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CHỈ KHI NÀO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO  

MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

TS. Nguyễn Tùng Lâm 

Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội 

 

Chúng ta đều biết chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều yếu tố: 

Cơ sở vật chất, cơ chế quản lý, chương trình sách giáo khoa, đội ngũ nhà giáo  

và cán bộ quản lý; vấn đề thi cử và đánh giá… Và để giải quyết bài toán chất lượng 

cho giáo dục là phải giải quyết đồng bộ các vấn đề trên, nhưng ở đây chúng tôi chỉ 

đề cập đến một vấn đề mà lâu nay khi bàn đến giáo dục người ta đều đề cập đến 

nhưng chưa bao giờ Bộ Giáo dục đào tạo bàn để giải quyết dứt điểm. Đặc biệt phải 

coi nó là yếu tố thứ nhất, cái quan trọng trong những cái quan trọng trong ngành 

giáo dục Việt Nam, phải giải quyết: đó là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý ngành giáo dục. 

Nêu vấn đề này để chúng tôi muốn khẳng định một tiêu đề: “Nếu không có 

một đội ngũ nhà giáo có chất lượng, thì không bao giờ chúng ta có chất lượng giáo 

dục” Thật ra trong quá trình dạy học yếu tố người dạy và người học cũng có một 

quan hệ mật thiết. Thầy giỏi mấy nhưng trò cố tình không học cũng không thể có 

thành công chung. Nếu thầy kém nhưng trò chủ động, tích cực vẫn có thể có thành 

công nhất định ở trò. Nhưng ngược lại trò có kém nhưng gặp thầy giỏi trò vẫn có thể 

thành công nhất định. Trong mối quan hệ này, ông thầy vẫn là yếu tố quyết định.  

Tại sao chúng tôi có thể khẳng định, đối với giáo dục Việt Nam hiện nay, nếu 

chúng ta không sớm làm rõ tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng dạy học 

(nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo) chúng ta không thể có chất lượng giáo dục bền 

vững và phổ quát?  

Giáo dục Việt Nam đã bị bệnh thành tích chi phối quá lâu ở tất cả các ngành 

học, cấp học; Chỉ lo kết quả học tập của học sinh bằng kết quả phần trăm lên lớp, 

xếp loại học lực và hạnh kiểm, không có tổ chức kiểm định chất lượng để đánh giá 

một cách khách quan, khoa học về tất cả các quá trình giáo dục trong mỗi nhà 

trường. Tất cả chỉ được đánh giá bằng phong trào thi đua qua những con số các nhà 

trường tự báo cáo; Thêm vào đó chỉ có một số liệu về thi học sinh giỏi quận, huyện, 

tỉnh, thành phố, toàn quốc và quốc tế, còn tỷ lệ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

gần như các trường, các tỉnh thành năm học đều tiến đến con số tuyệt đối gần 100% 
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(2012 – 2013 toàn quốc 98%). Như vậy đã từ lâu yếu tố quản lý, yếu tố đội ngũ nhà 

giáo trong mỗi nhà trường không được xem xét, đánh giá một cách khoa học, khách 

quan. Người dạy tốt chủ động sáng tạo cũng giống như người năng lực kém tinh 

thần trách nhiệm không cao. Tất cả đều chỉ biết tháng lĩnh lương… Ngành giáo dục 

đã thủ tiêu hoàn toàn động lực của người dạy. Năm học trước Viện Khoa học giáo 

dục Việt Nam có làm điều tra khoa học nhỏ lấy mẫu ở một số tỉnh thành ở các cấp 

học khi hỏi giáo viên thì đều nhận được một tỷ lệ là gần hoặc trên 50 % giáo viên 

các cấp trả lời “nếu được chọn lại nghề họ đều không muốn chọn lại nghề giáo 

viên”. 

Chưa có điều tra khoa học nào về tiêu chuẩn phát triển nghề nghiệp cho toàn 

thể đội ngũ nhà giáo ở tất cả các ngành học, cấp học. Tuy vậy bằng thực tế quản lý 

của các trường học phổ thông chúng tôi có thể phân loại đội ngũ nhà giáo đang 

giảng dạy ở các trường phổ thông thành 4 loại: 

 Loại 1: Những nhà giáo giỏi chuyên môn có năng lực sư phạm luôn chủ 

động sáng tạo, say mê yêu nghề, trong điều kiện nào họ đều là người đi đầu kiên trì 

đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy luôn lôi cuốn khích lệ học sinh. Họ luôn là 

những nhà giáo mẫu mực, thực hiện lời dạy chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn 

đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. 

 Loại 2: Những nhà giáo có năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm 

nhưng không nhiệt tình, không tự giác, không say mê với nghề như loại 1. Họ có thể 

làm tốt tùy hoàn cảnh không thường xuyên 

 Loại 3: Năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm còn có nhiều hạn chế 

nhưng về mặt ý thức họ là người nghiêm túc cố gắng làm hết sức mình nhưng kết 

quả giảng dạy, giáo dục đều không đạt đến điều mong muốn, không thể đáp ứng nổi 

yêu cầu “đổi mới toàn diện, triệt để giáo dục” hiện nay. 

Nếu loại 1 và 2 chỉ chiếm số ít trong các nhà trường, loại 3 là loại chiếm số 

đông ở các nhà trường 

 Loại 4: là loại nhà giáo có hạn chế cả về năng lực lẫn phẩm chất hoặc có 

năng lực nhưng phẩm chất kém. Tham gia tạo ra những tiêu cực cho ngành nhiều 

hơn là đóng góp tích cực. Loại nhà giáo này tuy không nhiều trong mỗi nhà trường 

nhưng phải sớm được thanh lọc khỏi các nhà trường. 

Nên 4 loại nhà giáo trong các nhà trường hiện nay, để thấy ngành giáo dục 

đào tạo phải sớm có cơ chế chính sách khích lệ, quản lý thế nào để loại 2 nhanh 
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chóng thành loại 1 và phải tổ chức đào tạo lại, trang bị lại kiến thức, phương pháp 

cho số đông nhà giáo ở loại 3. Chúng ta mới có thể thực hiện yêu cầu “đổi mới toàn 

diện, triệt để” mới tạo chất lượng bền vững cho giáo dục Việt Nam. Nhưng chỉ phân 

tích ở góc độ nghiệp vụ nhà giáo chúng ta lại thấy những biểu hiện hạn chế chủ yếu 

sau: 

 Số đông nhà giáo chưa thể hiện được đặc trưng nghề nghiệp của mình: 

những người luôn khát khao học hỏi, luôn mong muốn làm giàu tri thức khoa học, 

tri thức đời sống cho bản thân, luôn là tấm gương, là “thần tượng” của học trò. Họ 

luôn là tấm gương sống về học suốt đời, luôn chủ động sáng tạo khi tiếp cận mọi đối 

tượng học sinh. Nghề dạy học muốn thành công phải nắm được tâm sinh lý đối 

tượng mình dạy, mình giáo dục. Những nguyên tắc, phương pháp giáo dục giáo viên 

ít chú ý vận dụng tính thực tế. Đặc biệt phải từ thực tiễn giảng dạy, giáo dục mỗi 

người lại tự đúc rút cho mình những bài học kinh nghiệm, tự nâng cao năng lực trình 

độ. Điều này số đông giáo viên ít quan tâm, ít làm được. 

Có thể trong nhà trường sư phạm bộ môn Tâm lý giáo dục đã không được coi 

trọng, chưa được coi là môn chính để đào tạo tay nghề cho giáo viên mà chỉ được 

đối xử như một môn chung như: Lịch sử Đảng, triết học… Khi ra trường rồi, các 

trường phổ thông lại không đào tạo, chỉ trông chờ giáo viên tự học. 

 Số đông nhà giáo mắc bệnh nghề nghiệp: chạy theo lý thuyết kinh điển, 

bám vào tri thức có sẵn trong sách giáo khoa (mặc dù nó đã lạc hậu cả về khoa học 

lẫn thực tiễn) không gắn với thực tiễn đời sống, luôn cho mình là đúng coi thường 

những đóng góp của đồng nghiệp, khó chịu với những thắc mắc của học sinh. Luôn 

nói nhiều, không chịu lắng nghe, luôn đổ lỗi cho học sinh, cho cha mẹ học sinh và 

nhà trường, đồng nghiệp, còn bản thân luôn cho là hoàn hảo. 

 Số đông giáo viên chưa thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, phương 

pháp giáo dục là do coi thường những đợt tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ của từng 

trường hoặc cơ quan quản lý giáo dục tổ chức. Cũng có lỗi của người tổ chức là 

chưa thiết thực, còn hình thức, số đông giáo viên không coi trọng nghề của mình 

bằng chính việc không thực hiện được tính chuyên nghiệp của nghề giáo, dễ tự 

do tùy tiện, ngẫu hứng, không chịu theo những qui trình chuẩn mực chặt chẽ. Tùy 

tiện khác xa với linh hoạt và sáng tạo của nghề giáo. 

Trong các nhà trường sư phạm, nhà trường phổ thông ít đào tạo, ít đòi hỏi cao về 

mặt này để giáo viên quá tự do và tùy tiện về nghiệp vụ. 
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Tất cả những chuẩn mực của một giờ lên lớp họ chỉ quan tâm thực hiện khi thao 

giảng hoặc có thanh tra, có người dự giờ. Như trên đã nêu do không nắm được tâm 

sinh lý lứa tuổi học sinh, không hiểu được phương pháp giáo dục, kinh nghiệm giáo 

dục tiên tiến nên dễ tùy tiện và dễ mắc sai lầm trong quá trình giáo dục. 

Đặc biệt 2015 khi áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hướng tích hợp 

các môn học, theo hướng phát triển theo năng lực người học nếu giáo viên không 

được huấn luyện đến mức có đủ kỹ năng, có thói quen để làm tốt trong các giờ lên 

lớp gây hứng thú học sinh  hay lại để giáo viên tự do, tùy tiện thực hiện. Nếu vậy 

chắc chắn chúng ta không thể thay đổi tận gốc về chất đội ngũ nhà giáo hiện nay. 

Từ những nhận định đánh giá thực trạng nghề nghiệp giáo viên trên đây, chúng 

tôi xin kiến nghị một số giải pháp làm sao sớm nâng cao năng lực phẩm chất nhà 

giáo để đáp ứng yêu cầu “đổi mới, căn bản toàn diện” của giáo dục đào tạo: 

1. Đối với các nhà giáo đang giảng dạy trong các nhà trường phổ thông 

hiện nay: 

a. Đổi mới nhận thức về bồi dưỡng tay nghề nhà giáo: Bản thân mỗi nhà giáo, 

các bộ phận quản lý giáo dục (từ nhà trường đến Phòng giáo dục, Sở giáo dục, Bộ 

giáo dục đào tạo các cấp chính quyền) phải coi công tác bồi dưỡng nâng cao chất 

lượng nghiệp vụ nhà giáo là nhiệm vụ cấp bách, cần tập trung nguồn nhân lực để 

giải quyết căn bản, toàn diện, trong vòng 3 đến 5 năm tới cho 100% đội ngũ nhà 

giáo, nếu không làm nổi điều này coi như chưa thể có chất lượng giáo dục. 

Để tránh tình trạng bồi dưỡng nhưng không có hiệu quả như lâu nay ngành giáo 

dục đào tạo vẫn làm chỉ là bồi dưỡng nhận thức chứ không phải bồi dưỡng tay nghề, 

nghiệp vụ. Về lý luận chúng ta phải nhờ các chuyên gia, những người nghiên cứu 

sâu về các lĩnh vực nhưng về tay nghề thì chỉ có người có tay nghề giỏi mời làm 

mẫu, mới dẫn dắt những người khác cùng làm với mình. Nói một cách khác bồi 

dưỡng tay nghề phải gắn với thực tiễn họ đang giảng dạy và phải tuyển chọn người 

dạy từ chính những người có tay nghề giỏi. Về quan niệm bồi dưỡng tay nghề cho 

giáo viên khác với bồi dưỡng nâng cao nhận thức; Tức là sau khi được bồi dưỡng 

nâng cao nhận thức và được thực hành tay nghề, sau đó giáo viên phải tự nâng cao 

tay nghề bằng việc tự trải nghiệm một số thời gian nhất định trên lớp, khi nào giáo 

viên đủ tự tin, tự khẳng định mới mời người đến kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ. 

Giáo viên đạt “trình độ thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy”. 
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 Cách bồi dưỡng tay nghề dứt điểm, cuốn chiếu ở mỗi trường học cần nhiều 

người hướng dẫn, đánh giá. Do đó quan điểm xây dựng một đội ngũ nhà giáo cốt 

cán cho công việc nâng cao tay nghề giáo viên của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội 

đang thử nghiệm là một quan niệm hết sức hiện đai và thực tế, chắc chắn khác hẳn 

với cách bồi dưỡng đồng loạt theo kiểu chỉ “tung ra” còn không biết người học tiếp 

nhận được bao nhiêu, chuyển biến thế nào là cách làm tốn kém, không hiệu quả đã 

đến lúc phải chấm dứt hoàn toàn. 

Cách bồi dưỡng đến đâu cấp chứng chỉ đến đó sẽ dần dần tuyển chọn 

được đội ngũ nhà giáo có chất lượng, có nghiệp vụ, có tay nghề và làm việc 

chuyên nghiệp hơn.  Giáo viên nào nhiều lần không lấy nổi chứng chỉ phải 

chuyển ngành. 

b. Xây dựng trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề nhà giáo ở các tỉnh, 

thành, quận, huyện. 

Để đào tạo lại toàn bộ đội ngũ giáo viên hiện nay về tay nghề, nghiệp vụ sư 

phạm theo đúng yêu cầu đổi mới giáo dục không thể chỉ giao khoán cho các trường 

Sư phạm làm được mà phải để các Sở Giáo dục đào tạo các tỉnh thành chủ động 

hoặc kết hợp với các trường sư phạm để giải quyết. Do đó chúng tôi đề cập phải 

khôi phục lại các trung tâm hoặc trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục củ các tỉnh 

thành. 

 Về cơ cấu tổ chức: Trung tâm (hoặc trường Bồi dưỡng) cán bộ giáo dục 

của các tỉnh thành thuộc sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Sở Giáo dục đào 

tạo các tỉnh thành và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ của ngành. 

Trung tâm bồi dưỡng tay nghề giáo viên các tỉnh thành làm nhiệm vụ tuyển 

chọn, bồi dưỡng giáo viên giỏi nòng cốt và tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên 

cho các ngành học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, dạy nghề và giáo dục thường 

xuyên. 

 Việc bồi dưỡng tay nghề của giáo viên các ngành học mầm non, tiểu học, 

THCS từng quận huyện là do các trung tâm bồi dưỡng giáo viên quận huyện thuộc 

phòng giáo dục quận huyện quản lý. 

 Phòng giáo dục quận huyện chỉ cử người chuyên trách theo dõi và chỉ đạo. 

Còn các trung tâm quận huyện theo các ngành học: mầm non, tiểu học, THCS sẽ đặt 

tại 3 trường tiên tiến có cơ cở vật chất tốt, có các cán bộ quản lý giỏi và có đội ngũ 

giáo viên đủ mạnh (nhiều giáo viên cốt cán). Giao cho Hiệu trưởng các trường được 
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đặt làm trung tâm sẽ phụ trách kiêm nhiệm thay Phòng Giáo dục đào tạo chỉ đạo đội 

ngũ giáo viên cốt cán của quận huyện. 

 Về cơ chế chính sách cho giáo viên cốt cán làm nhiệm vụ bồi dưỡng 

nghiệp vụ thực hiện chế độ kiêm nhiệm, làm việc bán thời gian: giáo viên cốt cán 

được tuyển chọn ở trường nào thì phải đảm bảo thời gian làm việc 50% số giờ ở 

trường nhưng vẫn được lĩnh lương 100% tại trường phổ thông đang giảng dạy. 

- Giáo viên cốt cán được hưởng mọi phụ cấp lương chức danh (Giáo viên cốt 

cán) được hưởng tiền lên lớp và tiền hướng dẫn thực hành, tiền kiểm tra cấp chứng 

chỉ do trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên trả. 

- Được “Trung tâm bồi dưỡng tay nghề giáo viên tỉnh, thành phố” bảo đảm 

cập nhật bồi dưỡng phương pháp giảng dạy mới, được cung cấp tài liệu về đổi mới 

giảng dạy cho phù hợp các bộ môn, ngành học, cấp học. 

- Được “Trung tâm bồi dưỡng tay nghề giáo viên tỉnh, thành phố” hỗ trợ kinh 

phí, thời gian làm những đề tài NCKH phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành, hỗ trợ 

tham gia hội thảo, báo cáo kinh nghiệm ở các hội nghị toàn quốc hay nước ngoài.  

- Những giáo viên cốt cán vì lý do sức khỏe hoặc hoàn cảnh gia đình, không 

đóng góp cho công tác bồi dưỡng sẽ phải miễn nhiệm và tìm người thay thế. Nếu 

làm tốt ưu tiên tăng lương và bình chọn các danh hiệu nhà giáo của ngành. 

c. Về sử dụng và đãi ngộ nhà giáo trong các nhà trường 

Trước hết phải giải quyết chế độ tiền lương thỏa đáng để người giáo viên 

sống thật bằng nghề và nhà giáo yên tâm làm việc một cách chuyên nghiệp về nghề 

dạy học.  

 Về lương của giáo viên có mấy vấn đề: Thứ nhất là quan niệm của chúng ta 

về lao động của nhà giáo như thế nào để trả lương cho thỏa đáng. Lương cao hơn tất 

cả thì chắc là khó vì cao nhất cũng chỉ bằng quân đội, công an, nhưng đó là lương 

xương máu. Thứ hai là nếu đã coi giáo dục là quốc sách, là điểm tựa để đi đến tương 

lai, để giải quyết vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết vấn đề nhân lực 

chất lượng cao... thì phải ưu tiên giải quyết vấn đề lương giáo viên trước.  

Phải làm rõ lao động của giáo viên để có đãi ngộ xứng đáng, phải đo đạc có 

tính chất khoa học chứ không thể nói chung được. Sản phẩm của giáo dục là nhân 

cách của học trò, phải tạo cho học sinh nếp tư duy để họ tự phát triển nhân cách. Lao 

động của thầy giáo không chỉ là trí tuệ mà là lao động bằng chính nhân cách, bằng 

sự yêu thương, nhạy cảm của họ với con người. Không phải ai cũng trở thành nhà sư 
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phạm được. Chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần nhúng qua trường sư phạm là thành nhà 

giáo. Người thày giáo không chỉ truyền thụ kiến thức mà quan trọng là họ dẫn dắt 

học sinh đi đến đâu, tạo cho học sinh động lực gì để học, để sống. Không có động 

lực thì chỉ là học hình thức, học qua quýt. Chính người thầy đem ngọn lửa nhiệt tình 

của mình, đem hiểu biết của mình gieo vào tâm hồn trẻ. Tất cả những cái đó phải 

được huấn luyện, được đào tạo, chọn lọc. Như vậy không có máy móc nào thay 

được người thầy. Người ta đã tổng kết rằng, một nền giáo dục không thể vượt được 

tầm của ông thày. Chúng ta muốn có một nền nhân lực chất lượng cao hơn thì phải 

có thày tốt. Chứ không phải chất lượng cao là có sàn gỗ, điều hòa... Chất lượng cao 

là phải ở chất lượng của thày. 

Cái quan trọng là làm thế nào để các trường học được trả lương cho thày giáo 

theo hiệu quả lao động thực tế. Lương hiện nay chỉ xếp theo giờ dạy chuẩn, nhưng 

công tác giáo dục, ngoại khóa, đoàn đội, chủ nhiệm... cũng phải được trả tiền. Chứ 

nếu trả tượng trưng thì người ta cũng làm tượng trưng. Lao động của người thày 

giáo xứng đáng được trân trọng bằng tiền lương. 

Chúng ta đặt ra yêu cầu đối với giáo viên, rồi yêu cầu họ đi bồi dưỡng. Có thể 

giáo viên sau 5 năm phải đào tạo 6 tháng. Đảm bảo là chỉ sau 3 năm là có đội ngũ 

giáo viên giỏi. Nếu trả lương thỏa đáng và được đào tạo lại, giáo viên lại biết yêu 

cầu của ngành thì họ sẽ thực hiện theo. Còn ai không phấn đấu được, ai không phù 

hợp với nghề thì giáo viên phải tự điều chỉnh. Sử dụng và đãi ngộ và thải loại phải đi 

với nhau. 

2. Với các trường sư phạm, nơi đào tạo giáo viên 

Để phù hợp chiến lược xây dựng đội ngũ nhà giáo có chất lượng từ ngay khi 

được đào tạo trong các trường sư phạm. Trong báo cáo này chúng tôi không bàn về 

các vấn đề của trường sư phạm mà chúng tôi chỉ kiến nghị Bộ Giáo dục đào tạo phải 

chỉ đạo và tạo điều kiện cho các trường sư phạm làm sao có cơ chế hút học sinh giỏi 

vào ngành sư phạm, hiện nay nhiều trường sư phạm của nhiều tỉnh đã trở thành 

trường đa ngành và sư phạm chỉ là ngành phụ, phải chăng chỉ nên tập trung vào một 

số trường sư phạm đủ mạnh, không nhất thiết phải tỉnh nào cũng có đủ trường cao 

đẳng sư phạm. Đặc biệt các trường sư phạm hiện nay chỉ năng đào tạo khoa học cơ 

bản của từng bộ môn chứ không tập trung đào tạo tay nghề cho sinh viên, thậm chí 

hiện nay chúng ta lại chấp nhận “chứng chỉ sư phạm” nghĩa là giáo viên được đào 

tạo năng lực sư phạm rất hời hợt, làm sao họ thành thạo nghề được. Chương trình 

Tâm lý giáo dục của các trường sư phạm bị cắt giảm như các bộ môn phụ khác 
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không được đối xử như một môn trọng điểm có hệ số cao, giảng viên dạy về phương 

pháp giảng dạy, về tâm lý giáo dục cho sinh viên sư phạm cũng thiếu, đặc biệt bố trí 

thời gian thực tập quá ít (3 tháng) phải để sinh viên sư phạm phải thực tập ở các 

trường phổ thông cả học kỳ, hay năm học và phải sử dụng ổn định những giáo viên 

giỏi phổ thông hướng dẫn chỉ đạo sinh viên chỉ được đưa về những trường có giáo 

viên có năng lực, trình độ tay nghề hướng dẫn để đảm bảo sinh viên ra trường phải 

có năng lực tay nghề vững vàng mới tạo ra chất lượng giáo dục bền vững hội nhập 

quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện triệt để giáo dục phổ thông.  

 Tóm lại chúng ta phải đặt chi tiêu ngay từ 2015 các trường sư phạm phải 

được đổi mới đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực giáo viên cho các nhà trường mầm 

non, phổ thông phải đạt chuẩn ngay từ trường sư phạm, giáo viên không đạt chuẩn 

phải được đào tạo lại hoặc chuyển ngành. Không để sinh viên yếu kém ra trường. 

*   * 

* 

Trong bài dự thảo đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội 

hóa và hội nhập quốc tế” (bản dự thảo ngày 11/7/2013: Bộ Giáo dục đào tạo) trong 

phần nhiệm vụ và giải pháp bản dự thảo đã đặt vấn đề “phát triển đội ngũ nhà giáo 

và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo” đã được đặt 

lên là nhiệm vụ, giải pháp thứ 3/ trên 9 giải pháp. Rất tiếc, theo bản dự thảo này vấn 

đề đội ngũ nhà giáo mới chỉ có những định hướng rất chung, chưa đưa ra được yêu 

cầu đổi mới căn bản toàn diện cho tất cả các nhà giáo về trình độ, năng lực tay nghề 

để các nhà giáo trong toàn quốc sau một số năm nhất định phải đáp ứng yêu cầu đổi 

mới của ngành theo hướng tự duy tích cực, hiệu quả mà chúng tôi đề cập. Hy vọng 

những đề xuất của tác giả sẽ giúp Bộ Giáo dục đào tạo làm tốt hơn nữa để giải quyết 

vấn đề cấp bách nâng cao chất lượng đội ngũ để nâng cao chất lượng giáo dục Việt 

Nam trong những năm tới. 

Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2013 
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