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1. Đặt vấn đề
Trong nền kinh tế tri thức ngày nay, giáo 

dục (GD) có vai trò vô cùng quan trọng, GD có 
sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ở trường tiểu học, đội ngũ tổ trưởng 
chuyên môn (TTCM) là lực lượng trực tiếp 
triển khai những yêu cầu về mục tiêu, nội dung, 
phương pháp... của đổi mới giáo dục phổ 
thông, là cầu nối giúp hiệu trưởng (HT) trong 
việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn và các hoạt 
động khác trong nhà trường một cách chặt chẽ, 
sâu sát, kịp thời nhằm đạt mục tiêu đề ra. 

Chính vì vậy, việc phát triển đội ngũ 
TTCM ở trường tiểu học là một trong những 
nội dung trọng tâm của HT để thực hiện nhiệm 
vụ quản lý  nhà trường, nâng cao chất lượng 
dạy học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Huyện Lệ Thủy là một vùng quê giàu đẹp 
phía nam của tỉnh Quảng Bình. Diện tích tự 
nhiên phần đất liền của huyện rộng 127.600ha, 
Lệ Thủy có 28 xã và thị trấn, dân số năm 2014 
là 141.787 người. 

Trong những năm qua, ngành Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lệ Thủy đã có nhiều 
cố gắng trong việc xây dựng và phát triển đội 
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo 
dục theo hướng chuẩn hóa và trên chuẩn, nâng 
cao chất lượng, đảm bảo đủ số lượng và đồng 
bộ về cơ cấu. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu 
đổi mới GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 
29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần 

thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế”, ngành GD&ĐT Lệ Thủy cần 
phải nhìn nhận, đánh giá đúng những nguyên 
nhân của ưu điểm, hạn chế, những cơ hội và 
thách thức trước mắt cũng như lâu dài, để từ đó, 
có thể tìm ra những biện pháp phát triển giáo 
dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. 
Một trong những lĩnh vực cần được xem xét là 
đội ngũ TTCM các trường tiểu học - nguồn 
nhân lực (NNL) quyết định đến chất lượng dạy 
và học.

2. Thực trạng đội ngũ tổ trưởng chuyên 
môn các trường tiểu học huyện Lệ Thủy

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 
15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 
Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 
11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây 
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và 
CBQL giáo dục, trong những năm qua, dưới sự 
chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Sở GD&ĐT, của 
Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, ngành 
GD&ĐT huyện Lệ Thủy đã đạt được những 
thành tựu đáng ghi nhận. Năm học 2014 - 
2015, ngành GD&ĐT huyện Lệ Thủy có 2213 
giáo viên và CBQL giáo dục; riêng cấp tiểu 
học có 763 giáo viên, trong đó có 100% giáo 
viên đạt chuẩn, 95,3% giáo viên trên chuẩn (so 
với năm học 2004 - 2005, tỷ lệ giáo viên đạt 
chuẩn tăng 1,9%, trên chuẩn tăng 82%). Hiện 
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tại, huyện Lệ Thủy có 31 trường tiểu học, đội 
ngũ TTCM có 69 người. Chất lượng đội ngũ 
TTCM các trường tiểu học huyện Lệ Thủy 
được khảo sát trên các yếu tố: trình độ chuyên 
môn, trình độ chính trị, cơ cấu độ tuổi, công tác 
quy hoạch…

Từ kết quả khảo sát cho thấy, về trình độ 
chuyên môn, tất cả tổ trưởng đều đạt chuẩn, 

phần lớn đều có trình độ chuyên môn từ cao 
đẳng trở lên, chiếm tỷ lệ 98,6%; tỷ lệ TTCM có 
trình độ trung cấp sư phạm chiếm 1,4%.

Về trình độ chính trị, đội ngũ TTCM là 

đảng viên có 48 người, chiếm tỷ lệ 69,6%, tỷ lệ 
này chưa tạo động lực để các trường tiểu học 
trên địa bàn huyện Lệ Thủy có sự phát triển 
trong tương lai, chưa tạo được sự nỗ lực phấn 
đấu trong đội ngũ TTCM, kích thích các 
TTCM vươn lên trong công tác. Mặt khác, 
chưa thể hiện hết vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, 
bên cạnh đó cơ cấu về trình độ chính trị của đội 
ngũ TTCM tại trường tiểu học đạt trình độ 
trung cấp chính trị trở lên vẫn chưa được quan 
tâm (chiếm 2,9%), như vậy, phần nào đó làm 
giảm đi sự phát triển 
NNL có chất lượng 
trong các trường tiểu 
học.

Về cơ cấu độ 
tuổi, các số liệu trên 

cho thấy, độ tuổi phổ biến nhất của đội ngũ 
TTCM các trường tiểu học huyện Lệ Thủy tập 
trung vào khoảng 36 đến 49 tuổi, chiếm tỷ lệ 
72,5%. Không có TTCM ở độ tuổi dưới 25, tỷ 
lệ TTCM ở độ tuổi từ 25-35 là 13% và ở độ tuổi 
từ 50-59 chiếm tỷ lệ 14,5%. Điều này cho thấy, 
việc trẻ hóa đội ngũ TTCM chưa được chú 
trọng, ngành GD&ĐT huyện Lệ Thủy cần có 

kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng để có thể đưa 
các TTCM trẻ vào 
diện đề bạt khi cần.

Số năm công 
tác của đội ngũ 
TTCM trường tiểu 

học huyện Lệ Thủy hầu như từ 10 năm trở lên, 
chiếm 98,6% (68/69). Số năm làm TTCM 
cũng có sự kế thừa, số lượng TTCM được bổ 

nhiệm làm tổ trưởng 
dưới 5 năm chiếm tỷ 
lệ 29,0%, từ 5 đến 10 
năm chiếm tỷ lệ 
43,5%, trên 10 năm 
chiếm tỷ lệ 27,5%.

Khảo sát thực trạng đội ngũ TTCM các 
trường tiểu học không thể tách rời với việc 
phân tích, đánh giá công tác quy hoạch, tuyển 
chọn TTCM. Một trong những khâu cốt lõi để 
phát triển đội ngũ TTCM đó là quy hoạch, 
tuyển chọn.

Thông qua khảo sát, thu thập thông tin đã 
có được kết quả quy hoạch và tuyển chọn đội 
ngũ TTCM của các trường tiểu học huyện Lệ 
Thủy như sau:

Kết quả khảo sát bảng 4 cho thấy, chỉ có 

Bảng 1: Trình độ chuyên môn, trình độ chính trị của đội ngũ TTCM
trường tiểu học huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Bảng 2: Thống kê độ tuổi của đội ngũ TTCM các trường tiểu học

Bảng 3: Thâm niên công tác và số năm làm tổ trưởng của đội ngũ TTCM các trường tiểu học
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18/31 trường, đạt tỷ lệ 58,1% trường tiểu học 
thực hiện công tác quy hoạch, tuyển chọn đội 
ngũ TTCM. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, chúng tôi 
nhận thấy công tác quy hoạch đội ngũ TTCM 
hầu hết đều theo định tính, chưa thể hiện rõ trên 
hồ sơ, sổ sách, nhu cầu tương lai của các trường 
về nhân sự TTCM, chưa tính toán đến số lượng 
cần phải quy hoạch, độ tuổi cơ cấu lẫn yêu cầu 
về trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy và 
sự thay thế về NNL tương lai cho NNL hiện tại 
khi đến tuổi nghỉ hưu. Mặt khác, kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng NNL tương lai thay thế cho đội 
ngũ TTCM hiện tại vẫn còn nhiều lúng túng, 
chính vì thế, mà số lượng, chất lượng và cơ cấu 
đội ngũ TTCM vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

3. Biện pháp phát triển đội ngũ TTCM 
các trường tiểu học huyện Lệ Thủy

Để khắc phục những mặt hạn chế, bất cập 
trong đội ngũ TTCM các trường tiểu học, 
ngành GD&ĐT Lệ Thủy cần tập trung thực 
hiện một cách đồng bộ các biện pháp sau:

3.1. Nâng cao nhận thức lý luận cho đội 
ngũ TTCM, cán bộ quản lý và tập thể giáo viên

Làm thay đổi nhận thức cho đội ngũ 
CBQL, đội ngũ TTCM và đội ngũ (GV) về tầm 
quan trọng của đội ngũ TTCM, xem đội ngũ 
TTCM là nguồn nhân lực chủ yếu để nâng cao 
chất lượng dạy học, từ đó, góp phần thay đổi 
nhận thức, phải có trình độ lý luận chính trị 
trong đội ngũ TTCM và dẫu khó khăn, TTCM 
phải được học các lớp nghiệp vụ quản lý giáo 
dục (QLGD).

Để tăng cường nhận thức về tầm quan 
trọng của đội ngũ TTCM, HT đề nghị với 
phòng GD&ĐT thông qua các lớp tập huấn, 
hội nghị, các lớp bồi dưỡng, hội thảo, sinh hoạt 
tổ chuyên môn... để các đơn vị tham luận, trao 

đổi và đưa ra tính cần 
thiết, sự quan trọng 
của đội ngũ TTCM, 
cách thức thực hiện 
của từng trường, đề 

xuất, kiến nghị với các cấp thực hiện công tác 
bồi dưỡng cho đội TTCM hiện tại và tương lai 
nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bởi lẽ, 
TTCM là người trực tiếp giúp HT điều hành 
hoạt động của tổ liên quan đến dạy và học, trực 
tiếp quản lý GV trong tổ theo nhiệm vụ quy 
định, là đầu mối để HT quản lý hoạt động dạy 
học ở trường và là trung tâm đoàn kết trong tổ. 
TTCM là người giúp tổ chuyên môn hoàn 
thành nhiệm vụ của đơn vị, cùng với tổ chuyên 
môn đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV một cách 
chính xác, hợp lý, giúp GV tiến bộ. Vì vậy, 
TTCM phải có nghiệp vụ quản lý, bồi dưỡng 
nghiệp vụ QLGD cho TTCM là việc cần phải 
làm.

3.2. Xây dựng tiêu chí về phẩm chất, 
năng lực cần thiết của TTCM

Xây dựng và xác định rõ những tiêu chí 
về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, 
kiến thức, kỹ năng cần thiết của TTCM, là 
cơ sở quan trọng để HT tiến hành quy hoạch, 
tuyển chọn, bổ nhiệm TTCM định hình 
được nguồn nhân lực chất lượng trong tương 
lai tại trường, khắc phục được tình trạng 
chưa xây dựng được tiêu chí cần thiết về 
phẩm chất, năng lực TTCM.

Làm căn cứ để TTCM tự đánh giá, có 
bước phấn đấu tiếp theo, là cơ sở cho đội ngũ 
GV trẻ hoàn thiện mình và cũng là cơ sở cần 
thiết để HT quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, là 
căn cứ để HT tiến hành tuyển chọn bổ nhiệm và 
bồi dưỡng TTCM.

3.3. Tác động vào số lượng và cơ cấu của 
đội ngũ TTCM trong trường tiểu học

a. Quy hoạch, phát triển số lượng đội ngũ 
TTCM phù hợp với yêu cầu mở rộng mạng lưới 

Bảng 4: Kết quả khảo sát thực trạng công tác quy hoạch, tuyển chọn TTCM
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trường lớp hiện nay
Đảm bảo đội ngũ TTCM cho các trường 

tiểu học đủ về mặt số lượng, đồng bộ về mặt 
cơ cấu. Từng bước tiến tới quy hoạch số lượng 
kết hợp chất lượng, tạo được thế chủ động 
nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của 
từng trường.

Việc quy hoạch đội ngũ TTCM phải được 
tiến hành theo từng giai đoạn với thời gian từ 3 
đến 5 năm và tiến hành rà soát trong từng năm 
để có sự điều chỉnh về mặt nhân sự cho phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn.

Dựa trên tỷ lệ gia tăng dân số của địa 
phương từng năm, dự báo về quy mô phát triển 
lớp học, lấy đó làm cơ sở tiến hành dự báo số 
lượng lớp và số lượng GV tương ứng, trên cơ sở 
đó, tính toán cụ thể số lượng TTCM.

b. Tuyển chọn và bổ nhiệm để hoàn thiện 
cơ cấu đội ngũ TTCM trường tiểu học

Để hoàn thiện cơ cấu đội ngũ TTCM, HT 
các trường tiểu học huyện Lệ Thủy phải căn cứ 
vào các loại cơ cấu khác nhau như cơ cấu xã 
hội, cơ cấu chính trị, cơ cấu lao động phục vụ 
sự thay thế (độ tuổi)... để xem xét đội ngũ 
TTCM hiện tại đang thiếu, thừa TTCM ở tổ 
nào, từ đó, có tác động phù hợp về cơ cấu, đảm 
bảo được chất lượng đội ngũ TTCM hiện tại và 
sự kế thừa nhằm phát triển đội ngũ TTCM 
trong tương lai, thông qua đó, tuyển chọn và bổ 
nhiệm hợp lý. 

3.4. Thực hiện nâng cao phẩm chất, 
trình độ, năng lực cho đội ngũ TTCM

Để thực hiện có hiệu quả, cần chú ý triển 
khai các nội dung sau:

- Nâng cao về phẩm chất chính trị, đạo 
đức, lối sống. Hiệu trưởng cần có định hướng 
cho TTCM, như cử TTCM đi học các lớp bồi 
dưỡng chính trị, học tập Nghị quyết Đảng các 
cấp, bồi dưỡng theo chuyên đề… để trang bị 
những vấn đề lý luận chính trị về chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 
quan điểm của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ của 

nhà trường cho TTCM. Đẩy mạnh công tác rèn 
luyện đội ngũ TTCM thực sự tâm huyết, yêu 
nghề, yêu người, xứng đáng là tấm gương sáng 
cho học sinh noi theo.

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm. 
Bởi vì, kiến thức vững vàng cùng kỹ năng sư 
phạm tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TTCM 
trong công tác quản lý điều hành tổ chuyên 
môn. Chính vì thế, nâng cao kiến thức và kỹ 
năng sư phạm cho TTCM là một việc làm hết 
sức thiết thực tại các trường tiểu học trên địa 
bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong 
giai đoạn hiện nay.

Để làm được điều này, bên cạnh việc xây 
dựng đội ngũ TTCM và tập thể GV thành một 
tập thể biết học hỏi, HT phải làm tốt công tác 
nâng cao nhận thức cho TTCM về tầm quan 
trọng của kiến thức và kỹ năng sư phạm đối với 
bản thân của từng TTCM, từ đó, đẩy mạnh tính 
tự học, tự bồi dưỡng của TTCM.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý để giúp 
TTCM nắm được những lý luận khoa học 
QLGD, làm cơ sở khoa học cho việc quản lý 
hoạt động tổ chuyên môn, từ đó, xây dựng được 
kế hoạch, tổ chức chỉ đạo quá trình thực hiện 
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học và giúp 
cho TTCM có đủ khả năng kiểm soát, kiểm tra, 
đưa ra hướng xử lý kịp thời trong quá trình 
quản lý.

3.5. Chỉ đạo hoạt động tổ TTCM
Hầu hết TTCM các trường tiểu học trên 

địa bàn huyện Lệ Thủy đều chưa qua lớp bồi 
dưỡng về nghiệp vụ QLGD, đây chính là điểm 
yếu khiến TTCM gặp nhiều khó khăn, trở ngại 
trong chỉ đạo toàn bộ hoạt động tổ chuyên 
môn, chính vì thế, người HT cần tăng cường 
chỉ đạo TTCM hoạt động theo hướng chủ 
động, tích cực và nâng cao hiệu quả. Việc chỉ 
đạo hoạt động tổ chuyên cần chú ý triển khai 
các nội dung sau:

- Hướng dẫn TTCM lập kế hoạch năm học 
bởi vì kế hoạch tổ chuyên môn là sự triển khai 
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cụ thể về việc thực hiện tầm nhìn, chiến lược 
phát triển và kế hoạch hoạt động trong năm học 
của nhà trường, có ý nghĩa như là một phương 
tiện quan trọng trong công tác quản lý.

- Chỉ đạo TTCM tổ chức thực hiện kế 
hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.

- Chỉ đạo TTCM quản lý đội ngũ giáo 
viên trong tổ thực hiện nghiêm túc quy chế 
chuyên môn.

- Chỉ đạo TTCM tổ chức bồi dưỡng tổ 
chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học 
cho giáo viên.

- Chỉ đạo TTCM tổ chức quản lý kiểm tra 
đánh giá hoạt động chuyên môn.

3.6. Cải thiện các điều kiện hỗ trợ cho 
hoạt động của đội ngũ TTCM

Để thực hiện có hiệu quả biện pháp cải thiện 
điều kiện hỗ trợ, cần chú ý các nội dung sau:

- Tăng cường cung cấp hệ thống văn bản 
để TTCM thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo xây dựng, 
sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy học.

- Xây dựng chế độ, chính sách động viên 
khuyến khích đội ngũ TTCM.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa TTCM 
và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, xây 
dựng tốt mối quan hệ TTCM với các lực lượng 
giáo dục ngoài xã hội.

3.7. Tăng cường công tác giám sát, kiểm 
tra, đánh giá TTCM

Kiểm tra là nhằm giúp cho quá trình thu 
thập thông tin của người HT được đầy đủ, từ 
đó, đánh giá khách quan, toàn diện về mọi mặt 
của TTCM, qua đó, người HT có thể đề ra 
những biện pháp, những giải pháp không phải 
chỉ riêng cho TTCM mà còn cho chính bản 
thân mình trong quá trình xây dựng đội ngũ 
TTCM. Đồng thời, khắc phục thực trạng chưa 
xây dựng được nội dung kiểm tra TTCM hiện 
nay của HT các trường tiểu học.

Để kiểm tra đội ngũ TTCM, HT cần phải 

xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra một 
cách khoa học, các tiêu chí đánh giá phải cụ thể 
và chi tiết, cần tránh kiểm tra định tính, công 
tác kiểm tra phải phù hợp với tình hình thực 
tiễn của nhà trường, phù hợp với các quy định 
hiện hành về công tác kiểm tra. 

4. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát, 

đánh giá thực trạng một cách khách quan, xin 
đề xuất 7 biện pháp phát triển đội ngũ TTCM 
trường tiểu học huyện Lệ Thủy trên nhằm phát 
huy mặt mạnh, khắc phục các điểm kém, bất 
cập về số lượng, cơ cấu và chất lượng, trở thành 
NNL có chất lượng thực sự trong trường tiểu 
học, làm tiền đề nâng cao chất lượng dạy và 
học trong nhà trường. Các biện pháp đề xuất 
nếu áp dụng một cách hợp lý trong những điều 
kiện thực tiễn phù hợp sẽ mạng lại hiệu quả đối 
với việc tăng cường phát triển đội ngũ TTCM 
trường tiểu học. Tuy nhiên, những biện pháp 
đề xuất chỉ mới là bước đầu, cần được tiếp tục 
bổ sung, hoàn thiện dần trong quá trình triển 
khai thực hiện.

Các biện pháp đề xuất nếu được thực hiện 
một cách đồng bộ, linh hoạt, khả dĩ sẽ tạo được 
bước đột phá quan trọng đối với việc hoạch 
định chiến lược phát triển đội ngũ TTCM 
trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới và 
phát triển giáo dục ở huyện Lệ Thủy, tỉnh 
Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay
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