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II. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài 

2.1. Cơ sở khoa học để xác định định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên 

phổ thông theo định hƣớng giáo dục phổ thông mới. 

 Cơ sở lý luận (qua nghiên cứu lý luận và các công trình nghiên cứu khoa học có liên 

quan trước đây) 

  Cơ sở thực tế: trên cơ sở nghiên cứu thực tế tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam về 

thực trạng về định mức lao động và quản lí nhân sự 

 Cơ sở pháp lý: Các văn bản định hướng chỉ đạo, quản lý và pháp lý có liên quan 

(nghị quyết của Đảng, nhà nước-chính phủ, các chương trình, chiến lược và văn bản trong 

quản lý nhân sự, quản lý trong ngành giáo dục có liên quan) 



2.2. Đánh giá thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về định mức lao động, kinh tế 

kỹ thuật của giáo viên phổ thông 

 Phân tích đánh giá về thực trạng về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo 

viên và cơ chế quan lí nhân sự trong các trường phổ thông ở Việt Nam. 

 Kinh nghiệm quốc tế (qua nghiên cứu công trình, tài liệu nước ngoài có liên quan) 

về định mức lao động của giáo viên và quản lí nhân sự trong các trường phổ thông. 

2.3. Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật cho giáo 

viên theo từng cấp học 

 Bộ tiêu chí, chỉ số mới (đề xuất) về định mức lao động của giáo viên Tiểu học. 

 Bộ tiêu chí, chỉ số mới (đề xuất) về định mức lao động của giáo viên Trung học Cơ 

sở. 

 Bộ tiêu chí, chỉ số mới (đề xuất) về định mức lao động của giáo viên Trung học phổ 

thông. 

 Bộ tiêu chí, chỉ số mới (đề xuất) về định mức lao động của giáo viên trường 

Chuyên, Ban trú và Dân tộc nội trú. 

 Các đề xuất về giải pháp áp dụng bộ tiêu chí, chỉ số (nêu trên) vào thực tế tại các 

trường phổ thông của Việt Nam. 

2.4. Đề xuất định mức lao động kinh tế, kỹ thuật cho giáo viên ở mỗi cấp học theo 

chƣơng trình giáo dục phổ thông mới 

 Bộ định mức của giáo viên Tiểu học. 

 Bộ định mức của giáo viên Trung học Cơ sở. 

 Bộ định mức của giáo viên Trung học Phổ thông. 

 Bộ định mức của giáo viên các trường Chuyên, trường Dân tộc nội trú và trường 

Liên cấp 

 Các đề xuất về giải pháp và kiến nghị nhằm áp dụng có hiệu quả các bộ định mức 

nêu trên. 

2.5. Thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động ở đại diện các vùng, miền 

 Lựa chọn và triển khai các cơ sở giáo dục áp dụng thử nghiệm. 

 Thử nghiệm về định mức lao động mới. 



 Đánh giá ưu, nhược điểm và các tồn tại hạn chế của các tiêu chí, chỉ số của bộ định 

mức lao động mới, các nguyên nhân. 

 Đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động. 

2.6. Đề xuất phƣơng án thí điểm đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông 

 Phân tích đánh giá và dự báo những thay đổi có liên quan đến cơ chế quản lí nhân sự 

trong thời gian tới.  

 Đề xuất định hướng và đưa ra các quan điểm mới về cơ chế quản lí nhân sự trên cơ 

sở áp dụng hệ thống tiêu chí, chỉ số về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật mới tại các cơ 

sở giáo dục phổ thông. 

 Đề xuất phương án thí điểm áp dụng cơ chế quản lí nhân sự mới tại các trường phổ 

thông trên cơ sở hệ thống tiêu chí, chỉ số về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật mới của 

giáo viên các cấp và các trường chuyên biệt. 

 Kiến nghị về thực hiện các giải pháp và phương án thí điểm đổi mới cơ chế Quản lí 

nhân sự tại các cơ sở giáo dục phổ thông 

III. Kết quả và sản phẩm chính của Đề tài  

3.1. Sản phẩm khoa học 

 Báo cáo 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 

 Báo cáo đánh giá thực trạng và kinh nghiệm quốc tế về định mức kinh tế, kỹ thuật 

của giáo viên phổ thông 

 Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên 

theo từng cấp học 

 Báo cáo đề xuất định mức lao động kinh tế, kỹ thuật của giáo viên ở mỗi cấp học 

theo chương trình giáo dục phổ thông mới 

 Báo cáo kết quả thử nghiệm bộ tiêu chí, chỉ số về định mức lao động ở đại diện các 

vùng, miền 

 Báo cáo đề xuất phương án thí điểm đổi mới cơ chế quản lí nhân sự trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông 



3.2. Sản phẩm xuất bản 

Số 

TT 
Tên bài báo/sách Tên tác giả Tạp chí 

Năm 

xuất 

bản 

1 Đào tạo và phát triển giáo viên 

trung học phổ thông nhằm đáp 

ứng chương trình giáo dục phổ 

thông mới ở Việt Nam 

Lê Thị Mỹ Linh Tạp chí Kinh tế và 

phát triển, Số 271 

(II), tháng 01/2020, 

135-144 

2020 

2 Mức thời gian làm việc của giáo 

viên trường phổ thông công lập-

Thực trạng và một số kiến nghị 

Vũ Thành Hưng Tạp chí Giáo dục, 

447 (1 – 5/2020), 5-

10 

2020 

3 Quản trị nhân lực trong các 

trường phổ thông công lập tại 

Việt Nam: Khuyến nghị chính 

sách trong bối cảnh đổi mới 

giáo dục 

Phạm Thuý Hương Tạp chí Lao động và 

xã hội, Số 630 từ 01 

– 15/09/2020, 5-7 

2020 

4 Định mức lao động cho giáo 

viên trường chuyên ở Việt Nam 

– Quy định, thực tế và một số 

bất cập 

Nguyễn Văn Phúc Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính kế toán, Số 

04 (213) 2021, 60-67 

2021 

5 Nhân tố tác động tới định mức 

và thực hiện định mức lao động 

của giáo viên 

Nguyễn Xuân Điền Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính kế toán, Số 

06 (215) 2021, 43-50 

2021 

6 Căn cứ xác định các định mức 

lao động của giáo viên phổ 

thông 

Nguyễn Văn Phúc Tạp chí Khoa học 

Viện Đại học Mở Hà 

Nội, 54 (03/2019), 6-

12 

2019 

 

3.3. Sản phẩm đào tạo 

3.3.1. Tên Nghiên cứu sinh: Phạm Hương Quỳnh; 

 Tên luận văn/luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của tác nhân gây căng thẳng đến 

hành vi đổi mới trong công việc thông qua phản ứng tâm lý của giáo viên phổ thông 

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hoàng Ngân 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

 



3.3.2. Tên Học viên cao học: Nguyễn Thị Kiều Trang; 

 Tên luận văn/luận án: Đào tạo Giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục ở Việt Nam – Nghiên cứu Tình huống: Trường THPT Tây Hồ, Hà Nội.  

 Năm tốt nghiệp: 2021 

 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thành Hưng 

 Cơ sở đào tạo HVCH: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

IV. Đóng góp chính của Đề tài 

Đóng góp chính của đề tài chính là hoàn thành một nghiên cứu mang tính hệ thống, 

tương đối tổng thể về định mức lao động giáo viên và cơ chế quản lý nhân sự tại các 

trường phổ thông công lập ở Việt Nam. Nghiên cứu không chỉ thực hiện với các chương 

trình giáo dục hiện hành mà còn nghiên cứu gắn với đổi mới giáo dục nói chung và đổi 

mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam, cụ thể như sau: 

 Rà soát và phân tích, đánh giá tác động trên các mặt của hệ thống các văn bản quản 

lý có liên quan (luật, nghị định, thông tư v.v) về định mức lao động, về nhiệm vụ và chế 

độ thời gian làm việc của giáo viên, về tổ chức hoạt động và biên chế của các trường phổ 

thông các cấp, các loại hình trường ở Việt Nam. 

 Đánh giá được thực trạng mức lao động giáo viên phổ thông, mức định biên và 

thực trạng quản lý nhân sự tại các trường phổ thông các cấp (TH, THCS, THPT ...).  

 Hệ thống hóa và đề xuất bộ tiêu chí, chỉ số và mức lao động (mức thời gian làm 

việc) giáo viên phổ thông các cấp. 

 Đề xuất các phương án thí điểm về quản lí nhân sự theo các chức năng cơ bản 

trong quản lý nhân sự áp dụng cho các trường phổ thông công lập ở Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở đề các cơ quan quản lí nhà nước, quản lý ngành có 

liên quan, trực tiếp là Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) nghiên cứu 

áp dụng trong ban hành các văn bản quy định về chế độ chính sách về mức lao  động, chế 

độ thời gian làm việc và quản lí nhân sự đối với giáo viên các trường phổ thông và các 

trường trong thời gian tới. 

V. Hiệu quả của Đề tài 

5.1. Hiệu quả kinh tế 

Đối với đề tài. Mặc dù được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 (năm 2019 và 

2020, nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ đã nỗ lực thu thập đầy đủ số liệu từ khảo sát 

trực tiếp và các nguồn số liệu thứ cấp để tiến hành phân tích đầy đủ về thực trạng và đưa 

ra các đề xuất khoa học, hoàn thành đầy đủ các sản phẩm.  Như vậy, trong phạm vi kinh 



phí  được cấp đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu được giao, đạt yêu cầu về chất 

lượng. Đề tài đã đạt được hiệu quả về mặt kinh tế khi thực hiện đề tài .  

Hiệu quả kinh tế chung. Việc đề xuất và áp dụng tiêu chí, chỉ số mức lao động mới 

giúp cho việc sử dụng đội ngũ giáo viên các trường phổ thông phù hợp, có hiệu quả hơn 

qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng kinh phí và phân ngân sách nhà 

nước trong giáo dục phổ thông ở Việt nam 

5.2. Hiệu quả xã hội 

Kết quả nghiên cứu và việc áp dụng kết quả nghiên cứu (các phân tích, đánh giá và đề 

xuất) sẽ mang lại những hiệu quả xã hội nhất định cụ thể như sau: 

 Đối với cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Bộ giáo dục và Đào tạo: Đề tài làm rõ 

thực trạng và đưa ra đề xuất có liên quan, qua đó góp phần và quá trình nghiên cứu ban 

hành các văn bản quản lý phù hợp về mức lao động, chế độ thời gian làm việc, và mức 

định biên giáo viên, cơ chế quản lý nhân sự đối với các trường phổ thông. 

 Đối với các trường phổ thông, qua nghiên cứu tại các trường phổ thông, đề tài giúp 

cho các nhà trường và giáo viên tại các trường phổ thông nắm rõ và hiểu sâu hơn về định 

mức lao động và quản lý nhân sự... qua đó có sự chủ động hơn trong quản lý bố trí và sử 

dụng giáo viên hợp lý và hiệu quả hơn. 

 Đối với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo. Các thành viên tham gia nghiên cứu đề 

tài (từ các cơ sở đào tạo) được nghiên cứu sâu hơn về định mức lao động và cơ chế quản 

lý nhân sự trong một lĩnh vực đặc thù (giáo dục phổ thông). Các cơ sở đào tạo có nghiên 

cứu sinh và học viên cao học (là sản phẩm của đề tài) có thêm một phần nội dung học 

thuật trong chương trình đào tạo chuyên ngành, chuyên sâu ở cấp cao học và tiếp sỹ. 

Đồng thời đào tạo thêm được các nghiên cứu sinh và học viên, là nhân sự chất lượng cao 

chuyên sâu về định mức và quản lý nhân sự trong các trường phổ thông. 


