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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Bốn (04) kết quả nghiên cứu mới là:
- Khung lí luận về quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông (gọi tắt là ĐNHT) ở Việt Nam gồm 5 nội
dung: (i) tuyển dụng, (ii) phát triển, (iii) lãnh đạo, (iv) đánh giá và (v) đãi ngộ.
- Quản lí ĐNHT ở Việt Nam (i) mới chỉ đạt mức trung bình, (ii) chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, (iii) có nhiều
thuận lợi và khó khăn.
- Nguyện vọng nghề nghiệp và sự thảo mãn nghề nghiệp của ĐNHT ở Việt Nam chỉ đạt mức trung bình.
- Ba (03) biện pháp để quản lí ĐNHT ở Việt Nam là: (i) xây dựng và triển khai chiến lược phát triển ĐNHT;
(ii) hoàn thiện hệ thống chính sách đối với ĐNHT và (iii) cải tiến hoạt động chỉ đạo ĐNHT.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Những biện pháp do Luận án đề xuất có khả năng ứng dụng để quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường THPT
trong giai đoạn 2011 – 2020, phục vụ cho việc triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020; các biện
pháp này cũng có thể ứng dụng để quản lí các đội ngũ cán bộ khác như giám đốc trung tâm giáo dục
thường xuyên, hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại
học.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
NCS đề xuất nên tổ chức nghiên cứu 4 vấn đề sau:
- Nghiên cứu mô hình trường học hiệu quả;
- Nghiên cứu sâu thêm về chuẩn hiệu trưởng để cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu mới;
- Nghiên cứu về các chương trình bồi dưỡng cho hiệu trưởng (HT) mới, HT giỏi và những người có
nguyện vọng làm HT;
- Nghiên cứu các kinh nghiệm tiên tiến về quản lí ĐNHT của Anh, Mỹ, Úc, Canada để vận dụng vào Việt
Nam.
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