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NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG  

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VIỆT NAM  

THỜI KỲ ĐỔI MỚI PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG 

 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÃ HỘI. 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh        

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh:   28 tháng 02 năm 1966                                     

4. Nơi sinh: Hà Giang 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1990/SĐH ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội; 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

Điều chỉnh tên đề tài luận án tại các quyết định số 142/QĐ-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Chủ 

nhiệm khoa Sư phạm (nay là trường Đại học Giáo dục) và quyết định số 526/QĐ-ĐT ngày 27 tháng 10 

năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục.  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chức năng của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời 

kỳ đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội. 

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                           

9. Mã số: 62140501 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Phạm Thành Nghị 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

(1) Luận án nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ giữa thay đổi yêu cầu của xã hội đối với trường học và sự thay 

đổi trong chức năng của hiệu trưởng gắn với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích một cách có hệ 

thống, làm rõ các nội dung thuộc chức năng lãnh đạo, chức năng quản lý, chức năng phối hợp và phục 

vụ cộng đồng của hiệu trưởng trường THPT Việt Nam thời kỳ đổi mới trong mối quan hệ với các yêu cầu 

về hoạt động và năng lực. 
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(2) Kết quả nghiên cứu về chức năng của hiệu trưởng trường THPT Việt Nam bổ sung cơ sở khoa học 

cho việc hoạch định chính sách và triển khai công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội;  

(3) Luận án đề xuất đổi mới công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT gắn với định hướng phát triển 

trường THPT và đội ngũ hiệu trưởng trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Các 

vấn đề đổi mới được xây dựng dựa trên tiếp cận năng lực và tiếp cận mô hình CDIO (Conceive - Design - 

Implement – Operate), là các tiếp cận hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực quản lý 

giáo dục trong bối cảnh mới. Trong đó nhấn mạnh việc xác định mục tiêu bồi dưỡng gắn với xác định rõ 

mức độ về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà hiệu trưởng cần đạt (chuẩn đầu ra); Đổi mới chương trình bồi 

dưỡng, tích hợp chuẩn đầu ra vào nội dung các chuyên đề, sắp xếp cấu trúc theo module, đảm bảo tính 

linh hoạt, mềm dẻo của chương trình; Đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng (theo cá nhân, theo 

nhóm, theo khóa học liên tục hoặc chia thành nhiều đợt, cung cấp tài liệu tự học, bồi dưỡng từ xa, qua 

mạng…) phù hợp nhu cầu và điều kiện của người học; Sử dụng các phương pháp dạy hoc tích cực, giúp 

người học đổi mới tư duy, biết hành động sáng tạo trong môi trường có nhiều thay đổi. Cải tiến kiểm tra 

đánh giá về khóa học và các điều kiện đảm bảo chất lượng bồi dưỡng. Tăng cường theo dõi kết quả làm 

việc của hiệu trưởng sau bồi dưỡng và hoàn thiện hướng dẫn sử dụng Chuẩn hiệu trưởng phục vụ bồi 

dưỡng. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong xây dựng các quy định 

và chế độ đối với hiệu trưởng trường THPT phù hợp với yêu cầu phát triển;   

- Các nội dung đổi mới công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT được đề xuất trong luận án có thể 

áp dụng ở Học viện Quản lý giáo dục và các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng hiệu trưởng trường 

THPT hiện nay; 

-  Luận án là tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD trong việc xây dựng hoàn 

thiện chương trình và tổ chức công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT nói riêng và CBQL giáo dục 

nói chung theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới;  

- Là tài liệu tham khảo cho CBQL các trường THPT, giúp hiệu trưởng hiểu rõ chức năng của mình trong 

công tác, để học tập, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, tăng cường năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ đáp 

ứng yêu cầu.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:   

- Nghiên cứu thêm về những đặc thù trong quản lý trường THPT ngoài công lập, trường phổ thông dân 

tộc nội trú, trường THPT chuyên để hoàn thiện chương trình bồi dưỡng cho hiệu trưởng các loại trường 

này. 
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- Nghiên cứu hoạt động của hiệu trưởng các trường thuộc các cấp học và trình độ đào tạo khác để làm 

cơ sở cho việc triển khai công tác bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu. 

- Nghiên cứu sử dụng tiếp cận chức năng để xây dựng hoàn thiện chuẩn nghề nghiệp và quy trình đánh 

giá hiệu trưởng THPT theo hướng chuẩn hóa. 

- Nghiên cứu về cơ chế và chính sách đối với công tác bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT nói riêng và 

cán bộ quản lý giáo dục nói chung để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc triển khai công tác bồi 

dưỡng có chất lượng và hiệu quả. 

14. Các công trình đã công bố liên quan tới luận án: 

1. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2005), “Một số suy nghĩ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo 

dục đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức”, Tạp chí Giáo dục (127),  tr. 11- 13.  

2. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2006), “Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy phục vụ công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức”, Thông tin Quản lý giáo dục 

(3), Học viện Quản lý giáo dục, tr.18- 20,13.  

3. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2007), “Áp dụng mô hình dạy học 5:3:2 trong bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo 

dục”, Thông tin Quản lý giáo dục (4), Học viện Quản lý giáo dục, tr. 13-15. 

4. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2008), “Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý và nhu cầu bồi dưỡng của 

hiệu trưởng trường THPT trong giai đoạn hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giải pháp bồi dưỡng 

Hiệu trưởng và cán bộ quản lý trường phổ thông”, Học viện Quản lý giáo dục,  tr. 79-92,  

5. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2008), “Nhận diện các kỹ năng quản lý cần thiết, những yếu tố then chốt cần 

rèn luyện để giúp người hiệu trưởng thành công”, Tạp chí Giáo dục (189), tr. 8-10. 

6. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2009), “Quy trình hóa và tăng cường hoạt động thực hành – một trong 

những biện pháp phát triển kỹ năng ra quyết định trong bồi dưỡng hiệu trưởng trường THPT”, Tạp chí 

Giáo dục (205), tr. 6-8 

7. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2009), “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý góp phần tăng cường năng lực thực hiện 

nhiệm vụ cho hiệu trưởng trường THPT”, Tạp chí Quản lý giáo dục (2 ), tr. 23-27. 

8. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ((2010), “Hiệu trưởng trường phổ thông với vai trò nhà lãnh đạo giáo dục”, 

Tạp chí Giáo dục (231), tr.12-14. 

9. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2010), “Sử dụng mô hình năng lực trong bồi dưỡng hiệu trưởng trường 

THPT, Tạp chí Giáo dục ( 240), tr. 15-17. 
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10.  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2010), “Sử dụng tiếp cận hệ thống, gắn đào tạo với sử dụng trong đào tạo 

cử nhân quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu xã hội”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tr. 16-17, 20.. 

11. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2010), “Sự thay đổi vai trò của giảng viên đại học ngày nay và việc chọn lựa 

phương pháp giảng dạy nhằm đạt được mục tiêu dạy học”, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Sử dụng các 

phương pháp giảng dạy hiệu quả tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”, Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 26-37. 

12. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ( 2011), “Tiếp cận mô hình CDIO trong thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo 

năng lực thực hiện cho cán bộ quản lý, cử nhân quản lý giáo dục gắn với chuẩn đầu ra”, Kỷ yếu hội 

thảo khoa học về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam – nhìn từ góc độ quản lý”, Học 

viện Quản lý Giáo dục, tr. 237-249. 

13. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2011), “Xác định chuẩn đầu ra, đổi mới chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng 

trường THPT theo nhu cầu xã hội”, Tạp chí quản lý giáo dục (28), tr. 33-35. 

14. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2011), “Phân tích chức năng của hiệu trưởng trường THPT Việt Nam và 

những vấn đề đặt ra cho công tác bồi dưỡng hiệu trưởng”, Tạp chí Giáo dục (274), tr. 1-3. 


