

lượng/năm 

Tổng thời 

gian/năm học 

(Đvt: giờ) 

 I HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY          1699.84  

1 Lên lớp giờ/ tiết 17 tiết/ tuần  0.75 595.00 446.25  

2 Soạn giáo án  Giờ/ tiết   1.50 595.00 892.50  

3 
Hoạt động ngoại khóa (Hoạt động trải nghiệm theo 

môn học = Hoạt động theo chuyên đề) 

Giờ/ lần 2 chuyên 

đề/năm 
4.00 2.00 8.00 

 

4 
Ra đề kiểm tra thường xuyên (Miệng & 15 phút) Giờ/ học 

kỳ 

số lần ra đề/ hk 

phụ thuộc nhóm 

môn học 

1.67 6.00 10.00 

 

5 
Chấm bài kiểm tra thường xuyên + Nhận xét Giờ/ lớp  số lần chấm/ hk  

11.33 6.00 68.00 
phụ thuộc 

nhóm m.học 

6 Ra đề kiểm tra định kỳ (Bài giữa kỳ + Cuối kỳ Giờ/ bài 2 lần/ học kỳ 8.67 4.00 34.67  

7 Chấm bài kiểm tra định kỳ + Nhận xét HS Giờ/ lớp 2 lần/ học kỳ 35.42 4.00 141.67  

8 
Nhập điểm + Ghi nhận xét vào sổ theo dõi & đánh 

giá học sinh (Sổ con - Sổ cái) 

Giờ/ lần số lần nhập/ hk  
8.81 2.00 17.63 

phụ thuộc 

nhóm m.học 

9 
Nhập điểm vào sổ điện tử Giờ/lần 1 lần/ kỳ/tổng số 

lớp dạy 
2.60 2.00 5.19 

 

10 Họp với GV các môn thống nhất hạnh kiểm cuối kỳ Giờ/ lần 1 lần/ kỳ/lớp 3.46 2.00 6.93  

II PHỤC VỤ GIẢNG DAY       

II.1 Hoạt động phục vụ giảng dạy         69  

 11 
Tham gia xây dựng KH giáo dục của tổ chuyên 

môn và nhà trường 

Giờ/lần 1 lần/1 năm 24.00 1.00 24.00  

12 
Dự giờ chéo tại tổ/khối (dự giờ + góp ý rút kinh 

nghiệm giảng dạy) 

Tiết 18 tiết/ năm 2.00 9.00 18.00  
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STT 

  

 

 

Danh mục nhiệm vụ/ nội dung công 

việc của GV bộ môn THPT 

 

 

Đơn vị 

tính  

 

Quy định/kinh 

nghiệm 

MỨC TRẦN QUY ĐỊNH  

Ghi chú 
Thời gian thực 

hiện ước tính 

(Đvt: giờ) 

Tần xuất/ 

Khối 

lượng/năm 

Tổng thời 

gian/năm học 

(Đvt: giờ) 

13 
Tham gia họp tổ chuyên môn (rút kinh nghiệm và 

kế hoạch hoạt động tiếp theo) 

Giờ/lần 2 lần/ tháng 3.00 9.00 27.00  

II.2 Hoạt động khác         45.5  

 14 Họp hội đồng sư phạm + Họp công đoàn Giờ/lần 1 lần/ tháng 1.50 9.00 13.50  

15 Tham gia công tác phổ cập giáo dục Giờ/lần 2 lần/ năm 16.00 2.00 32.00  

II.3 Học tập, bồi dưỡng   5 tuần     80.50  

 16 Thao giảng chuyên môn tại tổ giờ/lần 2 lần/ năm 8.25 2.00 16.50  

17 Tham gia sinh hoạt chuyên đề tại tổ  giờ/lần 2 lần/ năm 9.00 2.00 18.00  

18 Học chuyên đề do Sở tổ chức giờ/modul 4 modul/năm 7.50 4.00 30.00  

19 Học tập nghị quyết, chính trị, các chỉ thị, thông tư giờ/lần 1 lần/năm 8.00 2.00 16.00  

III CHUẨN BỊ VÀ KẾT THÚC NĂM HỌC         16.00  

20  Chuẩn bị năm học Giờ/tuần 1 tuần/năm 8.00 1.00 8.00  

21 Kết thúc năm học Giờ/tuần 1 tuần/năm 8.00 1.00 8.00  

 Tổng số giờ thời gian làm việc thực tế trong năm     1841.84  

 Số giờ làm việc trong tuần     43.8  

 Số giờ vượt     3.8  

 Số giờ chuẩn bị cho 1 tiết giảng     2.65  

 Số giờ vượt quy ra tiết giảng (3.8/(2.65+0,75))     1.2  

IV 
NGHỈ NGƠI VÀ NHU CẦU CẦN THIẾT 

(theo chế độ) 

      

Như vậy số giờ làm việc của giáo viên Trung học phổ thông theo chương trình mới là 43.8 giờ cao hơn 3.8 giờ so với quy định, tương 

đương 1,2 tiết học. Tuy nhiên cần tính toán, cân đối với điều kiện hiện nay nên xin được đề xuất như sau: 

ĐỀ XUẤT: giảm ít nhất 1 tiết giảng cho giáo viên BM- THPT, tức GV trung học phổ thông giảng 16 tiết/tuần 
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7.4.3.2. Đề xuất mức LĐ cho nhiệm vụ CHỦ NHIỆM, GV THPT (CT GDPT mới) 

Theo tính toán của đề tài và trên cơ sở quy định hiện nay, GV chủ nhiệm cấp THPT 

được giảm từ 4 tiết/tuần. Với tỷ lệ 2,5 giờ cho các công việc chuẩn bị (soạn bài, thi, 

kiểm tra..) để hoàn thành một tiết giảng thì số giờ một GV chủ nhiệm làm CV chủ nhiệm 

là: 2,92 giờ, tương đương 3,9 tiết.  

ĐỀ XUẤT:  Trong chương trình GDPT mới, đề xuất giữ nguyên mức giảm trừ GV CN 

cấp THPT, giảm trừ 4 tiết tuần. 

7.4.3.3. Đề xuất mức LĐ- nhiệm vụ quản lý GV kiêm nhiệm, THPT (CT GDPT 

mới) 

Từ kết qủa tính toán thời gian làm việc của GVBM như trên có thể tính toán các 

chỉ số về mức cho thấy hiện TT tổ CM môn đang vượt  105,5 %  so với quy định, tuy 

nhiên mức vượt không quá cao.  

ĐỀ XUẤT: Trong điều kiện ĐMGD đề xuất vẫn giữ như mức hiện tại, tức GV TT tổ CM 

miễn giảm 04 tiết/tuần. 

7.5. Đề xuất định mức LĐ GV trường CHUYÊN BIỆT  

Đối với các trường CB, về cơ bản, cách tiếp cận, phương pháp và công cụ phân 

tích áp dụng như với các trường PT khác. Khung tiêu chí và các chỉ số cũng được tính 

toán tương tự, các chỉ số tương quan (thời gian chuẩn bị để có một tiết giảng) cũng được 

tính toán theo cách tính với các trường phổ thông khác.  

7.5.1 Đề xuất mức LĐ, giáo viên THPT CHUYÊN 

- Đề xuất  tiêu chí-chỉ số mức LĐ GVBM dạy môn CHUYÊN, THPT CHUYÊN. Đối 

với vị trí GVBM dạy môn chuyên (chương trình GDPT mới) tương tự các tính như trong 

các đề xuất mức khác.  

ĐỀ XUẤT:  Giảm từ 1 tiết giảng: giảng 16 tiết/tuần.   

- Đề xuất mức LĐ GV THPT CHUYÊN –Tổ trưởng CM 

ĐỀ XUẤT: GV TT tổ CM, THPH Chuyên, mức giảm trừ là 3 - 4 tiết/tuần (như 

hiện nay hoặc hơn 1 tiết) 

- Đề xuất mức LĐ GV CHỦ NHIỆM LỚP – THPT CHUYÊN 

ĐỀ XUẤT:- GVCN, THPH Chuyên, số tiết giảm trừ là 4 tiết/tuần (như hiện nay) 

7.5.2 Định mức lao động GV Trường PT DTNT (chương trình GDPT mới) 

- Định mức lao động GVBM trường DTNT.  

+ Mức LĐ- GV bộ môn THPT DTNT 

ĐỀ XUẤT: GV BM trường DTNT-THTP giảng 13 tiết/tuần (giảm trừ tối thiểu 3 

tiết so với trường THPT thông thường).  

+ Mức LĐ- GV bộ môn DTNT THCS  

ĐỀ XUẤT:  - GV trường DTNT- THCS giảng 17 tiết/tuần (giảm tối thiểu 2 tiết 

so với trường THCS thông thường).  

• Mức LĐ GV CHỦ NHIỆM LỚP trường Dân tộc nội trú -THCS 

- Mức LĐ Giáo viên CHỦ NHIỆM trường PTDTNT (chương trình GDPT mới) 
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ĐỀ XUẤT: GVCN lớp  trường PT DTNT: Mức giảm trừ là 4 tiết tuần 

7.5.2.3. Đề xuất mức LĐ GV kiêm tổ trưởng CM - trường PTDT NỘI TRÚ 

Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên môn của TT  tổ chuyên môn ở các trường 

PTDTNT không có khác biệt đáng kể so với các trường thông thường. Do đó, tiêu chí 

và mức thời gian làm việc của GV trường thông thường có thể được áp dụng cho các 

GV này. Theo quy định hiện hành, GV kiêm TT tổ CM được giảm trừ 3 tiết/ tuần (và 

cũng áp dụng tương tự như các GV kiêm nhiệm khác) 

7.5.3. Đề xuất mức LĐ, giáo viên trường phổ thông liên cấp 

Qua những phân tích chi tiết ở phần thực trạng các trường CB, sự khác biệt về 

mức LĐ trong thực hiện các nhiệm vụ, công viêc chuyên môn giảng dạy cũng như công 

việc quản lý của TT tổ CM, GVCN là không đáng kể. Do vậy, các trường PT có nhiều 

cấp học đề xuất sau thử nghiệm sẽ không xây dựng thành một bộ tiêu chí- chỉ số riêng 

mà áp dụng chung bộ tiêu chí, chỉ sổ ở các trường trên cơ sở các tiêu chí, chí số đề xuất 

áp dụng cho các trường PT thông thường khác.  

7.7. Điều kiện và một số đề xuất kiến nghị về thực hiện mức LĐ giáo viên 

7.7.1. Các điều kiện thực hiện mức thời gian làm việc của giáo viên 

Để thực hiện mức thời gian làm việc cho các trường phổ thông như đề xuất ở 

trên, cần đảm bảo một số điều kiện sau đây: 

- Đảm bảo ổn định chương trình GD, những điều chỉnh và đổi mới phải có lộ trình 

thích hợp và được chuẩn bị đầy đủ đến mức tối đa trước khi triển khai.  

- Đảm bảo sĩ số HS được duy trì ở mức vừa phải, ít nhất là theo đúng những quy 

định hiện hành về quy mô lớp theo từng cấp.  

- Về lâu dài, cần đảm bảo chất lượng GV đáp ứng được yêu cầu và trước hết, trong 

ngắn hạn, cần đảm bảo cho những đổi mới trong chương trình phải thích ứng với năng 

lực, trình độ và điều kiện thực hiện của GV.  

- Đảm bảo CSVC cho việc thực hiện chương trình giảng dạy. Một mặt, đảm bảo 

đầy đủ trang thiết bị dạy học, phòng học theo theo quy dịnh hiện hành Mặt khác cần 

nhanh chóng đổi mới chính các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nâng cấp CSVC cho các trường  

Nghiên cứu, thiết kế các mô hình tổ chức để có thể triển khai việc ĐMGD một 

cách thuận lợi. Điều này đặc biệt liên quan tới yếu tố học sinh và môi trường giáo dục.  

7.6.2. Một số đề xuất kiến nghị về thực hiện mức LĐ giáo viên 

7.6.2.1. Các kiến nghị đối với cơ quan chủ quản - Bộ Giáo dục và Đào tạo   

• Rà soát hệ thống văn bản hiện hành.  

Bộ GD&ĐT và trực tiếp là các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát những văn bản 

liên quan đến quy định nhiệm vụ, chế độ làm việc và mức LĐ của GV PT để tránh phân 

tán, chồng chéo, trùng lắp v.v và cần phối hợp với các bộ ngành, địa phương để có sự 

thống nhất và nhất quan về các chính sách quản lý đối với GV. Đồng thời nghiên cứu 

cụ thể hóa và rõ ràng hơn hơn các quy định về mức LĐ, chế độ thời gian làm việc đối 

với các nhiệm vụ kiêm nhiệm của GV kiêm nhiệm (GV CN lớp, GV kiêm TT tổ CM.) 
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• Cần phải tăng cường hiệu quả sử dụng thời gian của giáo viên  

Trên cấp độ quản lý chung, Bộ GD&ĐT cần có hướng và các chính sách cụ thể để 

giàm tải khối lượng công việc của nhóm GV làm công tác kiêm nhiệm (GVCNlớp, GV 

kiêm TT tổ CM). Đặc biệt nhóm GV kiêm 2 chức như TT tổ chuyên môn kiêm CN. 

Cùng với đó, nên giảm thời gian liên quan đến ra đề, chấm thi, vào điểm thi của GV trên 

cơ sở xây dụng và sử dụng có hiệu quả ngân hàng đề thi và triển khai ứng dụng thi trên 

máy tính (giúp giảm tải thời gian cho một số công việc.. đối với GV, đặc biệt nhóm GV 

chủ nhiệm).  

• Rà soát lại vị trí việc làm của giáo viên chủ nhiệm 

Thực tế khảo sát về nhiệm vụ của GV chủ nhiệm, nhóm nghiên cứu nhận thấy  có 

thể tiến tới xem GV chủ nhiệm là một vị trí việc làm. Nếu được sẽ có mô tả và chuẩn 

hóa các nhiệm vụ của vị trí này (nhiều trường ngoài công lập áp dụng theo mô hình này 

khá hiệu quả). Nếu được vậy cần có những bổ sung vào chương trình đào tạo sư phạm, 

cần phê chuẩn định mức cho vị trí GV chủ nhiệm (thay vì giảm trừ tiết). 

• Áp dụng, theo dõi và cập nhật Bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ cho GV tại các 

trường PT 

Bộ GD&ĐT nghiên cứu và ban hành các văn bản quy định về mức LĐ giáo viên 

(trên cơ sở đề xuất của đề tài nghiên cứu) và áp dụng mức theo lộ trình (đã được đề 

xuất). Trong quá trình áp dụng, tiếp tục theo dõi, cập nhật và điều chỉnh các hao phí thời 

gian cho thực hiện các nhiệm vụ GD tại các trường trong toàn bộ quá trình triển khai 

chương trình GDPT mới theo đề xuất ở các giải pháp như đã trình bày về cơ cấu tổ chức, 

về phân công công việc khối giảng dạy chuyên môn, về phân tích công việc và phân loại 

hao phí thời gian làm việc trong các trường PT. 

Các mức LĐ của GV cần được xem xét thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các “điều 

kiện tiêu chuẩn”. Cùng với đó là có những nghiên cứu và cập nhật các định mức phù 

hợp nhất là khi có những thay đổi có liên quan trong quá trình thực hiện ĐMGD. Cũng 

trong định mức LĐ GV, nên có những quy định đặc thù về định mức LĐ cho GV ở miền 

núi và những vùng đặc biệt khó khăn (vì GV không chỉ có nhiệm vụ dạy học, mà còn 

phải trực tiếp vận động học sinh đi học, đồng thời tích cực tham gia việc xóa mù cho 

người dân, nâng cao trình độ cho cán bộ địa phương).  

 Đối với mức LĐ khi áp dụng, cần xác định mối quan hệ giữa mức LĐ và các vấn 

đề có liên quan khác. Khi thực hiện và điều chỉnh mức, việc thay đổi định mức LĐ cần 

được thực hiện trong tổng thể chương trình ĐMGD một cách toàn diện, được thực hiện 

song song với cải cách chế độ tiền lương v.v. Mức lao động GV cần gắn với việc hoàn 

thiện và đổi mới cơ chế QTNS.  

7.6.2.2. Các kiến nghị đối với các bộ ngành có liên quan về định biên GV 

Sử dụng Bộ tiêu chí, chỉ số mức LĐ vào xác định mức biên chế GV trực tiếp 

giảng dạy và các vị trí việc làm khác trong các trường phổ thông. Đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với Bộ GD&ĐT trong ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn về vị trí 

việc làm trong các trường PT, xây dựng các văn bản quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 
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nghiệp và các văn bản QLNS và hướng dẫn ở trường PT. Nhà nước cần cân nhắc thay 

đổi cách tiếp cận về định biên GV. Về tổng thể, định biên GV cần gắn với sỹ số lớp học 

và cũng cần tính đến yếu tố vùng miền và không sử dụng một định mức chung về GV/lớp 

HS để bố trí GV.  

Trong định biên GV, Nhà nước cần tạo điều kiện để các trường linh hoạt hơn trên 

cơ sở đặc điểm môn học, số lượng học sinh đăng ký và khả năng của GV. Căn cứ vào 

số lượng HS và đăng ký học của HS theo các môn học (theo chương trình giảng dạy 

mới) để xây dựng định biên GV/lớp, từ đó, xác định tổng nhu cầu GV (nhà nước chỉ nên 

hướng dẫn, các trường sẽ chủ động về định mức LĐ GV).  

Trong thời gian tới, khai áp dụng chương trình GDPT và theo xu hướng của nhiều 

nước có nền GD tiên tiến, khái niệm về “lớp học” sẽ thay đổi theo nội dung môn học, 

sự tham gia của học sinh và khả năng “đảm nhiệm” của GV. Khi đó tiếp về định biên 

GV cũng cần thay đổi khác với hiện nay và do nhà trường chủ động hơn.  

7.6.2.4. Các kiến nghị đối với các trường phổ thông  

Các trường phổ thông cần đảm bảo đáp ứng các quy định về Tiêu chuẩn định 

mức khi áp dụng mức LĐ cho GV tại các trường trong phân công và bố trí GV một cách 

hợp lý và hiệu quả. Các trường cần có kế hoạch GD đảm bảo cân đối thời gian làm việc 

và thời giờ nghỉ ngơi cho GV. Trong sử dụng GV, cần thực hiện phân công chuyên môn 

cho GV phù hợp, đảm bảo nguyên tắc kết hợp hài hòa các mặt, đảm bảo đúng người-

đúng việc, cân bằng số giờ lao động cho các GV, có các chính sách đãi ngộ, các chính 

sách thi đua khen thưởng công bằng v.v. Trong đó bố trí, phân công công việc theo 

hướng chuyên môn hóa các hoạt động GD. Trong đó GV nên tập trung nhiều hơn vào 

giảng dạy, những hoạt động phục vụ, hỗ trợ nên do một số nhân viên đảm nhiệm. 

7.6.2.5. Kiến nghị đối với giáo viên 

Giáo viên trong các trường phổ thông , trên cơ sở định mức LĐ đề xuất và triển 

khai  áp dụng cần hoàn thành tốt các mức LĐ được giao đối với các nhóm công việc 

theo nhiệm vụ quy định và theo tiêu chuẩn phân loại trong định mức LĐ. Trong quá 

trình thực hiện khi có vấn đề phát sinh cần chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp, 

trong đó có giải pháp nâng cao năng lực để có thể hoàn thành tốt hơn (đạt và vượt mức 

LĐ), góp phần và sự thành công của ĐMGD trong thời gian tới)  
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Chương 8 

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ 

NHÂN SỰ TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG  

8.1. Xu hướng và một số thay đổi trong QLNS trong các trường PT 

8.1.1. Xu hướng và dự báo những thay đổi về tuyển dụng: 

(1).Xu hướng tuyển dụng theo vị trí việc làm. Xu hướng này sẽ là chủ đạo và 

ngày càng mở rộng trong tuyển dụng nhân sự trong thời gian tới (tinh thần NQ 

106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm) và cũng sẽ dần trở thành xu hướng 

chính trong các trường phổ thông.  

(2) Xu hướng trao quyền cho lãnh đạo các trường trong tuyển dụng. Trao 

quyền nhiều hơn cho lãnh đạo các trường trong tuyển dụng cũng là xu thế cùng với trao 

quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường PT (qua kinh nghiệm quốc tế và thực tế tại PT 

HCM). Điều giúp nâng chất lượng GV, khắc phục tình trạng vừa thiếu vừa thừa GV và 

bất cập khác như hiện nay. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý ở cấp trường và phát triển 

trường phổ thông như một tổ chức được quản lý có trách nhiệm, hướng tới sử dụng hiệu 

qủa nguồn lực tài chính và nhân sự.  

(3) Xu hướng khuyến khích sự tham gia của các Tổ CM trong tuyển dụng GV. 

Nhà trường, tổ chuyên môn trong các trường PT có vai trò quan trọng trong việc đánh 

gía trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy của GV. Do vậy đây là cần thiết và cũng 

sẽ  là xu ngày càng rõ hơn để nâng cao chất lượng tuyển dụng trong thời gian tới.  

8.1.2. Xu hướng về đào tạo và phát triển giáo viên 

(1).Tăng cường sự hợp tác giữa các giáo viên để cải thiện chất lượng giảng 

dạy. Điều này xuất phát từ việc mở rộng điều kiện và cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp, qua 

trao đổi giữa các GV trong trường hoặc giữa các khối về phương pháp giảng dạy dưới 

các hình thúc khác nhau. Đó cũng là đặc trưng của “tổ chức học tập”, qua đó giúp tăng 

cường năng lực giảng dạy và các hoạt động GD khác.  

(2). Đào tạo trực tuyến cho giáo viên. Đây cũng là một xu hướng trong thời gian 

tới trên cơ sở khai thác hiệu quả sự tích hợp giữa năng lực chuyên môn với công nghệ 

số trên không gian mạng và kết nối mọi người- Xu thế cách mạng công nghệ mới (4,0). 

Đào tạo GV là một trong những yếu tố quyết định đến năng lực GV  

 Các xu hướng trên sẽ ngày càng rõ nét về đào tạo và phát triển GV trong các 

trường phổ thông, trong đó có các trường công lập 

8.1.3. Xu hướng đánh giá giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

Các hệ thống quản lý đánh giá GV hiện đại có thể thành công khi tập trung vào 

đánh giá năng lực chuyên môn và việc giảng dạy của GV; thúc đẩy hành vi hợp tác trong 

nhà trường; Đánh giá GV cần và sẽ thay đổi theo hướng khuyến khích và khen thưởng 

các kỹ năng và hành vi giúp GV và nhà trường thành công trong bối cảnh đổi mới GDPT 

và đảm bảo rằng tất cả HS có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Theo đó trong 
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đánh giá GV cần (1) cần rõ ràng hơn và nhất quán hơn về các vai trò của GV; (2) tạo 

cơ hội tối đa cho GV quản lý sự thực hiện công việc của chính họ; (3) gắn với phát triển 

nghề nghiệp của GV; và (4) phù hợp với mục tiêu và chiến lược của nhà trường.  

8.1.4. Xu hướng trả lương-thu nhập GV trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

Trả lương dựa trên hiệu suất công việc sẽ là xu hướng chung trong các tổ chức và 

đối với các trường PT. Ngành GD&ĐT cũng như các trường PT cần xây dựng hệ thống 

đánh giá để đánh giá đúng, đầy đủ, công bằng kết quả và hiệu quả làm việc của GV, và 

cũng cần có sự điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ khác nhau 

8.2. Một số quan điểm về quản lý nhân sự trong thời gian tới 

Đổi mới GD đã đặt ra những yêu cầu mới về chất lượng giảng dạy và đầu ra của 

các trường phổ thông (chất lượng HS). ĐMGD không thể tách rời đổi mới cơ chế, chính 

sách QLNS hiệu quả và hiệu lực. Do vậy, trong thời gian tới, các chính sách QLNS cần 

thực hiện theo một số quan điểm sau:  

Quan điểm 1: Lãnh đạo/Ban Giám hiệu các trường phải có quyền nhiều hơn 

trong xây dựng và thực thi chính sách QLNS. Tự chủ phải được thực hiện theo lộ 

trình và đánh giá kết quả định kỳ. Trao quyền tự chủ nhiều hơn không chỉ là nguyện 

vọng của lãnh đạo các trường phổ thông có đủ điều kiện mà còn cần một chủ trương 

được thực hiện trên thực tế . Và do vậy cần xây dựng lộ trình từ thí điểm đến mở rộng 

một cách phù hợp.  

Quan điểm 2: Các chính sách QLNS phải hướng đến mục tiêu nâng cao năng 

lực và động lực cho GV trên cơ sở Định mức LĐ một cách hợp lý, hướng tới nâng 

cao chất lượng đầu ra của học sinh các trường PT. Mục tiêu của ĐMGD phổ thông là 

tạo ra nguồn nhân lực có phẩm chất tốt, kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

GV cần được đào tạo không chỉ kiến thức mới, kiến thức liên môn mà còn cả phẩm chất 

nhà giáo phù hợp, các kỹ năng giảng dạy, kỹ năng định hướng và hướng dẫn các hoạt 

động trải nghiệm, tư vấn giúp HS phổ thông dần định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.  

Quan điểm 3: Các biện pháp trong cơ chế, chính sách QLNS phải được thực 

hiện một cách đồng bộ và có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp quản lý, các cơ 

quan, ban/ngành. Các hoạt động QLNS có mối quan hệ mật thiết với nhau, vì vậy cần 

thực hiện các hoạt động đó một cách đồng bộ để đảm bảo tính hiệu quả, các cơ quan ban 

ngành cần được quy định rõ ràng và áp dụng vào thực tế phù hợp.   

8.3. Đề xuất một số phương án thí điểm đổi mới cơ chế QLNS trong trường PTCL 

8.3.1. Đề xuất phương án đổi mới cơ chế tuyển dụng 

Phương án này được đề xuất cụ thể với các nội dung, bước đi cụ thể sau: 

8.3.1.1. Lập kế hoạch nhân sự và thực hiện tuyển dụng giáo viên theo vị trí việc làm 

Công tác lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng theo vị trí việc làm là một giải pháp 

ưu tiên trong thời gian tới và làm tốt những việc sau đây: 

- Xác định và xây dựng được được hệ thống vị trí việc làm với những yêu cầu, tiêu 

chuẩn nhất định và mức LĐ phù hợp (có mô tả công việc, yêu cầu năng lực GV) 

- Thực hành tuyển dụng theo yêu cầu vị trí việc làm và vận dụng nguyên tắc “cạnh 
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tranh” cho vị trí việc làm trong nhà trường. 

- Lựa chọn cách tiếp cận phù hợp trong môi trường giáo dục và xây dưng lộ trình 

thực hiện để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững. 

8.3.1.2. Phân cấp tuyển dụng hợp lý và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

Theo cơ chế hiện nay, nhu cầu và chỉ tiêu tuyển dụng GV đươc xác định theo tiêu 

chuẩn định biên theo tỷ lệ GV/lớp và lớp lại quy định theo sỹ số lớp tại mỗi trường PT. 

Số lượng GV của một trường phụ thuộc vào hai tham số này, do vậy cần phân cấp tuyển 

dụng trên cơ sở trao quyền cho lãnh đạo các trường quyết định đến hiệu quả của công 

tác tuyển dụng GV trong các trường phổ thông. Để thực hiện tốt điều này cần:  

- Xác định rõ trách nhiệm, nâng cao năng lực quản trị trường học (lãnh đạo quản 

các trường).  

- Tính toán và dự báo được khối lượng giảng dạy và quỹ thời gian làm việc của 

giáo viên theo cơ cấu môn học và số lượng học sinh học theo lớp học, môn học 

để xác định nhu cầu và trình thực hiện tuyển dụng theo quy định. 

- Xây dựng chuẩn hóa mức lao động GV theo hướng tối đa hóa các công việc có 

mức LĐ làm cơ sở cho việc kiểm tra theo dõi và đánh giá kết quả hoàn thành.  

- Xây dựng cơ chế giám sát đa chiều và đánh giá minh bạch trong hoạt động này 

để đảm bảo đạt các mục tiêu trong tuyển dụng GV. Khâu them chốt quyết định 

chất lượng nguồn nhân sự quan trọng này. 

- Tiến hành khoa học, chặt chẽ (trên cơ sở tiêu chí tiêu chuẩn phù hợp) và thận 

trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát, và có các giải pháp hoàn thiện quá trình này 

trên diện rộng. 

8.3.1.3. Hoàn thiện nội dung hình thức và quy trình tuyển dụng. 

Cần hoàn thiện các nội về: các tiêu chí tuyển chọn và hình thức phương 

pháp/phương thức thực hành (giảng thử là nội dung bắt buộc) khi tuyển dụng. Các tiêu 

chí về phẩm chất, năng lực thực tế phù hợp với yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm bao 

gồm:  trình độ, kỹ năng làm việc (giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, sử dụng công 

nghệ hiện đại, tiên tiến (máy tính và các ứng dụng v.v).  

8.3.1.4. Tăng cường vai trò của tổ trưởng CM trong xây dựng KH nhân sự và tuyển 

dụng 

Vai trò và nhiệm vụ quản lý của GV kiêm tổ trưởng tổ CM cần được đề cao. Kế 

hoạch nhân sự của trường phải được xây dựng dựa trên kế hoạch công việc của các tổ 

CM và sự tham gia trực tiếp của TTCM trong tuyển dụng GV là cần thiết để đảm bảo 

nhân sự được tuyển dụng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

8.3.2. Đề xuất hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển giáo viên 

Công tác đào tạo và phát triển (ĐT&PT) GV cần được tiến hành khoa học và bài 

bản, cả trong đào tạo chính quy (các trường sư phạm) và các khóa bồi dưỡng theo chuyên 

đề, đề án, và bồi dưỡng chuyên môn khác trong ĐT&PT. Các giải pháp bao gồm: 

- Bồi dưỡng TT tổ CM, cán bộ lãnh đạo trường, sở, phòng có liên quan về công 

tác đánh giá nhu cầu đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo để có thể. xác định nhu cầu 

và đánh giá hiệu quả đào tạo trên các mặt khác nhau.  
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- Xây dựng phát triển các chương trình đào tạo có nội dung phù hợp với nhu 

cầu đào tạo của GV. Chú trọng nội dung môn học, phát triển chương trình giảng dạy, 

kỹ năng sư phạm, đánh giá kết quả học tập của HS theo hướng phát triển năng lực, phẩm 

chất của HS phù hợp cho GV từng cấp học, loại trường.   

- Thực hiện các phương pháp đào tạo phù hợp để nâng cao năng lực của GV. 

Các phương pháp có thể áp dụng, bao gồm: Tọa đàm; Học trực tuyến; Huấn luyện qua 

Video; Tham gia chương trình phát triển chuyên môn liên tục (continuing professional 

development, CPD; Kèm cặp đồng cấp; Mạng đồng nghiệp (peer-networking); và Xây 

dựng kho tài liệu số. 

- Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, phát triển GV. Các khóa đào tạo tập huấn 

cần chú trọng vào kỹ năng, với sự hỗ trợ của nhà nước và chủ động của các trường.  

- Thực hiện các chính sách quản lý nhân sự khác. Các chính sách hướng tới thúc 

đẩy, tạo động lực cho GV học tập (theo kế hoạch và tự học) nâng cao trình độ, năng lực  

áp dụng các kiến thức, kỹ năng mới vào giảng dạy.  

8.3.3. Đề xuất phương án hoàn thiện công tác đánh giá phân loại giáo viên 

Để phát triển hệ thống đánh giá có hiệu quả, cần có 4 yếu tố chính: (i) sự tham gia 

của GV vào quá trình đánh giá; (ii) Có sự thống nhất các tiêu chí về chất lượng của quá 

trình đánh giá; (iii) GV có cơ hội bày tỏ quan điểm và có ý kiến về đánh giá và (iv) GV 

thực sự tin tưởng vào hệ thống đánh giá (OECD, 2013). Dựa vào phân tích những hạn 

chế của công tác đánh giá v.v xin đề xuất áp dụng mô hình đánh giá như dưới đây.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 8.1: Mô hình về đánh giá 

 

Nhận thức của giáo viên 

về hệ thống đánh giá 

- Truyền thông về hệ 

thống đánh giá 

- Tăng cường sự tham 

gia của giáo viên vào 

xây dựng và triển khai 

đánh giá 

 

Thiết kế hệ thống, quy trình 

 đánh giá 
- Quy trình đánh giá 

- Các nguyên tắc đánh giá 

- Mô tả công việc của giáo viên 

- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn  

- Chu kỳ đánh giá, người tham 

gia đánh giá 

- Phương pháp đánh giá 

- Lưu trữ, phản hồi và sử dụng 

kết quả đánh giá 
 

Bối cảnh nhà 

trường 

Nâng cao năng lực thiết kế 

và tổ chức thực hiện đánh 

giá giáo viên 

- - Thiết lập và triển khai mục 

tiêu 

- - Đào tạo người đánh giá 
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8.3.4. Đề xuất phương án thí điểm hoàn thiện công tác trả thù lao giáo viên 

Giải pháp đề xuất là thực hiện cơ chế trả thù lao theo hiệu suất công việc nhằm 

đảm bảo lương được trả phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp của GV 

(Quốc hội, 2019). Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu xin đề xuất như sau: 

8.3.4.3. Đề xuất mô hình trả lương theo hiệu suất công việc 

Về tiền lương: cơ cấu tiền lương cho GV phổ thông nên gồm ba thành phần: (1) 

lương cơ bản (theo vị trí việc làm), (2) các phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút và (3) lương 

khuyến khích theo hiệu suất công việc (khối lượng giảng dạy, kết quả công việc v.v). 

trong đó: Lương cơ bản theo vị trí việc làm và phụ cấp ưu đãi theo quy định bởi chính 

phủ như hiện hành. Phần phụ cấp thu hút nên để chính quyền cấp tỉnh quyết định. Đối 

với lương khuyến khích theo hiệu suất công việc, Bộ GD&ĐT tạo cần xây dựng các 

hướng dẫn về xây dựng mức khuyến khích tương ứng với hiệu suất công việc.  

Cơ cấu lương-thưởng và Tự chủ trong trả lương. Đối với các trường công lập do 

nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên thì Hiệu 

trưởng căn cứ vào khung hướng dẫn của Bộ để xây dựng mức khuyến khích trong quy 

chế trả lương của trường. Các trường cần có Quỹ thưởng khuyến khích (có thể từ 10-

30% tổng quỹ lương hằng năm). Các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thì 

mức khuyến khích sẽ do Hiệu trưởng quyết định. 

8.3.4.4. Thưởng khuyến khích giáo viên theo kết quả học tập của học sinh 

Để đánh giá thành tích của GV đối với hoạt động giảng dạy, có thể đo lường bằng 

nhiều tiêu chí như kết quả học tập của HS, tỷ lệ HS đến lớp, lên lớp, sự phát triển cá 

nhân HS. Đề xuất áp dụng một hay một số các phương thức thưởng khuyến khích GV 

cho thành tích học tập của HS như sau: 

- Khuyến khích theo mức độ (levels incentives): thành tích của GV được đo lường 

bằng điểm bình quân kỳ thi chung của các học sinh lớp do GV đó giảng dạy. 

- Khuyến khích theo thành tích đạt được (gain incentives): khuyến khích thành 

tích của GV được dựa trên so sánh giữa điểm bình quân của lớp qua các kỳ/năm.  

- Khuyến khích theo bách phân vị điểm (pay for percentile incentives): Thưởng 

khuyến khích GV theo bách phân vị (Barlevy & Neal, 2012) là phương thức thưởng  

không chỉ thúc đẩy GV tập trung hơn cho giảng dạy, nỗ lực cho uy tín  dạy học mà còn 

giúp làm giảm sự “lạm phát” về điểm, giảm áp lực của “bệnh thành tích” trong GD.  

8.3.4.5. Giải pháp và khuyến nghị thực hiện đổi mới cơ chế trả thù lao cho GV  

Để thực hiện cơ chế thù lao theo hiệu suất công việc, cần có khung lương cơ 

bản, khung phụ cấp và thưởng khuyến khích theo hiệu suất công việc (theo đề xuất 

tại mục 8.3.4.). Lộ trình thực hiện nên được bắt đầu trong việc hiện việc thí điểm 

phương thức thưởng khuyến khích GV theo kết quả học tập của HS từng kỳ theo 

bách phân vị điểm đề xuất tại mục 8.3.4.4. Có thể xem xét thực hiện thí điểm ở một 

số trường tại (có điều kiện phù hợp) để đánh giá tác động của phương pháp thưởng 

này tới sự tiến bộ của học sinh. 
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8.4. Một số giải pháp, khuyến nghị khác về mức LĐ trong đổi mới GDPT 

8.4.1. Tăng cường CSVC cho trường học và giảm tải công việc cho GV.  

8.4.1.1. Tăng tỷ lệ phòng học kiên cố, đảm bảo CSVC của trường PTCL theo yêu cầu.   

Để thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới GDPT cần tăng cường điều 

kiện CSVC của các trường, nhất là các vùng/tỉnh có điều kiện khó khăn. Bộ GD&ĐT 

cần tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương có 

điều kiện khó khăn thực hiện đầu tư CSVC cho các trường đồng thời cơ cấu, sắp xếp 

lại các điểm trường hợp lý hơn. Qua đó tạo điều kiện tốt hơn trong QLNS tại các 

trường phổ thông. 

8.4.1.2. Trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học (máy tính, máy chiếu kết nối internet..) 

Khi thực hiện ĐMGD, bên cạnh những thay đổi về nội dung chương trình còn là 

sự thay đổi về phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, sử 

dụng các phần mềm phù hợp với xu hướng phát triển của KH-CN hiện nay. Trong đó 

không chỉ là tập trung vào xây dựng giáo án điện tử mà còn là triển khai vào các hoạt 

động ngoại khóa, các cuộc thi qua mạng. Cùng với đó là tăng cường trang bị đầy đủ cho 

các lớp học về máy tính, thiết bị đa năng kết nối Internet cần được thực hiện theo lộ trình 

để đảm bảo điều kiện học tập đầy đủ cho học sinh trong quá trình ĐMGD.  

8.4.1.3.Nâng cấp thư viện, tăng số lượng đầu sách, cập nhật các tài liệu mới v.v. 

Nâng cao năng lực tự học là một trong những biện pháp cải thiện chất lượng đầu 

ra của HS phổ thông. Trong bối cảnh ĐMGD, vai trò của thư viện trường cần có sự thay 

đổi phù hợp. Các trường cần phát huy hết vai trò của thư viện. Thư viện phải là nơi diễn 

ra các hoạt động khuyến đọc, hình thành thói quen đọc, sự hứng thú và hấp dẫn cho học 

sinh v.v . Trước mắt cầ có sự đầu tư thỏa đáng để tăng số lượng và chất lượng các ấn 

phẩm trong thư viện, cải tạo không gian thư viện để thu hút GV, học sinh. Bên cạnh 

nguồn lực trong nước, có thể huy đông sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế.  

8.4.1.4. Quan tâm đến nơi làm việc của giáo viên ngoài giờ lên lớp. 

Để nâng cao chất lượng GD và ĐT, nhà trường cần quan tâm đến nơi làm việc 

của GV ngoài giờ lên lớp như là một điều kiện để GV thực hiện tốt chức trách, nhiệm 

vụ của mình. Đây là nhu cầu thực, cần thiết của nhiều GV và cũng là điều kiện làm tăng 

sự hiện diện và gắn bó của GV với trường và các hoạt động tại trường. Trong điều kiện 

NSNN còn hạn chế thì huy động nguồn lực XH có thể giúp có được các điều kiện như 

vậy tại các trường phổ thông. 

8.4.2. Giải pháp giảm tải công việc không cần thiết cho giáo viên phổ thông 

8.4.2.1. Giảm các công việc hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong quản trị. 

Hiện nay, (theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT) hồ sơ sổ sách của GV đã có sự 

giảm tải đáng kể. Tuy vậy cần tiếp tục nghiên cứu cải tiển để giảm bớt và về số lượng 

và nội dung các sổ sách, báo cáo CNTT.  Đồng thời thay đổi phương thực của các hoạt 

động khác có liên quan (họp hành, dự giờ, báo cáo, ra đề, chấm thi..) để giảm tỷ trọng 

thời gian giành cho các công việc này.  
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8.4.2.2. Quy định hợp lý về mức lao động giáo viên mức giảm trừ khi kiêm nhiệm 

 Đề nghị xem xét áp dụng các mức LĐ đã đề xuất cho phù hợp, nhất là GV kiêm 

nhiệm. Đối với GVCN, mức giảm trừ phù hợp cho từng cấp và cần áp dụng mức giảm 

trừ cho GVCN cao hơn cùng với việc tăng thêm nhiệm vụ và cho công việc cần thời gian 

hao phí nhiều hơn trong thực hiện chương trình GDPT mới. GV kiêm TT tổ CM cũng 

cần điểu chỉnh lại mức theo công việc phải hoàn thành tương ứng với số GV trong tổ 

CM, tổ chuyên môn có quy mô GV lớn thì GV kiêm tổ trưởng tổ chuyên môn cần được 

giảm trừ số tiết dạy nhiều hơn (như đã tính toán và đề xuất trong phần mức LĐ GVPT). 

Giảm thiểu GV kiêm nhiệm nhiều hơn 1 vị trí. Trong trường hợp cần thiết thì cần có cơ 

chế linh loạt điều chỉnh mức giảm trừ theo khối lượng công việc thực tế, không nên quy 

định chỉ giảm trừ theo công việc kiêm nhiệm có mức giảm trừ cao nhất. 

8.4.3. Khuyến nghị với các trường đại học sư phạm về đào tạo GVPT.  

Hướng tiếp cận GD dựa trên năng lực được áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia 

phát triển trên thế giới kết hợp giữa GD khai phóng và GD nghề nghiệp, nhấn mạnh việc 

áp dụng lí thuyết vào thực tế cuộc sống, lấy người học làm trung tâm (tiếp cận chính 

trong chương trình GD phổ thông 2018 ở Việt Nam). Theo đó, vai trò người GV đã có 

nhiều thay đổi trong dạy học và GD. Trong đào tạo GV, các trường ĐHSP cần chuyển 

mạnh từ chỗ truyền thụ kiến thức sang nâng cao năng lực của GV trong tổ chức việc học 

tập của HS và sử dụng tối đa những nguồn tri thức trong xã hội v.v ;  

Các trường Đại học Sư phạm không chỉ có nhiệm vụ đào tạo ra đội ngũ GV có 

đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục mà còn phải đóng góp tích 

cực vào việc hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao năng lực  nghề nghiệp cho GV phổ thông, Cụ 

thể, Tiếp tục đổi mới trong thiết kế chương trình đào tạo GV theo mục tiêu phát triển 

năng lực nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018; Tham gia các 

khóa tập huấn về đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá các 

chương trình đào tạo và tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng GV phổ thông; Đẩy mạnh 

nghiên cứu KHGD ứng dụng phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 

8.4.4. Khuyến nghị các trường PT cần xây dựng theo mô hình Tổ chức học tập 

Tổ chức học tập (learning organization, Senge 2019) là mô hình mà nhiều tổ chức 

đã thành công bằng cách áp dụng những chiến lược cho phép tư duy mới được hình 

thành và phát triển, tạo môi trường làm việc và cảm hứng tập thể, tạo cơ hội để mọi 

người liên tục học cách tạo ra những kết quả thật sự mong muốn (chi tiết trong báo cáo 

tổng hợp và phục lục). Nhiều nghiên cứu cho thấy “tổ chức Học tập là một khái niệm 

phù hợp và hữu ích cho các trường học. Các trường phổ thông Việt Nam cần nghiên cứu 

áp dụng các đặc điểm này để trường của mình trở thành các các tổ chức học tập, điều 

này sẽ giúp phát triển, nâng cao chất lượng dạy học và uy tín của trường.  

8.4.5. Khuyến nghị về tăng cường sự tự chủ trong các trường phổ thông 

Việc thực hiện tự chủ giáo dục phổ thông bắt đầu thực hiện từ năm 2006, khi có 

các Nghị định số 43/2006/NĐ-C, 16/2015/NĐ-CP. Thực hiện tự chủ trong các trường 
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phổ thông là quá trình chuyển mô hình quản lý từ tập trung sang mô hình phân quyền, 

trao quyền đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo. Với các trường PT, các 

cấp độ tự chủ cũng đã được xác định: cấp độ 1-được nhà nước đảm bảo toàn bộ chi 

thường xuyên; cấp độ 2: được nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên; cấp độ 3: 

trường tự đảm bảo chi thường xuyên, và cấp độ 4: trường tự đảm bảo chi thường xuyên 

và chi đầu tư. Trên cơ sở chủ trương và thực tế, để thực hiện tự chủ thành công trong 

các trường phổ thông nhóm nghiên cứu kiến nghị như sau:  

- Thứ nhất, cần nhanh chóng ban hành và thực hiện các văn bản hướng dẫn thực 

hiện quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục, văn bản hướng dẫn thực hiện luật giáo dục 2020. 

phù hợp với điều kiện của  từng trường, từng địa phương. 

- Thứ hai, cần có các chính sách quản lý của nhà nước đảm bảo trường thực hiện 

công khai minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Điều này không chỉ tạo cơ chế tốt 

hơn mà còn giúp làm giảm các biểu hiện không tốt đảm bảo các hoạt động quản trị của 

nhà trường cần tuân thủ pháp luật và các qui định của nhà nước.  

- Thứ ba, bộ giáo dục và đào tạo cần tổng kết kinh nghiệm tự chủ của các trường 

phổ thông công lập, và đưa ra hướng dẫn cho các trường học tập để thực hiện theo các 

mức độ tự chủ khác nhau.  

- Thứ tư, nâng cao năng lực quản trị cho ban giám hiệu và nhân lực tham gia hội 

đồng quản lý trường phổ thông, trong đó có QLNS, quản lý tài chính.  

- Thứ năm, các trường để thực hiện tự chủ cần phải xây dựng được hệ thống văn 

bản quản lý nội bộ của trường phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, của địa 

phương trong đó quy định về chi tiêu nội bộ và chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với 

GV.  
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KẾT LUẬN 

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học: “Nghiên cứu định mức lao động kinh tế, kỹ 

thuật của giáo viên phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và đổi 

mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo dục phổ thông” Mã số KHGD/16-

20.ĐT.029 đã trình bày ngắn gọn nội dung, các kết quả nghiên cứu của đề tài theo thuyết 

minh đề tài được phê duyệt.  

Trong quá trình thực hiện cũng có nhiều vấn đề đặt ra. Trước hết đây là một đề 

tài khá lớn phức hợp và rất đa dạng về cả về nội dung, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

Do vậy, kết quả nghiên cứu vẫn còn những giới hạn: diện bao phủ đối tượng chưa nhiều 

so với thực tế; các nội dung nghiên cứu cũng hẹp so với tổng thế tất cả các giáo viên và 

các nhiệm vụ, công việc giáo viên tại các trường phổ thông công lập ở Việt nam hiện 

nay. Trong nghiên cứu, sự đa dạng và khác biệt còn nằm ngay trong mẫu nghiên cứu đối 

với các trường, các giáo viên các công việc nhiệm vụ v.v theo đặc thù mang tính vùng, 

miền cấp học, loại trường v.v. Điều này đã đặt ra nhiều vấn đề mà nhóm nghiên cứu 

phải tính toán, xử lý theo nhiều cách tiếp cận khác nhau. 

Cùng với đó, trong quá trình nghiên cứu, đề tài cũng như nhóm nghiên cứu cũng 

trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid 19 kéo dài. Dịch bệnh 

này đã gây ảnh hưởng rát lớn đến nhiều hoạt động nghiên cứu của đề tài như Hội thảo 

và tọa đàm khoa học, thử nghiệm tiêu chí và chỉ số mức lao động giáo viên tại các 

trường, các khảo sát bổ sung v.v. Trong quá trình nghiên cứu nhiều công việc bị giãn 

đoạn, phải điều chỉnh nhiều hoạt động nghiên cứu như đã đề cập ở trên 

Mặc dù vậy, các  nội dung nghiên cứu kết qủa đạt được về cơ bản đã bám sát và 

hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu của đề tài cũng như các nội dung chính, các kết quả 

cần phải hoàn thành theo yêu cầu được giao trong nhiệm vụ nghiên cứu (xây dựng cơ 

sở khoa học để đề xuất được bộ tiêu chuẩn, tiêu chí về định mức lao động kinh tế, kỹ 

thuật của giáo viên phổ thông theo từng cấp học và các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế 

quản lý nhân sự trong các trường phổ thông qua đề xuất áp dụng thí điểm v.v.) 

Báo cáo tóm tắt này trên cơ sở báo cáo tổng hợp đã được hoàn thiện đã điều chỉnh 

bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở kết quả bảo vệ đề tài trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ 

sở, qua góp ý của các thành viên Hội đồng cũng như biên bản của cuộc họp đánh giá 

của Hội đồng cấp cơ sở (tháng 3/2021). Nhóm nghiên cứu mong muốn đây sẽ là một 

trong những cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các cấp trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan quản lý địa phương và các trường phổ thông tiếp tục 

nghiên cứu, xem xét áp dụng trong ban hành các văn bản quy định và triển khai thực 

hiện một cách tốt nhất, Qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện thành công quá trình 

đổi mới giáo dục ở Việt nam.  

 

 


