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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong cuộc sống của mỗi con ngƣời âm nhạc là nhu cầu, là món ăn tinh 

thần đem lại sự cân bằng trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng 

ta nhiều điều, giúp chúng ta vơi đi những nhọc nhằn vất vả, đƣa con ngƣời trở 

về với dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, nghe lòng bồi hồi, xao xuyến với tình 

yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, làm sống dậy lòng tự hào dân tộc…  

Những năm gần đây, giáo dục âm nhạc ở các trƣờng phổ thông, trong đó có 

THCS đã trở thành một môn học bắt buộc trong chƣơng trình. Mục tiêu và 

nhiệm vụ của môn học là trang bị cho học sinh một số kiến thức về kỹ năng 

ca hát, đọc và nghe nhạc; về lý thuyết âm nhạc; về thƣờng thức âm nhạc,… ở 

mức độ đơn giản để một chừng mực nào đó, các em có thể tham gia vào các 

hoạt động âm nhạc của cộng đồng. Bên cạnh đó còn trang bị cho học sinh 

những hiểu biết sơ đẳng về cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật âm nhạc, về ý 

nghĩa tác dụng của âm nhạc với đời sống, đồng thời mở mang vốn hiểu biết 

về truyền thống âm nhạc dân tộc Việt Nam, tinh hoa âm nhạc thế giới, góp 

phần bồi dƣỡng tình cảm, đạo đức, trí tuệ, tạo không khí vui tƣơi lành mạnh, 

làm phong phú thế giới tinh thần nhằm phát triển hài hòa, toàn diện nhân cách 

học sinh. 

Chƣơng trình môn Âm nhạc cho cấp Trung học cơ sở (THCS) năm 2006 

gồm ba phân môn: Học hát; Nhạc lý - Tập đọc nhạc và Âm nhạc thƣờng thức. 

Học hát là trọng tâm, Nhạc lý - Tập đọc nhạc là cơ sở và Âm nhạc thƣờng 

thức làm nhiệm vụ nâng cao nội dung giảng dạy âm nhạc ở trƣờng THCS. 

Chƣơng trình môn Âm nhạc năm 2018 có thay đổi so với năm 2006, theo đó 

đối với cấp THCS có 6 nội dung: Hát, nghe nhạc, đọc nhạc, nhạc cụ, lý thuyết 

âm nhạc và thƣờng thức âm nhạc. Để có đƣợc những tiết học âm nhạc có hiệu 

quả, đội ngũ giáo viên phải luôn có ý thức lựa chọn phƣơng pháp phù hợp với 



2 

 

từng phân môn và phối hợp các phƣơng pháp với sử dụng phƣơng tiện dạy 

học một cách hợp lí. Việc áp dụng các phƣơng tiện dạy học đối với môn Âm 

nhạc là rất cần thiết. Chúng sẽ bổ trợ tích cực cho giáo viên trong quá trình tổ 

chức, chỉ đạo và điều khiển hoạt động nhận thức cho học sinh.  

Một trong những phƣơng tiện dạy học cần thiết của môn Âm nhạc trong 

các trƣờng THCS ở nƣớc ta hiện nay chính là ĐPĐT (Piano điện, Electronic 

Keyboard hay còn đƣợc gọi là Organ). Nhạc cụ này đƣợc sử dụng trong tất cả 

các tiết dạy, cũng nhƣ các phân môn/nội dung của môn Âm nhạc. Thông qua 

ĐPĐT, giáo viên có thể cho học sinh nghe giai điệu của bài hát, bản nhạc, đệm 

cho các em hát; chơi phần giai điệu của bài tập đọc nhạc; minh họa các ví dụ 

trong các bài học nhạc lý; khi giới thiệu nhạc cụ nào đó, giáo viên có thể dùng 

âm sắc của đàn để mô phỏng âm sắc của nhạc cụ sẽ giới thiệu cho học sinh… 

Qua thực tế giảng dạy cho các giáo viên âm nhạc ở các trƣờng THCS tại 

một số tỉnh miền núi phía Bắc nƣớc ta nhƣ Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, chúng tôi thấy khả năng sử dụng ĐPĐT cũng nhƣ việc khai thác các 

tính năng trên đàn của các thầy cô còn có những hạn chế nhất định nhƣ: có rất 

nhiều giáo viên không đánh đúng đƣợc giai điệu và tiết tấu của một bài hát 

trong sách giáo khoa. Thêm nữa, khi đệm đàn, các thầy cô chỉ sử dụng hợp 

âm gốc mà không biết sử dụng hợp âm đảo... 

Lý do cơ bản của hiện tƣợng bất cập nhƣ vừa nêu trên bắt nguồn từ trình 

độ của giáo viên. Phần lớn trong số họ hết phổ thông mới đƣợc học âm nhạc 

cơ bản, không đƣợc đào tạo chính quy tại các trƣờng Âm nhạc mà chỉ đƣợc 

đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp Sƣ phạm lên trình độ Đại học hoặc từ 

trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học. Do đó, kiến thức cơ bản về âm nhạc 

cũng nhƣ kiến thức về hòa thanh và kỹ năng sử dụng đàn phím của đa số các 

giáo viên nói trên còn yếu. 

Trƣớc thực trạng năng lực sử dụng ĐPĐT của các thầy cô nhƣ vừa 

trình bày ở trên, có thể đặt ra câu hỏi: Khả năng sử dụng ĐPĐT của giáo 
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viên ở các trƣờng THCS tại các tỉnh miền núi phía Bắc có mối liên quan tới 

chất lƣợng giảng dạy môn Âm nhạc ở đây hay không? 

Để trả lời đƣợc câu hỏi nêu trên, trƣớc hết cần phải có một nghiên cứu về 

thực trạng và giải pháp sử dụng ĐPĐT trong dạy học môn Âm nhạc tại các 

trƣờng THCS ở địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây chính là một gợi ý để 

chúng tôi lựa chọn Sử dụng Đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc 

Trung học cơ sở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc để làm luận án tiến sĩ 

chuyên ngành Lý luận và phƣơng pháp dạy học Âm nhạc. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng sử dụng ĐPĐT trong dạy học 

âm nhạc bậc THCS ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, luận án hƣớng tới mục đích 

đề xuất các biện pháp sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc cho HS THCS ở một 

số tỉnh miền núi phía Bắc, nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học âm nhạc 

đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận về sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc bậc 

THCS và tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của luận án. 

Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng ĐPĐT của GV trong 

dạy học âm nhạc bậc THCS tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. 

Đề xuất các biện pháp sử dụng ĐPĐT trong dạy học môn Âm nhạc bậc 

THCS tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Thực nghiệm một số biện pháp đƣợc 

đề xuất để kiểm chứng tính khả thi.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc bậc THCS tại một số 

tỉnh miền núi phía Bắc.  
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung nghiên cứu:  

Sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc ở phổ thông có nhiều hình thức 

và nội dung, bao gồm cả chính khóa và ngoại khóa song luận án chỉ đi sâu 

vào đề xuất biện pháp sử dụng ĐPĐT chủ yếu trong dạy học các mạch nội 

dung âm nhạc ở chính khóa là: Hát, Đọc nhạc, Lý thuyết âm nhạc. Đây là 3 

mạch nội dung cần sử dụng đàn nhiều nhất khi dạy học và phù hợp với khả 

năng của GV dạy môn Âm nhạc bậc THCS. 

Trong phần thực nghiệm, luận án tập trung thực nghiệm biện pháp sử 

dụng ĐPĐT trong dạy học Hát cho HS THCS môn Âm nhạc lớp 6 theo 

chƣơng trình 2018, bộ sách Cánh Diều.    

- Không gian nghiên cứu: 

Luận án nghiên cứu khảo sát thực trạng sử dụng ĐPĐT của GV dạy học 

môn Âm nhạc ở các trƣờng THCS tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, cụ thể là 

6 trƣờng THCS tại 3 tỉnh, mỗi tỉnh đại diện 2 trƣờng. Đó là trƣờng THCS Lê 

Quý Đôn và trƣờng THCS Quyết Thắng của tỉnh Tuyên Quang, trƣờng THCS 

Đức Xuân và trƣờng THCS Quân Hà của tỉnh Bắc Kạn, trƣờng THCS Chi 

Lăng và  trƣờng TH, THCS Bắc Ái I của tỉnh Lạng Sơn. Đây là 3 tỉnh của 

vùng Việt Bắc đã có GV tham gia học khóa ĐHSP Âm nhạc hệ Vừa làm vừa 

học, trong đó có môn Nhạc cụ (ĐPĐT) do chúng tôi trực tiếp giảng dạy. 6 

trƣờng THCS nêu trên đƣợc khảo sát là những trƣờng đại diện cho 2 khu vực: 

khu vực thành phố, thị trấn và khu vực vùng sâu, vùng xa. 

- Thời gian nghiên cứu: 

Luận án đƣợc thực hiện từ tháng 11 năm 2015 cho đến tháng 11 năm 2022 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Phƣơng pháp luận nghiên cứu của luận án đƣợc dựa trên các quan điểm 

tiếp cận của luận án, nhằm đạt đƣợc mục đích nghiên cứu.  
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          Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống, tiếp cận thực tiễn, tiếp cận dạy 

học theo phát triển năng lực và dựa trên một số hệ thống lý thuyết nhƣ: 

- Lý thuyết âm nhạc: Các hệ thống lý thuyết âm nhạc phƣơng Tây, âm 

nhạc Việt Nam đã đƣợc công bố.  

 - Lý luận dạy học: Các hệ thống lý thuyết về quy trình dạy học, quan 

điểm dạy học, PPDH bao gồm các phƣơng pháp truyền thống, dạy học tích 

cực, các PPDH mang tính đặc thù của dạy học ĐPĐT cho HS THCS. 

 - Lý luận về dạy học ĐPĐT: Các hệ thống lý thuyết về dạy học ĐPĐT 

đã đƣợc công bố ở trong và ngoài nƣớc.   

 - Dạy học theo tiếp cận năng lực: Là hệ thống lý thuyết lấy quan điểm 

dạy học phát huy tính tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức để hình thành 

năng lực ở ngƣời học. Trong sử dụng ĐPĐT của GV âm nhạc là phát huy tính 

tích cực chủ động của GV khi áp dụng vào dạy học có sử dụng ĐPĐT.  

- Thuyết hành vi trong dạy học: GV là ngƣời tổ chức các hoạt động 

thông qua sử dụng ĐPĐT. HS nhận thức các kiến thức âm nhạc thông qua dạy 

học của GV và thực hiện các hoạt động.  

4.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

4.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Phương pháp phân tích: Sử dụng phƣơng pháp này để phân tích, các tài 

liệu nghiên cứu lý luận, phân tích các số liệu đƣợc điều tra, phân tích các vấn 

đề rút ra đƣợc từ thực tiễn, phân tích các biện pháp sử dụng ĐPĐT trong dạy 

học âm nhạc cho HS THCS.  

Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp, hệ thống hoá các tài liệu nghiên cứu, 

rút ra các nhận định từ khảo sát thực trạng sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm 

nhạc cho HS THCS tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và tổng hợp khái quát 

các biện pháp đƣợc đề xuất, các số liệu thực nghiệm.  

Phương pháp so sánh: Sử dụng phƣơng pháp này để so sánh các số liệu, 

thông tin khảo sát đƣợc về thực trạng sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc 
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cho HS THCS tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, so sánh khi phân tích nhận 

định về sử dụng ĐPĐT trong các biện pháp đƣợc đề xuất. 

4.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp điền dã: Trực tiếp đến các điểm nghiên cứu đã lựa chọn để 

khảo sát thực địa, lấy tƣ liệu, 

Phương pháp quan sát: Sử dụng phƣơng pháp này để quan sát giờ dạy 

của GV môn âm nhạc tại địa bàn nghiên cứu. 

Phương pháp điều tra, khảo sát: Sử dụng phƣơng pháp này để điều tra, 

khảo sát GV âm nhạc sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học âm nhạc bậc 

THCS ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. 

Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn sâu một số đối tƣợng liên quan nhƣ 

giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc có dùng ĐPĐT và học sinh THCS để tìm 

ra những đặc điểm về khả năng và năng lực dạy và học; cán bộ quản lý giáo 

dục cấp phòng, ban lãnh đạo trƣờng THCS. 

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm sư phạm: Sử dụng phƣơng pháp tổng 

kết, rút ra bài học và những vấn đề cần cải tiến nhằm áp dụng vào giảng dạy 

ĐPĐT ở trƣờng ĐHSPNghệ thuật Trung ƣơng trong đào tạo giáo viên âm nhạc 

phổ thông. 

Phương pháp thực nghiệm: Sử dụng phƣơng pháp này để thu nhận thông 

tin về sự thay đổi kết quả kiểm tra của HS cũng nhƣ sự tƣơng tác, sự hứng thú 

của các em trong giờ học âm nhạc khi GV có sử dụng và không sử dụng đàn 

phím điện tử. 

Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phƣơng pháp này để thống 

kê các số liệu, tính toán số phần trăm những số liệu về giáo viên sử dụng 

ĐPĐT thông qua tài liệu đối chiếu, khái quát hóa các nhận định độc lập. 

5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

5.1. Câu hỏi nghiên cứu 

- Sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc cho HS Trung học cơ sở đƣợc  
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dựa trên cơ sở lý luận nào và đặt ra yêu cầu gì cho đội ngũ giáo viên dạy học  

âm nhạc? 

- Thực tiễn sử dụng ĐPĐT của GV trong dạy học âm nhạc cho HS 

THCS hiện nay nhƣ thế nào, còn có những hạn chế gì? 

- Các biện pháp nào để nâng cao hiệu quả sử dụng ĐPĐT trong dạy học 

âm nhạc của GV cho học sinh THCS ở một số tỉnh miền núi phía Bắc? 

5.2. Giả thuyết nghiên cứu 

  Sử dụng đàn phím điện tử trong một số mạch nội dung môn Âm nhạc 

của GV ở trƣờng THCS miền núi phía Bắc hiện nay chƣa tạo đƣợc sự hứng 

thú cũng nhƣ phát triển năng lực thẩm mỹ cho HS. Nếu đƣa ra đƣợc những 

biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đàn phím điện tử cho GV âm 

nhạc THCS sẽ tạo đƣợc sự hứng thú, tích cực và phát triển đƣợc năng lực 

thẩm mỹ âm nhạc cho HS THCS tại địa bàn nghiên cứu, đáp ứng đƣợc yêu 

cầu mục tiêu môn Âm nhạc theo chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018.   

6. Đóng góp của luận án  

6.1. Về mặt lý luận  

Luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về mặt lý luận nhƣ: khái 

quát về đàn phím điện tử; vai trò của đàn phím điện tử trong dạy học âm nhạc 

bậc THCS; các cơ sở lý thuyết của sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học 

âm nhạc bậc THCS. 

6.2. Về mặt thực tiễn  

Luận án đã đánh giá đƣợc thực trạng sử dụng đàn phím điện tử trong dạy 

học âm nhạc bậc THCS ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. 

Luận án đƣa ra một số biện pháp sử dụng ĐPĐT của giáo viên, đề xuất 

biện pháp tổ chức bồi dƣỡng năng lực sử dụng đàn cho giáo viên Âm nhạc 

bậc THCS. 

Luận án sẽ là một tài liệu tham khảo cho các trƣờng có ngành/chuyên 

ngành đào tạo giáo viên âm nhạc. 
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7. Bố cục luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, bố cục 

luận án dự kiến sẽ gồm 3 chƣơng với các nội dung chính sau đây: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận, tổng quan tình hình nghiên cứu và địa bàn 

nghiên cứu  

Chƣơng 2: Thực trạng sử dụng đàn phím điện tử của giáo viên trong dạy 

học âm nhạc tại một số trƣờng Trung học cơ sở miền núi phía Bắc 

Chƣơng 3: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đàn phím điện tử cho 

giáo viên âm nhạc trong các trƣờng Trung học cơ sở miền núi phía Bắc 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 

1.1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ pháp lý của đề tài “Sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc bậc 

THCS ở một số tỉnh miền núi phía Bắc” bao gồm: Quan điểm, đƣờng lối của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về giáo dục đào tạo (nhất là về 

giáo dục phổ thông). 

1.1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về giáo dục 

Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về giáo dục có ý nghĩa hết sức quan 

trọng về mặt đƣờng lối, chính sách định hƣớng cho sự phát triển chung cho sự 

nghiệp giáo dục của Việt Nam. Bởi thế, đây cần đƣợc coi là cơ sở lý luận nền 

tảng không thể bỏ qua khi thực hiện các nghiên cứu liên quan đến giáo dục 

phổ thông. 

1.1.1.1. Nghị quyết của Đảng, pháp luật về Giáo dục phổ thông 

Ngay từ những ngày đầu tiên của Nhà nƣớc Việt Nam mới, trong phiên 

họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Hồ Chủ tịch nói: “Hơn 

90% đồng bào ta mù chữ... một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, vì vậy tôi đề 

nghị mở một chiến dịch chống nạn mù chữ”. Gần nhƣ ngay sau đó, ngày 

8/9/1945, Chính phủ ra 3 sắc lệnh: Sắc lệnh 17/SL thành lập Nha Bình dân 

học vụ; Sắc lệnh 19/SL quy định mọi làng phải có lớp học bình dân và Sắc 

lệnh 20/SL quy định cƣỡng bách học chữ quốc ngữ không mất tiền [116].  

Trƣớc khi Luật Giáo dục 1998 ra đời, quan điểm về giáo dục của Đảng 

Cộng sản Việt Nam đƣợc khẳng định tại điều 35 trong Hiến pháp 1992:  

Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhà nƣớc phát triển 

giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân 

tài. Mục tiêu của giáo dục là hình thành và bồi dƣỡng nhân cách, 
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phẩm chất và năng lực của công dân; đào tạo những ngƣời lao động 

có nghề, năng động và sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có đạo đức, 

có ý chí vƣơn lên góp phần làm cho dân giầu nƣớc mạnh, đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [115]. 

Luật Giáo dục 2005, đƣợc sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009, căn cứ 

ban hành luật không còn sử dụng cụm từ mang tính khẩu hiệu “Giáo dục là 

quốc sách hàng đầu”. Cụm từ này đƣợc chuyển thành nội dung của điều luật 

về phát triển giáo dục (Điều 9). Quan điểm của Đảng đƣợc thể hiện rõ hơn về 

mặt tƣ tƣởng chủ đạo, thành nguyên lý của nền giáo dục quốc dân: “Nền giáo 

dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, 

khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh làm 

nền tảng.” (Điều 3, Luật số 44/2009/QH12) [119].  

Luật Giáo dục 1998 quy định mục tiêu giáo dục tại Điều 2 là: “Đào tạo 

con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm 

mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tƣởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; hình thành và bồi dƣỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp 

ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [117]. 

Luật Giáo dục 2005 giữ nguyên điều 2 của Luật 1998, nhƣng đến Luật 

Giáo dục 2019, điều 2 đƣợc bổ sung thêm một số tiêu chí. Theo đó, mục tiêu 

giáo dục đƣợc bổ sung thêm tiêu chí “văn hóa”, tiêu chí “phát huy tiềm năng, 

khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân” và tiêu chí “nâng cao dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài” (nhấn mạnh nội dung mục tiêu giáo dục 

đã đƣợc ghi nhận trong Điều 35 Hiến pháp 1992, Điều 61 Hiến pháp 2013) 

[115], [116]. 

Những chi tiết đáng chú ý trong nội dung của Mục tiêu giáo dục, liên 

quan trực tiếp đến đề tài này là: “phát triển toàn diện”, “văn hóa”, “thẩm 

mỹ”. Bởi vì, giáo dục âm nhạc phổ thông thực sự có vai trò quan trọng đối 
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với mục tiêu giáo dục con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, có văn hóa, 

có thẩm mỹ. 

Mục tiêu giáo dục đƣợc ghi nhận trong Hiến pháp và Luật Giáo dục là cơ 

sở pháp lý quan trọng nhất cho đƣờng hƣớng phát triển giáo dục Việt Nam, là 

cơ sở cho việc đƣa các môn nghệ thuật vào hệ thống giáo dục phổ thông nhƣ 

một nội dung bắt buộc. 

1.1.1.2. Văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ngay sau khi Luật Giáo dục năm 2005 đƣợc Quốc hội ban hành ngày  

14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, ngày 

05 tháng 5 năm 2006 Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐT 

Ban hành Chƣơng trình giáo dục phổ thông, kịp thời điều chỉnh để hoàn 

thiện và tổ chức lại chƣơng trình giáo dục phổ thông theo quy định của Luật 

Giáo dục.  

Từ tháng 12 năm 2003 (theo “Lời nói đầu” của phần Những vấn đề 

chung ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGĐT), Bộ GD&ĐT 

đã tổ chức hoàn thiện bộ Chƣơng trình giáo dục phổ thông với sự tham gia 

của đông đảo các nhà khoa học, nhà sƣ phạm, cán bộ quản lí giáo dục và giáo 

viên đang giảng dạy tại các nhà trƣờng. Hội đồng Quốc gia thẩm định 

Chƣơng trình giáo dục phổ thông đƣợc thành lập và đã dành nhiều thời gian 

xem xét, thẩm định các chƣơng trình. 

Nội dung Chƣơng trình giáo dục phổ thông bao gồm 5 vấn đề: 1/ Mục 

tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu giáo dục các cấp học, mục tiêu giáo dục các 

môn học và hoạt động giáo dục; 2/ Phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đáp 

ứng mục tiêu giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục và phù hợp với 

sự phát triển tuần tự của các cấp học; 3/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu 

cơ bản về thái độ mà học sinh cần phải và có thể đạt đƣợc; 4/ Phƣơng pháp 

giáo dục và hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc trƣng của giáo dục 

phổ thông; 5/ Cách thức đánh giá kết quả giáo dục phù hợp với đặc trƣng của 



12 

 

môn học và hoạt động giáo dục ở từng cấp học. Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông 2006 là cơ sở cho Chƣơng trình Sách giáo khoa mới cho từng cấp học, 

thống nhất trên toàn quốc, mang tính pháp lý cao, nhƣ Pháp lệnh khẳng định 

một chƣơng trình, một bộ sách giáo khoa cho hệ thống Giáo dục phổ thông ở 

Việt Nam. 

Đến tháng 5 năm 2006, Bộ GDĐT tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh Chƣơng 

trình giáo dục phổ thông cấp THCS (Ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ 

GD&ĐT). Chƣơng trình này quy định cấp THCS gồm có 13 môn (riêng lớp 6 

và lớp 7 có 12 môn) trong đó môn Âm nhạc là một trong những môn bắt 

buộc. Điều này đã đƣợc ghi rất rõ trong quan điểm xây dựng và phát triển 

chƣơng trình cấp THCS:  

- Âm nhạc là môn văn hóa bắt buộc. Tất cả học sinh đều đƣợc học 

để có trình độ văn hóa âm nhạc nhất định trong nền học vấn chung 

ở THCS.  

- Kế thừa và phát triển chƣơng trình âm nhạc đã có, chú trọng đến 

tính dân tộc và hiện đại.  

- Quan tâm đến tính vừa sức, tính thực tiễn của chƣơng trình.  

- Coi trọng việc rèn luyện thực hành, hết sức giảm nhẹ nội dung lí 

thuyết âm nhạc.  

- Xây dựng chƣơng trình xuất phát từ đặc trƣng nghệ thuật âm nhạc 

phù hợp với lứa tuổi học sinh đại trà, kết hợp với những định hƣớng 

về đổi mới phƣơng pháp, gắn liền với thiết bị dạy học [8].                                      

Nói về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong Nghị quyết số 29/NQ-TW của Hội 

nghị Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ 8 khóa XI đã chỉ đạo:  
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Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, 

hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dƣỡng 

năng khiếu, định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất 

lƣợng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tƣởng, truyền 

thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng 

thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng 

sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời [5]. 

Nghị quyết số 88 năm 2014 của Quốc hội khóa 13 về đổi mới chƣơng 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã chỉ rõ về mục tiêu, yêu cầu và nội 

dung đổi mới trong đó nhấn mạnh rằng các yêu cầu của chƣơng trình giáo dục 

phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh 

cần đƣợc sách giáo khoa cụ thể hóa. Sách giáo khoa cũng là công cụ định 

hƣớng về phƣơng pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lƣợng 

giáo dục. Quốc hội chủ trƣơng thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa 

đảm bảo có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Đồng thời, Nghị quyết 

88 của Quốc hội cũng đề ra lộ trình thực hiện cụ thể cho chƣơng trình đổi mới 

sách giáo khoa và chƣơng trình giáo dục phổ thông. Từ năm học 2018 - 2019, 

bắt đầu triển khai áp dụng chƣơng trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa 

mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp TH, THCS và THPT [61]. 

Năm 2018, Bộ GD ĐT công bố Chương trình giáo dục phổ thông- 

Chương trình tổng thể, (ban hành kèm theo Thông tƣ số 32 ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục) đã kế thừa và điều chỉnh một số điểm, 

cụ thể, chi tiết, hoàn thiện, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hơn so với chƣơng 

trình giáo dục phổ thông 2006, cụ thể nhƣ sau: [9] 

Thứ nhất, Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đã khắc phục việc xây 

dựng chƣơng trình theo định hƣớng nội dung, nặng về truyền thụ kiến thức, 

chƣa chú trọng giúp học sinh vận dụng kiến thức học đƣợc vào thực tiễn của 

chƣơng trình giáo dục phổ thông 2006, bằng việc xây dựng theo mô hình phát 

http://giaoduc.net.vn/GDVN/Chuong-trinh-moi-cap-tieu-hoc-thay-doi-the-nao-post194225.gd
http://giaoduc.net.vn/GDVN/Chuong-trinh-moi-cap-tieu-hoc-thay-doi-the-nao-post194225.gd
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triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các 

phƣơng pháp tích cực hóa hoạt động của ngƣời học, giúp học sinh hình thành 

và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trƣờng và xã hội kì vọng. 

Thứ hai, Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 khắc phục việc gần nhƣ 

đồng nhất nội dung ở tất cả các cấp phổ thông, thiếu định hƣớng nghề nghiệp 

cho học sinh của Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2006, bằng việc phân định 

chƣơng trình thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) 

và giai đoạn giáo dục định hƣớng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Trong giai 

đoạn thứ hai, bên cạnh các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh có 

thể lựa chọn một số môn học và chuyên đề học tập phù hợp với sở thích, năng 

lực và định hƣớng nghề nghiệp của mình.  

Thứ ba, Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 cũng khắc phục sự 

thiếu chặt chẽ trong kết nối giữa chƣơng trình các cấp học trong một môn 

học và giữa chƣơng trình các môn học; sự trùng lặp, chồng chéo một số nội 

dung giáo dục trong Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2006 bằng việc chú ý 

hơn đến tính kết nối giữa chƣơng trình của các lớp học, cấp học; kết nối 

trong từng môn học và giữa chƣơng trình của các môn học trong từng lớp 

học, cấp học. 

Thứ tƣ, Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 điều chỉnh để khắc phục 

việc thiếu tính mở của chƣơng trình giáo dục 2006 bằng việc đƣa những qui 

định bảo đảm định hƣớng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt 

buộc đối với học sinh toàn quốc, nhƣng đồng thời cũng trao quyền chủ động 

và trách nhiệm cho địa phƣơng và nhà trƣờng trong việc lựa chọn, bổ sung 

một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối 

tƣợng giáo dục và điều kiện của địa phƣơng. Qui định này góp phần bảo đảm 

kết nối hoạt động của của cơ sở giáo dục, nhà trƣờng với gia đình, chính 

quyền và xã hội. 
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Bên cạnh đó, để thực hiện yêu cầu của Nghị quyết 88 (2014) của Quốc 

hội, Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đã lồng ghép một số môn học trong 

chƣơng trình hiện hành có những nội dung liên quan với nhau để tạo thành 

môn học tích hợp, để thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, 

giảm hợp lí số môn học. Một trong những môn xếp vào nhóm các môn tự chọn 

là Lịch sử bị dƣ luận xã hội, các nhà nghiên cứu phản đối gay gắt. Bộ GD ĐT 

đã tiếp thu, điều chỉnh chuyển môn Lịch sử thành môn học bắt buộc vào 

chƣơng trình giáo dục bằng Thông tƣ số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 

năm 2022. [11] 

Nhƣ vậy, quan điểm đƣờng lối về giáo dục và đào tạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã đƣợc thể chế hóa bằng các bộ luật, từ Hiến pháp đến Luật 

Giáo dục. Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 3 lần ban 

hành Luật Giáo dục vào các năm: 1998, 2005 và 2019. Bộ GD&ĐT ban hành 

các văn bản dƣới luật, cụ thể hóa các điều luật trong Luật Giáo dục để thực 

hiện trong thực tiễn. Luật Giáo dục 2019 nhằm thể chế hóa các quan điểm và 

định hƣớng của Đảng
(1)

 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Tất cả những hoạt động xây dựng và ban hành luật, các văn bản dƣới 

luật về giáo dục đều tác động trực tiếp đến giáo dục phổ thông trong đó có 

vấn đề của luận án. Bởi vậy, đây là cơ sở lý luận quan trọng đối với đề tài 

luận án tiến sĩ của NCS và là nội dung không thể bỏ qua. 

1.1.2. Vấn đề phương pháp luận 

1.1.2.1. Phương pháp luận nhìn từ xây dựng Luật giáo dục Việt Nam 

Qua khảo sát quá trình thể chế hóa quan điểm của Đảng vào pháp luật, 

chính sách của Nhà nƣớc đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, nếu coi Luật 

                                                 
1
 Quan điểm về đổi mới Giáo dục của Đảng thể hiện trong các Nghị quyết: Nghị quyết Trung ƣơng 2 khoá 

VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW 
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giáo dục giống nhƣ một đề tài luận án tiến sĩ/một công trình nghiên cứu khoa 

học thì phương pháp luận của công trình nghiên cứu này là quan điểm, đƣờng 

lối của Đảng cầm quyền/lãnh đạo về sự nghiệp giáo dục đào tạo đƣợc thể chế 

hóa thành các điều luật nhằm hoàn thiện và ban hành Luật Giáo dục, đáp ứng 

đòi hỏi của thực tế phát triển đất nƣớc. Trong sự so sánh ẩn dụ trên, sự nghiệp 

giáo dục đào tạo là đối tƣợng nghiên cứu; Đảng Cộng sản Việt Nam nhƣ là 

chủ thể nghiên cứu, quan điểm của Đảng về ý nghĩa của sự nghiệp giáo dục 

đối với phát triển đất nƣớc và đƣờng lối thực hiện mục tiêu cần đạt tới trong 

từng giai đoạn phát triển chính là phƣơng pháp luận định hƣớng nghiên cứu. 

Nhƣ thế, phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học dựa theo quá trình xây dựng 

Luật Giáo dục đƣợc cấu thành từ 3 yếu tố: quan điểm của nhà nghiên cứu về 

đối tƣợng nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu cần đạt tới và đƣờng lối thực hiện 

nghiên cứu để đạt mục tiêu. 

1.1.2.2. Xác định Phương pháp luận thực hiện đề tài 

Dựa vào những phân tích trên, áp dụng cho việc thực hiện luận án “Sử 

dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc bậc THCS ở một số tỉnh miền núi phía 

Bắc”, phƣơng pháp luận dành cho đề tài này cũng cần có 3 yếu tố cơ bản sau: 

Yếu tố thứ nhất: về quan điểm nghiên cứu 

Trƣớc hết, ngƣời thực hiện xác định vị trí của mình trong nghiên cứu này 

là một NCS đồng thời là một giảng viên dạy ĐPĐT của Trƣờng ĐHSP Nghệ 

thuật Trung ƣơng. Xác định rõ vị trí của mình giúp cho NCS định hƣớng giải 

quyết các vấn đề trong phạm vi tiếp cận, không bị lan man, nhìn rõ hơn mục 

tiêu nghiên cứu.  

Sau đó, xác định tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu từ góc nhìn của một 

ngƣời chuyên giảng dạy âm nhạc, coi “sử dụng ĐPĐT” là một phƣơng pháp 

dạy học trực quan, đồng thời là phƣơng pháp thực hành âm nhạc. Từ góc nhìn 

này, mọi hoạt động sử dụng đàn của giáo viên phổ thông đều xuất phát từ 

động cơ và mục đích giáo dục âm nhạc. Các hoạt động khác liên quan đến sử 
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dụng nhạc cụ không mang động cơ và mục tiêu giáo dục âm nhạc (ví dụ: sử 

dụng ĐPĐT nhƣ phƣơng tiện kiếm sống đời thƣờng), không thuộc phạm vi 

nghiên cứu của đề tài. 

Yếu tố thứ hai: về mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài này là một nghiên cứu ứng dụng, hƣớng đến việc cải tiến, nâng 

cao năng lực sử dụng ĐPĐT của các giáo viên môn Âm nhạc trong dạy học 

âm nhạc phổ thông tại các trƣờng THCS miền núi phía bắc Việt Nam. Mục 

tiêu nhất quán là đƣa ra đƣợc những giải pháp hữu ích, phù hợp với điều 

kiện giáo dục phổ thông ở cấp THCS vùng núi phía Bắc, nhằm duy trì năng 

lực sử dụng đàn và hơn thế, có thể nâng cao đƣợc năng lực đó cho các giáo 

viên âm nhạc. 

Yếu tố thứ ba: về đường lối thực hiện đề tài 

Từ vị trí, góc tiếp cận và mục tiêu đã xác định, đƣờng lối thực hiện đề tài 

cũng sẽ phải xác định đƣợc, là một quy trình gồm 3 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Khảo sát thực tế sử dụng ĐPĐT ở các trƣờng THCS miền 

núi phía Bắc;  

Giai đoạn 2: Từ kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá, rút ra nguyên nhân 

của thực trạng tồn tại;  

Giai đoạn 3: Nghiên cứu, nêu đƣợc các giải pháp khắc phục, trong đó 

chú trọng các biện pháp mang tính thực tiễn, có thể áp dụng ngay. Chẳng hạn 

nhƣ cải tiến phƣơng pháp dạy ĐPĐT (của chính bản thân NCS và đồng 

nghiệp) dành cho đối tƣợng sinh viên Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng. 

1.2. Cơ sở lý luận 

1.2.1. Một số khái niệm, thuật ngữ 

1.2.1.1. Dạy học 

Từ điển văn hóa giáo dục Việt Nam do Vũ Ngọc Khánh chủ biên (2003), 

Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, định nghĩa:“Dạy học là quá trình truyền 

thụ kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của thầy giáo cho học sinh” [33, tr.84]. Tuy 
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nhiên, định nghĩa này mới cho thấy một mặt trong quá trình dạy học, đó là vai 

trò của ngƣời dạy. Hoạt động dạy học bao gồm hai mặt của một quá trình, đó 

là dạy và học, hai mặt của quá trình này luôn đi kèm biện chứng với nhau, bao 

gồm hoạt động điều khiển có mục đích, định hƣớng của thầy đối với học trò, 

giúp cho ngƣời học có đƣợc hệ thống tri thức kĩ năng, kĩ xảo để phát triển 

năng lực tƣ duy, năng lực hành động.  

Trong Dạy học hiện đại - lí luận - biện pháp - kĩ thuật, Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà Nội, tác giả Đặng Thành Hƣng (2002) viết: “Bản chất của dạy 

học chính là gây ảnh hƣởng có chủ định đến hành vi học tập và quá trình học 

tập của ngƣời khác, tạo ra môi trƣờng và những điều kiện để ngƣời học duy 

trì việc học, cải thiện hiệu quả, chất lƣợng học tập, kiểm soát quá trình học tập 

của mình” [30, tr.35]. Ở định nghĩa này, ta thấy rõ hơn hai chủ thể của hoạt 

động dạy học là thầy và trò với tƣ cách là hai chủ thể: ngƣời dạy và ngƣời 

học, hoạt động dạy - học cùng phối hợp đồng thời và cùng hƣớng tới giải 

quyết, hoàn thành từng mục đích rõ ràng. 

Nhƣ vậy có thể hiểu: Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác 

có tổ chức và có định hướng của người thầy, giúp hình thành ở người học 

những kĩ năng, kĩ xảo, phát triển năng lực tư duy, năng lực hành động và 

phẩm chất cá nhân, từ đó người học biết chiếm lĩnh các giá trị văn hóa, khoa 

học… mà nhân loại đã đạt được và trên cơ sở đó, có khả năng giải quyết 

được các vấn đề đặt ra trong cuộc sống của mỗi người học, góp phần cho sự 

phát triển của xã hội. 

1.2.1.2. Phương pháp  

Từ điển tiếng Việt (2008) định nghĩa thuật ngữ phƣơng pháp theo hai 

cách: “1/ cách thức nghiên cứu, nhìn nhận các hiện tƣợng của tự nhiên và đời 

sống xã hội nhƣ phƣơng pháp so sánh thực nghiệm... 2/ là hệ thống các cách 

thức sử dụng để tiến hành một hoạt động nào đó nhƣ phƣơng pháp học tập, 

PPDH, làm việc có phƣơng pháp…” [56, tr.983].  
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Trong sách Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư 

phạm tương tác của Phó Đức Hòa – Ngô Quang Sơn có viết: “Phƣơng pháp là 

cách thức, là con đƣờng của tổ hợp các hoạt động nhằm thực hiện mục đích 

đề ra. Khái niệm phƣơng pháp nhằm chỉ ra cách tiếp cận vấn đề” [23, tr.30]. 

Nhƣ vậy, phương pháp có thể được hiểu là hệ thống các cách thức sử 

dụng được sắp xếp theo trật tự nhất định để thực hiện mục đích đề ra. 

1.2.1.3. Phương pháp dạy học:  

 Tính đến nay, thì vẫn chƣa có một định nghĩa cụ thể cho phƣơng pháp 

dạy học là gì? Có định nghĩa cho rằng: Phƣơng pháp dạy học là cách làm việc 

giữa ngƣời dạy và ngƣời học, qua đó ngƣời học có thể nắm bắt đƣợc các kiến 

thức, kỹ năng và hình thành năng lực cũng nhƣ thế giới quan. 

Bên cạnh đó cũng có quan niệm cho rằng: phƣơng pháp dạy học thực ra 

là các hình thức kết hợp các hoạt động của ngƣời dạy và ngƣời học mục tiêu 

là hƣớng về một việc để đạt đƣợc một mục đích nào đó.  

Trong hai quan điểm này thì quan điểm thứ nhất nhận đƣợc rất nhiều sự 

đồng tình của mọi ngƣời. 

1.2.1.4. Phương pháp dạy học âm nhạc  

Luận án dựa vào một số công trình về PPDH âm nhạc tiêu biểu nhƣ: 

PPDH Âm nhạc (giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo 

giáo viên Trung học cơ sở) của Hoàng Long - Hoàng Lân; Âm nhạc và 

phương pháp giáo dục âm nhạc, PPDH âm nhạc của Ngô Thị Nam… Luận 

án sử dụng lí thuyết đã đƣợc đúc kết để phân tích, so sánh và ứng dụng các 

PPDH âm nhạc truyền thống nhƣ: phƣơng pháp dùng lời, phƣơng pháp hƣớng 

dẫn thực hành luyện tập, phƣơng pháp trình bày tác phẩm, phƣơng pháp sử 

dụng phƣơng tiện dạy học, phƣơng pháp kiểm tra đánh giá và các phƣơng 

pháp hiện đại nhƣ: dạy học theo nhóm, tổ, dạy học nêu vấn đề, sử dụng công 

nghệ thông tin... trong đó luận án đặc biệt quan tâm đến phƣơng pháp sử dụng 

phƣơng tiện dạy học cụ thể là sử dụng ĐPĐT trong dạy học môn Âm nhạc 

bậc THCS. 
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1.2.1.5. Phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

Hiện nay, Bộ Giáo dục-Đào tạo đang triển khai mô hình dạy học theo 

phát triển năng lực trong chƣơng trình đổi mới giáo dục phổ thông từ sau năm 

2018. Đây là mô hình giáo dục nhằm hƣớng tới phát triển năng lực và phẩm 

chất của ngƣời học. Để thực hiện dạy học phát triển năng lực, cần thiết  phải 

có sự thay đổi về chƣơng trình dạy học, nội dung dạy học, tổ chức dạy học 

và PPDH.    

PPDH theo định hướng phát triển năng lực là phương pháp lấy học 

sinh, SV làm trung tâm, giúp học sinh, SV chủ động chiếm lĩnh kiến thức, 

phát huy khả năng tự học, từ đó hình thành các năng lực cần thiết. PPDH 

phát triển năng lực sử dụng các PPDH hiện đại, dạy học tích cực như dạy 

học kiến tạo, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học tự phát hiện, dạy học theo 

nhóm, dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm...  

Luận án sử dụng thuật ngữ PPDH theo định hƣớng phát triển năng lực 

khi nghiên cứu áp dụng các PPDH môn Âm nhạc trong đó có việc sử dụng 

ĐPĐT của GV nhằm tạo sự tƣơng tác, hứng thú  và năng lực chủ động, sáng 

tạo của HS. 

1.2.1.6. Đàn phím điện tử 

Là một loại đàn phím có thiết kế bàn phím tương tự đàn piano, tạo âm 

thanh nhờ công nghệ điện tử, có thể tích hợp tiếng/âm sắc của tất cả các loại 

nhạc cụ mà nó muốn, ghi trong bộ nhớ, dễ dàng “gọi” ra khi cần đến loại 

tiếng nào. Ngoài ra, ĐPĐT còn có thể tạo hiệu ứng âm thanh, tạo hòa âm tự 

động và tạo nhiều loại âm thanh khác trong đời sống ngoài âm sắc các nhạc 

cụ; có thể cài đặt sẵn các tiết tấu thông dụng.  

1.2.1.7. Phương pháp dạy học đàn phím điện tử 

a. Giới thiệu khái quát về đàn và tƣ thế chơi đàn  

Ngƣời thầy dạy nhạc cụ nói chung, với ngƣời học lần đầu tiếp xúc, bao 

giờ cũng dành thời gian giới thiệu về nhạc cụ - nghề của thầy. 
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Dạy ĐPĐT cũng vậy, bài học đầu tiên dạy cho học trò cũng là giới thiệu 

khái quát về đặc điểm của đàn, về vai trò của nó đối với ngành âm nhạc, về 

những nghệ sĩ biểu diễn ĐPĐT nổi tiếng thế giới; những tác phẩm âm nhạc 

bất hủ dành cho ĐPĐT hoặc do ĐPĐT biểu diễn. Phần giới thiệu này có thể 

kèm theo việc cho học sinh nghe hoặc xem biểu diễn đàn phím qua minh họa 

biểu diễn trực tiếp của thầy là tốt nhất. Mục đích thiết thực nhất của bài học 

đầu tiên này là khiến học sinh yêu thích cây đàn, hiểu đƣợc những khó khăn 

trong học đàn nhƣng vẫn quyết tâm theo học. 

Ngay trong buổi đầu tiên, sau nội dung giới thiệu đàn, cho học sinh xem 

giáo viên chơi đàn, giáo viên hƣớng dẫn học sinh thực hành ngay tƣ thế ngồi, 

cách đặt tay lên phím đàn và tập bấm phím. Cuối cùng là dặn dò cách tự tập, 

cách phân chia thời gian tự tập để đạt đƣợc yêu cầu của giáo viên cho lần lên 

lớp (gọi là “trả bài”) tiếp sau. 

b. Hƣớng dẫn tƣ thế của tay và ngón bấm 

Trong phƣơng pháp dạy đàn phím, việc hƣớng dẫn tƣ thế, ngón bấm và 

kiểm soát thực hiện tƣ thế ngón bấm của học sinh cần đƣợc giáo viên quan 

tâm thƣờng xuyên, không chỉ trong năm học đầu tiên mà cả những năm sau 

nữa. Ngƣời học đàn phím thƣờng dễ xao nhãng tƣ thế tay, tƣ thế ngón bấm, 

tập trung vào thể hiện bản nhạc, do vậy dễ mắc tật tay (gãy, vẹo ngón, lên 

gân...), tật tƣ thế ngồi (gù lƣng, vẹo cột sống). Điều đó cho thấy việc thƣờng 

xuyên chú ý, kiểm soát thực hành tƣ thế ngồi chơi đàn, vận hành ngón bấm 

của học sinh quan trọng nhƣ thế nào trong phƣơng pháp dạy đàn phím. Để có 

thể thành “form” chơi đàn chuẩn ở một học sinh cần khá nhiều thời gian 

luyện tập, tự sửa tật và rất cần sự hƣớng dẫn của giáo viên. Nếu mắc tật, học 

sinh sẽ khó hoàn thiện đƣợc bài bản âm nhạc để biểu diễn/thi cử; chuyện vấp 

váp càng không thể tránh khỏi. Hơn nữa, nếu mắc tật, khả năng phát triển của 

học sinh học đàn sẽ bị hạn chế, và đến một lúc/một mức nào đó sẽ dừng lại 

không thể phát triển hơn. 
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c. Phƣơng pháp luyện ngón bấm 

Ngƣời học ĐPĐT phải sử dụng đƣợc cả hai bàn tay với toàn bộ 10 ngón 

tay bấm phím. Khả năng dùng lực ở đầu ngón tay tác động lên phím đàn của 

từng ngón là khác nhau (chƣa kể khác nhau cả ở từng tay); tức là về mặt tự 

nhiên, các ngón bấm không đều nhau. Các ngón bấm không đều về lực sẽ tạo 

ra các nốt nhạc to nhỏ khác nhau, nếu cứ để vậy không thể thể hiện đƣợc các 

yêu cầu thẩm mỹ tinh tế của âm nhạc: một giai điệu mƣợt mà sẽ bị “lồi lõm”, 

tạo cảm giác rất khó chịu cho ngƣời nghe. Vì thế, ngƣời học ĐPĐT phải 

luyện ngón hàng ngày, sao cho các ngón bấm dần dần có khả năng phát lực 

lên phím đàn đều nhau, chủ động thể hiện đƣợc sắc thái âm nhạc theo yêu cầu 

ghi trên bản nhạc.  

Luyện ngón bấm phải có phƣơng pháp. Phƣơng pháp là ở thầy dạy. 

Ngoài những cách luyện ngón chung hƣớng dẫn cho học sinh, giáo viên dạy 

ĐPĐT sẽ tùy theo năng lực, đặc điểm ngón bấm của từng học sinh mà có cách 

riêng để sửa hoặc hạn chế tật ngón qua hƣớng dẫn trên lớp và tìm bài tập 

ngón phù hợp. Chẳng hạn, với học sinh bị yếu ngón cái, thầy sẽ hƣớng dẫn 

tập và giao bài khác với học sinh bị yếu ngón út ... 

Luyện ngón bấm trong học ĐPĐT giống nhƣ một kiểu lao động nặng 

nhọc, đúng nghĩa “khổ luyện”, càng đúng với nghĩa này hơn đối với những 

ngƣời lớn tuổi mới học đàn. Không chỉ cần tuân thủ đúng phƣơng pháp 

luyện ngón mà thầy hƣớng dẫn, ngƣời học còn phải thực hiện thƣờng xuyên, 

nâng dần thời gian tập luyện của mỗi buổi tập, bởi nếu bỏ bẵng một thời 

gian, dù ngắn, công sức luyện tập mất sạch, năng lực bấm phím lại trở về 

tình trạng trƣớc khi học đàn. Bên cạnh đó, ngƣời thầy dạy đàn còn cần quan 

tâm hiểu rõ đặc điểm riêng của ngón tay mỗi học sinh. Ngón tay mỗi ngƣời 

là rất khác nhau về độ nhạy giữa các ngón. Với mỗi học sinh luyện ĐPĐT, 

tùy theo ƣu thế và hạn chế ngón tay của mỗi ngƣời mà thầy chọn bài tập phù 

hợp. Do đó, một yếu tố rất quan trọng của phƣơng pháp luyện ngón thực 
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hành bấm phím đàn thƣờng xuyên, đều đặn hàng ngày còn phải hết sức lƣu ý 

đến phƣơng pháp tập mà thầy giáo dặn riêng sau mỗi lần lên lớp. 

1.2.1.8. Sử dụng đàn phím điện tử 

Thuật ngữ “sử dụng ĐPĐT” đƣợc qui ƣớc vào 5 trƣờng hợp cụ thể sau: 

Thứ nhất, Luyện ngón đàn: Đây là trƣờng hợp sử dụng nhạc cụ thƣờng 

xuyên, cần có đối với bất cứ ai theo nghề dạy nhạc, dù là dạy nhạc phổ thông 

hay dạy nhạc chuyên nghiệp, dù là dạy đàn phím hay các loại nhạc cụ khác. 

Đây cũng là việc khó khăn nhất đối với bất cứ ngƣời theo nghề nhạc nào. 

Việc “khó khăn nhất” đó chính là vƣợt qua chính mình; vƣợt qua thói lƣời 

nhác bẩm sinh trong mỗi con ngƣời để tự bắt mình mỗi ngày dành một 

khoảng thời gian cho tập đàn. Cùng là chơi bản nhạc nhƣng chơi bản nhạc để 

tập/luyện ngón đàn khác hẳn biểu diễn bản nhạc đó. Đối với hoạt động biểu 

diễn âm nhạc chuyên nghiệp, ngƣời ta thƣờng phải tập bản nhạc hàng trăm 

ngàn lần, trong hàng năm trời chỉ để biểu diễn một lần, trong dăm phút.  

Thứ hai, Soạn bài giảng: Đây là việc thƣờng xuyên, rất quen đối với bất 

cứ giáo viên phổ thông nào, ở bất cứ cấp học nào. Tuy nhiên, đối với giáo 

viên dạy nhạc cấp THCS, việc sử dụng ĐPĐT cho việc soạn bài giảng có ý 

nghĩa khá quan trọng. Trong thời gian qui định dành cho một tiết âm nhạc 

trên lớp, những kiến thức/kỹ năng âm nhạc cần truyền đạt thƣờng phải đƣợc 

tính toán khá chi ly, xem chi tiết nào có thể cho qua nhanh, phần nào cần kỹ 

lƣỡng, cần dành một độ trễ thời gian cho các tình huống sƣ phạm có thể xảy 

ra. Nếu không lƣợng – định/dự tính trƣớc vào trong bài soạn, sẽ không thể 

chủ động, không thể đảm bảo truyền đạt hết những nội dung giảng dạy qui 

định. ĐPĐT giúp giáo viên chủ động hơn khi dạy nhạc trên lớp nhờ có những 

tính năng có thể chuẩn bị trƣớc đƣợc các phần âm nhạc phụ trợ.  

Thứ ba, Hỗ trợ giảng bài trên lớp: Trong khoảng thời gian thực dạy 

trên lớp, khi cần đến, giáo viên THCS chỉ việc ấn nút chức năng trên đàn 

hoặc chủ động sử dụng đàn trực tiếp, bổ trợ, minh chứng cho những gì 
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mình truyền đạt tới học sinh, tạo cảm hứng tiếp thu kiến thức âm nhạc cho 

học sinh.  

Thứ tư, Đệm hát và các tiết mục văn nghệ (sinh hoạt CLB): Ở bất cứ 

trƣờng THCS nào, hoạt động văn hóa văn nghệ luôn đƣợc quan tâm vì ý 

nghĩa quan trọng của nó. Hoạt động này giúp sự gắn kết trong một nhà trƣờng 

đƣợc tốt hơn giữa thầy và trò, giữa các lớp, các khối lớp và nhất là gắn kết tập 

thể giáo viên của một nhà trƣờng. Hoạt động văn nghệ cũng tạo niềm vui, sự 

hứng khởi, tinh thần thi đua, khuyến khích hoạt động tập thể khiến cho nhà 

trƣờng vững mạnh hơn. Các dịp tổ chức văn nghệ ở trƣờng THCS luôn không 

thể thiếu đƣợc âm nhạc và việc sử dụng ĐPĐT. ĐPĐT có thể sử dụng rất đa 

năng (phần tính năng ở trên đã đề cập). Bởi vậy, có thể chỉ cần một cây đàn 

Electronic Keyboard một giáo viên nhạc có thể bao quát/phục vụ toàn bộ một 

chƣơng trình văn nghệ tổng hợp, có cả những tiết mục múa, hát, hoạt cảnh sân 

khấu kịch ... 

Thứ năm, Dạy nhạc cụ cho các đối tƣợng ngoài chƣơng trình phổ thông: 

Gần đây, nhận thức về giá trị của âm nhạc đối với đời sống đƣợc nâng cao 

trong các tầng lớp ngƣời ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc (nhất là ở các 

thị xã, thành phố). Mức sống ngày một đƣợc cải thiện hơn khiến nhiều bậc 

phụ huynh bắt đầu nghĩ tới việc cho con học để biết chơi một nhạc cụ. Các 

giáo viên nhạc THCS có cơ hội sử dụng ĐPĐT dạy học bên ngoài trƣờng để 

có thêm thu nhập, đồng thời cũng để duy trì năng lực sử dụng đàn phím cũng 

nhƣ kiến thức âm nhạc. Về khía cạnh nào đó, việc dạy đàn phím cho đối 

tƣợng thiếu nhi bên ngoài nhà trƣờng có giá trị duy trì, tăng cƣờng năng lực 

sử dụng đàn phím cho giáo viên THCS hơn cả việc hỗ trợ bài dạy trên lớp và 

phục vụ chƣơng trình văn nghệ. Bởi vì việc dạy đàn đó giúp giáo viên âm 

nhạc phổ thông ứng dụng việc sử dụng đàn phím nhƣ một phƣơng pháp dạy 

nhạc một cách trực tiếp, nhƣ một công cụ chính, không phải công cụ phụ trợ 

nhƣ dạy nhạc trên lớp.  

 



25 

 

1.2.1.9. Dạy học âm nhạc bậc THCS 

Cụm từ “dạy học âm nhạc bậc THCS” bao hàm hai trƣờng hợp: 

Thứ nhất, Dạy học âm nhạc chính khóa: là hoạt động truyền thụ những 

kiến thức âm nhạc đã đƣợc quy định về cả nội dung lẫn thời lƣợng cho từng 

lớp của bậc THCS, mà giáo viên âm nhạc bắt buộc phải thực hiện. 

Thứ hai, Hoạt động giáo dục âm nhạc ngoại khóa: Bao gồm các hoạt động 

phục vụ văn nghệ trong và ngoài trƣờng THCS. Các hoạt động ngoại khóa 

trong kế hoạch giáo dục hàng năm của nhà trƣờng đôi khi cần đến sự giúp sức 

của giáo viên âm nhạc với cây ĐPĐT; các sự kiện kỷ niệm ngày thành lập 

trƣờng, ngày Nhà giáo Việt Nam; sự kiện khai giảng, tổng kết năm học ... đều 

cần có văn nghệ chào mừng. Khi đó, giáo viên nhạc với cây ĐPĐT là thành 

phần không thể thiếu. Bên cạnh đó, một số trƣờng còn tổ chức đƣợc các CLB 

nghệ thuật dạy múa, dạy đàn hát cho học sinh có nhu cầu đăng ký, đồng thời là 

nguồn cung cấp hạt nhân văn nghệ cho nhà trƣờng. Trong hoạt động của các 

CLB đó, không thể thiếu đƣợc ĐPĐT. Ngoài ra, nhƣ đã đề cập, giáo dục âm 

nhạc ngoại khóa còn bao gồm cả việc giáo viên dạy ĐPĐT cho các đối tƣợng 

thiếu niên học sinh có nhu cầu học riêng. 

1.2.2. Cơ sở lý thuyết của việc sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học âm 

nhạc bậc Trung học cơ sở 

Luận án sử dụng những khái niệm liên quan đến lí luận dạy học và PPDH 

(truyền thống và hiện đại) đã đƣợc các nhà sƣ phạm ở trong và ngoài nƣớc 

nghiên cứu về bản chất của dạy học, quá trình, nguyên tắc và PPDH nhƣ: 

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cƣờng (2011), Lí luận dạy học hiện đại, một số vấn 

đề về đổi mới PPDH, Đại học Postdam, CHLB Đức. Postdam - Hà Nội; Trần 

Bá Hoành (2003), Lí luận cơ bản về dạy và học tích cực, tài liệu bồi dưỡng 

giáo viên trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội; Lƣu Xuân Mới 

(2000), Lí luận dạy học Đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Nguyễn Cảnh Toàn 

(1997), Quá trình dạy và tự học, Nxb Giáo dục, Hà Nội; Phạm Viết Vƣợng 

(2014), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Hà Nội; Đặng Thành Hƣng (2002), Dạy học 
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hiện đại - lí luận - biện pháp - kĩ thuật, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội; Thái 

Duy Tuyên (2008), PPDH truyền thống và đổi mới, Nxb giáo dục, Hà Nội; Phó 

Đức Hòa - Ngô Quang Sơn Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi 

trường sư phạm tương tác, Nxb ĐHSP Hà Nội, 2018 (tái bản). 

Các lý thuyết cơ bản cần đƣợc áp dụng để thực hiện đề tài luận án này 

bao gồm: Những yếu tố chung mang tính đặc thù của dạy học âm nhạc; Phân 

nhánh theo mức độ dạy học âm nhạc; Mục tiêu giáo dục âm nhạc ở phổ 

thông; Nội dung dạy học âm nhạc ở bậc THCS; Tổ chức dạy học âm nhạc ở 

bậc THCS và Phân loại đàn phím điện tử trong dạy học âm nhạc. 

1.2.2.1. Những yếu tố chung mang tính đặc thù của dạy học âm nhạc 

Âm nhạc là một ngành đặc thù, tƣơng đối khác biệt so với các ngành 

khoa học xã hội và nhân văn khác. Tính đặc thù thể hiện rất rõ ở yêu cầu về 

năng khiếu âm nhạc (điều kiện cơ bản) đối với bất kể ai muốn học nhạc; yêu 

cầu về sự rèn luyện, thực hành âm nhạc hàng ngày (nghị lực, tính kỷ luật và 

sự chăm chỉ). Bởi thế, dạy học âm nhạc cũng mang tính đặc thù khác với 

dạy các môn học khác. Đó là dạy học có điều kiện và dạy học gắn chặt với 

thực hành 

Dân gian Việt Nam có câu: “có bột mới gột nên hồ”; “không thày đố 

mày làm nên”, rất đúng với trƣờng hợp dạy âm nhạc/nhạc cụ. Trên thực tế, 

trong nhiều lĩnh vực cuộc sống ngƣời ta có thể tự học, nhƣng với âm nhạc, để 

tự học để có thể đứng trên bục giảng dạy hát, tập đọc nhạc,… cho học sinh cơ 

bản là không thể. 

Đối với ngƣời học: Phải có năng khiếu âm nhạc. Phải học sử dụng nhạc cụ. 

Đối với ngƣời dạy: Phải có năng lực thực hành âm nhạc trƣớc khi tích 

lũy năng lực sƣ phạm âm nhạc. 

Đặc trƣng của thực hành âm nhạc: Phải trực tiếp làm cho âm nhạc vang 

lên nhƣ nó đã đƣợc sáng tạo. Đối với ngƣời học, phải làm cho phần âm nhạc 

đã đƣợc học/đƣợc hƣớng dẫn vang lên trên thực tế. 
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Điều này rất khác với học và thực hành ở các môn/ngành khác. Với 

nhiều ngành học, hiểu bài, nắm đƣợc tri thức cơ bản là có thể thực hành vào 

những trƣờng hợp cụ thể. Chẳng hạn, với toán học, nắm đƣợc/hiểu đƣợc định 

luật hay công thức là có thể thực hành giải các bài toán/phép toán; với văn 

học, nắm đƣợc cách cấu trúc của từng thể văn là có thể thực hành tập viết văn 

bản theo những khuôn mẫu nhất định. Nhƣng với âm nhạc, dù có hiểu bài (về 

mặt lý luận), nắm đƣợc cấu trúc hình thức của một bản nhạc, việc thực hành 

(biểu diễn âm nhạc) vẫn chƣa thể thực hiện đƣợc ngay mà phải qua một quá 

trình “khổ luyện” gắn với một công cụ âm nhạc (nhạc cụ, giọng ngƣời) nhất 

định. Nghĩa là việc biến tri thức âm nhạc thành hiện thực không thể chỉ nói ra 

hay ghi chép lại là đủ, mà phải thực hành, không phải là thực hành nhƣ nhiều 

ngành khác mà phải thực hành biểu diễn bằng phƣơng tiện/công cụ biểu diễn 

nhất định. Vì vậy thực hành âm nhạc luôn gắn với sử dụng nhạc cụ. 

Thực hành âm nhạc chủ yếu thể hiện qua hai hoạt động của con ngƣời: 

luyện tập/học chơi đàn và biểu diễn nhạc cụ, luyện tập/học thanh nhạc và 

biểu diễn thanh nhạc. Nhƣ trên đã phân tích, học nhạc trên thực tế cần gắn 

liền với học một nhạc cụ nhất định, kể cả đối với những ngƣời học thanh 

nhạc. Đó mới là thực hành đúng nghĩa. Học lý thuyết và xƣớng âm bài nhạc 

cũng quan trọng đối với việc học nhạc, nhƣng mới chỉ là điều kiện kiến thức 

cơ bản của mỗi ngƣời dành cho thực hành âm nhạc. Việc thực hành biểu 

diễn âm nhạc luôn phải gắn liền với sử dụng nhạc cụ. Thực hành âm nhạc 

gắn với sử dụng nhạc cụ đƣợc thể hiện trong nhiều trƣờng hợp nhƣ: thực 

hành các bài tập lý thuyết cơ bản về âm nhạc nhƣ bài tập lý thuyết, hòa 

thanh, phức điệu trên đàn; thực hành luyện thanh, thể hiện ca khúc;  thực 

hành biểu diễn tác phẩm nhạc đàn ...; thực hành dạy nhạc ở bậc phổ thông 

(giáo viên nhạc phải có khả năng biểu diễn mẫu các bài học âm nhạc trong 

giờ dạy nhạc cho học sinh phổ thông). 
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Ngoài kiến thức âm nhạc chung, mỗi phƣơng tiện âm nhạc (nhạc cụ, 

giọng ngƣời) cần có phƣơng pháp thực hành cũng nhƣ phƣơng pháp hƣớng 

dẫn thực hành riêng. Sự thực hành giúp cho ngƣời học âm nhạc hiểu sâu/ 

ngấm đƣợc lý thuyết âm nhạc cơ bản, từ đó mà vận dụng trong mọi hoạt động 

liên quan đến âm nhạc nhƣ sáng tác, dạy nhạc, phê bình âm nhạc, biểu diễn 

âm nhạc v.v... 

Kỹ năng sử dụng nhạc cụ là yếu tố không thể thiếu đối với thực hành âm 

nhạc. Đặc biệt, đối với ngành sƣ phạm âm nhạc, để dạy đƣợc, ngƣời dạy ít 

nhất phải biết chơi tƣơng đối thành thạo một loại nhạc cụ. Trong các cơ sở 

đào tạo sƣ phạm âm nhạc ở nƣớc ta, nhạc cụ lựa chọn cho sinh viên theo học 

là ĐPĐT. Kỹ năng sử dụng đàn phải đƣợc nâng cao dần qua từng năm học. 

Kể cả sau khi đã tốt nghiệp, kỹ năng chơi đàn vẫn cần đƣợc rèn luyện thƣờng 

xuyên (hàng ngày). Tùy từng mục đích thực hành, tính chất, mức độ của âm 

nhạc cần thực hành mà đòi hỏi kỹ năng sử dụng nhạc cụ ở mức độ nào. 

1.2.2.2. Phân nhánh theo mức độ dạy học âm nhạc  

Âm nhạc là một nghệ thuật vô cùng đa dạng, phong phú và có thể cảm 

nhận nó cũng nhƣ thể hiện/biểu diễn nó ở nhiều mức độ khác nhau; thực tế 

cần thực hành âm nhạc ở nhiều mức độ và mục đích khác nhau. Bởi vậy, 

trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc chia thành hai nhánh: âm nhạc chuyên nghiệp 

và âm nhạc phổ thông. 

Đào tạo những ngƣời hành nghề âm nhạc, chuyên sâu về một chuyên 

môn nhất định trong lĩnh vực âm nhạc. Mô hình dạy âm nhạc chuyên nghiệp 

đã hình thành ở Việt Nam từ 1956, khi thành lập trƣờng Âm nhạc Việt Nam. 

Cho đến nay, luồng đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp đã định hình, phát triển 

mạnh mẽ trên toàn quốc. Trên cả 3 miền đều có cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên 

nghiệp là các Nhạc viện: Miền Bắc – Hà Nội có Học viện Âm nhạc Quốc gia 

Việt Nam; miền Trung có Nhạc viện Huế và miền Nam có Nhạc viện thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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Đối với âm nhạc, ý nghĩa “phổ thông”/ “phổ cập” ở đây không phải là 

“ai cũng học đƣợc” mà là “ai cũng có thể học đƣợc, nếu muốn”. Luồng đào 

tạo âm nhạc ngoài chuyên nghiệp có hai dạng thức đào tạo chủ yếu: 1/ Tự đào 

tạo âm nhạc (thuê thầy dạy riêng) của những cá nhân yêu nhạc; 2/ Đào tạo âm 

nhạc ở trƣờng phổ thông. Việc tự học âm nhạc (học thầy tƣ) nằm ngoài quản 

lý nhà nƣớc về giáo dục đào tạo, vì thế luồng dạy nhạc ngoài chuyên nghiệp 

đã hình thành từ rất lâu rồi. Khi Nhà nƣớc quyết định đƣa môn Âm nhạc vào 

chƣơng trình giáo dục phổ thông là lúc luồng đào tạo âm nhạc này đƣợc chính 

thức hóa nhằm phổ cập âm nhạc cho các thế hệ ngƣời Việt Nam, đảm bảo 

mục tiêu giáo dục “con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện” ghi trong Luật 

Giáo dục. Giáo dục âm nhạc phổ thông đã đƣợc luật pháp Việt Nam ghi nhận, 

dạy học âm nhạc trong trƣờng phổ thông trở thành môn học bắt buộc ở cấp 

TH và THCS, riêng cấp THPT bắt đầu thực hiện từ năm học 2022 - 2023. Tuy 

nhiên, giáo dục âm nhạc phổ thông ở Việt Nam vẫn cần đƣợc tiếp tục cải 

thiện, nâng cao để có hiệu quả thực chất hơn. Hiểu biết và ứng dụng, thƣởng 

thức cũng nhƣ thể hiện âm nhạc của các thế hệ học sinh phổ thông ở Việt 

Nam vẫn hết sức hạn chế so với các nƣớc phát triển trên thế giới. Điều đó có 

thể thấy rõ trong các trƣờng hợp học sinh Việt Nam tham gia tuyển sinh vào 

các trƣờng Đại học ngoài Việt Nam. Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh học sinh 

có định hƣớng cho con ra nƣớc ngoài tu nghiệp thƣờng phải tìm thầy dạy 

nhạc riêng cho con em họ. Việc dạy nhạc riêng đó đƣơng nhiên là dạy một 

loại nhạc cụ nào đó (violon, kèn, piano ...) chứ không phải là dạy lý thuyết và 

đọc xƣớng âm cho biết nốt nhạc. Đáp ứng thực tế xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo đã ban hành Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 trong đó dạy học Âm 

nhạc ở Trung học phổ thông với tƣ cách là môn học tự chọn định hƣớng giáo 

dục nghề nghiệp cho HS sau này. 

1.2.2.3. Mục tiêu giáo dục âm nhạc ở phổ thông 

Mục tiêu chung: Chƣơng trình môn Âm nhạc giúp học sinh hình thành, 
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phát triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến thức âm nhạc phổ thông 

và các hoạt động học tập đa dạng để trải nghiệm và khám phá nghệ thuật âm 

nhạc; nuôi dƣỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc, nhận thức đƣợc sự 

đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc với văn hoá, lịch 

sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác, hình thành ý thức bảo vệ và phổ 

biến các giá trị âm nhạc truyền thống; có đời sống tinh thần phong phú với 

những phẩm chất cao đẹp, có định hƣớng nghề nghiệp phù hợp, phát huy tiềm 

năng hoạt động âm nhạc và phát triển các năng lực chung của học sinh.  

Mục tiêu cấp Trung học cơ sở: Chƣơng trình môn Âm nhạc cấp trung 

học cơ sở giúp học sinh phát triển năng lực âm nhạc dựa trên nền tảng kiến 

thức âm nhạc phổ thông và các hoạt động trải nghiệm, khám phá nghệ thuật 

âm nhạc; nuôi dƣỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu âm nhạc; tiếp tục hình 

thành một số kĩ năng âm nhạc cơ bản, phát huy tiềm năng hoạt động âm nhạc; 

nhận thức đƣợc sự đa dạng của thế giới âm nhạc và mối liên hệ giữa âm nhạc 

với văn hoá, lịch sử, xã hội cùng các loại hình nghệ thuật khác, hình thành ý 

thức bảo vệ và phổ biến các giá trị âm nhạc truyền thống; góp phần phát triển 

những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã đƣợc hình thành từ cấp tiểu 

học [9]. 

1.2.2.4. Nội dung dạy học âm nhạc ở Trung học cơ sở 

Nội dung Hát bao gồm: các bài hát tuổi học sinh, dân ca Việt Nam và 

các bài hát nƣớc ngoài. 

Nội dung Nghe nhạc: học sinh sẽ đƣợc nghe nhạc có lời và nghe nhạc 

không lời 

Nội dung Đọc nhạc: học sinh tập đọc giọng Đô trƣởng và giọng La thứ 

Nội dung Nhạc cụ: học sinh sẽ đƣợc thực hành nhạc cụ giai điệu, nhạc 

cụ tiết tấu và hòa âm  

Nội dung Lý thuyết âm nhạc: học sinh đƣợc học về ký hiệu âm nhạc và 

các loại nhịp; Một số kiến thức cơ bản khác nhƣ các khái niệm về cung và 

nửa cung, các bậc chuyển hóa, dấu hóa,… 
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Nội dung Thƣờng thức âm nhạc bao gồm: tìm hiểu nhạc cụ; tác giả và 

tác phẩm; hình thức biểu diễn và thể loại âm nhạc; âm nhạc và đời sống [9]. 

1.2.2.5. Phân loại Đàn phím điện tử 

ĐPĐT có hai loại là Electronic Keyboard và Digital Piano. Có thể phân 

biệt 2 loại trên bằng bảng sau: 

Bảng 1.1:  So sánh, phân loại ĐPĐT 

    Dấu hiệu 

 

Đàn 

Độ nặng của 

phím 
Âm thanh Ƣu thế Sự thuận tiện 

Digital 

piano 

Phím nặng 

tƣơng đƣơng 

phím piano 

thông thƣờng 

(acoustic).  

Có 88 phím 

Chủ yếu là các 

loại tiếng piano 

(tuy nhiên có thể 

có thêm một số 

âm thanh khác) 

Dạy học và luyện 

tập các kỹ năng 

ngón bấm căn bản 

cho tất cả các loại 

đàn phím (tƣơng 

tự piano acoustic) 

Thay đổi âm 

lƣợng theo ý 

muốn; Kết nối 

với trang âm dễ 

dàng để khuếch 

đại âm thanh 

theo nhu cầu 

Electronic 

keyboard 

Phím nhẹ hơn 

phím piano 

thông thƣờng, 

vẫn điều chỉnh 

đƣợc độ to nhỏ 

của tiếng đàn 

bằng lực ngón 

bấm. 

Có 49/61/76 

phím tùy theo 

loại đàn 

Có đủ các loại 

tiếng/âm sắc của 

các loại nhạc cụ 

thuộc các bộ 

dây, hơi, phím, 

bộ gõ... và các 

âm thanh khác.  

Dễ dàng chọn 

nhiều loại âm sắc 

nhạc cụ khác 

nhau tùy ý; dễ 

dàng sử dụng 

phần hòa âm và 

tiết tấu (phần 

đệm) tự động. 

Một ngƣời có thể 

chơi nhạc nhƣ 

bản hòa tấu của 

cả dàn nhạc 

Cơ động, dễ 

dàng di chuyển; 

Không cần có 

ngón bấm đạt 

tới kỹ năng 

piano acoustic 

vẫn sử dụng 

đƣợc (tất nhiên, 

nếu có luyện 

riêng ngón bấm 

trên piano thì 

tốt hơn) 
 

Từ bảng so sánh trên, có thể thấy, với đối tƣợng phổ thông, đàn 

Electronic Keyboard hấp dẫn và sử dụng thuận tiện hơn Digital Piano. Bởi vì, 

chỉ cần hiểu biết âm nhạc ở mức độ phổ cập, ngón bấm không cần yêu cầu 

cao về kỹ năng, chỉ cần chịu khó tìm tòi nhƣ tìm hiểu một trò chơi điện tử, 

một ngƣời bình thƣờng có thể chơi giai điệu nhạc bằng tiếng của bất cứ loại 

nhạc cụ nào mình thích, kết hợp với bất cứ nhịp điệu hòa âm nào từ phần đệm 

tự động, cho hiệu quả nghe nhƣ “chuyên nghiệp”. Nhờ bảng chỉ dẫn điện tử 
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đƣợc bố trí ngay phía trên bàn phím, ngƣời dùng đàn Electronic Keyboard có 

thể gọi ra bất kể tiếng đàn nào với âm sắc tƣơng tự; có pitch bend để có thể 

vuốt hay kéo tiếng đàn, giả tiếng đàn bầu hoặc thập lục dễ dàng; lại có cả 

chorus để có thể tạo âm thanh của cả dàn hợp xƣớng làm nền, nếu thích v.v... 

Ngoài ra Electronic Keyboard còn đƣợc tích hợp thêm một số tính năng tạo 

hiệu ứng âm thanh khác nhƣ tiếng còi tàu, tiếng máy bay trực thăng, tiếng gió, 

mƣa, v.v... tạo thêm độ hấp dẫn, phong phú cho những sáng tạo âm nhạc. 

Nhờ những đặc điểm và tính năng nhƣ đã trình bày trên, ĐPĐT rất linh 

hoạt, tính ứng dụng cao, dễ học và khả năng trình diễn đa dạng, có thể thay 

thế cho cả một ban nhạc phù hợp thuật tiện cho giáo dục âm nhạc trong các 

trƣờng thổ thông, hiện thực hóa mục tiêu trong Luật Giáo dục. Các thƣơng 

hiệu ĐPĐT loại Electronic Keyboard phổ biến ở Việt Nam là Casio, Yamaha, 

Roland, Korg,… 

Tuy nhiên, khi ngƣời sử dụng Electronic Keyboard đạt đến trình độ/kỹ 

năng sử dụng đàn cũng nhƣ trình độ âm nhạc ở một mức độ nào đó sẽ thấy 

cần học piano để phát triển, cải thiện năng lực âm nhạc. Đáp ứng nhu cầu đó, 

thƣờng ngƣời sử dụng nhạc cụ điện tử sẽ chọn mua piano điện thay cho 

Electronic Keyboard (khả thi hơn là mua đàn piano thƣờng hay còn gọi là 

piano cơ/acoustic). 

1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài 

1.3.1. Về phương pháp dạy học và thực hành luyện tập đàn phím điện tử 

Đề tài nghiên cứu khoa học của Lại Thị Phƣơng Thảo (2013), Nghiên 

cứu biên soạn Tài liệu dạy học môn ĐPĐT cho hệ ĐHSP Âm nhạc, Đề tài 

NCKH cấp trƣờng, ĐHSP Nghệ thuật TW [72]. Tác giả đã hệ thống hóa các 

tƣ liệu, bài tập cho ĐPĐT theo độ khó tăng dần, phù hợp với yêu cầu trình độ 

của từng giai đoạn trong chƣơng trình đào tạo ĐHSPÂm nhạc. Kết quả của 

công trình đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thực tiễn dạy bộ môn ĐP ĐT trong 

đào tạo ngành Sƣ phạm Âm nhạc. 
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Các công trình của nhà giáo Nguyễn Xuân Tứ: Phương pháp dạy và học 

ĐPĐT, tập 1,2, do Nxb ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh in năm 2003, 2004; 

Hướng dẫn dạy và học đàn Organ tập 1,2 do Nxb Âm nhạc in năm 2009. 

Trong các cuốn Phương pháp dạy và học ĐPĐT, tập 1, 2, tác giả Nguyễn 

Xuân Tứ đề cập đến nguồn gốc lịch sử, sơ lƣợc về cấu tạo, kỹ thuật diễn tấu 

của ĐPĐT và phƣơng pháp dạy học độc tấu ở mức độ khái quát. Ông viết: 

“ĐPĐT (còn gọi là đàn Electronic Keyboards hay Keyboards Organ) ra đời vào 

năm 1927 do một thanh niên ngƣời Canada có tên Morse Robb sáng chế nhằm 

tái tạo lại âm thanh cây đàn organ nhà thờ” [90, tr.11]. 

Trong nhóm tƣ liệu về đào tạo, cũng cần kể đến một cuốn sách tập 

hợp nhiều tài liệu của nhiều tác giả (2012), Tài liệu dạy học môn ĐPĐT 

cho sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Tài liệu của 

khoa Thanh nhạc – Nhạc cụ, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, Hà Nội [57]. 

Đây là tài liệu rất có giá trị, mang tính chất định hƣớng chung trong chƣơng 

trình dạy học môn ĐPĐT cho sinh viên năm thứ nhất hệ ĐHSP Âm nhạc. 

Tuy nhiên, công trình nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc sƣu tầm và tập hợp 

lại các bài luyện ngón, tác phẩm viết cho Piano và cho ĐPĐT. 

Ở mảng tƣ liệu này, chúng tôi nêu ra một số các công trình của một số 

tác giả sau: 

Cuốn Độc tấu ĐPĐT, tập 1,2,3 của tác giả Quang Hải sƣu tầm và biên 

soạn in năm 2000 là cuốn tài liệu dùng trong luyện tập ĐPĐT tại Trƣờng Âm 

nhạc Suối nhạc (Thành phố Hồ Chí Minh) [19]. Cuốn sách gồm các bài hát 

Việt Nam và nƣớc ngoài chuyển soạn cho độc tấu đàn phím từ dễ đến khó, để 

ngƣời chơi có thể thực hành luyện tập, thể hiện bản nhạc trên cây ĐPĐT. 

Cuốn Organ thực hành (tập 1 – 5) do Nxb Âm nhạc in năm 1996 [69] 

và cuốn Phương pháp học đàn Organ – Organ lý thuyết và thực hành tập 

1,2, do Nxb Âm nhạc in năm 2007 của tác giả Ngô Ngọc Thắng có thể nói là 

một trong những bộ sách đầu tiên viết cho ĐPĐT dùng trong giảng dạy tại 
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các trung tâm giáo dục nghệ thuật [70]. Cuốn sách đƣợc tác giả chia làm 2 

phần: lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, tác giả đề cập đến những 

kiến thức cơ bản về lý thuyết âm nhạc nhƣ: Tên nốt, khuông nhạc, khóa 

nhạc, cao độ, trƣờng độ của nốt nhạc và thế bấm của các hợp âm đơn giản… 

Ở phần thực hành là một số những bài hát, bản nhạc đƣợc soạn cho ĐPĐT 

(có phần hợp âm), ngƣời chơi có thể sử dụng những tính năng tự động của 

đàn để thể hiện những bản nhạc mà mình yêu thích.  

Một bộ sách không thể không nhắc tới đó là Độc tấu trên đàn Organ 

Keyboard (tập 1, 2, 3, 4) của Lê Vũ – Quang Đạt, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ 

Chí Minh in năm 2001 gồm các tác phẩm hay của những nhạc sĩ nổi tiêng 

trong nƣớc và trên thế giới đƣợc tác giả chuyển soạn cho ĐPĐT [97]. 

1.3.2. Về soạn bài giảng và hỗ trợ dạy học trên lớp 

Cuốn Organ thực hành cho học sinh THCS của Cù Minh Nhật Nxb Âm 

nhạc, Hà Nội in năm 2000 là một tƣ liệu hƣớng dẫn soạn bài và hỗ trợ dạy 

học trên lớp cho giáo viên âm nhạc phổ thông hết sức hữu ích. Tập bài hát 

trong chƣơng trình THCS đƣợc tác giả soạn thêm phần hòa thanh đồng thời, 

đƣa ra một số gợi ý về cách chọn tiết tấu (style), âm sắc (voice) và tốc độ 

(tempo) cho từng bài [53].  

Bộ sách Giúp giáo viên sử dụng tốt ĐPĐT trong thiết kế bài giảng do 

nhóm tác giả Cù Minh Nhật (chủ biên), Lê Thúy Ngân, Cù Thị Minh Giang, 

Trịnh Minh Thanh - Nhà xuất bản Âm nhạc in năm 2012 - Công trình gồm 5 

cuốn trong đó đề cập tới những vấn đề liên quan đến việc sử dụng ĐPĐT 

trong giảng dạy môn Âm nhạc ở lớp 1, 2, 3, 4, 5. Năm cuốn sách này có 

chung một tiêu đề là: Giúp giáo viên sử dụng tốt ĐPĐT trong thiết kế bài 

giảng [54]. 

Trong mỗi cuốn sách nói trên đều đƣợc chia làm 2 phần: 

Phần A: Hƣớng dẫn chung có hai nội dung liên quan tới việc sử dụng 

ĐPĐT, đó là:  
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+ Một số điều cần biết khi sử dụng ĐPĐT: hƣớng dẫn cách điều chỉnh 

tiết tấu, cách điều chỉnh âm sắc, cách cài đặt dữ liệu và cách thu âm bài nhạc. 

+ Một số chỉ dẫn quan trọng về việc chọn tiết tấu, chọn âm sắc, chọn tốc 

độ, chọn giọng, dịch giọng, soạn câu dạo, bấm hợp âm và thu âm phần đệm. 

Phần B: Nội dung bài giảng bao gồm 35 tiết học đƣợc sắp xếp theo 

chƣơng trình Môn Hát nhạc của Bộ GD&ĐT quy định. Trong đó ĐPĐT là 

một trong những phƣơng tiện dạy học mà giáo viên phải chuẩn bị cho từng 

tiết dạy của mình. 

1.3.3. Hướng dẫn đệm hát và giáo trình dạy đàn cho thiếu nhi    

1.3.3.1. Hướng dẫn đệm hát 

Mảng tƣ liệu có mục đích hƣớng dẫn đệm hát bằng ĐPĐT tƣơng đối 

phong phú: 

Công trình Giáo trình đệm ĐPĐT của tác giả Nguyễn Xuân Tứ do Nxb 

ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh in năm 2001 [89]. 

Đề tài nghiên cứu khoa học của Đinh Công Hải (năm 2011) Soạn đệm 

một số ca khúc THCS sử dụng trong dạy học Organ cho hệ ĐHSP Âm nhạc 

hình thức Vừa làm vừa học (không dùng bộ đệm tự động), Đề tài NCKH cấp 

Trƣờng, Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, Hà Nội [18]. 

Đề tài của Lại Thị Phƣơng Thảo (2012), Soạn đệm một số ca khúc THCS 

cho hệ CĐSP Âm nhạc ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (không dùng bộ đệm 

tự động), Đề tài NCKH cấp trƣờng, ĐHSP Nghệ thuật TW, Hà Nội [71]. 

Hai đề tài trên có một số điểm chung đó là cùng nghiên cứu về soạn đệm 

một số ca khúc THCS trong chƣơng trình chung của Bộ GD&ĐT và đều soạn 

cho ĐPĐT nhƣng không dùng bộ đệm tự động. Điểm khác biệt của đề tài 

chính là đối tƣợng ngƣời học (nghiên cứu này cho ai sử dụng), với đề tài của 

tác giả Đinh Công Hải nghiên cứu cho hệ  ĐHSP Âm nhạc hình thức Vừa làm 

vừa học, còn đề tài của tác giả Lại Thị Phƣơng Thảo nghiên cứu cho hệ CĐSP 

Âm nhạc chính quy. Trong chƣơng 1, khi nói về khả năng soạn đệm của sinh 

viên ĐHSP Âm nhạc hệ Vừa làm vừa học, tác giả Đinh Công Hải nhận định:  
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Phần lớn các sinh viên không hẳn ai cũng có khả năng đệm đàn tốt. 

Đi kèm với điều này, sự khác biệt trong khả năng đệm hát ở các 

sinh viên cũng là tất yếu, một bộ phận sinh viên có khả năng đệm 

ca khúc tƣơng đối tốt, số này rơi vào những sinh viên nam đã đi 

làm, còn lại đa số sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ vẫn còn khá 

bỡ ngỡ với phân môn này do chƣa bao giờ đệm hát [18, tr.18].  

Trong công trình của Lại Thị Phƣơng Thảo, ở chƣơng 2 tác giả đã chọn 

5 ca khúc tiêu biểu trong chƣơng trình môn Âm nhạc THCS để biên soạn 

phần đệm và hƣớng dẫn luyện tập phần đệm cho từng ca khúc, tác giả viết:  

Có thể nói rằng các bài hát trong chƣơng trình THCS rất phong 

phú và đa dạng về đề tại và thể loại cũng nhƣ tính chất âm 

nhạc… Ở đây trong phạm vi của một bài viết nghiên cứu khoa 

học, tôi chọn ra các bài hát tiêu biểu nhất cho từng thể loại với 

tính chất khác nhau nhằm thể hiện rõ cách thức soạn đệm tƣơng 

ứng [71, tr.21]. 

Luận văn thạc sĩ của tác giả Lê Văn Vũ – Học viên lớp K3 chuyên ngành 

LL&PPDHAN) về đề tài Hướng dẫn soạn phần đệm ca khúc trên ĐPĐT cho 

sinh viên hệ CĐSP Âm nhạc, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã nêu lên thực 

trạng dạy và học đệm đàn tại trƣờng CĐSP Vĩnh Phúc, đồng thời, luận văn 

cũng đƣa ra hai kiểu soạn đệm ca khúc: Đệm đàn bằng bộ đệm tự động và đệm 

đàn kiểu Normal – Piano. Bên cạnh đó, tác giả cũng nghiên cứu sơ lƣợc về 

lƣợc sử, cấu tạo và tính năng cơ bản của ĐPĐT. Khi tìm hiểu về thực trạng dạy 

và học đệm đàn, tác giả đã nêu lên những thuận lợi nhƣ: “Về địa bàn, tỉnh Vĩnh 

Phúc có vị trí địa lý thuộc khu vực Trung du Bắc bộ… Vị trí trung gian đó giúp 

Vĩnh Phúc có đƣợc sự giao hòa nhiều màu sắc văn hóa trong đó có nghệ thuật 

âm nhạc” [98, tr.19].  

Bên cạnh những thuận lợi còn không ít những khó khăn tác động đến 

ngành Sƣ phạm Âm nhạc nói chung và môn Đệm đàn nói riêng nhƣ:  
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Thí sinh dự thi vào hệ Cao đẳng Sƣ phạm Âm nhạc có năng khiếu 

âm nhạc ở mặt bằng thấp. Về giáo trình, hệ Cao đẳng Sƣ phạm Âm 

nhạc sử dụng giáo trình chính do Bộ GD&ĐT quy định. Tuy nhiên, 

giáo trình viết quá chung chung, thiếu mấu chốt và ứng dụng không 

thiết thực. Về đội ngũ giáo viên còn thiếu, giáo viên phải dạy quá 

nhiều môn và quá định mức cho nên tính chuyên môn hóa không 

cao. Về cơ sở vật chất của nhà trƣờng còn nhiều khó khăn nhƣ chƣa 

có các phòng học chức năng [98, tr. 20,21].  

Chƣơng 2 là chƣơng chính của luận văn, tác giả đƣa ra những hƣớng dẫn 

rất cụ thể, chi tiết từ “Chuẩn bị hòa thanh, tiết điệu và âm sắc” đến “Soạn các 

phần nhạc dạo” tiếp đó là “Phần đệm cho các tiết nhạc”. 

Có thể nói công trình luận văn của tác giả Lê Văn Vũ đã bổ sung thêm 

nhiều vấn đề còn khiếm khuyết của những đề tài nghiên cứu về soạn đệm và 

hƣớng dẫn soạn đệm trƣớc đây. Mặc dù, đây không phải là hƣớng chính của 

luận án nhƣng nó đã giúp NCS có cái nhìn sâu hơn về Chƣơng trình đào tạo 

giáo viên ngành Sƣ phạm Âm nhạc nói chung và môn Đệm đàn nói riêng. 

Cuốn Phương pháp soạn đệm trên đàn Organ là đề tài nghiên cứu khoa 

học của Đoàn Phƣơng Hải, Học viện Âm nhạc Huế, năm 2011. Đề tài này 

nghiên cứu về phƣơng pháp soạn đệm trên đàn Organ cho đối tƣợng sinh viên 

SPAN, không nghiên cứu về phƣơng pháp dạy học âm nhạc cho học sinh 

THCS [20]. 

Luận văn thạc sĩ của tác giả Phạm Bá Sản – Lớp K2 chuyên ngành LL 

& PPDHAN) Nâng cao năng lực đệm ĐPĐT cho sinh viên trường ĐHSP 

Nghệ thuật Trung ương (2014) đã nói khái quát về cây ĐPĐT, sơ lƣợc sự ra 

đời, phát triển của ĐPĐT trên thế giới và Việt Nam [66]:  

ĐPĐT còn đƣợc gọi là đàn Organ (Electronic Keyboard) cách gọi 

này ở Việt Nam thực chất là không chính xác, khiến ngƣời ta nhầm 

lẫn với tên gọi của cây đàn Organ nhà thờ - Church Organ/Pipe 
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Organ – vốn có lịch sử hàng ngàn năm phát triển trong âm nhạc, 

kiến trúc tôn giáo ở châu Âu [66, tr.11]. 

Cũng trong luận văn này, tác giả đã khẳng định vị trí, vai trò của ĐPĐT 

trong đời sống âm nhạc đƣơng đại:  

Trong những năm 30 của thế kỷ XX khi trào lƣu biểu diễn nhạc cụ 

điện tử thịnh hành thì ĐPĐT là nhạc cụ đặc biệt đƣợc chú ý… Ngày 

nay, với tính năng kỳ diệu của mình, ĐPĐT đã trở thành loại nhạc 

cụ quen thuộc và đƣợc ƣa chuộng trên toàn thế giới [66, tr.15].  

Mặt khác, vị trí của ĐPĐT trong hoạt động đào tạo cũng đã đƣợc tác giả 

khẳng định:  

Qua thực tế cho thấy, cây ĐPĐT có một vị trí đặc biệt quan trọng 

đối với ngƣời giáo viên âm nhạc. Nó đƣợc coi là công cụ đắc lực 

đƣợc sử dụng thƣờng xuyên trong các giờ dạy trên lớp và hoạt động 

phong trào trong các trƣờng phổ thông [66, tr.16].  

1.3.3.2. Dạy đàn phím điện tử cho thiếu nhi 

Giáo trình Cảm thụ âm nhạc của trƣờng Âm nhạc Yamaha là giáo trình 

dành cho lứa tuổi bắt đầu từ 4 đến 10 tuổi. Giáo trình gồm có 12 cuốn, đƣợc 

chia làm 3 cấp độ từ dễ đến khó: JMC (4 tập), JXC (4 tập) và JAC (4 tập). 

Trong mỗi tập lại đƣợc chia nhỏ thành nhiều phần nhƣ: nghe nhạc,  

luyện ngón, bài độc tấu và bài hòa tấu… [109]. 

Giáo trình Phương pháp tập đàn Organ Yamaha của Trƣờng Âm nhạc 

Yamaha gồm có 4 cuốn (4 tập) và mỗi tập cũng đƣợc chia làm nhiều phần 

nhỏ giống nhƣ giáo trình cảm thụ âm nhạc. Tuy nhiên, giáo trình Phương 

pháp tập đàn Organ Yamaha dành cho các em có độ tuổi bắt đầu lớn hơn, 

khoảng từ 7 tuổi trở lên nên cách sắp xếp các bài tập cũng khác so với giáo 

trình Cảm thụ âm nhạc [110]. 

Cuốn Phương pháp học đàn Organ Keyboard (tập 1, 2) của Lê Vũ, Nxb 

Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh in năm 2001 là cuốn sách hƣớng dẫn tƣơng đối 

đầy đủ giữa phần lý thuyết âm nhạc và thực hành các bài độc tấu viết cho 
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ĐPĐT. Tuy nhiên, tác giả đƣa quá nhiều những tác phẩm nƣớc ngoài vào giáo 

trình nên chƣa thực sự phù hợp với lứa tuổi của các em [96]. 

Nhận xét chung 

Tổng quan về các công trình nghiên cứu của đề tài cho thấy, có khá 

nhiều sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy viết cho ĐPĐT trong các trƣờng 

chuyên nghiệp cũng nhƣ trong hệ thống giáo dục phổ thông và trung tâm nghệ 

thuật. Các tƣ liệu đƣợc phân chia theo chủ đề/mục tiêu nhƣ: tƣ liệu về 

phƣơng pháp dạy học ĐPĐT; về phƣơng pháp luyện tập ĐPĐT; về soạn bài 

giảng và hỗ trợ dạy học trên lớp; về hƣớng dẫn đệm hát và giáo trình dạy 

đàn cho thiếu nhi. Khảo sát bao quát tất cả, NCS nhận thấy chƣa có một 

chuyên khảo, công trình nào quan tâm đến vấn đề sử dụng ĐPĐT trong 

giáo dục âm nhạc phổ thông bậc THCS ở nƣớc ta. Đây là một vấn đề còn 

bỏ ngỏ, cần có những công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu hơn , giúp 

cho sự nghiệp giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục Âm nhạc nói riêng 

ngày càng phát triển. 

1.4. Tổng quan địa bàn nghiên cứu 

Chúng tôi lựa chọn địa bàn nghiên cứu là 3 tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn và hệ thống trƣờng THCS ở đó. 

1.4.1. Địa bàn và các trường Trung học cơ sở ở Tuyên Quang 

1.4.1.1. Khái quát về Tuyên Quang 

Tỉnh Tuyên Quang cách Hà Nội gần 200 km theo Quốc lộ 2 về hƣớng 

chính Bắc, qua địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và một phần tỉnh Yên 

Bái. Tuyên Quang là tỉnh miền núi với 50% diện tích thuộc vùng núi cao, 

50% diện tích còn lại là vùng núi thấp và đồi đất. Đất canh tác nông nghiệp 

chỉ khoảng 71.980 ha, chiếm 12,26% (theo số liệu của UBDT năm 2009). 

Về vị trí: Phía đông giáp Bắc Kạn và Thái Nguyên; phía tây giáp Phú Thọ và 

Yên Bái; phía nam giáp Vĩnh Phúc; phía bắc giáp Hà Giang và Cao Bằng.  

Theo thông tin/số liệu về thực hiện chính sách dân tộc và miền núi ở 

Tuyên Quang của UBDT công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này 
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năm 2009, toàn tỉnh miền núi này có 145 đơn vị hành chính cấp xã phƣờng, 

thị trấn chia làm 3 khu vực căn cứ vào điều kiện sinh sống, cƣ trú thuận lợi 

hay khó khăn: Khu vực một thuận lợi hơn cả, kí hiệu KVI; khu vực hai khó 

khăn hơn, kí hiệu KVII; khu vực ba khó khăn nhất, ký hiệu KVIII. Ngoài ra, 

còn có sự phân biệt theo địa hình “miền núi” (MN) với “vùng cao” (VC), và 

vùng “đặc biệt khó khăn” (ĐBKK). Chúng tôi căn cứ vào tƣ liệu này, lập 

bảng để dễ khái quát thực trạng điều kiện tự nhiên xã hội ảnh hƣởng sự 

nghiệp giáo dục phổ thông của tỉnh Tuyên Quang. 

Bảng 1.4.1.1: Xếp hạng Khu vực cư trú tỉnh Tuyên Quang 

            Khu vực 

Địa danh 
KV I KV II KV III Ghi chú bổ sung 

Tp Tuyên 

Quang 

10 phƣờng, 5 

xã, 

0 0  

Huyện Yên Sơn 1 thị trấn, 5 xã 16 xã 6 xã Trong đó có 3 

xã vùng cao 

Huyện Sơn 

Dƣơng 

1 thị trấn, 4 xã 23 xã 3 xã  

Huyện Na Hang 1 thị trấn 0 11 xã  

Huyện Chiêm 

Hóa 

1 thị trấn 13 xã 10 xã  

Huyện Hàm Yên 1 thị trấn 10 xã 7 xã  

Huyện Lâm 

Bình 

1 thị trấn 04 xã 05 xã  

Tổng: 6 đ/v cấp 

huyện, thị xã 

30 66 42 Tổng: 138 đ/v 

cấp xã, thị trấn 
 

Tỉnh Tuyên Quang hiện nay, theo Nghị quyết 1262 của UBTVQH, “có 7 

đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 06 huyện và 01 thành phố; 138 đơn vị 

hành chính cấp xã, gồm  122 xã, 10 phƣờng và 6 thị trấn” (Khoản 2, Điều 3 

Nghị quyết) [123].  

Tuyên Quang là nơi cƣ trú của nhiều dân tộc anh em. Theo số liệu kết 

quả tổng điều tra dân số của Tổng cục thống kê, trên địa bàn tỉnh có 23 dân 



41 

 

tộc, với tổng dân số khoảng trên dƣới 700.000 ngƣời, trong đó 326.033 ngƣời 

Kinh (48,21%), 172.136 ngƣời Tày (25,45%), 77.015 ngƣời Dao (11,38%), 

54.095 ngƣời Sán Chay (8,0%), 14.658 ngƣời Mông (2,16%), 12.891 ngƣời 

Nùng (1,9%), 11.007 ngƣời Sán Dìu (1,62%), và các dân tộc ít ngƣời khác 

(1,28%). Hai mƣơi năm sau, theo kết quả tổng điều tra dân số  năm 2019, 

Tuyên Quang có tổng số dân là 784.811 ngƣời, trong đó ngƣời DTTS là 

445.504 chiếm 56,7%. Tỷ lệ cụ thể từng DTTS trong số 56,7% nhƣ sau: 

ngƣời Tày 25,5%, ngƣời Dao 12,7%, ngƣời Sán Chay 8,7%, ngƣời Mông 

2,3%, ngƣời Nùng 1,9%, ngƣời Sán Dìu 1,7%, còn lại là các dân tộc ít ngƣời 

khác 3,9% [113]. Dân số và tỷ lệ dân số các dân tộc có biến động đôi chút 

nhƣng về cơ bản, số các dân tộc cƣ trú trên địa bàn Tuyên Quang hầu nhƣ 

không thay đổi.   

Theo trang Thông tin điện tử của tỉnh thì Tuyên Quang có 445.504 ngƣời 

là đồng bào DTTS, chiếm 56,7%, trong đó: Dân tộc Tày chiếm 25,5%, Dao 

chiếm 12,7%, Sán Chay chiếm 8,7%, Mông 2,3%, Nùng chiếm 1,9%, Sán 

Dìu chiếm 1,7%, còn lại là các dân tộc khác. Thích ứng cùng sự phát triển 

chung của đất nƣớc giai đoạn đầu thế kỷ XXI, đồng bào các DTTS tỉnh Tuyên 

Quang đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vƣơn lên xây dựng đời sống mới trên 

tất cả các lĩnh vực. Trong nhân dân xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu 

trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản. Đồng bào các dân tộc đã tích cực ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất mang lại hiệu quả 

kinh tế cao. Sản lƣợng lƣơng thực hàng năm đều đạt và vƣợt kế hoạch đề ra, 

tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hƣớng sản xuất hàng hóa 

tập trung đồng thời tích cực cải thiện đời sống; xóa đói giảm nghèo, cải tạo an 

sinh xã hội. Cụ thể, đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia 

nhiều phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhƣ phong trào “Tuyên 

Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; nhiều tập thể, cá nhân đã tự 

nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, làm đƣờng giao thông nông 

thôn, kênh mƣơng thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng… 
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1.4.1.2. Các trường Trung học cơ sở ở Tuyên Quang  

Mới đây nhất, theo Nghị quyết 1262, ra ngày 27/4/2021 của UBTVQH về 

việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn 

thuộc tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có 138 đơn vị hành chính cấp xã (gồm  122 

xã, 10 phƣờng và 6 thị trấn) [123].  

Theo Báo cáo Sơ kết Học kỳ I, phƣơng hƣớng trọng tâm học kỳ II năm 

học 2021-2022 của Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang, 138/138 xã trên địa bàn tỉnh 

đều có ít nhất 01 trƣờng ở cả 3 cấp (mầm non, TH, THCS). Cụ thể về cấp học 

THCS: có 150 trƣờng THCS, trong đó có 28 trƣờng liên cấp TH&THCS, có 

84/150 trƣờng đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 56%); với 56.779 học sinh/1.456 lớp 

(trung bình mỗi lớp 39 học sinh); 2.811 giáo viên trong biên chế, phân bố trên 

địa bàn đơn vị cấp huyện nhƣ sau: 

Bảng 1.4.1.2: Thống kê số trường THCS ở Tuyên Quang 

 

1.4.2. Địa bàn và các trường Trung học cơ sở ở Bắc Kạn  

1.4.2.1. Khái quát về Bắc Kạn 

Tƣơng tự Tuyên Quang, Bắc Kạn đƣợc xếp hạng tỉnh miền núi, phía bắc 

giáp Cao Bằng, phía nam giáp Thái Nguyên và phía đông tiếp giáp Lạng Sơn 

và phía tây giáp Tuyên Quang. Cũng nhƣ Tuyên Quang, tỉnh Bắc Kạn cách 

Hà Nội khoảng 170 km về phía bắc. Từ Hà Nội lên Bắc Kạn gần và tiện nhất 

là theo quốc lộ 3 qua đƣờng Thái Nguyên, cũng có thể theo quốc lộ 2 qua 

đƣờng Tuyên Quang.  

          Trƣờng 

Huyện thị 

THCS 

(riêng) 

TH& 

THCS 

PTDTBT

- THCS 

PTDTNT

- THCS 

THPT& 

THCS 

Tổng 

THCS 

TP Tuyên Quang 16 0 0 0 1 17 

Chiêm Hóa 16 3 5 1 0 25 

Hàm Yên 19 5 3 1 0 28 

Lâm Bình 3 3 3 0 2 11 

Na Hang 1 2 5 4 0 12 

Sơn Dƣơng 27 9 0 1 0 37 

Yên Sơn 24 4 2 1 0 31 

Tổng: 7 Đ/v 106 26 18 8 3 161 
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Theo thông tin/số liệu về thực hiện chính sách dân tộc và miền núi ở Bắc 

Kạn của UBDT công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này năm 

2009, toàn tỉnh miền núi này có 132 đơn vị hành chính cấp xã, phƣờng, thị 

trấn chia làm 3 khu vực căn cứ vào điều kiện sinh sống, cƣ trú thuận lợi hay 

khó khăn, giống nhƣ các tỉnh miền núi khác. Căn cứ vào tƣ liệu này, chúng tôi 

lập bảng để dễ khái quát thực trạng điều kiện tự nhiên xã hội ảnh hƣởng sự 

nghiệp giáo dục phổ thông của tỉnh Bắc Kạn [113]. 

Bảng 1.4.2.1: Xếp hạng Khu vực cư trú tỉnh Bắc Kạn 

            Khu vực 

Địa danh 
KV I KV II KV III Ghi chú bổ sung 

Tx Bắc Kạn 3 phƣờng 0 0 3 đơn vị MN 

Huyện Ba Bể 3 xã, 1 thị 

trấn 

6 xã 16 xã Chỉ có 1 đơn vị MN 

còn lại 25 đơn vị VC 

Huyện Ngân Sơn  1 xã, 1 thị 

trấn 

4 xã 5 xã Tất cả 12 đơn vị đều 

thuộc VC 

Huyện Na Rì 0 1 thị 

trấn 

21 xã Tất cả 22 đơn vị đều 

thuộc VC 

Huyện Chợ Đồn 0 1 thị 

trấn 

21 xã Tất cả 22 đơn vị đều 

thuộc VC 

Huyện Bạch 

Thông 

3 thị trấn 14 xã 21 xã Có 18 đơn vị MN và 

20 đơn vị VC  

Tổng: 6 đ/v cấp 

huyện, thị xã 

12 26 94 Tổng: 132 đ/v cấp 

xã, thị trấn (22 đ/v 

MN; 110 đ/v VC) 
 

Bắc Kạn hiện tại (tính đến năm 2021), sau nhiều đợt điều chỉnh địa giới hành 

chính, có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Bắc Kạn và 7 huyện: Ba 

Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm; 8 đơn vị hành 

chính cấp huyện đƣợc chia thành 108 đơn vị hành chính cấp xã phƣờng, gồm 6 

phƣờng, 6 thị trấn và 96 xã. Nhƣ vậy, so với thời điểm 2009, hiện tại số đơn vị 

hành chính cấp huyện của Bắc Kạn tăng 2 đơn vị (do chia tách), còn đơn vị hành 

chính cấp xã lại giảm tới 24 đơn vị (do sáp nhập).  
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Dân số hiện tại của Bắc Kạn là 313.905 ngƣời, theo Bảng xếp hạng dân 

số 2019, đứng cuối cùng (ít dân nhất) trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam. 

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 dân tộc cƣ trú, đông nhất là ngƣời Tày 

(54,3%), rồi đến ngƣời Dao (16,5%), ngƣời Kinh (13,3%), ngƣời Nùng 

(5,4%), còn lại là các dân tộc khác (10,5%), mỗi dân tộc chỉ chiếm khoảng 

xấp xỉ 1%, nhƣ Mông, Hoa, Sán Chay... [113]. 

1.4.2.2. Các trường Trung hoc cơ sở ở Bắc Kạn 

Theo số liệu của UBDT của Chính phủ, tính đến năm 2002, tỉnh Bắc 

Kạn đã phổ cập giáo dục TH cho 100% số xã. Cho đến nay, hầu hết các đơn 

vị cấp xã đều có trƣờng THCS.  

Sau khi có điều chỉnh sáp nhập một số xã phƣờng, từ chỗ có 132 đơn vị 

cấp xã phƣờng, thị trấn, Bắc Kạn chỉ còn 108 đơn vị. Theo Danh sách thông 

tin Hồ sơ trƣờng học năm học 2019-2020 của tỉnh Bắc Kạn trên Cổng Dữ liệu 

quốc gia (data.gov.vn) [113], Bắc Kạn có 102 trƣờng THCS (trong đó tính cả 

trƣờng ghép TH và THCS (TH&THCS), ghép Dân tộc nội trú  (PTDTNT- 

THCS) và bán trú (PTDTBT- THCS), phân bố trên địa bàn đơn vị cấp huyện 

nhƣ sau: 

Bảng 1.4.2.2: Thống kê số trường THCS ở Bắc Kạn 

 

          Trƣờng 

Huyện thị 

THCS 

(riêng) 

TH& 

THCS 

PTDTBT- 

THCS 

PTDTNT- 

THCS 

Tổng 

THCS 

Tx Bắc Kạn 06 0 0 0 06 

Ba Bể 12 02 01 01 16 

Ngân Sơn  03 02 03 01 09 

Na Rì 03 16 03 01 23 

Chợ Đồn 06 07 01 01 15 

Chợ Mới 06 03 0 01 10 

Pác Nặm 01 02 07 01 12 

Bạch Thông 03 08 0 0 11 

Tổng: 8 Đ/v 40 40 15 06 102 
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1.4.3. Địa bàn và các trường Trung học cơ sở ở Lạng Sơn 

1.4.3.1. Khái quát về Lạng Sơn 

Tƣơng tự Tuyên Quang và Bắc Kạn, Lạng Sơn cũng là tỉnh miền núi, 

phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng và một phần giáp Trung Quốc, phía Nam giáp 

Quảng Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên, phía Tây giáp tỉnh Bắc Cạn. 

 Lạng Sơn cách Hà Nội khoảng 170 km về phía đông bắc. Từ Hà Nội lên 

Lạng Sơn có đƣờng sắt và đƣờng bộ quốc lộ 1A. Lạng Sơn có 2 cửa khẩu 

quốc tế: Ga Đồng Đăng và Hữu Nghị quan, là những cửa khẩu quan trọng bậc 

nhất thông thƣơng với Trung Quốc bằng cả đƣờng sắt và đƣờng bộ.  

Theo số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  Lạng Sơn có 200 

đơn vị hành chính cấp xã, phƣờng, thị trấn (5 phƣờng, 14 thị trấn và 181 

xã) thuộc 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Lạng Sơn và 10 

huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc 

Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan. Tổng dân số Lạng Sơn là 781.655 

ngƣời (đứng thứ 53 trong Bảng xếp hạng dân số các tỉnh); có 7 dân tộc  

chính, trong đó dân tộc Nùng 42,97%, Tày 35,92%, Kinh 16,5%, còn lại là 

các dân tộc Dao, Hoa, Sán Chay, Mông, còn lại các dân tộc khác chiếm 

4,61%. Dân số sống ở đô thị 20,40%; dân số sống ở nông thôn 79,60%. 

Nhƣ vậy, về thành phần dân tộc, ngƣời Kinh chỉ chiếm phần nhỏ, phần 

đông cƣ dân Lạng Sơn là ngƣời Tày, Nùng và các DTTS khác [113]. 

1.4.3.2. Các trường Trung hoc cơ sở ở Lạng Sơn 

Theo Danh sách thông tin Hồ sơ trường năm học 2019-2020 của tỉnh 

Lạng Sơn trên Cổng Dữ liệu quốc gia (data.gov.vn) [113], Lạng Sơn có 227 

trƣờng THCS, trong đó tính cả trƣờng ghép TH và THCS (TH&THCS); 

trƣờng Phổ thông dân tộc bán trú THCS (PTDTBT) và Phổ thông dân tộc nội 

trú THCS (PTDTNT), phân bố trên địa bàn đơn vị cấp huyện nhƣ sau: 
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Bảng 1.4.3.2: Thống kê số trường THCS ở Lạng Sơn 

          Trƣờng 

  

Huyện Thị 

THCS 

(riêng) 

TH& 

THCS 

PTDTBT- 

THCS 

PTDTNT- 

THCS 

Tổng 

THCS 

Tp Lạng Sơn 08 01 0 0 09 

Tràng Định 12 06 07 01 26 

Bình Gia  4 0 15 01 20 

Văn Lãng 8 03 06 01 18 

Cao Lộc 10 03 08 01 23 

Văn Quan 06 11 05 01 23 

Bắc Sơn 13 04 02 01 20 

Hữu Lũng 19 06 02 01 28 

Chi Lăng 14 04 02 01 21 

Lộc Bình 12 07 07 01 27 

Đình Lập 03 01 07 01 12 

Tổng 109 46 61 10 227 
   

 

Số trƣờng THCS lớn gần bằng cả hai tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn 

cộng lại (Tuyên Quang 150 + Bắc Kạn 102). Trong đó, số trƣờng Dân tộc nội 

trú và trƣờng Dân tộc bán trú cũng lớn gần gấp đôi. Cụ thể, mỗi huyện (trừ 

Thành phố Lạng Sơn) có một trƣờng Phổ thông Dân tộc nội trú (10 trƣờng). 

Mỗi huyện có ít nhất 02 trƣờng Phổ thông Dân tộc bán trú (Hữu Lũng, Bắc 

Sơn), nhiều nhất là 15 trƣờng PTDTBT (huyện Bình Gia). 

Nhƣ vậy, toàn tỉnh có 109 trƣờng THCS riêng, 118 trƣờng ghép TH 

&THCS, PTDTBT&THCS. Nếu mỗi trƣờng THCS riêng cần 1 giáo viên 

nhạc, còn trƣờng ghép cần 2 giáo viên nhạc thì toàn tỉnh Lạng Sơn cần ít nhất 

345 giáo viên âm nhạc.   
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Nhận xét chung 

Tổng quan địa bàn nghiên cứu ở các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn cho thấy có sự chênh lệch quá lớn về mọi mặt giữa một trƣờng THCS ở 

vùng thuộc KVI (thành phố, thị xã) với một trƣờng THCS ở vùng thuộc 

KVIII (vùng sâu vùng xa) đặc biệt rõ rệt ở hai trƣờng THCS đƣợc khảo sát ở 

tỉnh Lạng Sơn: trƣờng ở thành phố có sĩ số học sinh gấp trên 20 lần so với 

trƣờng ở xã vùng xa (1059 HS/trƣờng so với 53 HS/trƣờng). Trong khi kết 

quả khảo sát ở các tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn cho thấy sự chênh lệch về sĩ 

số học sinh giữa một trƣờng ở thành phố với một trƣờng ở xã vùng cao chỉ 

khoảng trên 4 lần. 

Hầu hết các trƣờng THCS đều đã có giáo viên âm nhạc. Tuy nhiên, có 

một thực trạng phổ biến là hầu hết các trƣờng không có phòng chức năng 

dành cho dạy âm nhạc. Đây là một cản trở không nhỏ đối với việc sử dụng 

ĐPĐT trong giáo dục âm nhạc ở các trƣờng phổ thông miền núi, trong đó có 

trƣờng THCS. 

Kết luận chương 1 

Cơ sở pháp lý của luận án bao gồm: 1/ Quan điểm, đƣờng lối của Đảng 

và chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về giáo dục đào tạo (nhất là về giáo 

dục phổ thông) 2/ Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu áp dụng cho 

thực hiện đề tài. 

Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về giáo dục có ý nghĩa hết sức quan 

trọng về mặt đƣờng lối, chính sách định hƣớng cho sự phát triển chung cho sự 

nghiệp giáo dục của Việt Nam cần đƣợc coi là cơ sở lý luận nền tảng không 

thể bỏ qua khi thực hiện các nghiên cứu liên quan đến giáo dục phổ thông. 

Chuyên đề đã trình bày, phân tích tƣ tƣởng, định hƣớng về phát triển giáo dục 

trong các Nghị quyết của Đảng đƣợc thể chế hóa, cụ thể hóa qua các điều 

luật, các văn bản dƣới luật do các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. 
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Cơ sở lý luận có ý nghĩa quyết định cho thành công của luận án. Với bất 

cứ một công trình nghiên cứu nào, muốn thực hiện đƣợc trƣớc hết phải xác 

định phƣơng pháp luận và các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài.  

Về vấn đề Phương pháp luận: 

Phƣơng pháp luận giúp chúng tôi xác định vị trí của mình trong nghiên 

cứu này vừa là một NCS đồng thời là một giảng viên dạy ĐPĐT của Trƣờng 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng; xác định tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu từ góc 

nhìn của một ngƣời chuyên giảng dạy âm nhạc, coi “sử dụng ĐPĐT” là một 

thực hành phƣơng pháp dạy học âm nhạc. Tiếp theo, chúng tôi luôn ghi nhớ 

đề tài này là một nghiên cứu ứng dụng, hƣớng đến việc cải tiến nâng cao năng 

lực sử dụng ĐPĐT của các giáo viên môn Âm nhạc trong giáo dục âm nhạc 

phổ thông tại các trƣờng THCS miền núi. Từ vị trí và góc tiếp cận và mục 

tiêu đã xác định, đƣờng lối thực hiện đề tài là một qui trình gồm 3 giai đoạn: 

1/ Khảo sát thực tế sử dụng ĐPĐT ở các trƣờng THCS miền núi; 2/ Rút ra 

nguyên nhân của thực trạng tồn tại; 3/ Đƣa ra các biện pháp khắc phục, trong 

đó chú trọng biện pháp cải tiến phƣơng pháp dạy học âm nhạc mang tính đặc 

thù đó là phƣơng pháp sử dụng phƣơng tiện dạy học, cụ thể là sử dụng  ĐPĐT 

(của chính bản thân NCS và đồng nghiệp) dành cho đối tƣợng giáo viên dạy 

âm nhạc bậc THCS ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.  

Bên cạnh đó, chúng tôi ghi nhớ việc soi chiếu các lý thuyết cơ bản về 

Giáo dục học âm nhạc vào thực hiện các thao tác nghiên cứu, nhất là những 

đặc thù của dạy học âm nhạc nhƣ: Dạy học có điều kiện, Dạy học gắn liền với 

thực hành. 

Tổng quan về tƣ liệu nghiên cứu cho thấy, có khá nhiều sách, giáo trình, 

tài liệu giảng dạy viết cho ĐPĐT trong các trƣờng chuyên nghiệp cũng nhƣ 

trong hệ thống giáo dục phổ thông và trung tâm nghệ thuật. 

Qua tổng quan các tƣ liệu về đào tạo, luyện tập ĐPĐT; về soạn bài giảng 

và hỗ trợ dạy học trên lớp; về hƣớng dẫn đệm hát và giáo trình dạy đàn cho 
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thiếu nhi, NCS nhận thấy chƣa có một chuyên khảo, công trình nào quan tâm 

đến vấn đề sử dụng ĐPĐT trong giáo dục âm nhạc phổ thông bậc THCS ở 

nƣớc ta. Đây là một vấn đề còn bỏ ngỏ, cần có những công trình nghiên cứu 

khoa học chuyên sâu hơn, giúp cho sự nghiệp giáo dục phổ thông nói chung 

và giáo dục Âm nhạc nói riêng ngày càng phát triển. 

Tổng quan về địa bàn nghiên cứu giúp chúng tôi có cái nhìn bao quát 

đối tƣợng và phạm vi thực hiện, xác định quy trình thực hiện luận án một 

cách hợp lý, thấy trƣớc các vấn đề và đánh giá ý nghĩa của từng vấn đề cần 

giải quyết.   
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

 CỦA GIÁO VIÊN TRONG DẠY HỌC ÂM NHẠC TẠI  

MỘT SỐ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

 

Khảo sát việc sử dụng ĐPĐT ở tất cả các trƣờng THCS ở các tỉnh miền 

núi phía bắc Việt Nam là điều không thể với điều kiện về thời gian cũng nhƣ 

khả năng thực tế của NCS. Vì vậy, dựa vào điều kiện quan hệ cá nhân thiết 

lập đƣợc trong quá trình giảng dạy môn nhạc cụ ở Trƣờng Đại học SPNT 

Trung ƣơng, tôi lựa chọn khảo sát trên địa bàn 3 tỉnh: Tuyên Quang, Bắc 

Kạn và Lạng Sơn. Vấn đề đặt ra là thực hiện việc khảo sát nhƣ thế nào để có 

đƣợc những thông tin, tƣ liệu xác thực nhất đáp ứng yêu cầu giải quyết mục 

tiêu của luận án là tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ĐPĐT trong 

dạy học âm nhạc ở các trƣờng THCS. Ngay cả khi đã xác định địa bàn khảo 

sát, vẫn cần lựa chọn điểm khảo sát cụ thể, chuẩn bị các thao tác vận hành 

việc khảo sát, liên hệ trƣớc các đối tƣợng phỏng vấn lấy tƣ liệu v.v... Tại địa 

bàn mỗi tỉnh nêu trên, chúng tôi chọn 2 trƣờng THCS, mỗi trƣờng một điều 

kiện khác nhau về con ngƣời và điều kiện sống mang tính đặc trƣng vùng 

văn hóa xã hội. 

2.1. Chuẩn bị thực hiện khảo sát 

2.1.1. Phân loại trường và lựa chọn địa điểm khảo sát 

Các trƣờng THCS đƣợc lựa chọn khảo sát thực trạng sử dụng ĐPĐT 

trong luận án này dựa theo Danh sách thông tin Hồ sơ trƣờng học năm học 

2019-2020 của một số tỉnh miền núi trên Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn), 

trong hệ thống trƣờng phổ thông các cấp, bao gồm 4 loại trƣờng THCS:  

Loại thứ nhất: Trƣờng THCS độc lập; tức là trƣờng riêng biệt, không 

ghép với trƣờng TH hoặc THPT hay trƣờng Phổ thông Dân tộc nội trú 

(PTDTNT) và trƣờng Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT). 
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Loại thứ hai: Trƣờng THCS ghép Tiểu học (TH, THCS). 

Loại thứ ba: Trƣờng THCS Dân tộc bán trú (PTDTBT-THCS). Loại 

trƣờng này có cả trƣờng ghép Tiểu học (PTDTBT-TH, THCS). 

Loại thứ tư: Trƣờng THCS Dân tộc nội trú (PTDTNT). Loại trƣờng này 

thƣờng ghép THCS với Trung học phổ thông (PTDTNT-THCS, THPT); hoặc 

không ghép, chỉ có THPT. 

Mỗi loại trƣờng có một số khác biệt về điều kiện vật chất cũng nhƣ con 

ngƣời (ngƣời dạy, ngƣời học) liên quan đến việc sử dụng ĐPĐT trong dạy 

học âm nhạc. 

Địa điểm lựa chọn để khảo sát nghiên cứu: mỗi tỉnh chúng tôi chọn 2 

trƣờng, một trƣờng thuộc vùng sâu vùng xa, một trƣờng ở thành phố, thị xã để 

tiện so sánh. Tại Tuyên Quang, khảo sát trƣờng THCS Lê Quý Đôn, thành 

phố Tuyên Quang và trƣờng THCS Quyết Thắng, xã Quyết Thắng (xã vùng 

135), huyện Sơn Dƣơng. Tại Bắc Kạn, khảo sát trƣờng THCS Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn và trƣờng THCS Quân Hà, xã Quân Hà, huyện Bạch 

Thông. Tại Lạng Sơn, khảo sát trƣờng THCS Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

và trƣờng Phổ thông dân tộc bán trú TH, THCS Bắc Ái I, xã Đề Thám (vùng 

135), huyện Tràng Định.  

2.1.2. Cách thức thu thập thông tin 

Để có đƣợc những thông tin tổng quan địa bàn nghiên cứu nêu trên và 

các tƣ liệu khác liên quan đến vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đã thực hiện áp 

dụng một số cách thức khảo sát nghiên cứu sau: 

2.1.2.1. Chọn đối tượng phỏng vấn 

Trong phƣơng pháp điền dã, quan trọng là việc trực tiếp đến các điểm 

nghiên cứu đã lựa chọn để khảo sát thực địa, lấy tƣ liệu, phỏng vấn sâu một số 

đối tƣợng liên quan. Các đối tƣợng đƣợc chúng tôi phỏng vấn sâu là giáo viên 

giảng dạy môn Âm nhạc ở trƣờng THCS, có dùng ĐPĐT để khảo sát về khả 

năng và năng lực dạy và học; cán bộ quản lý giáo dục các cấp (cấp tỉnh, cấp 
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phòng, cấp trƣờng THCS); bên cạnh đó, có thể phỏng vấn sâu mở rộng đến 

một số đối tƣợng nhƣ giáo viên các môn khác, hoặc cả học sinh (nếu có thể), 

.... Từ đó đƣa ra đƣợc những số liệu cụ thể phục vụ cho việc đánh giá thực 

trạng sử dụng ĐPĐT trong giảng dạy môn Âm nhạc tại các trƣờng THCS 

đƣợc nghiên cứu. 

Đối tƣợng phỏng vấn là các nhà quản lý giáo dục địa phƣơng, ở các địa 

điểm khảo sát chúng tôi gặp đƣợc là lãnh đạo Phòng GDĐT, Hiệu trƣởng các 

trƣờng THCS và Chủ tịch Hội đồng trƣờng Đại học Tân Trào, ông nguyên là 

Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang. Từng là Phó Giám đốc Sở 

GDĐT nhiều năm, ông nắm rất rõ tình hình giáo dục phổ thông của tỉnh, 

trong đó có vấn đề dạy các môn nghệ thuật và sử dụng ĐPĐT trong dạy môn 

âm nhạc, từ số biên chế, chế độ đãi ngộ, trang bị dụng cụ thiết bị giảng dạy 

(đàn), tập huấn và thi giáo viên dạy giỏi hàng năm. Những lần điền dã chúng 

tôi đến Phòng GD-ĐT các huyện gặp các vị lãnh đạo ngành tiếp tục lấy thông 

tin về những vấn đề mình quan tâm. Hầu hết các cán bộ Quản lý giáo dục địa 

phƣơng sẵn sàng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email để chúng tôi liên hệ 

xin bổ sung tƣ liệu khi cần thiết. Tại huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn, chúng 

tôi đƣợc các Lãnh đạo cấp Phòng cho biết về số trƣờng THCS, bao gồm các 

trƣờng ghép 2 cấp, thậm chí ghép 3 cấp do điều kiện địa bàn và dân số. Qua 

lãnh đạo phòng GD-ĐT chúng tôi mới biết, trƣờng THCS Quyết Thắng ở Sơn 

Dƣơng hay trƣờng THCS Bắc Ái I, ở Tràng Định vẫn là những trƣờng thuận 

lợi nhất trong các trƣờng thuộc vùng sâu vùng xa của huyện; còn có những 

trƣờng ở địa bàn vô cùng khó khăn về giao thông, về điện nƣớc, thông tin liên 

lạc và cơ sở vật chất khác, đặc biệt là về số học sinh đến lớp. 

Với đối tƣợng phỏng vấn là các giáo viên âm nhạc THCS, chúng tôi trực 

tiếp đến trƣờng dự giờ khảo sát về sử dụng đàn phím điện tử, trao đổi phỏng 

vấn những vấn đề liên quan. Tại thành phố Tuyên Quang, chúng tôi đến 

Trƣờng THCS Lê Quí Đôn, một trong những trƣờng đứng đầu tỉnh (chuẩn 
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quốc gia) về mọi mặt. Giáo viên môn âm nhạc của trƣờng là TQH. Lãnh đạo 

nhà trƣờng cho biết GV làm việc tốt, thƣờng xuyên đƣợc Sở GD-ĐT mời vào 

Hội đồng ra đề và chấm trong các cuộc thi giáo viên âm nhạc giỏi trong tỉnh. 

Giáo viên TQH dẫn chúng tôi thăm quan lớp học âm nhạc/phòng dành riêng 

cho dạy âm nhạc (tuy nhiên chƣa đủ để gọi là phòng chức năng), cung cấp 

nhiều thông tin về hoạt động sử dụng ĐPĐT trong dạy và học âm nhạc tại 

trƣờng THCS Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang. Tại huyện Sơn Dƣơng, 

chúng tôi đến Trƣờng THCS Quyết Thắng, trên địa bàn xã Quyết Thắng, 

thuộc vùng sâu xa (vùng III) của huyện Sơn Dƣơng. Cô TTKD, giáo viên âm 

nhạc của trƣờng dẫn chúng tôi đến dự một giờ dạy hát nhạc lớp 6 do cô trực 

tiếp đứng lớp; cung cấp cho chúng tôi mọi thông tin về tình hình dạy và học 

chung ở vùng sâu vùng xa, về môn hát nhạc, về việc sử dụng ĐPĐT, về ý 

nghĩa của cách đánh giá, không chấm điểm môn hát nhạc, về mong muốn 

đƣợc dạy trong phòng chuyên dụng/chức năng riêng cho môn hát nhạc... Tại 

trƣờng THCS Bắc Ái, một trƣờng ghép liên cấp và là trƣờng Dân tộc bán trú, 

tình hình dạy nhạc và việc sử dụng ĐPĐT có những đặc thù riêng. Thực tế 

cho thấy, ngay tại những vùng xa xôi khó khăn nhƣ vậy, môn hát nhạc vẫn 

đƣợc duy trì, vẫn có các giáo viên âm nhạc vì học trò và sự nghiệp giáo dục. 

2.1.2.2. Tiến hành phỏng vấn sâu và ghi chép 

Trƣớc một cuộc điền dã, việc chuẩn bị trƣớc nội dung phỏng vấn vô 

cùng quan trọng. Nếu chuẩn bị kỹ càng, nội dung phỏng vấn bám sát mục 

tiêu nghiên cứu, bên cạnh đó cũng có sự lƣờng trƣớc những tình huống 

phỏng vấn, thì kết quả sẽ tốt hơn, tránh việc phải quay lại điểm khảo sát 

quá nhiều lần, bởi nhiều khi về nhà mới chợt nhớ những điều quan trọng  

mà chƣa phỏng vấn đƣợc. 

Thực tiễn tiến hành phỏng vấn sâu đôi khi không nhƣ dự định. Ngƣời dự 

định phỏng vấn, vấn đề định phỏng vấn và nhiều chi tiết khác diễn ra không 

nhƣ hình dung trƣớc. Đôi khi không gặp đƣợc đối tƣợng phỏng vấn theo kế 
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hoạch vì họ bận đột xuất, ngƣời điền dã lại phải chuyển hƣớng, nhờ giới thiệu 

đối tƣợng khác. Nếu may mắn, ngƣời thực hiện khảo sát điền dã có thể thu 

đƣợc những thông tin thú vị từ những ngƣời hoặc vấn đề ngoài dự định. Bởi 

thế, chúng tôi xác định cần hết sức linh hoạt trong việc tiến hành phỏng vấn. 

Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy việc ghi chép tại chỗ/điểm nghiên cứu 

khảo sát cũng rất quan trọng. Cần luyện khả năng tốc ký và tổng hợp, xác 

định từ khóa. Nhiều khi thu âm cuộc hỏi cũng rất cần thiết nhƣng phần thu âm 

không ghi lại đƣợc những tình tiết ngoài âm thanh giọng nói liên quan đến 

vấn đề đƣợc hỏi.  

Sau khi đã thu thập tƣ liệu tƣơng đối đầy đủ (theo nhận định của bản 

thân), tất nhiên cần xử lý tƣ liệu. Lúc này các phƣơng pháp đã xác định trƣớc 

ở phần Mở đầu đƣợc vận dụng, đó là các phƣơng pháp thống kê; phƣơng pháp 

phân tích, tổng hợp và so sánh cần đƣợc áp dụng. Nhờ đó các vấn đề về lý 

thuyết, thực trạng của việc sử dụng ĐPĐT đƣợc đối chiếu làm rõ, khái quát 

hóa thành các nhận định, các kết quả nghiên cứu. 

2.2. Khảo sát các trƣờng Trung học cơ sở tại Tuyên Quang  

2.2.1. Khảo sát trường khu vực đô thị (KVI) 

 Chúng tôi chọn một trƣờng THCS trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang 

ở thời điểm hiện tại (2020-2021) để khảo sát, đó là trƣờng THCS Lê Quý 

Đôn. Theo thông lệ qui ƣớc về đạo đức trong khảo sát điền dã, xin đƣợc 

không nêu rõ tên của những ngƣời (giáo viên) đƣợc phỏng vấn
2
. 

2.2.1.1. Về tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

Chúng tôi gặp và trao đổi với thầy H, giáo viên âm nhạc của trƣờng. 

Thầy H là ngƣời tốt nghiệp Cao đẳng Sƣ phạm Nhạc Họa TW, sau đó học hệ 

vừa làm vừa học do trƣờng ĐHSP Hà Nội tổ chức tại Tuyên Quang. Thầy là 

                                                 
2
 Nguồn của tất cả kết quả khảo sát ở các trƣờng (kể cả các văn bản hành chính), chúng tôi xếp chung vào tƣ 

liệu điền dã của NCS, không đƣa vào Danh mục Tài liệu tham khảo. 
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giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền, cho nên có thể thầy H là GV có 

năng lực dạy học âm nhạc.  

Trao đổi với thầy H vào ngày 12/11/2021, thầy cho biết, trên địa bàn 

thành phố Tuyên Quang có khoảng 20 trƣờng THCS, bên cạnh đó có một số 

trƣờng liên cấp TH & THCS nên số giáo viên âm nhạc khoảng trên 30 ngƣời, 

chỉ có 3-4 ngƣời thành thạo (làm chủ) ĐPĐT, tức là chỉ khoảng 10% giáo 

viên âm nhạc trên địa bàn thành phố có năng lực ĐPĐT đảm bảo cho việc dạy 

âm nhạc ở trƣờng THCS. 

Căn cứ vào Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 của trƣờng THCS Lê 

Quý Đôn gửi Phòng GD-ĐT thành phố Tuyên Quang, chúng tôi thống kê lại 

để dễ khảo sát, so sánh các nhân tố liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu, nhƣ 

tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, điều kiện dạy học [Phụ 

lục 1.1.1]. 

Tổng số học sinh của trƣờng là 966, chia làm 20 lớp, trong đó khối lớp 6 

có 234 HS, khối lớp 7 có 234 HS, khối lớp 8 có 257 HS, khối lớp 9 có 241 HS. 

Nhà trƣờng có 20 phòng học kiên cố và 07 phòng phục vụ hoạt động 

giáo dục (đủ các phòng chức năng, thƣ viện đạt chuẩn); nhờ công tác xã hội 

hóa giáo dục, toàn bộ các phòng học và các phòng bộ môn, thƣ viện đều đƣợc 

trang bị điều hòa, hệ thống máy chiếu đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong Báo 

cáo cũng phản ảnh tình trạng hƣ hỏng xuống cấp của một số phòng học và đề 

xuất xin UBND thành phố cho bổ sung bàn ghế, xây thêm phòng học bộ môn 

đúng qui định và đảm bảo phòng học đúng tiêu chí trƣờng chuẩn quốc gia. 

Bên cạnh đó, trƣờng cũng đề nghị UBND thành phố bổ sung biên chế giáo 

viên  theo chuẩn quy định. 

Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên của trƣờng THCS Lê Quý Đôn là 

41 ngƣời; trong đó BGH 2 ngƣời (01 thạc sĩ), 37 giáo viên (32 đạt chuẩn; 03 

dƣới chuẩn; 02 hợp đồng), 02 nhân viên (kế toán và văn phòng). Báo cáo 

không thể hiện số giáo viên âm nhạc và chuẩn trình độ của giáo viên âm nhạc. 
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Theo Điều 72, Luật Giáo dục 2019, chuẩn trình độ đào tạo giáo viên phổ 

thông các cấp TH, THCS, THPT là có bằng cử nhân sƣ phạm hoặc cử nhân 

chuyên ngành kèm chứng chỉ sƣ phạm. 

Theo thầy H, Đàn phím điện tử đƣợc phát đã bị hỏng, nhà trƣờng mới 

mua đàn KORG Pa 700, phòng dùng để dạy học âm nhạc vẫn chỉ là lớp học 

bình thƣờng, chƣa đƣợc gọi là phòng bộ môn, tức là vẫn dạy cùng với các 

môn học khác; cứ đến giờ học môn Âm nhạc thì các em di chuyển đến phòng 

đó để học.  

Thầy H cũng trao đổi thêm về thi giáo viên giỏi, mỗi giáo viên cần 

thao giảng 2 tiết (một tiết tự chon, một tiết bốc thăm), phải có đề tài sáng 

kiến kinh nghiệm, (sáng kiến của thầy H năm 2014 là “Tạo hứng thú cho 

học sinh lớp 6 học phân môn học hát”) ngƣời chấm là do Phòng GD ĐT 

mời giảng viên có chuyên môn âm nhạc của trƣờng ĐH Tân Trào. Gần đây 

trong nội dung thi giáo viên dạy giỏi không có phần sử dụng ĐPĐT. 

Quan điểm của thầy H, việc sử dụng đàn không thể bỏ đƣợc. Đã là giáo 

viên dạy nhạc phải biết một loại nhạc cụ bất kỳ. Biết sử dụng nhạc cụ là một 

thể hiện năng lực nghề nghiệp của thấy cô dạy âm nhạc. Đặc thù đào tạo âm 

nhạc, khi đã tốt nghiệp ngƣời học phải biết sử dụng nhạc cụ, tùy theo sở thích 

hoặc sở trƣờng, không nhạc cụ này thì nhạc cụ kia. Trong dạy nhạc phổ 

thông, nếu thầy cô sử dụng đàn phím chƣa tốt thì có thể sử dụng nhạc cụ 

khác, đàn guitar chẳng hạn, cũng khá là phổ biến và phù hợp. 

Nhìn chung, các thầy cô đƣợc đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo 

lớn nhƣ Cao đẳng SPNHTW hay Nhạc viện Hà Nội có khả năng sử dụng 

đàn chắc chắn hơn so với các cơ sở đào tạo khác (điều này có thể nhận ra rất 

rõ qua các cuộc thi giáo viên giỏi hoặc các cuộc giao lƣu nghệ thuật); các 

thầy có lợi thế hơn các cô trong sử dụng đàn cũng nhƣ hoạt động chuyên 

môn âm nhạc khác, các cô giáo tƣơng đối hạn chế về khả năng sử dụng đàn 

phím cho đệm hát hoặc cho các hoạt động ngoại khóa, xử lý ngón bấm, xử lý 
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tiến hành hòa âm phù hợp với giai điệu v.v... (đó là hoạt động trực tiếp trên 

đàn, không thể lúc nào cũng dùng nhạc beat nhƣ đối với chƣơng trình mình 

chủ động xây dựng), nhiều cô dạy hát nhƣng đọc xƣớng âm nốt nhạc chƣa 

chuẩn, dạy học sinh không chuẩn (sai cao độ). Trong dạy âm nhạc trên lớp 

và làm chƣơng trình văn nghệ, mặc dù có thể sử dụng đàn thành thạo, thoải 

mái, thầy H gần nhƣ không bao giờ đánh đàn trực tiếp đệm cho HS hát mà 

chủ yếu dùng nhạc beat, có thể tự làm nhạc hoặc lấy từ trên mạng; bởi vì, 

mặc dù mình trực tiếp chơi đàn cũng có những thuận lợi nhƣng không phải 

lúc nào mình cũng đánh nhạc giống/đúng nhƣ lúc nào (khó cho HS phổ 

thông), thứ hai, không việc gì phải vất vả mất thời gian suy nghĩ xử lý đàn 

trong khi còn phải hƣớng dẫn hát và dựng tiết mục. Tất nhiên, khi dạy hát 

từng câu, GV vẫn trực tiếp sử dụng đàn, chỉ khi dựng tiết mục, HS đã hát 

tƣơng đối chuẩn rồi mới dùng nhạc beat. 

Môn âm nhạc đánh giá theo kiểu “cào bằng” Đạt với Chƣa đạt áp dụng 

nhƣ hiện tại không khuyến khích đƣợc HS; theo thầy H, nếu không chấm 

điểm nhƣ các môn khác để tránh áp lực cho học trò thì vẫn nên đánh giá theo 

các mức Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu; cách đánh giá này không quá áp lực mà 

tạo đƣợc sự công bằng và khẳng định giá trị của môn âm nhạc. Nếu cứ để cào 

bằng, giáo viên nhạc cảm thấy môn họ dạy chẳng có giá trị gì (thầy H nói: 

“xin lỗi cô, cứ cào bằng nhƣ vậy, cái môn này chẳng có giá trị gì”). Đó là lý 

do mà thầy H yêu cầu rất thấp đối với HS học hát, chỉ cần thuộc lời bài hát là 

đạt. Thầy H chẳng bao giờ tự tập đàn hàng ngày, mà hầu nhƣ các giáo viên 

âm nhạc phổ thông đều nhƣ vậy, chỉ khi có việc cần đến họ mới chuẩn bị và 

mới tập. Thầy H có vài học sinh học đàn phím ngoài giờ; Theo thầy H: Tuyên 

Quang cũng có phong trào học đàn nhƣng không mạnh mẽ nhƣ các tỉnh thành 

miền xuôi. 

Trong phần báo cáo về các hoạt động giáo dục của nhà trƣờng có nhắc 

đến một số hoạt động liên quan đến giáo dục thẩm mỹ, có thể áp dụng sử 
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dụng ĐP ĐT, gồm tổ chức và hoạt động của các CLB văn nghệ, CLB giáo 

dục kỹ năng sống; tổ chức và hoạt động các chƣơng trình ngoại khóa (giáo 

dục truyền thống nhà trƣờng, “mừng Đảng mừng xuân”, mít tinh kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam...).  

Rất tiếc là trong cả phần báo cáo kết quả giáo dục lẫn phƣơng hƣớng 

giáo dục cho năm hoặc tới Báo cáo này chỉ đề cập đến giáo dục kĩ năng sống 

và giáo dục đạo đức cho học sinh mà không nhắc tới “giáo dục thẩm mỹ”. 

Điều này chứng tỏ mục tiêu giáo dục thẩm mỹ ghi trong Luật Giáo dục không 

đƣợc nhà trƣờng quan tâm, dù là trƣờng đạt chuẩn Quốc gia. 

2.2.1.2. Về quan điểm và góc nhìn của nhà quản lý  

Để có cái nhìn bao quát trƣớc khi đến điểm khảo sát cụ thể đã chọn, 

chúng tôi gặp đƣợc một vị quan chức ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang, 

ông N.M.A.T, vừa chuyển nhiệm vụ từ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT sang làm 

Chủ tịch Hội đồng trƣờng, Trƣờng Đại học Tân Trào. Ông từng là giáo viên, 

Hiệu phó trƣờng liên cấp THCS&PTTH, Hiệu trƣởng một trƣờng PTTH, 

đƣợc điều động sang Sở làm Trƣởng phòng Phổ thông phụ trách chuyên 

môn (8 năm) trƣớc khi đƣợc đề bạt làm Phó Giám đốc Sở giáo dục; vừa qua, 

do yêu cầu tăng cƣờng, bổ sung lãnh đạo cho Đại học Tân Trào nhằm củng 

cố nâng cấp uy tín cho trƣờng này, ông đƣợc điều động sang làm Phó Hiệu 

trƣởng phụ trách. Ông đã có bằng tiến sĩ sinh học (Di truyền học), tu nghiệp 

ở Australia (Úc). 

Ông T cho biết, trừ cấp 3 (THPT), tất cả các trƣờng phổ thông trong tỉnh, 

từ TH đến THCS, PTDTNT, PTDHBT đều có đủ giáo viên nhạc, họa. Hầu 

hết các giáo viên nhạc, họa đều đã đƣợc biên chế chính thức (Nếu có hợp 

đồng thì số đó rất ít, không đáng kể). Toàn tỉnh có 164 trƣờng THCS (trong 

đó có 26 trƣờng liên cấp TH&THCS, THCS&THPT hoặc TH, 

THCS&THPT). Các trƣờng liên cấp thƣờng ở các vùng thƣa dân cƣ, vùng sâu 

vùng xa, số học sinh ít, liên cấp để đỡ dàn trải tốn kém cơ sở vật chất cũng 
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nhƣ “lãng phí” giáo viên; chỉ có một trƣờng liên 3 cấp TH, THCS, THPT duy 

nhất thuộc Đại học Tân Trào (giống nhƣ trƣờng thực nghiệm). Thành phần 

học sinh đƣợc nhận vào trƣờng PTDTNT hoặc PTDTBT, quy định chỉ đƣợc  

5% học sinh ngƣời Kinh, với điều kiện thƣờng trú (hộ khẩu) ở vùng sâu vùng 

xa; chủ yếu là con em các DTTS. Trƣờng PTDTNT chỉ có THCS và THPT. 

Nếu là trƣờng THPT, thƣờng nằm trên địa bàn thành phố; nếu là trƣờng liên 

cấp (THCS và THPT) thƣờng đặt ở trung tâm huyện (thị xã, thị trấn). Trƣờng 

PTDTBT thƣờng là trƣờng TH hoặc liên cấp TH&THCS, đặt ở những địa bàn 

vùng sâu vùng xa để thuận tiện cho con em các DTTS ở độ tuổi nhi đồng đi 

học. Là học sinh trƣờng PTDTNT hoặc PTDTBT, sẽ đƣợc hƣởng chế độ bao 

cấp của Nhà nƣớc đủ cho các em yên tâm ăn học cho đến hết phổ thông. Sau 

khi tốt nghiệp phổ thông, nếu có nguyện vọng học lên cao hơn, Nhà nƣớc có 

cấp học “Dự bị Đại học” dành cho đối tƣợng học sinh trƣờng PTDTNT. Quy 

định số học sinh trong một lớp ở trƣờng  PTDTNT tối đa 35 em, chỉ đƣợc ít 

hơn, không đƣợc nhiều hơn (thƣờng thì nhà trƣờng tuyển bổ sung nếu không 

đủ số 35 cho đủ chỉ tiêu vì đó là con số đƣợc Nhà nƣớc bao cấp, và thƣờng thì 

việc tuyển bổ sung không khó khăn bởi càng ngày càng nhiều ngƣời DTTS 

muốn con em đƣợc vào trƣờng.  

Ông T nắm bắt khá rõ cuộc sống đời thƣờng của các cán bộ giáo viên 

trong ngành. Ông cho biết, gia đình các giáo viên âm nhạc, mỹ thuật và tiếng 

Anh thƣờng ở thị trấn, thị xã hoặc thành phố, dù có đi làm ở các trƣờng vùng 

sâu vùng xa thì tùy điều kiện, có ngƣời ở lại trƣờng đến ngày nghỉ cuối tuần, 

có ngƣời đi về trong ngày. Sau khoảng 5-7 năm cống hiến cho vùng sâu, họ sẽ 

đƣợc chuyển vùng theo nguyện vọng. 

Theo ông T, việc dạy nghệ thuật trong trƣờng học ở các cấp phổ thông là 

vô cùng đúng đắn và thiết thực; bởi vì mục tiêu giáo dục con ngƣời toàn diện 

không thể thiếu các môn nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật) và giáo dục thể chất. 

Khi mới thay sách, thực hiện dạy âm nhạc, mỹ thuật bắt buộc (2006), các 
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trang thiết bị dạy học, trong đó có ĐPĐT đã đƣợc tỉnh Tuyên Quang trang bị 

đầy đủ cho toàn bộ các trƣờng TH và THCS, thậm chí có trƣờng đƣợc cấp 

đến 2,3 chiếc Electronic Keyboard YAMAHA (theo số lớp hoặc theo trƣờng 

liên cấp). 

Lợi ích thiết thực của việc thực hiện dạy bộ môn Âm nhạc trong các 

trƣờng phổ thông còn thể hiện ở chỗ, các thầy cô hỗ trợ phong trào văn hóa 

văn nghệ ở vùng sâu vùng xa rất tốt. Dù chỉ đƣợc đào tạo cấp tốc, sử dụng 

nhạc cụ còn hạn chế nhƣng do nhu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, các thầy 

cô dạy nhạc rất cố gắng tham gia giúp đỡ hoạt động văn hóa văn nghệ ở địa 

phƣơng. Hiện tại, cuộc sống vật chất đƣợc cải thiện, nâng cao hơn, công nghệ 

thông tin giao lƣu toàn cầu, yêu cầu giáo dục nghệ thuật càng cao hơn, các 

môn âm nhạc, mỹ thuật ở trƣờng phổ thông càng có vai trò quan trọng. Không 

có khả năng thẩm mỹ nghệ thuật làm sao có thể tự tin giao lƣu, hội nhập với 

thế giới đƣợc. 

Trƣớc khi ông T làm Phó GĐ Sở GD-ĐT, Tuyên Quang cũng có những 

trƣờng hợp giáo viên âm nhạc phải làm nhiều việc ngoài chuyên môn của 

trƣờng, ví dụ: điều động làm tổng phụ trách, phân công dạy Thể dục, dạy 

Giáo dục công dân, thậm chí dạy Địa lý... GV nhạc cảm thấy môn học mà họ 

đảm nhiệm bị coi thƣờng, bản thân họ bị coi thƣờng. Từ khi ông T về Sở, đã 

tham mƣu cho Sở chấm dứt thực trạng đó. Môn âm nhạc cần đƣợc coi trọng 

nhƣ các môn học khác; giáo viên âm nhạc chỉ đƣợc phân công việc khác nếu 

chƣa đủ giờ dạy theo tiêu chuẩn. Nếu phân công GV âm nhạc làm Tổng phụ 

trách Đội chỉ trong trƣờng hợp trƣờng có hơn một giáo viên âm nhạc, có một 

giáo viên nhạc thiếu quá nhiều giờ, phân công làm công tác phong trào của 

nhà trƣờng là hợp lý. Riêng môn âm nhạc, không ai đƣợc dạy trái ngành; 

môn âm nhạc phải đƣợc tôn trọng nhƣ các môn học khác. 

Về phòng học dành riêng cho dạy âm nhạc, hầu hết các trƣờng chƣa có, 

do khó khăn về kinh phí mới cố gắng đáp ứng đủ về phòng học thông thƣờng,  
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chƣa thể đáp ứng nhƣ cầu về phòng chức năng. 

Phòng GD-ĐT các huyện có đánh giá giáo viên giỏi định kỳ trên địa bàn. 

Môn âm nhạc hiện chƣa có bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, hiện chỉ có môn 

thể dục có tiêu chí đánh giá cụ thể. 

2.2.2. Khảo sát trường thuộc vùng sâu vùng xa (KVIII) 

Điểm trƣờng mà chúng tôi lựa chọn là trƣờng THCS Quyết Thắng trên 

địa bàn xã Quyết Thắng, huyên Sơn Dƣơng. Trƣờng thuộc khu vực địa bàn 

vùng sâu vùng xa (vùng 135), dù chỉ cách thành phố Tuyên Quang vài chục 

km về phía Đông Nam. 

2.2.2.1. Về tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

Về cách đánh giá kết quả học tập của học sinh trong môn âm nhạc, cô 

D, giáo viên nhạc của trƣờng Quyết Thắng cho rằng cách đánh giá Đạt và 

Không đạt với môn âm nhạc là hợp lý (ý kiến này trái ngƣợc với ý kiến 

thầy H), bởi vì nếu chấm điểm, các em không có năng khiếu sẽ rất thiệt 

thòi, các em rất muốn đọc đúng cao độ, gõ nhịp đúng phách nhƣng không 

thể nào làm đƣợc. Môn học âm nhạc có đƣợc tôn trọng hay không là do 

giáo viên dạy môn đó, nếu giáo viên tự coi đó là môn phụ, không quan 

trọng thì sẽ dạy theo kiểu “không quan trọng, thế nào cũng đƣợc”, học sinh 

sẽ rất thiệt thòi; nếu giáo viên coi môn âm nhạc cũng nhƣ các môn văn, 

toán thì sẽ dạy học chỉn chu cẩn thận, nhiệt tình. Theo chúng tôi, cho điểm 

thì sẽ rõ ràng và công bằng hơn nhƣng nếu đánh giá theo các mức Giỏi, 

Khá và Trung bình có lẽ hợp lý hơn là Đạt và Không đạt. 

Cô D có sử dụng đàn khi dạy trên lớp, tuy nhiên, những phần dạy có sử 

dụng trình chiếu thì cô dùng nhạc beat. Dùng đàn trên lớp cho HS học từng 

câu, cô D chỉ dùng tay phải đánh giai điệu, tai trái không sử dụng vì không 

biết xử lý hòa thanh, ngón bấm .... 

Dự giờ dạy môn âm nhạc lớp 6 của cô D, có thể nhận xét: nội dung bộ 

môn Âm nhạc và nhận thức về âm nhạc thì ở đâu cũng vậy, thành phố cũng 
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nhƣ vùng 135, chỉ khác ở cơ sở vật chất, trang thiết bị mà thôi. Học sinh hát 

và thực hiện các yêu cầu thực hành âm nhạc khác trên lớp đều tốt. 

Chƣơng trình hát nhạc theo sách giáo khoa cũ không có sự thống nhất 

học liệu. Ví dụ, bản in nhạc trong sách khác với bản âm thanh/bài hát mẫu 

trên băng đĩa (Tia nắng hạt mƣa, lớp 6; Tuổi đời mênh mông/Trịnh Công Sơn, 

lớp 8.. lấy từ CD của Bộ GD-ĐT cấp kèm sách Giáo khoa), đơn giản nhất là 

khác về những lần quay lại, bản nhạc có dấu quay lại nhƣng hát mẫu không 

thế.... hoặc sai cả tiết tấu, trƣờng độ. Giáo viên không biết nên xử lý thế nào, 

dạy theo sách thì khi mở băng đĩa cho học sinh nghe, chúng sẽ thấy thầy dạy 

sai; dạy theo băng đĩa thì Thanh tra sẽ biết thầy dạy sai. Tuyên Quang hiện 

nay chọn sử dụng 2 bộ sách giáo khoa là Kết nối tri thức và Cánh diều (không 

dùng bộ Chân trời sáng tạo) để thực dạy. Bộ Cánh diều tƣơng đối chuẩn, khớp 

giữa bản nhạc và hát mẫu trên CD. 

Căn cứ vào Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của trƣờng THCS 

Quyết Thắng gửi Phòng GD-ĐT huyện Sơn Dƣơng, chúng tôi thống kê lại để 

dễ khảo sát, so sánh các nhân tố liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu của luận 

án, nhƣ đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh và cơ sở vật chất điều kiện dạy 

học [Phụ lục 1.1.2] 

Tổng số học sinh của trƣờng là 275, trong đó lớp 6 có 80 HS (23 HS dân 

tộc thiểu số); lớp 7 có 60 HS (24 HS dân tộc thiểu số ); lớp 8 có 63 HS (27 

HS dân tộc thiểu số); lớp 9 có 72 HS (28 HS dân tộc thiểu số); các khối lớp 

đều đƣợc chia thành 2 lớp. Nhƣ thế, trƣờng THCS Quyết Thắng có 8 lớp. 

Trƣờng có 8 phòng dành cho lớp học và 4 phòng chức năng phục vụ học 

tập (Thƣ viện, Phòng thiết bị giáo dục dạy học, Phòng hoạt động Đoàn-Đội; 

Phòng truyền thống). Không có phòng chức năng dành riêng cho giáo dục 

thẩm mỹ và phòng dành cho giáo dục thể chất.  

Về cơ cấu đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, trƣờng 

THCS Quyết Thắng có Hiệu trƣởng, Hiệu phó, 14 giáo viên (kể cả hợp 
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đồng) và 2 nhân viên hành chính. Trong số giáo viên có 9 ngƣời đạt chuẩn 

trình độ đào tạo và 5 ngƣời chƣa đạt (dƣới chuẩn). Rất tiếc là Báo cáo không 

thể hiện chuẩn trình độ của giáo viên âm nhạc. Có 15 môn học chính thức 

dành cho 14 giáo viên đảm nhiệm nội dung giảng dạy. Môn Toán và Ngữ 

văn, mỗi môn do 2 giáo viên đảm nhiệm; 13 môn còn lại trong đó có âm 

nhạc, mỹ thuật và thể dục, do 10 giáo viên đảm nhiệm. Nhƣ thế, có 3 giáo 

viên phải đảm nhiệm 2 môn. 

2.2.2.2. Về quan điểm và góc nhìn của nhà quản lý 

 Theo Hiệu trƣởng Trƣờng THCS Quyết Thắng, hàng năm Sở vẫn quan 

tâm, đầu tƣ trang thiết bị cho dạy học các môn nghệ thuật. Đồng bộ với thay 

sách (bộ Cánh diều), sở cũng có cấp một số thiết bị. Bộ có quy định về phòng 

học cho môn âm nhạc, nhƣng chƣa quy định trong phòng đó phải trang bị 

những gì. (Theo bộ tiêu chuẩn đánh giá trƣờng chuẩn quốc gia). Đa số các 

giáo viên dạy âm nhạc THCS đảm bảo chất lƣợng giảng dạy, chỉ khoảng 20% 

số giáo viên đó không đủ năng lực (không hát đƣợc đúng bài dạy, không đệm 

đƣợc đàn, đọc xƣớng âm đúng...). 

Nhận xét chung 

Qua nghiên cứu dạy học Âm nhạc ở Tuyên Quang có sự chênh lệch quá 

lớn về điều kiện dạy học giữa một trƣờng THCS ở vùng thuộc KVI với một 

trƣờng THCS ở vùng thuộc KVIII, đặc biệt là về cơ sở vật chất và đội ngũ 

giáo viên. 

Bảng 2.2.2: So sánh 2 trường KV I và KV III ở Tuyên Quang 

Điều kiện 

GD 

 

 

Địa bàn 

Số học sinh 

 

Cơ sở vật chất Giáo viên 

Lớp 

6 

Lớp 

7 

Lớp 

8 

Lớp 

9 

Phòng 

học 

Phòng 

Hỗ trợ 

học tập 

Đạt 

chuẩn 

Chƣa 

chuẩn 

KV I 234 234 257 241 20 07 32/37 5/37 

KV III 80 60 63 72 8 04 9/14 5/14 
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2.3. Khảo sát các trƣờng Trung học cơ sở tại Bắc Kạn 

2.3.1. Khảo sát trường khu vực đô thị (KVI) 

 Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (KVI miền núi) ở thời điểm hiện tại 

(2020-2021), chúng tôi chọn trƣờng THCS Đức Xuân (Đ.X) để khảo sát.  

2.3.1.1. Về tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

Căn cứ vào Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của trƣờng THCS Đ.X, 

gửi Phòng GD-ĐT thành phố Bắc Kạn, chúng tôi thống kê lại để dễ khảo sát, so 

sánh các nhân tố liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu, nhƣ tình hình học sinh, đội 

ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, điều kiện dạy học [Phụ lục 1.2.1]. 

Tổng số học sinh toàn trƣờng là 715, chia làm 16 lớp, trong đó khối lớp 

6 có 183 HS (4 lớp), khối lớp 7 có 180 HS (4 lớp), khối lớp 8 có 184 HS (4 

lớp), và khối lớp 9 có 168 HS (4 lớp). Học sinh là ngƣời DTTS có 461 em, 

chiếm tỷ lệ 64,48% sĩ số học sinh toàn trƣờng. 

Nhà trƣờng có 16 phòng học kiên cố và 07 phòng phục vụ hoạt động 

giáo dục (đủ các khối phòng phụ trợ học tập, phòng thƣ viện đạt chuẩn); nhờ 

công tác xã hội hóa giáo dục, toàn bộ các phòng học và các phòng bộ môn, 

thƣ viện đều đƣợc trang bị điều hòa, hệ thống máy chiếu đạt tiêu chuẩn. Tuy 

nhiên, trong Báo cáo cũng phản ảnh tình trạng hƣ hỏng xuống cấp của một số 

phòng học và đề xuất xin UBND TP cho bổ sung bàn ghế, xây thêm phòng 

học bộ môn đúng qui định và đảm bảo phòng học đúng tiêu chí trƣờng chuẩn 

quốc gia. Bên cạnh đó, trƣờng cũng đề nghị UBND thành phố bổ sung biên 

chế giáo viên  theo chuẩn quy định. 

Gặp cô Hiệu trƣởng Chu Thị Thanh H, trả lời câu hỏi về quan điểm đối 

với bộ môn Âm nhạc, cô chia sẻ rằng đó là bộ môn thực sự cần thiết cho học 

sinh phổ thông. Trƣờng cũng có những học sinh đi thi âm nhạc/ biểu diễn đàn 

Electronic Keyboard, tuy nhiên chƣa đạt giải cao, do điều kiện khách quan, 

gia đình. Lớp học nhạc chƣa trang bị các dụng cụ tạo nhạc/nhạc cụ.  
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Cô Hiệu trƣởng trƣờng THCS Đức Xuân giới thiệu thầy dạy nhạc của 

trƣờng với chúng tôi, thầy La Hồng V (trƣờng có một GV nhạc). Trƣờng chỉ 

có 16 lớp nên thầy chƣa đủ giờ (19 tiết /tuần mới đủ). Nhƣ nhiều nơi khác, 

trƣờng chƣa có phòng đa chức năng có thể đáp ứng các đặc thù dạy  môn Âm 

nhạc, chỉ có một phòng dạy âm nhạc giống nhƣ các lớp học môn khác, có kết 

nối internet, tuy nhiên không đủ thiết bị dành riêng cho âm nhạc, không có 

biển “phòng học nhạc” và không đƣợc tách riêng ngoài khu phòng học các 

môn phổ thông khác. Đàn Electronic Keyboard của nhà trƣờng/đƣợc cấp giáo 

viên không dùng đàn riêng lên lớp.  

Hiện nay thầy V vẫn thƣờng sử dụng đàn trên lớp để giảng dạy. Ngoài 

giờ dạy thầy đang tập chƣơng trình văn nghệ cho thu thanh thu hình quảng bá 

về trƣờng. Theo đánh giá của cô hiệu trƣởng, thầy V làm việc rất tốt, rất có 

năng lực; cả tỉnh Bắc Kạn chỉ có một vài ngƣời đƣợc nhƣ vậy. Thầy đã đạt 

giáo viên giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. 

Dự giờ dạy của thầy V tại lớp 6A1, theo chƣơng trình mới, tiết 2, nội 

dung luyện đọc gam đô trƣởng và thực hiện bài tập đọc nhạc số 1. Lƣớt qua 

các thủ tục, quy trình dạy (mở đầu, kết thúc giờ...), điều chúng tôi quan tâm là 

việc thầy V sử dụng ĐPĐT thế nào trong giờ dạy. Thầy V dùng đàn trong các 

tình huống sau: 

+ Lấy giọng và đệm theo HS phần Ôn bài hát Em yêu giờ học hát (Nhạc 

và lời Đinh Viễn). Trên đàn Electronic Keyboard thầy lấy giọng hạ thấp hơn 

so với bản nhạc 1 cung, tức là bấm nốt đô nhƣng cao độ vang thực là si giáng. 

Thao tác này có lẽ để cho học sinh hát thoải mái, đỡ bị căng giọng bởi nốt cao 

nhất là mi ở quãng 8 thứ hai. Khi học trò hát, thầy không dùng phần đệm tự 

động, dùng toàn bàn phím piano, bấm hợp âm vào đầu các nhịp theo học sinh. 

Điều này tạo điểm tựa cao độ giúp học sinh giữ đúng giọng, không bị tụt dần 

cho đến hết bài (rất dễ xảy ra ở tuổi thiếu niên).   
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+ Đánh cao độ mẫu các bậc của gam đô trƣởng, hƣớng học sinh chú ý 

vào các nốt chính trong cấu trúc gam: đồ, mi, son, đố. Thầy dùng tay phải 

bấm quãng tám đôi nốt để tăng âm lƣợng, giúp học sinh nghe và đọc theo dễ 

dàng hơn. Thao tác này không phải lúc nào học sinh đọc gam thầy cũng dùng; 

thầy V lựa chọn sử dụng khi gọi học sinh ở từng dãy bàn tập đọc hoặc mời 

học sinh xung phong đọc gam. Bằng cách này, thầy chủ động bấm phím làm 

điểm tựa cao độ ở các bậc cơ bản và các chỗ tiến hành bậc nửa cung đi xuống 

giúp học sinh tự tin, thoải mái hơn trong đọc gam. 

+ Phần tập đọc nhạc gồm 8 ô nhịp khớp với lời 2 câu hát: “Này nhạc ơi 

bay bay lên trên đôi cánh em/ Này lời hát ơi ru đôi môi em thêm thắm xinh”, 

mỗi câu hát chẵn 4 ô nhịp. Thầy dùng đàn đánh và đọc theo làm mẫu từng câu 

nhạc trƣớc, học sinh đọc theo, thay thế lời hát bằng tên các nốt nhạc tƣơng 

ứng: “Mì, mì pha son, son son son son đố son/ Mì, mì son pha, pha pha pha 

pha son mì”. 

Thầy V cho biết, việc soạn bài giảng có thể không cần nhờ đến đàn, chỉ 

cần dự định sẽ dùng đàn làm gì, nhƣng khi lên lớp dạy, đàn rất hữu dụng. 

Thầy có thể tùy tình huống mà sử dụng đàn làm điểm tựa để trợ giúp học sinh 

hát, đọc nhạc, và cũng trợ giúp chính thầy, để thầy đỡ phải đọc, thị phạm 

nhiều lần các cao độ lặp lại. Thực tế dự giờ thầy V cho chúng tôi niềm tin vào 

vai trò của ĐPĐT vẫn thực sự cần thiết cho giáo dục âm nhạc phổ thông. Tiếc 

là những trƣờng hợp giáo viên có khả năng dùng ĐPĐT trên lớp nhƣ thầy V ở 

Bắc Kạn không nhiều, khó có thể tìm đƣợc cơ hội dự giờ dạy âm nhạc của các 

nữ giáo viên có sử dụng ĐPĐT. 

2.3.1.2. Về quan điểm và góc nhìn của nhà quản lý 

Theo Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của phòng GD-ĐT thành 

phố Bắc Kạn [Phụ lục 1.2.3] đồng thời phỏng vấn Trƣởng phòng GD-ĐT 

thành phố Bắc Kạn, bà Cù Thị H (đã có 32 năm công tác). 



67 

 

Theo bà H, môn học âm nhạc đối với phổ thông là cần thiết, với mục tiêu 

giáo dục con ngƣời phát thiển toàn diện hiện nay, các em cũng cần có nhận 

thức nhất định về nghệ thuật, trong đó có âm nhạc, mỹ thuật. Cách đánh giá 

môn âm nhạc hiện nay theo 2 mức Đạt và Không đạt không phản ánh đúng 

yêu cầu, ý nghĩa của môn học, nên đánh giá theo thang điểm nhƣ các môn học 

khác; bởi vì có em rất có năng khiếu, nổi trội, có em chỉ ở mức độ nhận biết 

bình thƣờng, có em không có năng khiếu và không thích học nhạc; nếu chỉ 

đánh giá Đạt với Không đạt sẽ chƣa phân hóa đƣợc để các em có hƣớng phấn 

đấu. Chẳng hạn có em rất giỏi, rất thích môn âm nhạc thì cũng chỉ đƣợc đánh 

giá Đạt thôi, và nhiều em không thích học nhạc ít năng khiếu cũng đánh giá 

Đạt sẽ tạo nên sự không công bằng trong các em học sinh. 

Môn âm nhạc hiện ít có sự tổ chức cuộc thi giáo viên giỏi, nhƣ thế thiệt 

cho giáo viên âm nhạc. Nếu làm âm nhạc kiêm tổng phụ trách còn có cơ hội 

xét giáo viên giỏi hay chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

Chúng tôi tiếp tục trao đổi với cô Nguyễn Thị Minh H, chuyên viên phụ 

trách khối THCS phòng GD-ĐT thành phố Bắc Kạn. Thành phố có 6 trƣờng 

THCS; sắp tới sẽ sáp nhập 2 trƣờng TH vào THCS. Tổng số: 124 GV, trong 

đó có 7 GV âm nhạc, kể cả Tổng phụ trách (có 3 GV âm nhạc chuyên không 

làm tổng phụ trách). Trƣờng THCS Bắc Kạn là trƣờng lớn nhất, có 2 GV âm 

nhạc, trong đó có 1 GV kiêm làm Tổng phụ trách. Trƣờng này có 1127 học 

sinh của 4 khối lớp 6,7,8,9. Thành phố không tổ chức thi giáo viên dạy giỏi 

cho giáo viên môn âm nhạc (từ 2015 đến nay) vì ít giáo viên. Việc xét thi đua 

không liên quan đến giáo viên dạy giỏi, tức là cứ làm tốt công việc giảng dạy 

là đƣợc xét thi đua hàng năm. Giáo viên nhạc chủ yếu đƣợc đào tạo hoàn 

thiện đại học theo phƣơng thức vừa làm vừa học do trƣờng ĐHSP Nghệ thuật 

Trung ƣơng mở lớp tại Bắc Kạn. Về cơ bản, giáo viên âm nhạc đảm bảo tốt 

chƣơng trình dạy học âm nhạc THCS, và khá là nhiệt tình trong công việc. 
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Ngoài giảng dạy, GV âm nhạc hỗ trợ nhà trƣờng rất nhiều trong các hoạt động 

phong trào (dàn dựng chƣơng trình văn nghệ chẳng hạn, cho khai giảng bế 

giảng, kỷ niệm 20/11, các ngày lễ khác...). Một số giáo viên âm nhạc đƣợc 

phân công phụ trách hoạt động phong trào cho nhà trƣờng.   

Với Bắc Kạn, các trƣờng THCS không có phòng chức năng, chỉ dành 

riêng một phòng để dạy âm nhạc, vẫn liền với các phòng học môn khác. Sắp 

tới, có thể trƣờng THCS Bắc Kạn sẽ xây phòng đa chức năng, bộ môn Âm 

nhạc sẽ có nơi thực hành phù hợp. 

2.3.2. Khảo sát trường thuộc vùng sâu vùng xa (KV III) 

Chúng tôi chọn trƣờng THCS Quân Hà, trên địa bàn xã Quân Hà, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn để khảo sát. 

2.3.2.1. Về tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

Căn cứ vào Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của trƣờng THCS 

Quân Hà, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông gửi Phòng GD-ĐT huyện Bạch 

Thông [Phụ lục 1.2.2], chúng tôi thống kê lại để dễ khảo sát, so sánh các nhân 

tố liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu của luận án, nhƣ đội ngũ giáo viên, tình 

hình học sinh và cơ sở vật chất điều kiện dạy học. 

Tổng số học sinh của trƣờng là 166, trong đó lớp 6 có 50 HS đều là HS 

dân tộc thiểu số; lớp 7 có 33 HS ngƣời dân tộc thiểu số; lớp 8 có 32 HS (chỉ 

có 01 HS ngƣời Kinh); lớp 9 có 51 HS (chỉ có 01 HS ngƣời Kinh); các khối 

lớp 6 và lớp 9 đƣợc chia thành 2 lớp. Nhƣ thế, trƣờng THCS Q.H có 6 lớp. Tỷ 

lệ học sinh ngƣời DTTS khoảng xấp xỉ 99% (2/166). 

Trƣờng có 8 phòng dành cho lớp học và 4 phòng phục vụ học tập (Thƣ 

viện, Phòng thiết bị giáo dục dạy học, Phòng hoạt động Đoàn-Đội; Phòng đa 

năng dành cho giáo dục thể chất). Không có phòng truyền thống và phòng 

chức năng dành riêng cho giáo dục thẩm mỹ (âm nhạc, mỹ thuật).  

Về cơ cấu đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, trƣờng THCS  



69 

 

Q.H có Hiệu trƣởng (không Hiệu phó), 12 giáo viên (kể cả hợp đồng) và 2 

nhân viên hành chính. Trong số giáo viên có 10 ngƣời đạt chuẩn trình độ đào 

tạo và 2 ngƣời chƣa đạt (dƣới chuẩn). Có 15 môn học chính thức dành cho 12 

giáo viên đảm nhiệm nội dung giảng dạy. Môn Toán và Ngữ văn, mỗi môn có 

3 giáo viên đảm nhiệm; nhƣng có đến 7 môn không có giáo viên chuyên 

ngành (Thể dục, Tin học, Tiếng dân tộc, Địa lý, Vật lý, Giáo dục công dân, 

Công nghệ). Điều đó đồng nghĩa sẽ có nhiều giáo viên phải dạy kiêm nghiệm. 

Riêng âm nhạc và mỹ thuật, mỗi môn có một giáo viên chuyên trách. Tiếc là 

chúng tôi không thể gặp và dự giờ cô giáo dạy nhạc của trƣờng đƣợc. Lý do 

bởi hôm chúng tôi đến, cô không dạy môn âm nhạc, mà nếu có dạy, cô cũng 

không sử dụng đàn, hoàn toàn dùng máy tính và điện thoại thông minh. 

2.3.2.2. Về quan điểm và góc nhìn của nhà quản lý 

Sau khi trao đổi với một số cán bộ quản lý ở thành phố Bắc Kạn, chúng 

tôi đã tới huyện Bạch Thông, gặp gỡ và phỏng vấn Trƣởng phòng GD-ĐT 

huyện Bạch Thông, ông Đặng Hữu D, (công tác từ 1987/35 năm).  

Ông D cho biết, ở tỉnh Bắc Kạn, hầu hết các huyện khác đều có trƣờng 

phổ thông DTNT, riêng huyện Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn không có.  

Các trƣờng THCS ở Bạch Thông thƣờng có quy mô nhỏ, mỗi trƣờng có 

4 lớp, nhƣng vẫn có một giáo viên nhạc. Có 2 loại trƣờng THCS riêng và 

THCS ghép với TH. Đối với trƣờng ghép, giáo viên nhạc dạy cả 2 cấp TH và 

THCS. Cô giáo dạy nhạc có khi phải dạy thêm mấy môn mà vẫn chƣa đủ số 

tiết qui định. Việc trang bị các thiết bị, đồ dùng học môn âm nhạc chủ yếu lấy 

ngân sách đƣợc cấp hàng năm của từng trƣờng, theo đề xuất của giáo viên. 

Nhìn chung thiết bị công cụ dạy nhạc chỉ ở mức nhỏ, lớn hơn nhƣ đàn 

Electronic Keyboard loại tốt thì không phải trƣờng nào cũng trang bị cho giáo 

viên, hoặc từng có (dự án cấp piano điện cho các trƣờng TH) nhƣng đã bị 

hỏng; giáo viên có nhu cầu thì thƣờng phải tự mua sắm/trang bị. Khoảng 80% 
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các trƣờng liên cấp vẫn có đàn dùng chung, nhiều cô giáo chƣa biết sử dụng 

đàn, ngay cả thầy giáo cũng chỉ đánh đàn tàm tạm, chƣa sử dụng ở mức thành 

thạo. Bắc Kạn hiện chỉ có thầy D, thầy V và vài thầy (dƣới thành phố) là biết 

sử dụng đàn Electronic Keyboard. Hầu hết các cô giáo không biết sử dụng 

đàn; bây giờ có máy tính, loa cắm USB, nối mạng, có cơ sở làm nhạc beat, 

các cô càng lƣời, ỷ lại, không sử dụng/học sử dụng đàn. Các cô không thể tự 

mình dùng đàn giảng dạy hoặc đệm cho một bài hát. Hầu hết các cô dùng đĩa 

dùng máy tính để dạy âm nhạc, không dùng đàn. Nguyên nhân của sự yếu 

kém trong sử dụng nhạc cụ có thể do thời gian đào tạo đàn ít; yêu cầu thực tế 

không cao, các bài học trong chƣơng trình phổ thông quá đơn giản, không cần 

đến trình độ sử dụng đàn cao (trên thực tế, đào tạo sử dụng ĐP ĐT cho GV 

âm nhạc hiện nay chỉ đáp ứng nhu cầu dùng đàn cho dạy học âm nhạc trong 

chƣơng trình phổ thông trên lớp, không thể sử dụng đàn phục vụ phong trào 

văn nghệ).  

Ông D thổ lộ thêm, trong các cuộc thi hay hội thi thao giảng, các thầy cô 

dạy âm nhạc tự đánh giá, tự nhận xét về nhau, các lãnh đạo, quản lý GD 

không biết thế nào mà đánh giá, thẩm định. Phòng cũng không có kinh phí để 

mời chuyên gia đánh giá năng lực của các thầy cô dạy âm nhạc. Giáo viên âm 

nhạc lại thƣờng ghép với công việc tổng phụ trách, không chuyên tâm dạy âm 

nhạc (vì không đủ giờ, ít lớp). Các cô giáo âm nhạc đạt danh hiệu dạy giỏi, 

chủ yếu dựa theo một số hoạt động/cuộc thi của Tổng phụ trách: thi công tác 

đội, Tổng phụ trách giỏi. Cấp huyện, cứ 4 năm một lần thi các môn xã hội 

(trong đó có âm nhạc), âm nhạc chẳng có ngƣời chấm, toàn lấy giáo viên 

trong huyện làm giám khảo chấm (cơm chấm cơm), mời các thầy cô giáo bên 

Cao đẳng Sƣ phạm thì cũng khó vì không có kinh phí. 

Nhận xét chung 

Tƣơng tự nhƣ tỉnh Tuyên Quang, ở Bắc Kạn cũng có sự chênh lệch khá  
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lớn về mọi mặt giữa một trƣờng THCS ở vùng thuộc KVI với một trƣờng 

THCS ở vùng thuộc KV III, đặc biệt là về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. 

Bảng 2.3.2: So sánh 2 trường KV I và KV III ở Bắc Kạn 

         Điều         

    kiện GD   

                             

Địa bàn 

Số học sinh Cơ sở vật chất Giáo viên 

Lớp 

6 

Lớp 

7 

Lớp 

8 

Lớp 

9 

Phòng 

học 

Phòng 

hỗ trợ 

học tập 

Đạt 

chuẩn 

Chƣa 

chuẩn 

KV I 183 180 184 168 20 07 19/26 7/26 

KV III 50 33 32 51 8 04 10/12 2/12 

 

2.4. Khảo sát các trƣờng Trung học cơ sở tại Lạng Sơn 

2.4.1. Khảo sát trường khu vực đô thị (KVI) 

Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn ở thời điểm hiện tại (2020-2021), nhờ 

gợi ý của Phòng GD-ĐT, chúng tôi chọn trƣờng THCS Chi Lăng, phƣờng Chi 

Lăng để khảo sát. Trƣờng này đƣợc nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh 

đánh giá là trƣờng tốt nhất nhì thành phố Lạng Sơn. Tƣơng tự nhƣ đã thực 

hiện với Tuyên Quang và Bắc Kạn, xin đƣợc không nêu rõ tên của những 

ngƣời (giáo viên) đƣợc phỏng vấn ở Lạng Sơn. 

2.4.1.1. Về tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

Gặp các cô giáo dạy nhạc, chúng tôi nhắc lại nhận xét của Hiệu trƣởng 

một trƣờng THCS mà chúng tôi đã phỏng vấn về việc GV sử dụng đàn phím 

điện tử trong các tiết dạy Âm nhạc và hoạt đọng ngoại khóa, các cô thừa nhận 

ý kiến đó của Hiệu trƣởng là đúng. Họ không dùng đàn trên lớp nữa, vì hầu 

hết các bài học trong chƣơng trình đều có phần nhạc, và nhạc đệm kèm theo, 

họ có thể dựa vào đó làm nhạc beat rồi áp dụng vào giờ dạy. Đàn chỉ còn 

đƣợc trực tiếp sử dụng khi cho học sinh luyện thanh và đánh giai điệu để đánh 

từng câu một cho học sinh tập hát. Khi học sinh hát đƣợc toàn bài rồi thì họ 

dùng nhạc có sẵn/nhạc beat, không trực tiếp đệm cho học sinh hát, vì thực ra 
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họ không đủ năng lực nhƣ nhạc công thực thụ, có thể sử dụng đàn mà đệm 

đƣợc. Thực tế, các cô chỉ đƣợc học đàn 2 năm ở trƣờng Cao đẳng, chủ yếu là 

những cách bấm phím cơ bản ban đầu, cách sử dụng các chi tiết về hệ thống 

tiếng, hệ thống tiết tấu, cách ghi bè v.v... kỹ thuật ngón bấm và tri thức bài 

bản âm nhạc bác học chỉ đƣợc biết sơ lƣợc và chƣa đủ độ ngấm. Sau này có 

học tiếp để hoàn thiện bằng đại học theo phƣơng thức vừa làm vừa học cũng 

không cải thiện đƣợc khả năng sử dụng đàn, nhất là chơi đàn (chơi đàn mới là 

cốt lõi của sử dụng đàn), bởi vì thời gian để tập đàn rất ít, đối phó với giảng 

viên dạy đàn là chính, mỗi năm học chỉ cần đánh đƣợc một tiểu phẩm (tùy 

khả năng mà thầy giao bài khó hay dễ) và tập đệm một bài hát là đạt, thậm chí 

có bạn không đánh đƣợc bài, xin thi bằng 2 bài đệm hát cũng đƣợc. Đối với 

bài đệm hát, thực ra chỉ cần tập câu dạo, câu nối, câu kết (đã đƣợc thầy hƣớng 

dẫn), khi vào hát, chủ yếu luân chuyển hòa âm tự động theo tiết tấu có sẵn, 

cũng tự động trên đàn, lỡ có bẫm nhầm, bấm lại cũng chẳng sao. Ra trƣờng, 

nhận bằng rồi, hầu nhƣ chẳng ai nghĩ đến chuyện luyện ngón đàn nữa, đó là 

điều quá khó và họ mừng nhất là thoát đƣợc chuyện phải trả bài đàn trên lớp. 

Hầu nhƣ không một ai trong giáo viên âm nhạc phổ thông tập đàn thƣờng 

xuyên; chỉ khi cần cho công việc nào đó họ mới sở đến đàn. Vì họ nghĩ, cứ 

lên lớp dạy đúng và đảm bảo chƣơng trình môn âm nhạc là đƣợc. Chƣơng 

trình dạy âm nhạc phổ thông chỉ yêu cầu có vậy, cần gì phải khổ, phải tập 

đàn; nếu chỉ bấm phím cho đúng cao độ để dạy hát từng câu thì chỉ cần biết vị 

trí phím bấm tƣơng ứng với nốt nhạc trong sách rồi “mổ cò cũng đƣợc”. Nếu 

thoát ly đƣợc đàn, các cô có thể bao quát đƣợc lớp, dạy hát tốt hơn và không 

bị phân tâm vào chuyện đánh đàn; hơn nữa hầu hết khả năng đánh đàn của 

các cô đều kém, để đánh từng câu giai điệu còn có thể đƣợc, không thể đánh 

cả bài cùng phần đệm, quá khó với các cô. Các cô để học sinh nghe theo nhạc 

beat còn cô thì có khả năng quan sát, quán xuyến xem học sinh hát có đúng 

hay không, em nào, nhóm học sinh nào cần phải tập lại, hát lại, để cô kịp thời 
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chỉnh sửa ... Vì thế, các cô thấy nhạc beat là một công cụ phụ trợ dạy học âm 

nhạc tuyệt vời. Hơn nữa trong một giờ học âm nhạc có nhiều hoạt động, việc 

đọc nốt nhạc hay hát từng câu theo đàn chỉ chiếm lƣợng thời gian không 

nhiều, các em còn tập dùng thanh phách, tập vỗ tay, chuyển động thân thể 

theo nhịp, nghe kể chuyện âm nhạc v.v..., nghĩa là các cô giáo không phải lúc 

nào cũng sử dụng đàn trong giờ dạy âm nhạc. Nhất là chƣơng trình âm nhạc 

theo sách giáo khoa mới có thêm nhiều hoạt động âm nhạc trên lớp hơn, cô 

giáo mà cứ “cắm” vào đàn thì không thể quán xuyến, bao quát đƣợc lớp. Mở 

nhạc lên, cô trò cùng hoạt động; mà nhạc beat lại còn hay và phong phú nữa, 

các cô tha hồ lựa chọn, tội gì phải tự mình đánh đàn, tạo ra thứ âm nhạc cọc 

cạch; mà đàn thì không tốt (loại kém chất lƣợng), tiếng đàn rất chán.  

Các cô khẳng định, bây giờ hoàn toàn không cần sử dụng đàn cũng có 

thể dạy một tiết học âm nhạc đảm bảo. Mọi tƣ liệu âm nhạc, kể cả liên quan 

đến khởi động giọng cho học sinh, các nhà làm nhạc (sản xuất âm nhạc) cũng 

làm sẵn trên mạng, để hút khách, các cô giáo càng dùng nhiều, họ càng đƣợc 

nhiều tiền. Có thể nói, bây giờ các thầy cô âm nhạc không cần biết/sử dụng 

nhạc cụ cũng có thể đầy đủ các công cụ phƣơng tiện đáp ứng mọi nhu cầu dạy 

học nhạc theo chƣơng trình giáo dục phổ thông. Giờ chỉ cần một điện thoại 

thông minh và một chiếc loa có kết nối bluetooth là cô có thể khai thác muốn 

gì cho dạy nhạc cũng đƣợc, kể cả đàn với hàng phím ảo (trên điện thoại luôn), 

các câu nhạc, các kiểu dàn luyện giọng, các loại hòa thanh, tiết tấu áp dụng 

cho từng bài tập đọc nhạc, bài tập hát cụ thể trong chƣơng trình ... có tất. Kể 

cả trƣờng hợp không phải giáo viên nhạc vẫn có thể đứng lớp, chỉ cần giáo 

viên nhạc cung cấp tƣ liệu và hƣớng dẫn sử dụng tƣ liệu (công cụ học liệu cho 

từng tiết học đều có thể tìm thấy trên mạng) là họ có thể dạy thay đƣợc; có 

điều là họ không kiểm soát đƣợc học sinh làm đúng hay sai mà thôi.  

Hỏi: Vậy môn nhạc cụ có còn cần thiết với ngành Sƣ phạm âm nhạc ? 

Có cần dạy đàn cho các sinh viên ngành Sƣ phạm âm nhạc nữa không? 
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Các cô trả lời: tất nhiên là vẫn cần, bởi vì học đàn là cách thực hành kiến 

thức âm nhạc, kiến thức âm nhạc cơ bản thấm rồi thì sau này dạy học sinh phổ 

thông không gặp khó khăn gì. Cô giáo muốn lựa chọn, sắp xếp công cụ học 

liệu âm nhạc mà không dùng đàn trƣớc hết phải có hiểu biết nhất định về âm 

nhạc cơ bản. Còn chúng em bây giờ, ra trƣờng rồi, chẳng cần học đàn nữa vẫn 

thoải mái dạy, đáp ứng đầy đủ chƣơng trình âm nhạc THCS, vì chẳng cần 

dùng đến đàn nữa vẫn dạy tốt. 

Qua câu hỏi trên, thầy Hiệu trƣởng (từ góc độ nhà quản lý) nêu quan 

điểm, đã là giáo viên âm nhạc, phải biết sử dụng đàn phím, hoặc ít nhất phải 

biết chơi một nhạc cụ nhất định. Khi lên lớp, học sinh thấy cô trực tiếp đánh 

đàn vẫn tốt hơn là nghe băng đĩa, hay các phƣơng tiện điện tử khác, học sinh 

sẽ yêu quý, nể phục cô hơn, yêu âm nhạc hơn. 

Sau ý kiến này, các cô đồng ý và công nhận không dùng đàn trên lớp còn 

có lý do lƣời, ỷ lại của chính các cô; dùng công cụ học liệu lôi trên mạng 

xuống tức là lệ thuộc vào bên ngoài, trƣờng hợp mạng trục trặc, sóng yếu thì 

không thể nào khắc phục, rất bị động; việc dùng đàn trên lớp, về cơ bản vẫn 

rất cần thiết cho ngƣời dạy âm nhạc phổ thông cấp THCS.  

NCS hỏi: nếu Sở GD-ĐT hàng năm yêu cầu các cô giáo dạy nhạc báo 

cáo 2 bài đàn để đánh giá năng lực thì các cô nghĩ sao?  

Các cô giáo trả lời: “ủng hộ luôn” và lúc đó sẽ tập đàn. 

NCS hỏi: theo các cô, so sánh hai trƣờng hợp, một trƣờng hợp sử dụng 

nhạc cụ thành thạo, một trƣờng hợp sử dụng nhạc cụ kém, cùng tận dụng 

công cụ học liệu âm nhạc trên mạng để dạy học thì trƣờng hợp nào dạy học có 

chất lƣợng hơn. 

Các cô trả lời: không hẳn biết sử dụng nhạc cụ thành thạo là dạy âm 

nhạc phổ thông tốt hơn ngƣời không biết sử dụng nhạc cụ; nhiều ngƣời chơi 

đàn rất giỏi nhƣng không biết dạy nhạc, vì còn cần phải có phƣơng pháp sƣ 

phạm; một ngƣời chơi đàn kém nhƣng có phƣơng pháp sƣ phạm vẫn dạy tốt. 
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Tuy nhiên các cô công nhận, những ngƣời chơi đàn tốt thƣờng hát tốt, thẩm 

âm tốt, hát mẫu tốt hơn so với những ngƣời không biết chơi đàn hoặc chơi 

đàn kém. Đó là tỷ lệ thuận. 

Căn cứ vào Báo cáo Thống kê THCS năm học 2020-2021 của trƣờng 

THCS Chi Lăng gửi Phòng GD-ĐT thành phố Lạng Sơn và Báo cáo tổng kết 

năm học 2021 – 2022 của Phòng GD-ĐT thành phố Lạng Sơn, chúng tôi 

thống kê lại để dễ khảo sát, so sánh các nhân tố liên quan đến đối tƣợng 

nghiên cứu, nhƣ tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, điều 

kiện dạy học [Phụ lục 1.3.1] 

Tổng số học sinh của trƣờng là 1059, chia làm 24 lớp (mỗi khối 6 lớp), 

trong đó khối lớp 6 có 259 HS, khối lớp 7 có 271 HS, khối lớp 8 có 260 HS, 

khối lớp 9 có 269 HS. 

Nhà trƣờng có 24 phòng học (đáp ứng đủ 24 lớp của 4 khối) và 06 phòng 

bộ môn phục vụ hoạt động dạy học (Phòng tập đa năng, Thƣ viện, Phòng 

Truyền thống, Phòng hoạt động Đoàn -Đội, Phòng Thiết bị giáo dục). Báo 

cáo thống kê thiếu một phòng, không biết có phải đó là phòng chức năng dành 

cho dạy âm nhạc hay không.  

Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên của trƣờng THCS C.L. là 54 

ngƣời; trong đó BGH 3 ngƣời (Hiệu trƣởng và 02 Phó Hiệu trƣởng), 45 giáo 

viên (39 đạt chuẩn; 06 dƣới chuẩn), còn lại là nhân viên (kế toán và văn 

phòng, vật tƣ). Trƣờng có 03 giáo viên âm nhạc, 01 giáo viên mỹ thuật, 

nhƣng không rõ số giáo viên âm nhạc đó có đạt chuẩn trình độ hay không.  

Trong phần báo cáo về các hoạt động giáo dục có nhắc đến một số hoạt 

động liên quan đến giáo dục thẩm mỹ, có thể áp dụng sử dụng ĐPDT, gồm tổ 

chức và hoạt động của các CLB văn nghệ, CLB giáo dục kỹ năng sống; tổ chức 

và hoạt động các chƣơng trình ngoại khóa (giáo dục truyền thống nhà trƣờng, 

“mừng Đảng mừng xuân”, mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam...).  
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Rất tiếc là trong cả phần báo cáo kết quả giáo dục lẫn phƣơng hƣớng 

giáo dục cho năm hoặc tới Báo cáo này chỉ đề cập đến giáo dục kĩ năng sống 

và giáo dục đạo đức cho học sinh mà không nhắc tới “giáo dục thẩm mỹ”. 

Điều này chứng tỏ mục tiêu giáo dục thẩm mỹ ghi trong Luật Giáo dục không 

đƣợc nhà trƣờng quan tâm, dù là trƣờng đạt chuẩn Quốc gia. 

2.4.1.2. Về quan điểm và góc nhìn của nhà quản lý 

Thầy H hiệu trƣởng trƣờng THCS Chi Lăng cho biết, trƣờng có 3 cô 

dạy nhạc/ 24 lớp nên đã phân công một cô làm Tổng phụ trách đội chuyên 

trách, một cô dạy đủ 19 tiết, một cô chỉ còn 5 tiết/5 lớp dạy nhạc nên phải 

dạy 14 tiết kiêm nhiệm môn khác cho đủ số 19 tiết/tuần. Trên địa bàn thành 

phố, các trƣờng THCS đều có giáo viên nhạc, hầu hết giáo viên dạy không 

đủ số giờ quy định (thiếu số lớp); các cô thƣờng đƣợc phân công dạy kiêm 

nhiệm môn khác (nhƣ Giáo dục công dân chẳng hạn) là vì vậy. Giáo viên 

nhạc trên địa bàn thành phố đƣợc đào tạo từ nhiều nguồn: Cao đẳng Sƣ 

phạm của tỉnh, trƣờng Trung cấp VHNT tỉnh (nay đã giải thể), trƣờng Cao 

đẳng VHNT Việt Bắc, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng, ĐHSPHà 

Nội... Hầu hết các giáo viên nhạc đã có bằng Đại học hệ vừa làm vừa học do 

hai trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng và trƣờng Đại học SPHN liên kết 

đào tạo, mở lớp tại Lạng Sơn. 

Trƣờng có phòng dành riêng cho dạy âm nhạc, trong có đàn Electronic 

Keyboard (đƣợc mua/cấp theo kinh phí nhà nƣớc), có kết nối Internet, máy 

chiếu, màn hình, bức tƣờng cuối lớp treo 8 bức chân dung theo thứ tự từ trái 

qua phải: Chopin, Moda, Betthoven, Phan Huỳnh Điểu, Văn Cao, Huy Du, 

Phạm Tuyên và Trịnh Công Sơn. Có lẽ theo tùy hứng của giáo viên nhạc của 

trƣờng về sự lựa chọn cũng nhƣ thứ tự sắp xếp các bức chân dung. Dù sao 

các bức chân dung góp phần khẳng định đây là phòng dành riêng cho dạy 

âm nhạc. 
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Theo ông Hiệu trƣởng, các cô giáo dạy nhạc trong trƣờng đều đủ năng 

lực sử dụng đàn dạy hát nhạc trên lớp, đảm bảo chƣơng trình; tuy nhiên, để 

mà sử dụng đàn đệm, làm chƣơng trình văn nghệ cho trƣờng thì chƣa đủ năng 

lực, hiện nay toàn dùng nhạc có sẵn đƣợc đăng tải trên các trang mạng 

(youtube,…). Trƣớc kia, khi chƣa phổ biến nhạc beat, một số cô cũng chịu 

khó học thêm, tự luyện tập đàn đệm hát, năng lực sử dụng đàn nâng cao rõ 

rệt, đệm đàn rất tốt, nhƣng bây giờ hầu nhƣ họ làm nhạc beat, không trực tiếp 

đánh đàn nữa.  

Gặp cô Liễu Thị Th, Phó Trƣởng phòng Phòng GD-ĐT thành phố Lạng 

Sơn. Thành phổ có 8 trƣờng THCS (thành phố có 8 phƣờng, mỗi phƣờng một 

trƣờng) và 1 trƣờng liên cấp TH & THCS (thuộc Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Lạng Sơn). Mỗi trƣờng hiện đã có ít nhất một giáo viên âm nhạc. Tất cả các 

trƣờng đều chƣa có phòng chức năng dành cho môn âm nhạc. Dạy học âm 

nhạc cần có các thiết bị riêng kèm theo, phòng ý thức đƣợc điều đó nhƣng vì 

điều kiện, chƣa bố trí đƣợc. Lớp 6, lớp 7 năm nay đƣợc học theo chƣơng trình 

mới, đƣợc cấp đầy đủ các thiết bị, học liệu tiếng, hình kèm theo. Tất cả các 

Giáo viên âm nhạc đã có bằng đại học do trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung 

ƣơng hoặc ĐHSP Hà Nội cấp, chỉ 1 cô giáo dạy mỹ thuật mới có bằng trung 

cấp, còn trẻ (sinh năm 1985) nhƣng không chịu đi học. Nhà trƣờng, Phòng 

GD tạo điều kiện cho đi học, hoàn thiện bằng cấp ngay tại Lạng Sơn cô ấy 

cũng lấy lý do không có tiền ứng nộp học phí (Nhà trƣờng và Phòng sẽ cấp 

học phí, tuy nhiên cô ấy phải ứng trƣớc, học xong có bằng sẽ đƣợc thanh toán, 

nhƣng cô ấy nói “em không có 9 triệu”) để không phải học, cứ chây ỳ nhƣ 

vậy mà Phòng chƣa biết nên xử lý thế nào. Việc thi giáo viên dạy giỏi, đối với 

TH tổ chức hàng năm; đối với THCS thì xen kẽ, một năm thi các môn tự 

nhiên, năm sau thi các môn xã hội. Trong các môn xã hội, môn âm nhạc 

không phải đợt thi nào cũng tham gia. Đối với môn âm nhạc, khi tổ chức thi 

giáo viên giỏi thƣờng thì mời chuyên gia bên Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm hoặc 
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bên Đoàn văn công (một ngƣời về hát, một ngƣời về múa) làm giám khảo. 

Thành phố không có trƣờng PTDTNT, loại trƣờng này chỉ có ở các huyện, 

mỗi huyện trong tỉnh Lạng Sơn có một trƣờng; ngoài ra còn các trƣờng PTDT 

Bán trú TH&THCS. Địa bàn thành phố Lạng Sơn khá đặc biệt, vì thế, có một 

số trƣờng mang tiếng là khu vực I (thành phố) nhƣng đi lại đèo dốc khó khăn 

còn hơn cả vùng sâu vùng xa (cách phố 9 km), cơ sở vật chất cũng tệ hơn cả 

vùng sâu vùng xa, vì không có chế độ ƣu tiên (khu vực III). Thành phố Lạng 

Sơn nằm ven sông, hẹp, không đồng nhất, một bên là vực, một bên là núi. Các 

cơ quan ban ngành đi thị sát trƣờng học kháo nhau “đây mà là thành phố Lạng 

Sơn ƣ?”. 

Giáo viên nhạc của tỉnh Lạng Sơn tƣơng đối nhiều, tuy nhiên, giờ cấp 

THPT cũng có môn âm nhạc nên có thể thiếu giáo viên nhạc, trong khi đang 

giảm biên chế; Tỉnh (Sở GD-ĐT) đang có hƣớng sắp xếp để giáo viên nhạc 

dạy liên trƣờng, để những giáo viên THCS còn thiếu giờ sang dạy THPT. 

Lấy ví dụ trƣờng hợp cụ thể ở trƣờng THCS Chi Lăng, tổng số học sinh 

của trƣờng là 1059, chia làm 24 lớp (mỗi khối 6 lớp). Trƣờng có 03 giáo 

viên âm nhạc, đều đã đạt chuẩn trình độ. Với tỷ lệ số lớp và số giáo viên 

nhạc nhƣ nêu trên, các giáo viên nhạc của trƣờng dạy không đủ số tiết qui 

định; nếu phân công một ngƣời chuyên trách Tổng phụ trách đội, còn 2 giáo 

viên vẫn không dạy đủ số giờ. Do đó, giải quyết theo hƣớng xếp giờ liên 

trƣờng THCS với THPT vừa đảm bảo số giờ qui định đối với giáo viên, vừa 

khắc phục tình trạng thiếu giáo viên nhạc ở cấp THPT, trong khi biên chế 

mới rất khó đƣợc duyệt. 

2.4.2. Khảo sát điểm trường vùng sâu vùng xa (KVIII) 

Theo gợi ý của cán bộ Phòng GD ĐT Tràng Định và nhờ mối liên hệ với 

học sinh cũ, NCS chọn trƣờng PTDT bán trú TH, THCS Bắc Ái I trên địa bàn  

thôn Bắc Ái xã Đề Thám làm điểm đến khảo sát.  
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2.4.2.1. Về tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

Ngoài thị trấn, huyện Tràng Định có 21 xã, trong đó, xã Đề Thám là xã 

vùng sâu vùng xa, từ thị trấn đến điểm trƣờng chỉ có một hƣớng: lên dốc. Con 

đƣờng dốc dài hơn 15 km, hẹp, ngoằn ngoèo và lồi lõm, ô tô gầm cao vẫn đi 

tốt, nhƣng xe gầm thấp thì khá mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy là gặp sự cố. Phải 

mất khoảng hơn một giờ mới vƣợt qua đƣợc khoảng cách địa lý đó để đến 

trƣờng PTDT bán trú TH, THCS Bắc Ái I. 

Căn cứ vào Báo cáo Thống kê THCS năm học 2020-2021 của trƣờng 

PTDTBT-TH&THCS B.A gửi Phòng GD-ĐT huyện Tràng Định và Báo cáo 

tổng kết năm học 2021 – 2022 của phòng GD và ĐT huyện Tràng Định, 

chúng tôi thống kê lại để dễ khảo sát, so sánh các nhân tố liên quan đến đối 

tƣợng nghiên cứu của luận án, nhƣ đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh và cơ 

sở vật chất điều kiện dạy học [Phụ lục 1.3.2] 

Tổng số học sinh THCS của trƣờng chỉ có 53 em; 100% các em là ngƣời 

DTTS, trong đó lớp 6 có 14 HS; lớp 7 có 15 HS; lớp 8 có 14 HS; lớp 9 có 10 

HS. Nhƣ thế, toàn bộ số học sinh THCS của trƣờng chỉ tƣơng đƣơng một lớp 

của trƣờng THCS ở thành phố, ở đây là 4 lớp: 6,7,8,9. 

Dành cho cấp THCS có 4 phòng học, không có phòng đa năng phục vụ 

học tập. Các phòng Thƣ viện và Phòng thiết bị giáo dục dạy học là chung cho 

toàn trƣờng liên cấp này. Không có phòng hỗ trợ học tập cũng không có 

phòng dành cho hoạt động Đoàn – Đội và phòng truyền thống.  

Về cơ cấu đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, trƣờng 

PTDTBT-TH&THCS B.A có Hiệu trƣởng, Hiệu phó, 18 giáo viên và 3 nhân 

viên hành chính. Trong số giáo viên có 16 ngƣời đạt chuẩn trình độ đào tạo và 

2 ngƣời chƣa đạt (dƣới chuẩn), đó là 01 giáo viên âm nhạc và 01 giáo viên mỹ 

thuật. Nhƣ thế, khác với nhiều trƣờng ở vùng đô thị, trƣờng này không thiếu 

giáo viên mà thiếu học sinh. Đây là đặc thù của các trƣờng phổ thông vùng 

sâu vùng xa của các tỉnh miền núi phía Bắc. 
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Phỏng vấn cô giáo Lƣơng Thị H, Hiệu trƣởng Trƣờng PTDT bán trú TH, 

THCS Bắc Ái I. Cô Hiệu trƣởng cho biết, trƣờng có tất cả 11 lớp (gồm cả 3 

cấp: 2 lớp mầm non, 5 lớp TH, 4 lớp THCS. Phân bổ số học sinh: 44 HS khối 

Mầm non, 84 HS khối TH, 50 HS khối THCS. Có 2 GV nhạc, là thầy Lý 

Quang Tr và cô Hoàng Hồng Nh (cả 2 đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi), 

trong đó phân công cô Nh làm Tổng phụ trách, chỉ dạy nhạc 10 tiết/tuần. 

Trong 2 giáo viên nhạc, một ngƣời đã có trình độ đại học, một ngƣời có bằng 

Cao đẳng SP Lạng Sơn (đang học tiếp Đại học hệ vừa học vừa làm).  

Trao đổi với thầy Tr, thầy cho biết, trƣờng PTDT bán trú TH, THCS Bắc 

Ái I không có phòng dành riêng cho môn âm nhạc; tuy nhiên có trang bị đàn, 

loa kết nối bluetooth; cụ thể có 6 lớp kết nối internet (có màn hình TIVI tại 

lớp. Thầy Tr cũng thƣờng xuyên sử dụng đàn trên lớp. Bản thân thầy không 

thấy khó khăn trong việc sử dụng đàn, ngƣợc lại, thầy cho rằng ĐP ĐT đã hỗ 

trợ cả thầy và trò rất hiệu quả trong dạy học các nội dung của bộ môn Âm 

nhạc. Kể cả việc thầy dạy gộp hai cấp TH và THCS cũng không cảm thấy 

phức tạp hơn bao nhiêu. Khó khăn trong dạy học âm nhạc ở đây là học sinh 

nhút nhát, chậm, có khi thầy cô yêu cầu hát, học sinh không hát, dù là hát đơn 

hay hát nhóm. Điều kiện học sinh nhƣ vậy, cách đánh giá kết quả học tập đối 

với học sinh trong môn Âm nhạc theo 2 mức Đạt và Không đạt ở đây là phù 

hợp. Chƣơng trình sách âm nhạc mới ở đây (THCS) đang áp dụng cho lớp 6, 

theo bộ sách Kết nối tri thức, còn lớp 7 đang dạy thử nghiệm. 

2.4.2.2. Về quan điểm và góc nhìn của nhà quản lý 

Phỏng vấn Trƣởng phòng GD-ĐT huyện Tràng Định, cô Nông Thúy H, 

còn rất trẻ (sinh năm 1982).  

Phòng GD đƣợc bố trí cùng một khu đầu não hành chính của huyện, gồm 

Huyện Ủy, Hội đồng Nhân dân, UB Nhân dân, Mặt trận tổ quốc, tại trung tâm 

thị trấn Thất Khê - Tràng Định. Thị trấn cách thành phố Lạng Sơn 63 km về 

phía Tây Bắc, đƣờng sang Bắc Kạn, ven theo biên giới Việt Trung.  
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Cô H cho biết, huyện Tràng Định có 26 trƣờng THCS, trong đó có 16 

trƣờng liên cấp; Đặc thù vùng núi cao, địa bàn rộng, dân cƣ thƣa thớt nên 

huyện có loại trƣờng liên cấp ngoài hệ thống trƣờng mà nhà nƣớc quy định, 

(hình nhƣ cả nƣớc không đâu có), đó là tích hợp cả mầm non, TH, THCS làm 

một. Cả tỉnh có 7 trƣờng liên cấp kiểu đó thì huyện Tràng Định chiếm 6 trƣờng 

liên cấp nhƣ vậy, vì không thể tách đƣợc. Nếu tách mầm non ra thành các 

nhóm trẻ nhƣ dƣới thành phố, học phí cao, bà con không gửi trẻ, mà với một 

nhóm trẻ, ít cháu, không thể tổ chức một trƣờng độc lập đƣợc, đành phải để 

tích hợp với trƣờng TH; tuy nhiên, điều đó không hiển thị trong tên trƣờng. 

Chẳng hạn, trong trƣờng PTDT bán trú TH và THCS Bắc Ái I có cả khối mầm 

non.  Vì vậy tên trƣờng là liên 2 cấp nhƣng thực ra là liên 3 cấp. Sắp tới, để cho 

đúng luật Giáo dục, cần phải tách mầm non khỏi tiểu học, huyện sẽ thực hiện 

phƣơng án tích hợp các trƣờng mầm non liên xã, chấp nhận việc sẽ có nhiều 

cháu không đƣợc đến lớp vì nhà cách quá xa trƣờng.  

Huyện có cả trƣờng PTDTNT và PTDTBT; sự khác biệt không chỉ ở 

hình thức bán trú và nội trú mà còn ở cơ chế quản lý, chế độ chính sách đƣợc 

hƣởng của giáo viên cũng nhƣ học sinh. Các trƣờng PTDTBT thƣờng liên cấp 

TH & THCS, không có liên cấp với THPT. Nếu nhƣ trƣờng PTDTNT đƣợc 

hƣởng 100% trợ cấp (tiền ăn và sinh hoạt phí) của Nhà nƣớc, chịu sự quản lý 

trực tiếp của Sở GD-ĐT (trực thuộc tỉnh) thì PTDTBT chỉ đƣợc hƣởng 50% 

trợ cấp của Nhà nƣớc và do cấp huyện quản lý (trực thuộc huyện). Chế độ cho 

giáo viên, ở trƣờng nội trú đƣợc hƣởng chế độ theo khu vực vùng miền (vùng 

đặc biệt khó khăn khác với vùng khó khăn), là trƣờng chuyên biệt, nên có chế 

độ riêng, chế độ quản trú, phụ cấp vùng miền v.v... Trƣờng DT nội trú có 2 

cấp THCS và THPT, về mặt nội dung, chƣơng trình, chất lƣợng chuyên môn 

giảng dạy, cấp THPT do tỉnh (Sở GD-ĐT) trực tiếp chịu trách nhiệm, cấp 

THCS giao cho huyện (Phòng GD-ĐT). Về tuyển sinh ở các trƣờng này thì 

Sở và Phòng phối hợp thực hiện. Huyện có 9 trƣờng PTDTBT, chỉ có 1 
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PTDTNT, vì có 11/22 đơn vị xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Xã nào có đủ 

số lƣợng học sinh và các dữ kiện qui định là huyện tổ chức thành lập trƣờng 

PTDTBT. Trƣờng đông nhất trong số trƣờng PTDTBT (3 cấp: mầm non, TH 

và THCS) chỉ có khoảng gần 200 học sinh (Vd: Trƣờng Bắc Ái I có khoảng 

180 HS); Trƣờng ít nhất khoảng trên dƣới 100 HS. Có trƣờng nhỏ đến mức: 

cả xã, trong năm học, trƣờng TH chỉ tuyển sinh đƣợc 5-7 em, nếu lấy sang 

trƣờng PTDTBT thì lớp chỉ còn 2-3 em hoặc không còn điểm trƣờng TH đó 

nữa. Trƣờng hợp này, Phòng GD báo cáo huyện đƣa sang trƣờng PTDTNT 

hết. Năm ngoái có 2 trƣờng còn khuyết hẳn một khối lớp vì cho ra trƣờng 

PTDTNT hết. Hằng năm, xây dựng kế hoạch phổ cập đều phải dựa vào tình 

hình thực tế biến động số lƣợng học sinh. Địa bàn rộng, học sinh thƣa thớt, 

không mở trƣờng thì học sinh không có nơi để học/không đi học, không hoàn 

thành phổ cập, mà mở trƣờng thì thực sự khó khăn (có phải nhƣ ở Hà Nội, 

đầu phố một trƣờng mầm non, cuối phố một trƣờng mầm non mà vẫn còn 

hàng trăm cháu không đƣợc vào trƣờng công đâu). Thế nên vừa rồi Dự thảo 

Thông tƣ mới của Bộ GD-ĐT về Qui định định mức biên chế tính trên số học 

sinh bị hầu hết các trƣờng vùng núi, biên giới hải đảo góp ý là “không phù 

hợp” với đặc thù vùng miền. Ví dụ trƣờng Bắc Ái chỉ có 60 HS THCS (mỗi 

lớp chỉ xấp xỉ 15 HS), nếu tính theo Dự thảo thông tƣ mới thì chỉ đƣợc 2 GV 

THCS, trong khi đó, với 4 lớp, tính theo định mức cũ đƣợc 9 GV; mà với số 

GV này còn không đảm bảo nên Phòng có sự phân công GV dạy liên trƣờng ở 

những môn mà số tiết ít, GV chƣa đủ số giờ dạy. Dạy một trƣờng chƣa đủ 

định mức là phải dạy 2 đến 3 trƣờng. Ví dụ GV âm nhạc dạy chƣa đủ định 

mức, mà trƣờng chƣa có GV một số môn thì Phòng tổ chức lớp để GV nhạc 

đi học/bồi dƣỡng thêm (về Công nghệ hay Giáo dục công dân) để dạy cho đủ 

số giờ. Tóm lại là, trƣờng qui mô nhỏ quá, khó cho Phòng trong việc sắp xếp 

GV. Tuy nhiên dù qui mô nhỏ, mỗi trƣờng đều có một giáo viên âm nhạc (có 

đủ), thậm chí có 2, để một GV nhạc làm Tổng phụ trách Đội. Mặt đƣợc nữa, 
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tuy ở vùng sâu vùng xa nhƣng hiện nay, mạng viễn thông đều đƣợc phủ kín, 

các trƣờng đều có thể kết nối, giảng dạy bằng các phƣơng tiện hiện đại đƣợc.    

Nhận xét chung 

Tƣơng tự tình trạng nhƣ tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn, ở Lạng Sơn 

cũng có sự chênh lệch khá lớn về mọi mặt giữa một trƣờng THCS ở vùng đô 

thị với một trƣờng THCS ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là về số học sinh, tỷ lệ 

học sinh DTTS, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. 

Bảng 2.4.2: So sánh 2 trường KV I và KV III ở Lạng Sơn 

     Điều     

   kiện GD   

                           

Địa bàn 

Số học sinh Cơ sở vật chất Giáo viên 

Lớp 

6 

Lớp 

7 

Lớp 

8 

Lớp 

9 

Phòng 

học 

Phòng 

Hỗ trợ 

học tập 

Đạt 

chuẩn 

Chƣa 

chuẩn 

KVI 259 271 260 269 24 06 39/45 6/45 

KVIII 14 15 14 10 04 0 16/18 2/18 
 

Tóm lại: Có sự chênh lệch quá lớn về mọi mặt giữa một trƣờng THCS ở 

vùng thuộc KVI (thành phố, thị xã) với một trƣờng THCS ở vùng thuộc 

KVIII (vùng sâu vùng xa) đặc biệt là lƣợng học sinh, cơ sở vật chất và đội 

ngũ giáo viên. Sự chênh lệch đặc biệt rõ rệt hơn khi so sánh hai trƣờng THCS 

ở tỉnh Lạng Sơn. 

2.5. Nhận xét về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và sử dụng đàn phím 

điện tử 

Cơ sở vật chất cần thiết cho sử dụng ĐPĐT vào dạy học âm nhạc trong 

nhà trƣờng bao gồm các điều kiện tối thiểu để giáo viên có thể sử dụng đàn, 

nhƣ: nguồn điện ổn định (220 volt), phòng học (chuyên dụng) và ĐPĐT với 

đầy đủ các phụ kiện kèm theo (Addapter, chân đàn...). 

2.5.1. Trường, lớp, phòng học âm nhạc và trang bị đàn phím điện tử 

Trƣờng học là một loại công trình cơ sở quan trọng của sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo của đất nƣớc. Trƣớc khi xây dựng công trình trƣờng học, các 



84 

 

nhà quản lý giáo dục phải tính đến đặc điểm vùng miền, qui mô dân số, vị trí 

đặt điểm trƣờng phù hợp với khu vực tập trung dân cƣ, giao thông thuận tiện 

và an toàn về môi trƣờng tự nhiên, có dự tính trƣớc mức độ phát triển dân số 

và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 

v.v... Các trƣờng THCS, nơi chúng tôi lựa chọn khảo sát đều đảm bảo các yếu 

tố cơ bản vừa nêu. Mặc dù vậy, do đặc điểm dân cƣ và điều kiện phát triển, cơ 

sở trƣờng THCS ở mỗi tỉnh, mỗi vùng có những nét riêng về cả thuận lợi lẫn 

khó khăn. 

Phòng học môn âm nhạc là phòng chuyên sử dụng cho giảng dạy học tập 

và các hoạt động âm nhạc ở trƣờng phổ thông. Do đặc thù của việc dạy và học 

âm nhạc, những phòng học thông thƣờng dành cho các lớp đại trà (học các 

môn văn hóa phổ thông) không thích hợp để sử dụng vào công việc dạy âm 

nhạc. Đặc thù đó bao gồm: (1) Cần các thiết bị chuyên dụng về âm thanh, 

hình ảnh; (2) Cần các dụng cụ, công cụ tạo âm thanh (nhạc cụ); (3) Tạo tiếng 

ồn rất lớn khi thực hiện dạy và học. Nhiều giáo viên các môn toán, ngữ văn, 

ngoại ngữ... phàn nàn rằng họ không thể dạy đƣợc, giọng thuyết trình của cô 

giáo bị tiếng hát át đi, học trò thì nghe hát là chính (dù muốn hay không), 

không nghe thấy/không biết cô giáo giảng cái gì. Đặc biệt khó chịu khi đang 

say sƣa truyền đạt một nội dung kiến thức quan trọng cho học trò, bỗng bị cắt 

ngang bởi tiếng ồn mà chẳng thể nào can thiệp đƣợc, bởi họ (giáo viên âm 

nhạc) cũng đang thực hiện nhiệm vụ. 

2.5.1.1. Các trường Trung học cơ sở khu vực đô thị  

Khu vực đô thị đƣợc hiểu là nơi tập trung dân cƣ, chủ yếu sinh sống 

bằng các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm hành chính, kinh tế, 

văn hóa của một vùng lãnh thổ, một địa phƣơng. Theo đó, các trƣờng THCS 

khu vực đô thị vùng núi gồm các trƣờng ở thành phố, ở thị xã, thị trấn, thuộc 

các tỉnh miền núi. 
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Trƣờng THCS Lê Quý Đôn thành phố Tuyên Quang; Trƣờng THCS 

Chi Lăng, thành phố Lạn Sơn, Trƣờng THCS Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn. Đó là những trƣờng THCS tiêu biểu về chuẩn quốc gia về giáo dục ở 

cấp học này về mọi phƣơng diện, từ cơ sở vật chất, số lớp học tƣơng ứng với 

số học sinh, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, có truyền thống đạt thành 

tích dạy và học hàng năm, số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 

cấp quốc gia. Các trƣờng THCS ở đô thị thƣờng có khuôn viên rộng rãi, địa 

thế đẹp, các khu nhà 3 hoặc 4 tầng bố trí sát tƣờng bao thành hình chữ L 

hoặc chữ U để khoảng rộng ở giữa làm sân trƣờng. Trƣờng đảm bảo đủ lớp 

học cho cả 4 khối (6,7,8,9), mỗi khối khoảng 4-5 lớp, mỗi lớp trên dƣới 40 

học sinh. Mỗi trƣờng có số lớp trung bình nhƣ thế (khoảng 16-20 lớp) chỉ 

cần một giáo viên âm nhạc là đủ (căn cứ số giờ dạy qui định mỗi tuần đối 

với một giáo viên cấp THCS). 

Hầu hết các trƣờng đạt chuẩn quốc gia nêu trên có dành phòng học riêng 

dạy môn âm nhạc, đƣợc chọn trong số các phòng rộng nhất. Trong phòng có 

máy chiếu, có màn hình, có trang âm đơn giản (ở mức có thể hát Karaoke 

đƣợc), có chân đàn, để đàn Electronic Keyboard cố định. Tuy nhiên, phòng 

học nhạc này vẫn liền với hệ thống phòng học các môn khác, khó có thể coi là 

“phòng chức năng”. Nhƣ thế có nghĩa là mỗi khi hoạt động, các phòng học 

khác trong phạm vi cả khu nhà học 3-4 tầng với hàng chục lớp học khác nhau 

vẫn bị ảnh hƣởng tiếng ồn. Âm thanh là hiện tƣợng vật lý không chỉ lan 

truyền trong không khí mà còn lan truyền qua các vật liệu cứng. 

Mặt khác, ngoài các thiết bị kể trên, phòng học nhạc không có các dụng 

cụ tạo âm thanh (nhạc cụ) nào khác. Có thể do chƣa thấy cần thiết, có thể do 

không có chỗ để. Một số nơi có treo hình ảnh nhạc sĩ hoặc dấu hiệu riêng 

(khóa son hoặc nốt nhạc dán lên tƣờng) cho thấy đây là phòng học nhạc.  

Nhƣ mô tả, các trƣờng THCS ở thành phố, thị xã có phòng học tốt hơn 

so với các trƣờng ở vùng sâu vùng xa trong cùng một tỉnh. 
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2.5.1.2. Các trường Trung học cơ sở vùng sâu vùng xa 

Vùng sâu vùng xa là các vùng khó khăn hặc đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định của Chính phủ, thuộc địa bàn các xã miền núi hải đảo/miền biển, 

miền biên giới, vùng dân tộc ít ngƣời cƣ trú. Các điểm trƣờng vùng sâu vùng 

xa mà chúng tôi khảo sát gồm: Trƣờng THCS Quyết Thắng, xã Quyết Thắng, 

huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang; Trƣờng THCS Quân Hà, xã Quân Hà, 

huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Cạn; Trƣờng Phổ thông dân tộc bán trú TH, 

THCS Bắc Ái I, xã Đề Thám (vùng 135), huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn.   

Hầu hết các trƣờng THCS nêu trên có qui mô nhỏ, ít học sinh, ít lớp. Có 

lẽ lo lắng thƣờng trực của ngành giáo dục các địa phƣơng này và các thầy cô 

giáo các trƣờng là làm sao có đủ học sinh tối thiểu để trƣờng có thể tồn tại, 

hoạt động. Nhiều khi, thiếu học sinh, ngƣời ta phải ghép nhiều cấp học vào 

một trƣờng. Điển hình nhƣ trƣờng Phổ thông dân tộc bán trú TH, THCS Bắc 

Ái I nêu trên, tên trƣờng thể hiện liên 2 cấp nhƣng thực tế, trƣờng còn ghép cả 

khối mầm non, tức là liên 3 cấp, mà tổng học sinh cả 3 khối mầm non, TH và 

THCS mới chƣa đến 200 em (chính xác là 178 em). Tình trạng đó khiến các 

phòng học không ổn định, phải điều động, luân chuyển liên tục; các trƣờng đó 

chƣa có phòng dành riêng để dạy âm nhạc, và tất nhiên BGH chƣa nghĩ đến 

chuyện cần có phòng chức năng dành riêng cho dạy học âm nhạc. 

Trƣờng THCS Quyết Thắng có 8 lớp, mỗi khối 2 lớp; một GV nhạc, cô 

D (cô có năng lực, làm việc rất tốt, kiêm cả Tổng phụ trách Đội). Sinh năm 

1980, sinh viên khóa 31 Trƣờng CĐSPNHTW (nay là ĐHSP Nghệ thuật 

Trung ƣơng). Các trƣờng PT bên cạnh, GV nhạc học ở Thái Nguyên hoặc ở 

Việt Trì. Trƣờng thuộc xã vùng 135 (vùng III, các GV gọi lóng là “điểm tối” 

hoặc “vùng tối”), cơ ngơi mới đƣợc xây năm 2021, trƣớc khổ lắm, vách đất 

tƣờng lửng mái phibro xi măng. Đàn, do GV tự mua sắm; ĐPĐT nhà trƣờng 

trang bị từ năm 2002 (Yamaha 290) đã hỏng từ lâu. Không có phòng dành 
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riêng cho dạy nhạc (không phòng chức năng). Học sinh thích văn nghệ, nhiều 

em có năng khiếu, cô D tổ chức đƣợc một đội văn nghệ của trƣờng để tham 

gia các hoạt động bề nổi và có thể đi hội diễn các trƣờng THCS.  

Trƣờng Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Bác Ái I, xã Đề Thám, 

huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn. Hiệu trƣởng: cô Lƣơng Thị H; toàn trƣờng 

có 11 lớp: 2 lớp mầm non (44 em), 5 lớp TH (84 em), 4 lớp THCS (50 em). 

Nhƣ thế, số HS của cả cấp THCS chỉ bằng một lớp ở trƣờng THCS khu vực 

đô thị. Có 2 GV âm nhạc (trong đó 1 Tổng phụ trách đội); Trình độ GV âm 

nhạc (1 đại học, 1 cao đẳng, học trƣờng CĐ Sƣ phạm Lạng Sơn). Không có 

phòng dành riêng cho dạy nhạc. Cô hiệu trƣởng không hình dung đƣợc có 

một phòng gọi là phòng dạy nhạc. Tại đây có kết nối mạng, có 6 lớp dùng 

đƣợc màn hình, máy tính. Giáo viên nhạc có sử dụng đàn trên lớp. Hai GV 

nhạc đều đạt danh hiệu GV giỏi. Thầy Ch còn đƣợc mời hƣớng dẫn nghiệp vụ 

cho các giáo viên nhạc ở các trƣờng khác trong huyện. Học sinh rụt rè, ngại 

giao tiếp, khó cho các thầy cô dạy nhạc, bố trí hát theo nhóm để dạy cũng còn 

khó. Việc đánh giá chất lƣợng học âm nhạc không chấm điểm mà theo 2 mức 

Đạt và Không đạt. Lớp 6 đang thực hiện dạy âm nhạc theo chƣơng trình mới 

(bộ sách Kết nối tri thức); lớp 3 với lớp 7 đang thực nghiệm. 

Trƣờng THCS Quân Hà, Quân Hà, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông tỉnh 

Bắc Kạn, nhƣ đã thống kê, vào thời điểm 2021 chỉ có 6 lớp, gồm: 2 lớp 6 (50 

HS), 1 lớp 7 (33 HS), 1 lớp 8 (32 HS) và 2 lớp 9 (52 HS). Tổng số học sinh cả 

trƣờng là 166 em, chỉ có 2 học sinh ngƣời Kinh, 164 em là ngƣời DTTS. 

Trƣờng có 8 phòng dành cho lớp học, 1 thƣ viện, 1 phòng hoạt động Đoàn-

Đội, 1 phòng thiết bị dạy học. Điều kiện nhƣ vậy, trƣờng không có phòng 

dành riêng cho dạy và học nhạc, cũng chƣa nghĩ tới đề xuất xây riêng phòng  

chức năng cho môn âm nhạc.  

Nhƣ thế, các trƣờng KVIII đều đã đƣợc xây kiên cố, tuy nhiên, quy mô  
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nhỏ hơn nhiều so với các trƣờng ở đô thị, do số học sinh chỉ bằng khoảng ¼. 

Mỗi khối lớp chỉ có 1 lớp và mỗi lớp khoảng trên dƣới 30 học sinh. Bởi vậy, 

chỉ cần hai dãy nhà 2 tầng, mỗi dãy 8 phòng học là đủ.    

Hầu hết các trƣờng trên địa bàn tỉnh (ở tất cả các khu vực) đều có đầy đủ 

phòng học kiên cố và một số phòng phục vụ hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, 

hầu nhƣ tất cả đều không bố trí phòng chức năng riêng cho giáo dục âm nhạc, 

mỹ thuật. Bắc Kạn cũng tƣơng tự nhƣ bên Tuyên Quang, hay Lạng Sơn, hầu 

hết các trƣờng THCS đều không có phòng chức năng dành riêng cho giáo dục 

âm nhạc. Các giáo viên nhạc vẫn dạy trên các phòng học thông thƣờng, vẫn 

phải mất thời gian cho sắp đặt công cụ nghe nhìn và chuẩn bị nhạc cụ trong 

khoảng thời gian truyền thụ kiến thức của một tiết thực dạy. Một điều tƣơng 

tự nữa, các giáo viên (trừ các trƣờng Dân tộc nội trú) đều phải tự mua sắm 

đàn và dụng cụ giảng dạy âm nhạc khác. 

Một số trƣờng ở trung tâm và trƣờng Dân tộc nội trú, nhờ chính sách ƣu 

tiên và nhờ công tác xã hội hóa giáo dục, toàn bộ các phòng học và các 

phòng bộ môn, thƣ viện đều đƣợc trang bị điều hòa, hệ thống máy chiếu đạt 

tiêu chuẩn. 

Theo Thông tƣ 13 của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2020, 

quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các trƣờng trong hệ thống trƣờng phổ 

thông các cấp theo 3 mức: mức tối thiểu, mức độ 1 và mức độ 2. Ở mức tối 

thiểu, tiêu chuẩn cơ sơ vật chất của trƣờng THCS là phải có ít nhất 01 phòng 

dạy âm nhạc (Điểm b, khoản 2, điều 14). Thông tƣ qui định chung, không 

phân biệt các loại phòng học, do đó có thể hiểu phòng học bộ môn Âm nhạc, 

phòng học bộ môn Mỹ thuật và phòng học bộ môn Công nghệ không khác 

nhau về trang bị (tức là đủ bàn ghế, bảng, hệ thống đèn và hệ thống quạt, theo 

điểm a, khoản 2, điều 14 Thông tƣ 13). Nhƣ thế, Thông tƣ chƣa tính đến đặc 

thù của việc dạy học bộ môn Âm nhạc trong quy định điều kiện cơ sở vật chất 

tối thiểu. Tuy nhiên, trong quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ tối 
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thiểu của trƣờng THCS, có điều khoản bắt buộc trƣờng phải có ít nhất 01 

phòng đa chức năng. Đây có thể là điểm mở/lối thoát cho việc giải quyết tiếng 

ồn trong giờ học bộ môn Âm nhạc. Thông tƣ có quy định về phòng đa chức 

năng là “phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, đƣợc lắp đặt các 

thiết bị tin học, âm thanh, trình chiếu và các thiết bị khác để sử dụng chung 

cho nhiều môn học và các hoạt động giáo dục khác” (khoản 8 điều 2 Thông tƣ 

13). Phòng đa chức năng, nếu đƣợc tách khỏi hệ thống phòng học thƣờng và 

có thêm vật liệu cách âm thì hoàn toàn có thể đáp ứng các yêu cầu đặc thù cho 

giảng dạy âm nhạc, tránh ảnh hƣởng đến các môn học khác cùng giờ học. 

Trên thực tế, sau khi khảo sát, chúng tôi nhận thấy, chƣa một trƣờng 

THCS nào ở các điểm/địa bàn khảo sát có phòng đa chức năng đủ tiêu chuẩn 

gọi là chức năng đáp ứng đƣợc các yêu cầu từ đặc thù môn học Âm nhạc. 

Thực trạng này phổ biến từ các trƣờng ở KVIII với điều kiện còn khó khăn 

nhiều mặt đến các trƣờng KVI với điều kiện thuận lợi. Chỉ một số các trƣờng 

KVI có phòng học riêng dành cho dạy học âm nhạc, đáp ứng tiêu chuẩn ở 

Thông tƣ 13, nhƣng vì vẫn gắn liền với hệ thống phòng học chung với các 

môn học khác nên chƣa đáp ứng đƣợc các điều kiện đặc thù, nhất là việc khắc 

phục tiếng ồn làm mất tập trung vào các môn học khác.  

Có thể có một số trƣờng khác ở trung tâm đô thị và trƣờng Dân tộc nội 

trú, ngoài phạm vi khảo sát của chúng tôi, nhờ chính sách ƣu tiên và nhờ công 

tác xã hội hóa giáo dục, đã đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn cơ sở vật chất ở các mức 

theo Thông tƣ 13; nghĩa là có đủ các khối phòng học, nhất là phòng đa chức 

năng với đầy đủ trang thiết bị và khối các phòng phụ trợ. Tuy nhiên, trong 

phạm vi khảo sát, chúng tôi chƣa thấy cơ sở trƣờng nào đáp ứng đủ các tiêu  

chuẩn quy định tại Thông tƣ 13/2020/TT-BGDĐT. 

2.5.1.3. Tình hình trang bị đàn phím điện tử 

Thông tƣ 13/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

trƣờng học, không đề cập đến các trang bị học cụ giáo cụ chuyên biệt, vì thế 
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không có câu chữ nào về ĐP ĐT. Chúng tôi cũng không tìm đƣợc một văn 

bản quản lý Nhà nƣớc nào qui định về trang bị cũng nhƣ sử dụng ĐP ĐT 

trong dạy học âm nhạc phổ thông.  

Tuy nhiên, sau đợt khảo sát các trƣờng THCS vùng núi phía bắc, các 

thông tin thu đƣợc cho thấy:  

Về trang bị, phân bổ ĐPĐT: các trƣờng THCS ở khu vực đô thị, nhất là 

ở các trƣờng đạt chuẩn quốc gia và các trƣờng Dân tộc nội trú đều trang bị 

đàn cho giáo viên nhạc. Chẳng hạn, trƣờng THCS Lê Quý Đôn ở thành phố 

Tuyên Quang mua đàn KORG Pa 700, loại đàn rất tốt để cho giáo viên âm 

nhạc lên lớp.  

Các trƣờng ở khu vực vùng sâu vùng xa, thời kỳ đầu triển khai môn âm 

nhạc trong chƣơng trình phổ thông, giáo viên cũng đƣợc trang bị ĐPĐT. Nhìn 

chung thiết bị công cụ dạy nhạc đƣợc trang bị chỉ ở mức bình thƣờng, lớn hơn 

nhƣ đàn Electronic Keyboard loại tốt thì không phải trƣờng nào cũng trang bị 

cho giáo viên, hoặc từng có (dự án cấp piano điện cho các trƣờng TH) nhƣng 

đã bị hỏng; giáo viên có nhu cầu thì thƣờng phải tự mua sắm/trang bị. Ở tỉnh 

Bắc Kạn, khoảng 80% các trƣờng liên cấp hiện vẫn có đàn dùng chung, nhiều 

cô giáo chƣa biết sử dụng đàn, ngay cả thầy giáo cũng chỉ đánh đàn tàm tạm, 

chƣa sử dụng ở mức thành thạo (theo đánh giá của cán bộ quản lý GD huyện 

Bạch Thông). 

2.5.2. Đội ngũ giáo viên âm nhạc và việc sử dụng đàn phím điện tử 

2.5.2.1. Đội ngũ giáo viên âm nhạc 

Tất các trƣờng THCS riêng biệt đều có giáo viên âm nhạc. Một số 

(không nhiều) trƣờng lớn ở trung tâm với sĩ số trên 1000 học sinh, đƣợc phân 

bổ 02 giáo viên âm nhạc. Có trƣờng hợp giáo viên âm nhạc phải đi dạy tăng 

cƣờng cho các điểm trƣờng vùng cao (luân phiên, nhiều điểm, không cố định 

điểm trƣờng nào) vì không đủ giờ dạy theo định mức, do trƣờng có hơn 01 

giáo viên âm nhạc. 
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Một số trƣờng liên cấp TH, THCS, giáo viên âm nhạc có thể tính vào 

biên chế TH nhƣng dạy âm nhạc cả hai cấp TH và THCS. Trƣờng hợp này, 

trên danh sách giáo viên, THCS không có giáo viên âm nhạc nhƣng thực tế 

các lớp khối THCS vẫn đảm bảo có môn âm nhạc đƣợc giảng dạy (ví dụ, 

trƣờng PTDTBT TH, THCS Cao Minh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn). 

Hầu hết các giáo viên môn âm nhạc ở cấp THCS có trình độ đạt chuẩn, 

tức là đã có bằng cử nhân. Trên các địa bàn khảo sát, nhìn chung vẫn còn một 

số ít giáo viên có bằng cao đẳng, và số này thƣờng đƣợc bố trí trong danh 

sách  biên chế TH không có trong danh sách giáo viên THCS.  

Đa số các giáo viên âm nhạc có bằng cử nhân hệ vừa làm vừa học, chỉ 

một phần nhỏ có bằng cử nhân chính qui tại các cơ sở đào tạo Trƣờng Đại học 

SPNTTW và Khoa Nghệ thuật Trƣờng ĐHSP Hà Nội. Trƣớc khi theo học 

chƣơng trình Đại học, hệ vừa làm vừa học, các giáo viên đã có bằng Trung 

cấp âm nhạc hoặc Cao đẳng Sƣ phạm âm nhạc do các trƣờng Văn hoa nghệ 

thuật hoặc Cao đẳng Sƣ phạm trên địa bàn các địa phƣơng đào tạo và cấp 

bằng. Sự đa dạng cơ sở đào tạo, đa dạng chƣơng trình và điều kiện đào tạo 

khiến chất lƣợng giáo viên âm nhạc phổ thông cũng “đa dạng” theo. 

2.5.2.2. Về tình hình sử dụng đàn phím điện tử 

Mặc dù đã đạt chuẩn về mặt bằng cấp, năng lực sử dụng ĐPĐT của đa số 

giáo viên âm nhạc chƣa đạt yêu cầu theo nhƣ các tiêu chí về sử dụng ĐPĐT 

mà chúng tôi đã qui ƣớc ở chƣơng 1, gồm: Luyện ngón đàn; Soạn bài giảng; 

Hỗ trợ giảng bài trên lớp; Đệm hát và dựng tiết mục văn nghệ. Trên thực tế, 

việc sử dụng ĐPĐT hỗ trợ dạy và học môn Âm nhạc trên lớp và đệm hát, dàn 

dựng tiết mục văn nghệ diễn ra thƣờng xuyên hơn so với luyện ngón đàn và 

soạn bài giảng. Việc luyện ngón đàn và soạn bài giảng hoàn toàn phụ thuộc 

vào ý thức cá nhân của giáo viên. Họ sẽ thực hiện nếu thấy cần thiết và sẽ 

không bao giờ thực hiện nếu cho rằng không cần. Việc dùng ĐPĐT hỗ trợ dạy 
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học trên lớp và phục vụ chƣơng trình văn nghệ khác với luyện ngón và soạn 

giảng, có ý nghĩa quan trọng đối với bất cứ giáo viên âm nhạc THCS nào 

cũng nhƣ giáo viên âm nhạc phổ thông nói chung. Hai việc này gắn chặt với 

năng lực làm việc chuyên môn của giáo viên âm nhạc; là một trong những cơ 

sở chính để BGH, các đồng nghiệp cũng nhƣ học sinh đánh giá về khả năng 

của giáo viên.   

Các giáo viên âm nhạc mà chúng tôi gặp đều thú nhận rằng hầu nhƣ 

không bao giờ luyện ngón đàn. Họ chỉ “sờ” đến đàn khi có việc không thể 

không dùng đàn, chẳng hạn nhƣ dạy tập đọc nốt nhạc trên lớp, làm chƣơng 

trình văn nghệ cho trƣờng...  

Về sử dụng đàn để soạn, chuẩn bị bài giảng cũng vậy, hiện nay có thể sử 

dụng các thiết bị công nghệ, khai thác học liệu âm nhạc cho tất cả các cấp học 

phổ thông một cách đơn giản, giáo viên không dùng đàn nữa để đỡ phải “mệt 

đầu” (nhƣ cách họ chia sẻ). 

Việc sử dụng ĐPĐT hỗ trợ dạy học trên lớp là việc đƣợc duy trì hoạt 

động thƣờng xuyên hơn cả. Hầu hết các giáo viên âm nhạc dùng đàn làm 

điểm tựa cao độ trong dạy tập đọc nhạc và dạy học hát từng câu. Có lẽ đây là 

cơ sở duy nhất để có thể cho rằng ĐPĐT vẫn là công cụ thiết yếu trong dạy 

học âm nhạc phổ thông. Hoạt động này không khó, không yêu cầu kỹ năng 

ngón bấm học thuật (ngón bấm theo kỹ thuật đƣợc học trong trƣờng chuyên 

nghiệp), chỉ cần GV vẫn nhớ vị trí phím bấm tƣơng ứng với cao độ/tên nốt 

nhạc trong bài dạy, “mổ cò” ngón nào đó lên phím đàn cho đúng vị trí cũng 

đƣợc. Tất nhiên, nếu GV sở hữu kỹ thuật ngón bấm cơ bản thì tốt và đơn giản 

hơn nhiều. Rất tiếc, không có nhiều GV thực hiện đƣợc, và đó là hệ quả của 

việc không luyện ngón đàn.  

Việc sử dụng ĐPĐT đệm hát và dựng chƣơng trình văn nghệ là hoạt 

động chuyên môn âm nhạc không đơn giản. Giáo viên phải có năng lực nhất 
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định về sử dụng đàn và kiến thức nền tảng chung về âm nhạc và tƣ duy đạo 

diễn mới có thể thực hiện đƣợc. Không có nhiều giáo viên âm nhạc THCS sử 

dụng đƣợc ĐPĐT vào hoạt động này, cho dù họ đã đƣợc học cả học phần Dàn 

dựng chƣơng trình văn nghệ/nghệ thuật. Không may cho giáo viên âm nhạc 

phổ thông, đây lại là tiêu chí thƣờng đƣợc các nhà quản lý giáo dục lấy làm 

căn cứ để đánh giá khả năng sử dụng ĐPĐT, thậm chí đồng nghĩa với khả 

năng dạy âm nhạc của giáo viên. Trong thâm tâm các nhà quản lý, giáo viên 

âm nhạc nào biết dùng ĐPĐT  đệm hát, biết dàn dựng chƣơng trình văn nghệ 

cho nhà trƣờng thì đó là giáo viên có năng lực dạy nhạc tốt; giáo viên âm 

nhạc nào không làm đƣợc điều đó tức là không đủ năng lực cần thiết để dạy 

âm nhạc. Tuy nhiên, hiện tại môn âm nhạc chỉ đánh giá kết quả Đạt và Không 

đạt, cho nên giáo viên năng lực yếu cũng không ảnh hƣởng gì đến kết quả thi 

đua của nhà trƣờng. Ý kiến của một vị cán bộ quản lý GD cấp Phòng cho thấy 

khá rõ điều đó: “Ở Bắc Kạn hiện chỉ có thầy D, thầy V và vài thầy (dƣới 

thành phố) là biết sử dụng đàn Electronic Keyboard. Hầu hết các cô giáo 

không biết sử dụng đàn; bây giờ có máy tính, loa căm USB, nối mạng, có cơ 

sở làm nhạc beat, các cô càng lƣời, ỷ lại, không sử dụng đàn. Các cô không 

thể tự mình dùng đàn giảng dạy hoặc đệm cho một bài hát”. (NCS phỏng vấn 

tại Bắc Kạn ngày 26/5/2022) 

Những nhận xét khái quát của chúng tôi ở trên về thực trạng giáo viên 

âm nhạc THCS với việc sử dụng ĐPĐT là phổ biến chung, ở Lạng Sơn cũng 

không khác gì nhiều so với Tuyên Quang và Bắc Kạn. 

2.5.3. Sử dụng đàn phím điện tử của giáo viên qua giờ dạy học âm nhạc 

Trong quá trình nghiên cứu, NCS đã thực hiện khảo sát một số tiết dạy 

Âm nhạc tại lớp 6A và 6B trƣờng THCS Quyết Thắng, huyện Sơn Dƣơng, 

tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện theo quy trình lựa chọn sách giáo khoa của Sở 

GD&ĐT, hiện tại trƣờng THCS Quyết Thắng lựa chọn bộ sách Cánh diều do 
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tác giả Đỗ Thanh Hiên chủ biên để dạy học môn Âm nhạc cho học sinh khối 

lớp 6 của trƣờng. Chúng tôi sẽ quan sát, điều tra, phỏng vấn giáo viên và học 

sinh về sử dụng ĐPĐT theo từng nội dung của môn Âm nhạc áp dụng trong 

chƣơng trình THCS.  

2.5.3.1. Nội dung Hát 

Để dạy học sinh học hát ngoài việc dạy học sính hát đúng mà còn có thể  

kích hoạt một số học sinh có năng khiếu âm nhạc học hát hay, trau chuốt 

giọng hát giáo viên còn phải đặc biệt chú ý đến dạy học sinh lấy hơi đúng 

cách để có đủ hơi cho từng chữ trong câu hát.  Muốn làm đƣợc điều đó trong 

dạy học hát giáo viên cần phải sử dụng ĐPĐT để đánh mẫu câu luyện thanh 

cho học sinh luyện thanh để khởi động giọng trƣớc khi hát. Cách này vừa cải 

thiện chất lƣợng âm thanh giúp giọng hát thêm khỏe, thêm cảm xúc vừa giúp 

ngƣời hát nhận biết đƣợc âm vực của mình và lựa chọn bài hát phù hợp kiểm 

soát giọng tốt hơn.  

Trong qúa trình đi điền dã, thực tế dự giờ bản thân tôi nhận thấy các tiết 

dạy âm nhạc nội dung dạy hát một số giáo viên chƣa áp dụng đàn phím vào 

trong việc khởi động giọng hát cho học sinh, chƣa biết đàn lấy âm vực giọng 

để học sinh bắt đúng giọng điệu bài hát.  

Việc sử dụng đàn phím trong nội dung dạy hát giáo viên đánh giai điệu 

từng câu hát học sinh nghe sẽ bắt đúng cao độ của câu hát và hát một cách 

chính xác. Trong quá trình dạy học sinh hát, những chỗ có cao độ , trƣờng độ, 

tiết tấu khó học sinh thƣờng hay hát sai cô có thể dùng đàn đánh để học sinh 

hát theo đàn sửa sai hiệu quả nhất, nội dung học hát sẽ đạt kết quả tốt, gây 

đƣợc sự tập trung, chú ý, yêu thích học cho học sinh. Song số giáo viên sử 

dụng ĐPĐT vận dụng theo phƣơng pháp này còn nhiều hạn chế đôi khi đánh 

đúng cao độ lại sai tiết tấu và ngƣợc lại, đánh không có nhịp đệm thì đúng 

nhƣng khi cho nhịp đệm lại đánh sai nhịp… Nhìn chung  giáo viên chƣa đầu 
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tƣ thời gian vào luyện tập bài dạy, chuẩn bị bài dạy thực hành còn sơ sài còn 

có quan niệm cho rằng với thời đại công nghệ thông tin phát triển nhƣ hiện 

nay học sinh đƣợc nghe, đƣợc xem hát trên các ứng dụng công nghệ, tập theo 

hát sẽ đúng…Cụ thể trong chủ đề 1 – Âm nhạc lớp 6 tiết 1 học hát: Em yêu 

giờ học hát trong bộ sách Cánh diều do tác giả Đỗ Thanh Hiên chủ biên. 

 

Hoạt động giáo viên giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và nội dung của 

bài hát giáo viên đƣợc sử dụng nhạc cụ để đánh giai điệu cho học sinh nghe 

để học sinh cảm nhận đƣợc giai điệu Âm nhạc của bài hát, hiểu đƣợc ngôn 

ngữ âm nhạc cụ thể nội dung của tác giả muốn gửi gắm tình cảm của mình 

đối với các em song vì không thƣờng xuyên sử dụng và chơi đàn nên giáo 
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viên không lựa chọn phƣơng pháp gây hứng thú cho học sinh bằng việc đàn 

giai điệu và hát trực tiếp cho học sinh nghe để cảm nhận trƣớc rồi mới trả lời 

câu hỏi mà giáo viên đặt ra, cũng không kích thích đƣợc sự tập trung chú ý 

của học sinh, học sinh không đƣợc nhìn cô làm mẫu trực tiếp nên việc cảm 

nhận thể hiện sắc thái, cử chỉ điệu bộ hình thể, sắc thái tình cảm của tác 

phẩm không rõ ràng. 

Hoạt động dạy bài hát giáo viên cũng không cho học sinh luyện thanh 

khởi động giọng trƣớc khi học hát, giáo viên chủ yếu mở băng đĩa cho học 

sinh hát theo vì vậy những chỗ khó học sinh hát sai giáo viên cũng chƣa tách 

đƣợc riêng đàn giai điệu chỗ sai đó để sửa sai cho học sinh. 

Chính vì vậy hoạt động dạy hát không hiệu quả, học sinh hát theo thói 

quen nghe băng đĩa chƣa hát đúng cao độ, trƣờng độ còn hát theo kiểu tự do 

luyến láy làm biến tấu bài hát và không thể hiện đƣợc sắc thái trong bài hát….  

2.5.3.2. Nội dung Nghe nhạc 

Nội dung Nghe nhạc là một quá trình tìm hiểu, thấm nhuần tác phẩm âm 

nhạc một cách toàn diện về hình tƣợng, sắc thái cảm xúc, là phƣơng pháp đặc 

thù bởi vì âm nhạc chỉ có thể khơi gợi cảm xúc tới ngƣời nghe khi đƣợc trình 

diễn. Tác phẩm hay cũng cần ngƣời trình bày tốt mới truyền cảm tới ngƣời 

nghe. Chính vì thế nội dung Nghe nhạc giúp học sinh phát triển toàn diện giáo 

viên có các phƣơng pháp dạy cảm thụ âm nhạc đúng đắn, khoa học nhất.  

Phƣơng pháp dạy cảm thụ âm nhạc nhƣ một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp 

kích thích tƣ duy sáng tạo và dòng cảm xúc trong mỗi học sinh, rất nhiều kỹ 

năng trong cuộc sống đƣợc học sinh cảm thụ dễ dàng hơn nhờ có sự góp mặt 

của âm nhạc. Nghe nhạc học sinh đƣợc trau dồi sự nhạy cảm với âm nhạc, 

phát triển trí nhớ âm nhạc nâng cao mức độ tập trung… 

Thực tế nội dung dạy nghe nhạc tại các trƣờng THCS trên địa bàn khảo 

sát giáo viên chƣa đầu tƣ nhiều vào nội dung này, có rất nhiều phƣơng pháp 
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dạy nghe nhạc, nghe trực tiếp, nghe qua phƣơng tiện… song một số tác phẩm 

cổ điển, trích đoạn tác phẩm, trích đoạn ca khúc đa số giáo viên đều cho học 

sinh nghe qua các phƣơng tiện không nghe trực tiếp cô vừa chơi đàn vừa hát 

mô phỏng lại giai điệu âm thanh để học sinh cảm thụ. 

Nguyên nhân nội dung dạy nghe nhạc bằng phƣơng pháp dạy nghe trực 

tiếp còn chƣa đƣợc giáo viên áp dụng nhiều với lý do giáo viên sử dụng đàn 

còn hạn chế, việc chơi một tác phẩm cho học sinh nghe tiếng đàn trực tiếp của 

cô còn gặp nhiều khó khăn, có giáo viên đánh đƣợc giai điệu của tác phẩm 

nhƣng không đệm đƣợc hợp âm tay trái, hoặc đánh liên tục bị vấp, bị ngắt 

quãng không liền mạch tác phẩm… 

2.5.3.3. Nội dung Đọc nhạc 

Nội dung Tập đọc nhạc giúp học sinh hiểu biết nhiều hơn về nghệ thuật 

Âm nhạc thông qua việc ghi nhớ các nốt nhạc, ký hiệu âm nhạc. Học sinh sẽ 

đƣợc phát triển khả năng thị tấu, nghe và cảm thụ âm nhạc từ đó phát triển 

năng khiếu âm nhạc cho học sinh, giúp các em có một kiến thức cơ bản vững 

chắc về nhạc lý để làm nền tảng cho các em học tốt hơn  

chƣơng trình Âm nhạc các lớp sau tốt hơn. 

Dạy tập đọc nhạc ở THCS nhằm giúp cho học sinh biết và nhớ đƣợc tên 

các nốt nhạc, đọc đƣợc đúng cao độ, trƣờng độ và thể hiện một cách có diễn 

cảm các bài nhạc, biết cách gõ đệm nhằm phát triển khả năng nghe và cảm 

thụ âm nhạc cho học sinh. Nội dung Tập đọc nhạc còn hỗ trợ cho việc học 

hát, học lý thuyết âm nhạc cũng nhƣ các nội dung khác của môn Âm nhạc và  

tạo điều kiện để năng khiếu âm nhạc của các em phát triển. 

Về cách dạy Tập đọc nhạc, nhiều giáo viên thƣờng quan niệm nhƣ dạy 

một bài xƣớng âm ở các trƣờng chuyên nghiệp, họ yêu cầu học sinh phải tự 

đọc đúng cao độ trƣờng độ và thể hiện sắc thái của bài tập đọc nhạc hoặc giáo 

viên ra sức dạy học sinh theo lối truyền khẩu.  
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Giáo viên đọc nốt nhạc, học sinh tập đọc theo hoặc HS phải tự “vỡ bài” 

để tập đọc đúng cao độ, trƣờng độ. với cách dạy đó thật sự gây nên sự căng 

thẳng,  nặng nề làm cho học sinh ngại học phân môn này. Chính vì thế tiết 

dạy trở nên kém hiệu quả, không phù hợp với mục đích và yêu cầu dạy âm 

nhạc ở trƣờng phổ thông. 

Cách dạy thích hợp và hiệu quả nhất là khi dạy học sinh đọc cao độ, giáo 

viên dựa vào ĐPĐT để làm mẫu cho các em. Việc thể hiện trƣờng độ và tiết 

tấu phải đƣợc chuẩn bị bằng những bài tập về tiết tấu trong mỗi tiết học, bài 

học. Giáo viên dung ĐPĐT đánh mẫu từng câu ngắn cho học sinh nghe và 

đọc theo thật trôi chảy, chuẩn xác, sau đó ghép từng câu lại với nhau tạo 

thành bài hoàn chỉnh và kết hợp gõ nhịp, gõ phách. Cách dạy này giúp các em 

phát triển khả năng nghe và nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc. 

Trong quá trình đi thực tế và dự giờ giáo viên âm nhạc dạy chủ đề 1: Em 

yêu âm nhạc tiết 2 - luyện đọc gam đô trƣởng - tập đọc nhạc số 1 mặc dù 

trong giáo án giáo viên soạn có sử dụng đàn phím điện  tử, giáo viên đàn lấy 

cao độ chuẩn rồi hƣớng dẫn học sinh đọc gam Đô trƣởng đi lên và đi xuống 

theo các mẫu âm khác nhau. Nhƣng vì giáo viên không thƣờng xuyên sử dụng 

và chơi đàn nên việc đánh gam, đánh mẫu tiết tấu cũng chƣa đƣợc chôi chảy, 

chƣa biết cách lấy âm vực chuẩn để tất cả học sinh có thể đọc đƣợc cao độ 

của gam và của bài đọc nhạc….  
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2.5.3.4. Nội dung hướng dẫn, giới thiệu nhạc cụ 

Nội dung nhạc cụ trong chƣơng trình môn Âm nhạc xác định nhạc cụ tiết 

tấu đƣợc dạy cho tất cả học sinh. Trong thực tế một số trƣờng có thể lựa chọn 

dạy học nhạc cụ tiết tấu bằng: nhạc cụ gõ Việt Nam (trống nhỏ, song loan, 

thanh phách, ...), nhạc cụ gõ nƣớc ngoài (bell, maracas, tambourine, triangle, 

xylophone,…), động tác tay, chân (vỗ tay, giậm chân, búng ngón tay,…) hoặc 

các nhạc cụ tự làm. Nhạc cụ giai điệu là nội dung khuyến khích các trƣờng 

thực hiện khi đủ điều kiện về thiết bị dạy học, năng lực của giáo viên,... Nhà 

trƣờng có thể lựa chọn dạy học nhạc cụ giai điệu bằng nhạc cụ Việt Nam (sáo 

trúc, đàn t'rƣng,...) hoặc nhạc cụ nƣớc ngoài (kèn phím, ĐPĐT, recorder, 

ukulele, guitar,...).   

Học nhạc cụ làm phong phú về nội dung và môi trƣờng dạy học Âm 

nhạc. Học nhạc cụ giúp học sinh đƣợc học Âm nhạc bằng đa giác quan: mắt 

nhìn, tai nghe, tay đƣợc tiếp xúc và chơi nhạc cụ, ... Học nhạc cụ giúp học 

sinh đƣợc trải nghiệm và phát triển đƣợc các năng lực thực hành, cảm thụ, 

ứng dụng âm nhạc, góp phần phát triển năng khiếu âm nhạc. Nhiều học sinh 

không có khả năng ca hát, nhƣng có thể chơi đƣợc một nhạc cụ đơn giản, vì 

vậy nhạc cụ chính là phƣơng tiện để các em thể hiện đƣợc bản thân mình. Học 

nhạc cụ còn giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học và 

nhiều năng lực khác.  

Thực tế cho thấy trong quá trình đi điền dã, dự giờ bản thân tôi nhận thấy 

đa số giáo viên dạy âm nhạc tại các trƣờng THCS trên địa bàn các tỉnh miền 

núi phía Bắc phần thực hành nhạc cụ còn nhiều bất cập, hạn chế, giáo viên 

còn mắc nhiều lỗi khi sử dụng nhạc cụ trong quá trình dạy học và đặc biệt là 

không biết khai thác các tính năng trên ĐPĐT để gây sự lôi cuốn trong tiết 

học âm nhạc. Việc vận dụng để thực hiện nhiệm vụ, ứng dụng thực hiện 

nhiệm vụ cụ thể nhƣ dạy chủ đề 1 âm nhạc lớp 6 nội dung  hòa tấu nhạc cụ, 

hát bè, ứng dụng đệm cho bài hát  “Em yêu giờ học hát”, giáo đệm mẫu câu 
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hát đầu tiên rồi yêu cầu học sinh luyện tập đệm cho bài hát, giáo viên yêu cầu 

học sinh trình diễn theo nhóm song, tam, tốp ca, cá nhân… (có thể vừa hát 

vừa gõ đệm hoặc một nhóm hát, một nhóm gõ đệm,...), thể hiện tiết tấu bằng 

nhạc cụ gõ và động tác cơ thể  giáo viên yêu cầu học sinh đọc âm hình tiết tấu 

kết hợp vỗ tay: đen – đen – đen – lặng, đen – đen – đen – lặng. Giáo viên làm 

mẫu rồi yêu cầu các nhóm luyện tập với thanh phách và trống con. Giáo viên 

làm mẫu rồi yêu cầu các nhóm luyện tập với động tác cơ thể.  Hoặc cũng 

trong chủ  đề 1 lớp 6 nội dung hoạt  động yêu cầu học sinh tự tìm hiểu bài hoà 

tấu và các ngón bấm để chơi phần bè của mình. Giáo viên chơi mẫu từng bè 

nhạc cụ (giai điệu, gõ đệm), học sinh chú ý quan sát.  Giáo viên hƣớng dẫn 

ngón bấm, cách chơi cho từng bè rồi yêu cầu học sinh tập chơi ý từng nét 

nhạc, sau đó ghép nối các nét nhạc với nhau. Giáo viên yêu cầu từng bè trình 

diễn phần bè của mình. Giáo viên hƣớng dẫn các bè ghép với nhau từng nét 

nhạc. Giáo viên yêu cầu học sinh luyện tập rồi trình diễn bài hoà tấu theo tổ, 

nhóm, cặp. Song việc làm mẫu của cô chƣa chính xác khiến các em lúng túng 

còn làm chƣa đạt yêu cầu mong muốn của tiết học. 

 Ví dụ minh họa về hòa tấu nhạc cụ, hát bè: 

 

2.5.3.5. Nội dung Lý thuyết âm nhạc 

Lý thuyết âm nhạc đƣợc dạy trong chƣơng trình môn Âm nhạc là những 

kiến thức âm nhạc cơ bản, phổ thông và mang tính ứng dụng, làm nền tảng 

cho các hoạt động thực hành âm nhạc, gồm các nội dung: kí hiệu âm nhạc và 

các loại nhịp, một số kiến thức cơ bản khác. Lý thuyết âm nhạc không học 
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tách biệt mà đƣợc tích hợp trong các nội dung hát, nhạc cụ, đọc nhạc trong 

chƣơng trình 

Yêu cầu của nội dung Lý thuyết âm nhạc ở THCS là cung cấp cho học 

sinh những kiến thức cơ bản, lí thuyết âm nhạc giúp cho học sinh có kiến thức 

trong học hát, học tập đọc nhạc, nâng cao sự hiểu biết về âm nhạc cảm nhận 

và thể hiện đƣợc kiến thức đó trong các bài hát, các tác phẩm trong quá trình 

nghe nhạc… 

Dạy lý thuyết âm nhạc ở THCS là dạy các kiến thức nhạc lý tối thiểu, ví 

dụ trong chƣơng trình âm nhạc lớp 6 học sinh cần nắm đƣợc các thuộc tính 

của âm thanh; các kí hiệu âm nhạc; nhịp và phách; các loại nhịp 2/4, 3/4, 

4/4…và cách đánh nhịp; những kí hiệu thƣờng gặp trong bản nhạc.  

Để dạy tốt nội dung dạy nhạc lí giáo viên cần sử dụng các phƣơng tiện 

nhƣ ĐPĐT, ghi ta, kèn… nhạc cụ gõ thanh phách, song loan, trống nhỏ… 

Song thực tế đại đa số giáo viên dạy “chay”, giải thích ít minh họa nên dẫn tới 

sự cảm nhận và hiểu về kiến thức âm nhạc của học sinh còn mơ hồ, nhầm lẫn. 

Tuy nhiên khi dự tiết dạy nội dung Lý thuyết âm nhạc ở Chủ đề 1 (môn 

Âm nhạc 6) của giáo viên TTKD, NCS nhận thấy giáo viên không sử dụng 

ĐPĐT trong suốt tiết dạy, mặc dù với nội dung này giáo viên có thể sử dụng 

đàn để minh họa về âm thanh của các nhạc cụ đã đƣợc cài đặt sẵn trên đàn và 

đây cũng là một trong những tính năng nổi trội của ĐPĐT. 

2.5.3.6. Nội dung Thường thức âm nhạc 

Nội dung thƣờng thức âm nhạc trong chƣơng trình gồm: tìm hiểu nhạc 

cụ, câu chuyện âm nhạc, tác giả và tác phẩm, hình thức biểu diễn và thể loại 

âm nhạc, âm nhạc và đời sống. Các nội dung đƣợc bố trí dạy học phù hợp với 

khả năng nhận thức và năng lực của học sinh trong từng cấp học. 

Cụ thể trong chủ đề 1 – Âm nhạc lớp 6: Em yêu giờ học hát. Nội dung 

thƣờng thức âm nhạc: Hát bè. Mục tiêu nêu đƣợc đặc điểm và tác dụng của 

hát bè, nhận biết đƣợc một số hình thức hát bè đơn giản. Học sinh khởi động 



102 

 

theo sự hƣớng dẫn của giáo viên. Giáo viên cho học sinh xem một số trích 

đoạn các tiết mục biểu diễn hát bè. Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát 3 ví 

dụ hát bè trong SGK.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện : Giáo viên nêu yêu cầu và làm mẫu 

trên ĐPĐT, song để tập từng bè một giáo viên đánh giai điệu từng bè sau đó 

đánh kết hợp các bè lại thì giáo viên gặp nhiều khó khăn dẫn đến học sinh 

chƣa vận dụng chính xác khi hát bè. 

Kết luận chương 2 

Trong phạm vi điều kiện cho phép và với mục tiêu của đề tài, chúng tôi 

đã vận dụng cách thức khảo sát địa bàn nghiên cứu. Đó là: Chọn điểm khảo 

sát (bao gồm sự chuẩn bị và các thao tác thực hiện) và trƣờng hợp quan sát 

tham dự giờ dạy âm nhạc có sử dụng ĐPĐT; Chọn đối tƣợng phỏng vấn; Xác 

định trƣớc đối tƣợng phỏng vấn; Tiến hành phỏng vấn sâu và ghi chép. Bên 

cạnh đó NCS cũng đồng thời áp dụng một số phƣơng pháp khác nhƣ: Phƣơng 

pháp thống kê; Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp (lập bảng biểu) và so sánh 

để làm rõ các vấn đề về lý thuyết, thực trạng của việc sử dụng ĐPĐT thông 

qua tài liệu đối chiếu, khái quát hóa các nhận định độc lập. 

Qua thực tế khảo sát tại các điểm đã chọn, những gì đã thấy, đƣợc nghe 

từ chia sẻ của những ngƣời trong cuộc liên quan đến việc sử dụng ĐPĐT ở 

các trƣờng THCS có những điều không giống nhƣ chúng tôi hình dung trƣớc 

đó. Chúng tôi không biết rằng có những nơi phải gộp cả trƣờng mầm non vào 

cùng trƣờng TH và THCS; không biết rằng số trƣờng THCS riêng/độc lập 

không nhiều hơn số trƣờng liên cấp. Một huyện vùng cao có 26 trƣờng THCS 

mà trong đó có đến 16 trƣờng liên cấp, và trong số trƣờng liên cấp đó có đến 

6 trƣờng ghép với mầm non (3 cấp: mầm non, TH, THCS). Chúng tôi cũng 

không hình dung đƣợc rằng giáo viên môn âm nhạc ở những vùng núi non xa 

xôi lại có thể dùng các phƣơng tiện công nghệ thông tin, kết nối mạng, dùng 

học liệu âm nhạc có sẵn thay vì dùng ĐPĐT một cách phổ biến đến thế.  
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Thực trạng sử dụng ĐPĐT để dạy học âm nhạc tại một số trƣờng THCS 

miền núi phía Bắc bộc lộ qua một số vấn đề sau:  

Thứ nhất: Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chƣa đảm bảo; chẳng 

hạn nhƣ chƣa có phòng chức năng riêng cho dạy học môn âm nhạc. Tuy 

nhiên, điều đáng mừng là điện và hệ thống thông tin công nghệ cao đã phủ 

kín cả những nơi xa xôi nhất. 

Thứ hai: Tình hình trang bị ĐPĐT trên thực tế dƣờng nhƣ không nơi nào 

thiếu; tuy nhiên các tiêu chuẩn ĐPĐT không đƣợc quan tâm đúng mức, tùy 

hứng, lộn xộn, không thực sự rõ ràng và nhất quán, chất lƣợng đàn rất khác 

nhau, cơ chế phân phối cũng khác nhau, nơi thì đƣợc cấp phát nơi thì giáo 

viên phải tự mua sắm.  

Thứ ba: Tình hình giáo viên: đa số giáo viên âm nhạc đã có bằng cử 

nhân, (đảm bảo chuẩn hóa) đƣợc đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều hình thức đào 

tạo khác nhau, do đó chất lƣợng đào tạo không đồng đều, năng lực và nhận 

thức của giáo viên về việc sử dụng ĐP ĐT không nhất quán. 

Thứ tƣ: Việc sử dụng ĐPĐT của giáo viên âm nhạc: rất hạn chế và rất ít 

khi đƣợc sử dụng trên lớp. Các hoạt động, các công việc cần sử dụng ĐPĐT 

không nhiều và có thể đƣợc thay thế bằng phƣơng tiện khác dễ dàng hơn; 

mức độ khai thác các công dụng/tính năng của đàn vào công việc rất thấp. 

Dựa vào thực tế khảo sát tình hình các vấn đề liên quan đến sử dụng 

ĐPĐT trong dạy học âm nhạc ở các trƣờng THCS vùng núi, chúng tôi sẽ đúc 

rút những nhận xét, phân tích và nêu một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu năng 

sử dụng ĐPĐT trong chƣơng viết tiếp theo.   
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Chƣơng 3 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

SỬ DỤNG ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC 

TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

 

3.1. Những vấn đề nhìn từ khảo sát thực trạng sử dụng đàn phím điện tử 

3.1.1. Vấn đề phòng học môn Âm nhạc 

Thông tƣ 13/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định cơ sở vật chất của 

trƣơng phổ thông đã xác định khá cụ thể tiêu chuẩn phòng học bộ môn Âm 

nhạc ở cấp THCS. Theo đó, ở mức tối thiểu, trƣờng THCS phải có ít nhất 01 

phòng học bộ môn Âm nhạc; trong đó có đầy đủ bàn ghế học sinh đúng qui 

cách, đủ chỗ ngồi cho học sinh, có bàn ghế giáo viên, bảng, hệ thống đèn điện 

và quạt nhƣ các phòng học thông thƣờng khác. Bên cạnh đó, về diện tích, 

phòng học bộ môn Âm nhạc phải đảm bảo 2,25m2/học sinh, tức là gấp rƣỡi 

so với phòng học thông thƣờng (1,50m2/học sinh); tổng diện tích phải đảm 

bảo không nhỏ hơn 60 m2/phòng [10]. Đó là những con số “ƣu tiên” nhất của 

Quy định so với các phòng học cũng nhƣ các phòng trợ giúp học tập khác 

trong một trƣờng phổ thông. Tuy nhiên, đối với bộ môn Âm nhạc, cùng lúc 

tiến hành dạy và học trong khuôn viên nhà trƣờng với nhiều lớp học bộ môn 

văn hóa khác nên vẫn cần những tiêu chuẩn ngoài sự “ƣu tiên” đã có.  

Do đặc thù của việc dạy và học nhạc trong các trƣờng phổ thông tạo 

tiếng ồn rất lớn. Tiếng ồn đó không phải thi thoảng mới xuất hiện và cũng 

không theo một quy luật nhất định, khiến những lớp học khác hết sức khó 

khăn để đối phó. Cần thiết kế, xây dựng phòng học âm nhạc riêng, hoặc có 

thể tích hợp vào phòng đa năng, nơi đáp ứng các công năng khác nhƣ hội họp, 

biểu diễn. 

Thiết kế xây dựng phòng học âm nhạc riêng tức là tách biệt với các 

phòng học các môn văn hóa khác, đủ để giảm thiểu tiếng ồn âm thanh/ tiếng 
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hát đồng thanh của vài chục học sinh cùng tiếng phách, tiếng trống vang lên 

cùng lúc, khiến cho các lớp khác không thể hoạt động giảng dạy đƣợc, nếu có, 

chỉ là hình thức, cho đủ giờ. 

Phòng học âm nhạc không chỉ cần tách riêng khỏi khối các phòng học 

khác mà còn cần có thiết kế cách âm, cần đủ rộng để có khoảng cách thích 

hợp giữa giáo viên với cả lớp; có bục giảng đủ rộng để đôi khi sử dụng làm 

sân khấu thực hành biểu diễn cho học sinh (đủ cho hợp xƣớng có số lƣợng 

học sinh cả lớp thì tốt). Bên cạnh đó, phòng cũng thiết kế tích hợp hệ thống 

trang âm, loa, màn hình, máy chiếu làm các phƣơng tiện trực quan giúp giáo 

viên tác nghiệp thuận tiện, nâng cao chất lƣợng giờ dạy. Trang âm giúp cho 

giáo viên sử dụng ĐPĐT, sử dụng máy tính chủ động về âm lƣợng phù hợp 

với số lƣợng học sinh thực học trong lớp. Đàn để cố định trong lớp, tại vị trí 

thích hợp nhất, không di chuyển sẽ đảm bảo độ ổn định, độ bền, đỡ mất thời 

gian cho các thao tác chuẩn bị đàn của giáo viên. 

3.1.2. Vấn đề trang bị đàn phím điện tử 

Số lƣợng ĐPĐT hiện có ở các trƣờng THCS miền núi không thiếu, 

nhƣng không đều về chất lƣợng. Thực trạng không đều về đàn phím trang bị 

tại các trƣờng THCS miền núi thể hiện ở nhiều khía cạnh: 

Thứ nhất, trong hệ thống các trƣờng THCS miền núi phía Bắc, sự phân 

bổ ĐPĐT gần nhƣ thả nổi, có hiện tƣợng không đồng đều. Có những trƣờng 

có thừa đàn; ở đó số đàn nhiều hơn số giáo viên sử dụng đàn (giáo viên âm 

nhạc). Trƣờng hợp “thừa” đàn do nhiều nguyên nhân: đƣợc cấp thêm, đƣợc 

tặng bởi tổ chức phi chính phủ, giáo viên tự sắm thêm đàn riêng (không dùng 

đàn của nhà trƣờng). Bên cạnh đó, có nhiều trƣờng thiếu đàn. Trƣờng hợp 

“thiếu” đàn không phải là không có đàn, mà là đàn không sử dụng đƣợc do 

điều kiện bảo quản không tốt hoặc do không sử dụng thƣờng xuyên vì nguồn 

điện không đảm bảo v.v...; đàn hỏng nhƣng không đƣợc sửa chữa hoặc không 

đƣợc mua sắm bổ sung; giáo viên không đủ điều kiện tự mua đàn phục vụ cho 
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công việc giảng dạy. Rất nhiều lý do dẫn đến chuyện một số trƣờng thiếu 

ĐPĐT sử dụng cho giảng dạy âm nhạc.  

Thứ hai, thực trạng này có thể do chính sách ƣu tiên đối với các trƣờng 

PTDT nội trú hay bán trú. Mỗi huyện ở các tỉnh miền núi phía Bắc thƣờng 

có một trƣờng phổ thông DTNT. Trƣờng này thƣờng là trƣờng THPT hoặc 

liên cấp THCS, THPT. Loại trƣờng đặc biệt này đƣợc Nhà nƣớc bao cấp, 

đầu tƣ tốt về cơ sở vật chất, do vậy luôn đảm bảo số lƣợng và chất lƣợng 

ĐPĐT phục vụ dạy học. Bên cạnh đó là hệ thống các trƣờng PTDTBT (phổ 

thông dân tộc bán trú). Hình thức trƣờng DTBT phổ biến ở cấp xã, thƣờng 

thì mỗi xã có ít nhất một trƣờng, có xã địa bàn rộng, phức tạp, bị chia cắt 

nhiều khu vực đồi núi, sông suối thì phải có hơn một trƣờng. Những trƣờng 

PTDT bán trú thƣờng là liên cấp TH, THCS, thậm chí có xã tích hợp cả 

trƣờng mầm non thành liên 3 cấp: mầm non, TH và THCS. Các trƣờng này 

cũng có chế độ ƣu đãi nhƣng chỉ bằng 50% so với trƣơng PTDT nội trú, và 

cơ sở vật chất, nhất là trang bị đàn cũng nhƣ các thiết bị khác cho dạy học 

âm nhạc không hơn các trƣờng THCS bình thƣờng khác là bao. Các trƣờng 

THCS khác không có đƣợc sự ƣu tiên đó. 

Thứ ba, sự đa dạng chủng loại đàn thể hiện ở chỗ, có những nơi dùng 

Electronic Keyboard Casio, Yamaha, có nơi dùng piano điện, lại có nơi dùng 

Kèn phím (đàn phím nhƣng dùng hơi thổi trực tiếp). Sự đa dạng này thực ra 

không ảnh hƣởng nhiều đến nội dung cũng nhƣ chất lƣợng bài giảng trong tiết 

dạy của môn Âm nhạc. Bởi vì, yếu tố quyết định chất lƣợng bài giảng là ở 

năng lực của giáo viên chứ không phải ở nhạc cụ. Với một giáo viên có năng 

lực tốt, yêu nghề, dù đƣợc trang bị đàn phím hay bất cứ nhạc cụ nào khác 

cũng có cách sử dụng tốt cho giờ dạy của mình. Tuy vậy, vẫn nên có quy định 

thống nhất, lấy ĐPĐT làm cơ sở phƣơng tiện cơ bản trong dạy học âm nhạc 

và đánh giá năng lực giáo viên âm nhạc ở cấp THCS. 
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Trên số lƣợng đàn chƣa đƣợc thống kê một cách đầy đủ, dựa trên các 

nguồn thông tin về chất lƣợng đàn từ các giáo viên âm nhạc trực tiếp giảng 

dạy ở các trƣờng, có thể đƣa ra nhận định là có sự khác biệt khá lớn về chất 

lƣợng đàn phím đƣợc trang bị hiện tại. Sự khác biệt này tạm chia làm 3 loại: 

1/ Đàn sử dụng tốt; 2/ Đàn bắt đầu xuống cấp (kém chất lƣợng); 3/ Đàn hỏng 

(phải sửa mới dùng đƣợc). 

3.1.3. Vấn đề đội ngũ giáo viên và các nhà quản lý giáo dục  

3.1.3.1. Chủ thể sử dụng đàn phím điện tử 

Chủ thể sử dụng ĐPĐT ở các trƣờng THCS là các giáo viên âm nhạc 

(trong biên chế/cơ hữu, hoặc giáo viên hợp đồng/thỉnh giảng). Hầu hết trong 

số họ đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Âm nhạc hoặc Sƣ phạm âm nhạc. 

Nếu tốt nghiệp một chuyên ngành thuộc ngành Âm nhạc, muốn dạy âm nhạc 

phổ thông, ngƣời dạy phải qua một khóa đào tạo nghiệp vụ sƣ phạm và phải 

có chứng chỉ Nghiệp vụ Sƣ phạm. Trong số các giáo viên nhạc ở các trƣờng 

THCS miền núi phía Bắc, nhiều trƣờng hợp đã học qua Trung cấp hoặc Cao 

đẳng âm nhạc tại một số cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp (đào tạo diễn 

viên âm nhạc), sau đó tiếp tục theo học các khóa đào tạo Sƣ phạm âm nhạc tại 

ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng hoặc Khoa Sƣ phạm Nghệ thuật, Trƣờng 

ĐHSP Hà Nội. Tại các cơ sở đào tạo đại học, thực hiện cả hai phƣơng thức 

đào tạo: chính qui tập trung và tại chức/vừa làm vừa học. Tham gia vào đào 

tạo ĐHSPÂm nhạc còn có các trung tâm đào tạo âm nhạc lớn của đất nƣớc 

nhƣ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế và Học 

viện Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Sự đa dạng hóa các nguồn đào tạo và 

phƣơng thức đào tạo đã nhanh chóng đáp ứng đƣợc nhu cầu về giáo viên âm 

nhạc cho hệ thống giáo dục phổ thông trên toàn quốc, trong đó có giáo dục ở 

cấp THCS ở các tỉnh miền núi phía Bắc.  

Tuy nhiên, sự đa dạng cơ sở đào tạo và phƣơng thức đào tạo ngành Sƣ 

phạm Âm nhạc cũng tạo nên một sự “đa dạng” về năng lực và xu 
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hƣớng/phong cách sƣ phạm trong giảng dạy môn Âm nhạc phổ thông, trong 

đó có cấp THCS. Điều này thể hiện ở chỗ, cũng một nội dung bài dạy trong 

một giờ âm nhạc THCS, giáo viên đƣợc đào tạo từ Học viện Âm nhạc 

Quốc gia sẽ xử lý khác với giáo viên đƣợc đào tạo từ ĐHSPNghệ thuật 

Trung ƣơng; giáo viên đƣợc đào tạo chính qui tập trung sẽ xử lý bài dạy 

khác với giáo viên đƣợc đào tạo tại chức; giáo viên từng có gốc ngành âm 

nhạc chuyên nghiệp chuyển sang học ngành Sƣ phạm Âm nhạc sẽ xử lý bài 

dạy khác với giáo viên chƣa từng học nhạc trƣớc khi theo học Sƣ phạm âm 

nhạc. Điều đó cũng tƣơng tự đối với năng lực sử dụng ĐPĐT ở các đối 

tƣợng giáo viên đƣợc đào tạo từ các nguồn khác nhau. 

Đối với các giáo viên từng qua các cơ sở đào tạo chuyên ngành âm nhạc, 

tốt nghiệp bất kể nghề thanh nhạc hay nhạc cụ nào đó (kể cả các nhạc cụ 

ngoài đàn phím, nhƣ sáo, nhị, kèn, violon ...), sau đó theo học Sƣ phạm âm 

nhạc, năng lực sử dụng ĐPĐT của họ tƣơng đối ổn. Bởi vì, việc sử dụng 

ĐPĐT trong giáo dục âm nhạc phổ thông đơn giản hơn rất nhiều so với các 

hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, loại kỹ năng nghệ nghiệp mà họ đã trải 

nghiệm qua. 

Đối với các giáo viên chƣa qua đào tạo chuyên ngành âm nhạc, họ chỉ có 

4 năm thực sự đƣợc tiếp xúc, trải nghiệm với các kiến thức âm nhạc và với 

đàn phím. Gọi là 4 năm nhƣng khoảng thời gian mà họ đƣợc đào tạo âm nhạc, 

đƣợc tự tập đàn/luyện ngón đàn là rất ít ỏi. Bởi vì họ còn phải học rất nhiều 

môn khác không liên quan nhiều đến âm nhạc. So với các giáo viên từng đƣợc 

đào tạo âm nhạc chính qui, trong việc sử dụng đàn phím nói riêng, giảng dạy 

âm nhạc nói chung, các giáo viên này gặp vất vả, khó khăn hơn trong việc chủ 

động sử dụng ĐP ĐT để tự học tập và phục vụ công việc. 

Trên thực tế, những ngƣời đã đƣợc đào tạo âm nhạc chính qui thƣờng đặt 

mục tiêu sử dụng kiến thức vào các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Họ 

muốn làm diễn viên/nhạc công các dàn nhạc của Nhà nƣớc, các đoàn nghệ 
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thuật chuyên nghiệp, hoặc nếu không đƣợc thì làm chuyên môn nghệ thuật 

cho các Sở văn hóa, Phòng văn hóa. Tuy nhiên, biên chế khó khăn và yêu cầu 

chuyên môn ở các nơi đó khá cao làm nhiều ngƣời chuyển hƣớng để khỏi phí 

kiến thức âm nhạc đã đƣợc lĩnh hội. Họ chọn chuyển sang nghề dạy học âm 

nhạc phổ thông. Những ngƣời chƣa có bằng đại học thì tuyển vào các khóa 

đào tạo ĐHSPÂm nhạc ở các cơ sở đào tạo Đại học Sƣ phạm; ngƣời đã có 

bằng đại học thì đăng ký các lớp đào tạo/ bồi dƣỡng chứng chỉ sƣ phạm để đủ 

tiêu chí xin vào ngành Giáo dục. Chƣa có một nghiên cứu nào thống kê về 

vấn đề chuyển nghề ở đối tƣợng này, chỉ có thể áng chừng là không phổ biến 

lắm. Phần nhiều là các đối tƣợng học qua trung cấp hoặc cao đẳng nghệ thuật 

âm nhạc rẽ sang học đại học ngành Sƣ phạm âm nhạc. Có lẽ do họ nghĩ rằng 

học đại học chuyên ngành âm nhạc vất vả hơn và vị thế xã hội sau khi ra 

trƣờng bấp bênh, ít đƣợc tôn trọng so với theo học Sƣ phạn Âm nhạc để làm 

giáo viên âm nhạc phổ thông, chắc chắn, an toàn và đƣợc trọng vọng hơn. 

Ngƣời Việt vẫn có tâm lý/suy nghĩ “làm thầy” vẫn hơn “làm thợ”. Bởi thế, 

khi tự nhận thấy kiến thức âm nhạc của mình rất khó dùng để “làm thợ” mà 

lại rất dễ để “làm thầy” thì tại sao không chọn làm thầy. 

Thực tế trên cho thấy sự chênh lệch năng lực sử dụng đàn phím từ các 

nguồn đào tạo giáo viên khác nhau cũng không quá nhiều khác biệt. Số giáo 

viên đã qua đại học chuyên ngành âm nhạc không nhiều; số đã học trung cấp 

âm nhạc chuyển học đại học ngành Sƣ phạm âm nhạc nhiều hơn, nhƣng cũng 

không khá hơn đáng kể so với số chƣa đƣợc đào tạo âm nhạc đƣợc tuyển 

thẳng vào ĐHSPÂm nhạc. Bởi vì mấu chốt vẫn là năng khiếu âm nhạc và sự 

chăm chỉ, lòng yêu nghề của ngƣời sử dụng ĐPĐT trong giáo dục âm nhạc 

phổ thông.  

Đối với những giáo viên âm nhạc chƣa đủ năng lực để đáp ứng đòi hỏi 

từ những chi tiết công việc chuyên môn (trong đó có sử dụng ĐPĐT) có thể 

do nhiều yếu tố. Về khả năng hạn chế trong sử dụng ĐPĐT của đối tƣợng 
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giáo viên âm nhạc này ở các trƣờng THCS miền núi có thể do các nguyên 

nhân sau:  

Thứ nhất, đa số họ (những ngƣời không đủ năng lực sử dụng ĐPĐT) đã 

lớn tuổi (hết phổ thông, 18 tuổi) mới tiếp xúc/học đàn. Trong giai đoạn những 

năm 90 của thế kỷ trƣớc, ngành giáo dục rất thiếu giáo viên dạy nhạc phổ 

thông. Bối cảnh đó là cơ hội, là con đƣờng dễ hơn cả để nhiều thanh niên có 

thể tìm đƣợc chỗ đứng trong biên chế nhà nƣớc, nhất lại là trong ngành giáo 

dục, nếu theo học ngành Sƣ phạm Âm nhạc. Nhiều ngƣời hiểu chƣa đúng 

rằng, âm nhạc cũng giống nhƣ văn học, nhƣ toán hay lịch sử (tức là giống bất 

cứ môn học khác), ai cũng có thể học đƣợc. Bởi thế, môn học nào có tƣơng lai 

dễ tìm chỗ đứng sau khi ra trƣờng sẽ đƣợc lựa chọn. Khi đã lớn tuổi (đối với 

học nhạc cụ, sau 18 tuổi là cao tuổi rồi) mới làm quen với nhạc cụ là một khó 

khăn đáng kể. Các ngón tay đã cứng, độ nhạy không đủ tốt...không còn thuận 

lợi cho học đàn phím nữa. Bên cạnh đó, trong giai đoạn học đại học, thời gian 

học/luyện ngón đàn rất ngắn so với yêu cầu, bởi còn phải học nhiều môn 

khác; ngƣời học chăm chỉ cũng chỉ có thể thực hiện luyện đàn đƣợc trung 

bình khoảng 01 tiếng/ngày (ngày tập nhiều bù ngày tập ít hoặc không tập). 

Thứ hai, yêu cầu đầu vào đối với ngành Sƣ phạm Âm nhạc, về năng khiếu 

và điều kiện cơ thể không cần phải đạt mức độ nhƣ yêu cầu đối với đào tạo tài 

năng âm nhạc/âm nhạc chuyên nghiệp. Nhiều ngƣời không đủ năng khiếu hoặc 

điều kiện học nhạc chuyên nghiệp vẫn có thể theo học ngành sƣ phạm âm nhạc. 

Khi đã trúng tuyển, họ đƣợc học chƣơng trình khá nặng về các môn lý luận và 

phƣơng pháp sƣ phạm, nhẹ chuyên sâu thực hành chơi đàn (không đủ thời gian, 

nhƣ trên đã phân tích). Bên cạnh đó, mức độ khả năng/năng khiếu nghệ thuật 

trƣớc khi theo học của họ rất khác nhau. 

Thứ ba, nhƣ đã nêu, giáo viên âm nhạc đƣợc đào tạo từ nhiều cơ sở đào 

tạo khác nhau; thƣờng là qua Trƣờng Cao đẳng sƣ phạm của tỉnh hoặc 

Trƣờng Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, sau đó theo học Hệ Đại học tại 
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chức/vừa học vừa làm do một số trƣờng Đại học nhƣ ĐHSP Hà Nội, 

ĐHSPNghệ thuật trung ƣơng, Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc 

Quốc gia Việt Nam) đào tạo và cấp bằng Cử nhân. Nhƣ thế, không chỉ đƣợc 

đào tạo từ nhiều cơ sở khác nhau, giáo viên âm nhạc còn đƣợc đào tạo ở nhiều 

hệ đào tạo khác nhau (chính qui, tại chức, liên thông liên kết). Nhìn chung là 

đào tạo sử dụng ĐPĐT cho giáo viên âm nhạc phổ thông không đồng bộ về 

nhiều mặt. 

Thứ tư, có nhiều giáo viên âm nhạc ngại/lƣời việc tự học, tự nghiên cứu, 

ỷ lại vào các phƣơng tiện điện tử, vào các chƣơng trình lập trình sẵn trên 

mạng, ỷ lại vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Sau tốt nghiệp ĐHSPÂm nhạc, dù 

có trang bị ĐPĐT, khi trên lớp cũng nhƣ khi chuẩn bị bài giảng ở 

nhà, không hề dùng đàn. 

Thứ năm, việc thực hành âm nhạc trong sách âm nhạc ở cấp phổ thông 

thực sự quá đơn giản so với chƣơng trình học đàn của giáo viên âm nhạc 

tƣơng lai ở trƣờng Đại học. Ra trƣờng rồi, hầu nhƣ họ không cần sử dụng các 

kỹ năng chơi đàn đã học để dạy âm nhạc trên lớp, chỉ sử dụng trong trƣờng 

hợp làm chƣơng trình văn nghệ và các hoạt động phong trào khác. Tuy nhiên, 

để làm đƣợc chƣơng trình văn nghệ, đòi hỏi kỹ năng sử dụng ĐPĐT cao hơn 

việc dạy âm nhạc trên lớp ở cấp THCS rất nhiều, rất ít giáo viên âm nhạc làm 

đƣợc điều đó.  

Trên đây là một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến năng lực trên thực tế của 

nhiều giáo viên âm nhạc THCS ở vùng núi phía Bắc chƣa thực sự đáp ứng 

đƣợc yêu cầu về sử dụng ĐPĐT trong dạy học âm nhạc. 

3.1.3.2. Các trường hợp sử dụng đàn phím điện tử 

Giáo viên nhạc chủ yếu sử dụng ĐPĐT vào các hoạt động sau: tự 

luyện ngón đàn và soạn bài dạy ở nhà, hỗ trợ giảng dạy trên lớp và sử dụng 

đệm hát, dàn dựng chƣơng trình văn nghệ khi đƣợc nhà trƣờng yêu cầu.  

a. Tự luyện ngón đàn và soạn bài ở nhà 
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Sử dụng đàn phím là một loại thực hành không đơn giản và phải rèn 

luyện thƣờng xuyên. Với ngƣời sử dụng đàn phím nói chung, việc luyện ngón 

đàn vô cùng quan trọng, thƣờng thì phải thực hành việc này hàng ngày (mỗi 

ngày dành cho luyện ngón một thời gian nhất định). Bởi vì, chỉ cần bỏ tập 

luyện một thời gian ngắn, ngón đàn sẽ bị cứng, không còn độ nhạy, sử dụng 

đàn không đƣợc nhƣ mong muốn. Để trở lại, có đƣợc khả năng sử dụng đàn 

nhƣ khi vừa tốt nghiệp lại mất rất nhiều thời gian, sự ngại tập sẽ cản trở việc 

đó. Các giáo viên âm nhạc ở các trƣờng phổ thông cơ sở vùng núi rất thƣờng 

sa vào thực trạng bị “cùn” năng lực sử dụng đàn do “ngại tập”, ít dành thời 

gian tự luyện ngón đàn.  

Soạn bài ở nhà: Tùy theo nội dung bài dạy âm nhạc của hôm sau mà giáo 

viên cần sử dụng đàn hay không, sử dụng nhiều hay ít và sử dụng vào lúc nào, 

sử dụng nhƣ thế nào và cần chuẩn bị đàn ra sao cho các yêu cầu sử dụng cụ 

thể. Thông thƣờng, họ phải chuẩn bị trƣớc trên đàn phần đệm tự động, lựa 

chọn tiết tấu thích hợp với bài nhạc (hát) trong nội dung giảng dạy (dù dạy bài 

mới hay ôn tập bài cũ); dự kiến trƣớc các mức tốc độ sẽ sử dụng, tƣơng thích 

với kết quả/thực tế trên lớp; dự tính trƣớc các loại âm sắc nhạc cụ sẽ sử dụng 

trong quá trình thực hiện bài giảng; dự tính trƣớc các trƣờng hợp phải dich 

giọng, sao cho thuận lợi, hợp lý, kịp thời giữa bản nhạc với giọng của học trò 

v.v... Tất cả những chi tiết chuẩn bị đó có thể đƣợc thể hiện toàn bộ hoặc một 

phần trong nội dung thiết kế bài giảng. 

b. Hỗ trợ giờ dạy trên lớp 

Việc sử dụng ĐPĐT để hỗ trợ bài giảng có ý nghĩa khá quan trọng. Mặt 

nào đó, là sự kết hợp phƣơng pháp giảng dạy thuyết trình với phƣơng pháp 

thực hành trực quan của giáo viên đối với học sinh. Các hoạt động sử dụng 

đàn đƣợc coi là hỗ trợ giảng dạy âm nhạc gồm: lấy chủ âm, dịch giọng bài 

nhạc cho phù hợp với tầm cữ giọng của học sinh, đệm cho học sinh dễ thực 

hành. Chúng tôi cho rằng, giáo viên sử dụng đàn không nên quá phụ thuộc 
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vào những gì đã chuẩn bị trƣớc trên đàn mà cần linh hoạt xử lý sao cho phù 

hợp với các tình huống trên lớp. Nhƣ thế mới đúng nghĩa là sử dụng đàn nhƣ 

một sự “hỗ trợ”. Việc sử dụng ĐPĐT hỗ trợ giảng dạy trên lớp hiệu quả hay 

không hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực giáo viên. Những giáo viên năng lực 

âm nhạc không đảm bảo sẽ rất khó khăn để sử dụng đàn phím hỗ trợ. Bởi vì 

giáo viên sẽ không thể ngay lập tức dịch giọng trên đàn, ngay lập tức soạn hòa 

âm hoặc tạo phần nền âm nhạc đơn giản cho những ví dụ âm nhạc hoặc cho 

từng học sinh đƣợc gọi đọc bài mẫu trƣớc lớp... Do vậy, các giáo viên chƣa 

đủ năng lực sử dụng đàn phím thƣờng phụ thuộc quá nhiều vào những chuẩn 

bị trƣớc trên đàn hoặc phải nhờ ngƣời soạn giúp, ghi âm lại rồi mang đến lớp, 

tức là luôn bị lệ thuộc vào máy móc thiết bị, không thể sáng tạo, thích ứng/xử 

lý nhanh các tình huống sƣ phạm trên lớp.  

c. Đệm hát hoặc dàn dựng chƣơng trình văn nghệ 

Việc sử dụng ĐPĐT để phục vụ các hoạt động âm nhạc khác ngoài thời 

gian giảng dạy âm nhạc chính khóa là khá phổ biến ở vùng núi phía bắc. Hoạt 

động này có thể cho nhà trƣờng/theo yêu cầu của nhà trƣờng, cũng có thể do 

nhu cầu của địa phƣơng. 

Các hoạt động sử dụng ĐPĐT phục vụ nhà trƣờng khá phong phú, bao 

gồm: phục vụ các chƣơng trình ngoại khóa, dàn dựng và đệm cho các chƣơng 

trình văn nghệ chào mừng Khai giảng, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và 

những ngày kỷ niệm khác đƣợc BGH phát động. 

Các hoạt động sử dụng ĐPĐT do nhu cầu địa phƣơng cũng khá phong 

phú. Đây là điều kiện tốt để các giáo viên âm nhạc cải thiện, nâng cao đời 

sống cho bản thân và gia đình. Khi các cơ quan, đoàn thể, thậm chí cả các 

doanh nghiệp trên địa bàn địa phƣơng có các chƣơng trình, hội nghị (sự kiện) 

quan trọng cần có văn nghệ, họ sẵn sàng thuê các giáo viên âm nhạc dàn dựng 

chƣơng trình văn nghệ (chủ đề đặt hàng), đệm đàn cho cả chƣơng trình. Bên 

cạnh đó, các gia đình khi có đám cƣới rất cần ngƣời dẫn chƣơng trình (thƣờng 
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gọi là “Em Xi” (MC). Nhiều giáo viên âm nhạc phổ thông ở địa phƣơng, bên 

cạnh sử dụng đàn đệm và dàn dựng chƣơng trình cũng nhận làm nhiệm vụ 

này. Làm MC kết hợp với một nhóm đàn hát đám cƣới dần dần trở thành một 

nghề tay trái đối với một bộ phận giáo viên âm nhạc phổ thông. Dù sao thì, 

nghề tay trái này không những gúp giáo viên âm nhạc cải thiện cuộc sống mà 

còn giúp cho năng lực sử dụng ĐPĐT của họ đƣợc duy trì và hoàn thiện hơn.  

d. Nhận xét chung 

Việc sử dụng ĐPĐT ở các trƣờng THCS miền núi phía bắc khá đa dạng. 

Bên cạnh việc phục vụ cho giảng dạy âm nhạc chính khóa, ĐPĐT còn đƣợc 

các giáo viên âm nhạc sử dụng vào rất nhiều các hoạt động khác. Chủ thể sử 

dụng ĐPĐT/những giáo viên dạy âm nhạc phổ thông cũng đa dạng, nhƣng 

tựu chung có thể phân thành 2 thành phần chính: đủ khả năng và chƣa đủ khả 

năng sử dụng sử dụng tốt ĐPĐT cho công việc của họ. Giáo viên âm nhạc đủ 

khả năng sử dụng ĐPĐT thể hiện ở việc sử dụng đàn một cách thoải mái, dễ 

dàng trong mọi hoạt động chính khóa cũng nhƣ ngoại khóa, sử dụng cho 

phong trào giáo dục của nhà trƣờng cũng nhƣ cho nhu cầu văn nghệ của địa 

phƣơng. Giáo viên âm nhạc chƣa đủ khả năng sử dụng ĐPĐT trong giáo dục 

âm nhạc thực sự ngại sử dụng đàn, vì khả năng chơi đàn yếu, không thể làm 

chủ đàn khi thực hành. Trong thực dạy, họ quá lệ thuộc vào những gì chuẩn bị 

trƣớc (hoặc nhờ ngƣời khác chuẩn bị) trên đàn, không đủ khả năng vận dụng 

đàn một cách linh hoạt, hiệu quả. Điều đáng tiếc đó, ngoài nguyên nhân chủ 

quan về năng lực còn có thể do các nguyên nhân sau: 

- Lạm dụng các tiện nghi thu sẵn một phần bài nhạc sử dụng trong giờ 

dạy: thuê/nhờ ngƣời khác thu/cài sẵn bài mẫu vào đàn, không cần trực tiếp 

đánh đàn, chỉ cần sử dụng đàn giống nhƣ sử dụng băng casset. 

- Đa số các trƣờng không bố trí phòng chức năng riêng cho dạy các môn 

nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật), giáo viên phải mang theo nhiều đồ dùng dạy 

học, “lỉnh kỉnh”, nặng (đàn, loa, máy tính, máy chiếu), mất thời gian chuẩn 

bị/lắp đặt, trong khi giờ dạy chỉ trong 45 phút/tiết. Giáo viên phải thích ứng 
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thay đổi (dùng băng cho nhanh) để đủ/kịp thời gian lên lớp, dần dần “lƣời” sử 

dụng đàn. 

- Trong các đợt thao giảng, dự giờ, Hội đồng đánh giá chất lƣợng giáo 

viên/chất lƣợng giờ dạy không phân biệt việc dùng băng/phƣơng tiện hỗ trợ 

với việc dùng đàn trực tiếp (sử dụng đàn với sử dụng băng tiếng đƣợc đánh 

giá nhƣ nhau). Điều đó vô tình khiến/khuyến khích giáo viên thiên về chọn 

phƣơng tiện băng đĩa hỗ trợ hơn là trực tiếp sử dụng đàn. 

3.1.3.3. Quản lý giáo dục với giáo viên âm nhạc  

Nhà quản lý giáo dục đƣợc nêu ra ở đây gồm: Sở Giáo dục, Phòng Giáo 

dục, UBND ở các địa phƣơng và BGH các trƣờng THCS. 

Giữa các nhà quản lý giáo dục với giáo viên dạy nhạc chủ yếu có quan 

hệ hành chính, không phải chuyên môn. Hầu hết các nhà quản lý không có 

nhiều kinh nghiệm và kiến thức về nghệ thuật; những vấn đề sâu hơn về việc 

dạy học âm nhạc trong đó có các yếu tố liên quan đến sử dụng ĐPĐT cho 

giáo dục âm nhạc họ không thể (và cũng không cần) nắm rõ đƣợc. Chẳng hạn 

nhƣ vấn đề trang bị đàn, tình trạng chất lƣợng, tính năng sử dụng, nơi sử dụng 

(yêu cầu về việc phải có phòng chức năng), cơ chế bảo quản, định kỳ bảo 

dƣỡng vv... các nhà quản lý cần sự tƣ vấn của các giáo viên âm nhạc. Vấn đề 

quan tâm nhiều nhất của các nhà quản lý giáo dục đối với giáo viên âm nhạc 

là sao cho phân bổ giờ dạy cho họ đủ số tiết và hợp lý. Nhiều trƣờng THCS ở 

miền núi có số học sinh ít, dẫn đến ít lớp, giáo viên dạy không đủ giờ qui định 

(19 tiết/tuần). Trong khi đó, trong các văn bản quản lý Nhà nƣớc qui định 

chuẩn, mỗi trƣờng đều phải có giáo viên âm nhạc, giáo viên mỹ thuật. Bên 

cạnh đó còn chủ trƣơng giảm biên chế hiện nay nhƣ một tiêu chí bắt buộc 

trong hoạt động quản lý giáo dục. Tất cả khiến cho các nhà quản lý giáo dục 

địa phƣơng thực sự khó khăn và đôi khi cảm thấy bối rối. Kể từ năm 2022, 

môn âm nhạc tiếp tục đƣợc mở rộng đến cấp THPT (cấp 3), lấy đâu ra giáo 

viên âm nhạc THPT khi mà không đƣợc tăng thêm biên chế. Sở GD-ĐT Lạng 

Sơn có hƣớng giải quyết tƣơng đối hợp lý/khả thi, họ yêu cầu giáo viên âm 
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nhạc chƣa đủ giờ ở THCS sang dạy THPT (vì mới đang tiến hành dạy âm 

nhạc bắt đầu từ lớp 10). Tức là có thể bố trí giáo viên âm nhạc dạy liên cấp, 

liên trƣờng. 

Ở chiều ngƣợc lại, các giáo viên âm nhạc ít khi chủ động chia sẻ, tƣ vấn 

hay góp ý cho các cán bộ quản lý mỗi khi có các vƣớng mắc hành chính liên 

quan đến chuyên môn. Có thể do họ ngại, tự ti về vị thế hoặc do khả năng 

trình bày vấn đề của họ không tốt. Nhiều địa phƣơng tổ chức các cuộc thi giáo 

viên dạy giỏi cấp THCS không có chƣơng trình dành cho giáo viên môn âm 

nhạc (chẳng hạn nhƣ huyện Bạch Thông, Bắc Kạn, theo kết quả khảo sát). 

Nhƣ thế, so với giáo viên các môn khác, giáo viên âm nhạc khá thiệt thòi. Có 

nhiều lý do dẫn đến hiện tƣợng này. Theo các nhà quản lý GD ở địa phƣơng, 

do số giáo viên âm nhạc quá ít, do không có ngƣời đủ trình độ thẩm định, 

đánh giá (chẳng lẽ lại để “cơm chấm cơm”), mà mời chuyên gia thì không có 

kinh phí; mặt khác, dƣờng nhƣ giáo viên âm nhạc cũng không quan tâm hay 

thiết tha với chuyện thi giáo viên dạy giỏi. 

Để cải thiện thêm cuộc sống gia đình và lo cho con cái ăn học, có những 

giáo viên âm nhạc phổ thông ở miền núi phải kiếm thêm bằng nhiều nghề tay 

trái. Có những nghề liên quan đến âm nhạc nên không ảnh hƣởng đến năng 

lực chuyên môn (thậm chí còn tốt cho chuyên môn dạy âm nhạc và sử dụng 

đàn phím) nhƣ dạy đàn (piano, Electronic Keyboard, ghi ta) cho những 

ngƣời/gia đình có nhu cầu, làm dịch vụ đám cƣới (cho thuê loa đài, trang âm), 

chơi nhạc cho đám cƣới kiêm làm ngƣời dẫn chƣơng trình. Cũng có những 

nghề không liên quan đến âm nhạc và sử dụng đàn phím nhƣ: mua bán xe 

máy, “cò đất”, gần đây là bán hàng online v.v... Ở miền núi, rất ít trẻ em đƣợc 

bố mẹ đầu tƣ cho học đàn/âm nhạc; ngƣời yêu thích âm nhạc, muốn và quyết 

tâm học một nhạc cụ phƣơng Tây nào đó cũng khá hiếm hoi, các thầy cô giáo 

dạy âm nhạc ở đó không kiếm tiền thêm đƣợc bằng nghề dạy đàn bên ngoài.  

Mỗi trƣờng thƣờng chỉ có một hoặc hai biên chế giáo viên âm nhạc và 

giáo viên âm nhạc thƣờng phải kiêm Tổng phụ trách đội, đảm nhiệm dựng các 
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chƣơng trình văn nghệ phục vụ các ngày lễ (Khai giảng, bế giảng, 20/11, 19/5 

v.v). Giáo viên nhạc thƣờng phải làm nhiều việc khác trợ giúp các hoạt động 

phong trào của nhà trƣờng, ngoài chức năng hoạt động chuyên môn của mình, 

trong đó có luyện ngón đàn để duy trì năng lực sử dụng đàn phím.  

Trƣờng DTNT là một ngoại lệ, đƣợc đầu tƣ đầy đủ nhạc cụ (riêng ĐPĐT 

- chủ yếu là Electronic Keyboard Casio và Yamaha - không thể thiếu và nếu 

hỏng là đƣợc mua mới, thay thế, bổ sung, nên có khi một trƣờng có vài chiếc) 

và cả phòng chức năng riêng để dạy nhạc và sinh hoạt CLB âm nhạc, văn 

nghệ. Ở các trƣờng THCS khác, nhiều giáo viên âm nhạc phải tự sắm đàn 

Electronic Keyboard và các đồ/thiết bị giảng dạy khác (Loa, đài, máy tính). 

Bên cạnh đó, đa số các trƣờng THCS cũng không có phòng chức năng riêng 

cho các chuyên ngành âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ.... 

Các giáo viên  nhạc nhớ lại rằng, khoảng sau 2010, các trƣờng TH và 

THCS ở Lạng Sơn đƣợc cấp đàn piano điện (do tập đoàn Yoong Sang Hàn Quốc 

tài trợ). Chỉ sau vài năm, do ít sử dụng (dù đã có đợt tập huấn sử dụng đàn cho 

giáo viên), không biết sử dụng hoặc bảo quản không đảm bảo, nhiều chiếc bị 

“sập” phím, chân đàn bị mục, bong chóc, hỏng. Có lẽ ở thời điểm này, tuy chƣa 

có một khảo sát thống kê nào về tình trạng đàn, nhƣng có thể suy đoán, đàn 

piano điện do Hàn Quốc tài trợ có thể đã hỏng gần hết; quá phí phạm. 

Đàn Electronic Keyboard Casio số hiệu LK 55 và LX 531 do ngành Giáo 

dục Việt Nam đặt sản xuất, có sẵn bài hát trong chƣơng trình môn âm nhạc ở 

TH và THCS dành cho đợt thay sách trƣớc năm 2010, chất lƣợng đàn kém 

(các âm sắc của các nhạc cụ tích hợp trên đàn không rõ, khó nghe; không bền, 

chỉ 1 năm sau đã hỏng nhiều chi tiết), có nhiều chức năng không cần thiết đối 

với giáo dục phổ thông, mà giá thành lại cao. Các trƣờng phổ thông đƣợc cấp 

loại đàn này khá thoải mái; một trƣờng có thể đƣợc 4-5 chiếc, nhƣng chỉ thời 

gian ngắn sau là không sử dụng đƣợc. 

Đợt thay sách gần đây nhất, các Sở GD-ĐT có thông báo rằng giáo viên 

âm nhạc tập huấn thay sách sẽ đƣợc trang bị nhạc cụ (ĐPĐT). Tuy nhiên, đó 
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chỉ là thông báo mà không đƣợc thực hiện trên thực tế. Các giáo viên âm nhạc 

vẫn phải tự sắm đàn, chịu một chi phí đầu tƣ cá nhân khá lớn so với thu 

nhập/lƣơng của họ, cho nhiệm vụ quốc gia.  

Mỗi huyện chỉ vài ba trƣờng đạt chuẩn, và những trƣờng đó mới đƣợc 

trang bị ĐPĐT, các thiết bị hỗ trợ giảng dạy nhƣ màn hình, máy tính, các thiết 

bị kết nối. Ở các trƣờng THCS khác (chiếm 80-90% tổng số trƣờng), giáo 

viên phải tự mua sắm đàn và đồ dùng giảng dạy.  

Qua những thực tế đó, vấn đề quản lý giáo dục phổ thông miền núi trực 

tiếp tác động đến giáo viên âm nhạc phổ thông sẽ đƣợc nhìn nhận trực diện 

hơn, cụ thể, rõ ràng hơn. 

3.2. Một số biện pháp nâng cao việc sử dụng đàn phím điện tử  

Căn cứ thực trạng sử dụng đàn phím điện tử của GV âm nhạc ở một số 

tỉnh miền núi phía Bắc chúng tôi nhận thấy trong 6 mạch nội dung dạy học 

môn Âm nhạc thì nội dung Hát và Đọc nhạc GV chƣa biết cách sử dụng 

phƣơng tiện dạy học (đàn phím điện tử) một cách hiệu quả. Đồng thời việc sử 

dụng đàn phím điện tử của GV trong tiết dạy âm nhạc cũng không có quy 

định bắt buộc phải sử dụng nên mặc dù đƣợc trang bị đàn nhƣng GV cũng 

chƣa chú ý đầu tƣ khai thác, sử dụng mà chỉ dùng những thiết bị công nghệ có 

sẵn. Chính vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và đƣa ra một số biện pháp nâng 

cao hiệu quả sử dụng đàn phím điện tử cho GV âm nhạc bậc THCS ở một số 

tỉnh miền núi phía Bắc. 

3.2.1. Sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học các mạch nội dung âm nhạc 

3.2.1.1. Dạy Hát 

Nhƣ đã nêu, dạy hát cho HS THCS sử dụng ĐPĐT ở nhiều bƣớc trong 

tiết dạy nhƣ: Khởi động tiết học, nghe bài hát mẫu, luyện klhởi động giọng 

(một dạng luyện thanh đơn giản), dạy hát từng câu, đệm theo cả bài khi hoàn 

thiện bài hát, đệm theo khi HS gõ đệm, vận động…  

Quy trình dạy một mạch nội dung âm nhạc (Hát, Đọc nhạc, Thƣờng thức  
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âm nhạc, Lý thuyết âm nhạc…) theo chƣơng trình phổ thông mới năm 2018 

đƣợc quy định đối với một bài dạy phải có các phần là: Mở đầu hoặc Khởi 

động, Khám phá hoặc Hình thành kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng. 

Căn cứ vào quy trình dạy học nhƣ trên, chúng tôi đề xuất sử dụng ĐPĐT cho 

GV Âm nhạc đối với nội dung dạy Hát theo các phần nhƣ sau:  

a. Khởi động tiết học: 

Là phần mở đầu của tiết dạy, nhằm mục đích để HS đƣợc khởi động 

bằng những câu hỏi hoặc hoạt động thực hành âm nhạc nào đó nhƣ hát, nghe 

nhạc, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, làm cơ sở để GV dẫn dắt giới thiệu bài 

mới hoặc để giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị cho bài mới.  

Với nội dung dạy bài hát mới, GV có thể cho HS nghe một trích đoạn 

hoặc vài câu nhạc của bài hát nào đó để HS nhận ra giai điệu, đoán tên bài 

hát có nội dung gần với chủ đề của bài dạy. Chẳng hạn, dạy bài hát Mùa thu 

ngày khai trường (Vũ Trọng Tƣờng) cho HS lớp 8, là bài hát có chủ đề về 

ngày khai trƣờng của năm học mới, GV có thể cho HS nghe trích đoạn 2 bài 

hát có chủ đề về ngày khai trƣờng mà các em đã đƣợc học ở lớp 6 và lớp 7 là 

bài Mùa khai trường (Phan Việt Phƣơng), Vui đến trường (Lê Quốc Thắng). 

Để tạo sự hấp dẫn cho HS, GV sử dụng ĐPĐT đàn 1-2 câu đầu tiên và HS 

nghe rồi đoán tên bài hát. Sau khi HS đoán đƣợc tên bài hát, để tạo sự sinh 

động và giúp HS nhớ lại kiến thức cũ, GV đệm đàn cho HS hát 1 trong 2 bài 

Mùa khai trường hoặc Vui đến trường. Từ đó, GV dẫn dắt đến nội dung cua 

rbài mới là dạy bài hát về chủ đề ngày khai trƣờng, đó là bài Mùa thu ngày 

khai trường của Vũ Trọng Tƣờng. 

Để có thể đàn đƣợc trích đoạn câu hát của 2 bài Mùa khai trường hoặc 

Vui đến trường và đệm đƣợc cho bài hát để HS hát thì GV phải chuẩn bị và 

luyện tập ở nhà một cách thành thạo. Cũng có thể GV sử dụng phƣơng tiện 

từ internet với các bài hát mẫu, bài nhạc beat thì nhƣ chúng tôi đã nêu ở thực 

trạng là không thể hấp dẫn và thuyết phục HS bằng chính ngƣời thầy dùng 
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đàn, thậm chí có những trƣờng hợp HS hát lệch tone (thấp hơn hoặc cao 

hơn) GV dùng đàn trực tiếp sẽ dễ dàng xử lý phù hợp tình huống, đặc biệt 

trƣờng hợp trục trặc về kết nối mạng, hoặc phƣơng tiện dạy học nhƣ 

projecter thì dùng đàn là linh hoạt và đảm bảo nhất. 

b. Phần Khám phá của bài dạy: 

Gồm những hoạt động để HS nắm đƣợc nội dung của kiến thức mới 

trong bài dạy. Thông thƣờng phần này trong dạy Hát có 2 hoạt động chính 

là: (1) Nghe và tìm hiểu bài hát; (2) Tìm hiểu bản nhạc. Trong 2 hoạt động 

này GV có thể sử dụng ĐPĐT trong hoạt động Nghe và tìm hiểu bài hát, cụ 

thể là nghe bài hát mới để HS nhận diện đƣợc giai điệu của bài. Thông 

thƣờng, GV cho HS nghe bài hát mẫu bằng đĩa nhạc, video, mp3. Tuy nhiên, 

với GV khá về đàn có thể tự soạn phần đệm và thu sẵn vào đàn để mở nhạc 

đệm và hát mâuc cho HS nghe. Những GV yếu về năng lực ĐPĐT thƣờng 

không làm theo cách này mà hay nhờ các GV giỏi đàn làm hộ và lấy sẵn 

phần đệm. Tuy nhiên, đối với GV ở các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn có 

những GV khá và chúng tôi thiết nghĩ cần khuyến khích GV thực hiện tự 

làm phần đệm cho bài hát mẫu.  

Để thực hiện đƣợc phần soạn đệm cho bài hát của THCS, GV cần phải 

luyện tập 2 nội dung cho nhiệm vụ này. Đó là: soạn đệm và thực hành đệm 

trên đàn.  

Trong vấn đề soạn đệm, yêu cầu GV phải nắm đƣợc kiến thức về 

phƣơng pháp soạn đệm, bao gồm: phân tích bài hát (câu, đoạn, điệu thức, 

tính chất âm nhạc, chất liệu chủ đề, sự phát triển của giai điệu, tuyến hòa 

thanh…); biết đặt hợp âm cho phần đệm, biết soạn câu dạo, câu nhạc chen, 

nhạc nối, nhạc nền, câu kết… Những vấn đề này đã đƣợc học trong các 

chƣơng trình môn Nhạc cụ ở các trƣờng sƣ phạm âm nhạc hoặc đào tạo âm 

nhạc chuyên nghiệp hoặc các lớp bồi dƣỡng GV. Tuy nhiên, từ lý thuyết 

đƣợc học trong nhà trƣờng đến đệm đàn trong thực tiễn hoàn toàn không dễ 
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dàng mà đòi hỏi ngƣời GV phải luôn quan tâm, thực hành soạn đệm, tìm tòi, 

học hỏi qua trực tiếp soạn và học hỏi đồng nghiệp, những ngƣời đi trƣớc có 

khả năng đệm đàn tốt. Từ đó, mới rút ra đƣợc nhiều kinh nghiệm cho việc 

soạn đệm.  

Soạn đệm là 1 phần, còn phần thứ hai GV cũng phải luyện tập, đó là 

thực hành đệm trên đàn.  

c. Phần Luyện tập 

Mục tiêu của phần Luyện tập là hình thành kỹ năng ca hát, HS hát đúng 

giai điệu, lời ca và thể hiện đƣợc tính chất âm nhạc của bài hát. Phần luyện 

tập thƣờng có 2 nội dung: Khởi động giọng và dạy bài hát. Để thực hiện đƣợc 

phần này, bắt buộc GV phải đàn đƣợc cho HS ở 2 nội dung là Khởi động 

giọng và đàn từng câu để dạy bài hát.  

- Khởi động giọng 

Trƣớc khi học hát từng câu, GV có thể cho HS khởi động giọng bằng 

mẫu âm nào đó để giọng hát của các em không bị khàn, khê mà thông thoáng 

hơn, dễ dàng vào luyện tập hát. Trƣờng hợp này, GV phải đàn mẫu âm nâng 

cao dần hoặc thấp xuống dần. 

GV cần đàn từng nốt riêng, thị phạm chính xác để học sinh lắng nghe 

và thực hiện. Các câu khởi động cho học sinh lớp 6 thƣờng là những câu đơn 

giản, giáo viên có thể dựa vào bài hát xây dựng mẫu câu luyện thanh cho phù 

hợp với bài hát, phù hợp với âm vực giọng học sinh hát.  

Thời gian cho bƣớc khởi động giọng diễn ra từ 2 - 3 phút, giáo viên cần 

hƣớng dẫn học sinh có thái độ nghiêm túc, tƣ thế đứng thẳng tự nhiên, thả 

lỏng ngƣời, mở khẩu hình đúng. Phát âm theo 5 nguyên âm hoặc khi sử dụng 

bài hát ngắn thì mỗi tiếng mở phải tròn vành rõ chữ. 

Chẳng hạn nhƣ, trong chủ đề 5 lớp 6 Bộ sách Cánh Diều dạy bài hát 

Mùa xuân em tới trường (Nguyễn Thanh Tùng) có thể sử dụng mẫu luyện 

thanh sau: 
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VD số 1: Mẫu luyện giọng số 1  

 

Với mẫu luyện giọng số 1, mục đích luyện cách hát legato là cách hát 

liền tiếng. Khi đàn mẫu cho HS nghe GV đàn rõ từng âm, nhƣng tạo âm thanh 

liền tiếng. Sau đó, GV đàn nâng dần cửa cung đi lên theo mẫu trên để HS 

luyện giọng 

VD số 2: đàn nâng dần nửa cung nhƣ sau: 

 

Đối với GV THCS, không phải ai cũng đàn đƣợc nâng cao dần nhƣ trên, 

muốn làm đƣợc cũng phải luyện tập kỹ trƣớc khi dạy học. Tuy nhiên, ban đầu 

có thể khó nhƣng làm nhiều lần thì lại trở thành kỹ năng và dễ dàng thực hiện. 

Mẫu luyện giọng số 2: Mục đích luyện legato, lấy hơi, giữ hơi, phát triển 

tầm cữ tiếng. Yêu cầu lấy hơi đúng cách, hát đúng cao độ, liền tiếng, hát rõ và 

hát đủ từng nốt, phát triển tầm cữ giọng hát. 

Lên dần 

Xuống dần 
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VD số 3: Mẫu luyện giọng số 2 

 

GV đánh trên đàn piano hoặc Electronic Keyboard mẫu luyện giọng số 2 

cho HS nghe trƣớc giai điệu 1 lần. GV đánh đàn đệm 2 tay mẫu luyện thanh 

theo giai điệu, âm hình tiết tấu có trong bài hát. Tất cả các mẫu luyện giọng 

thực hiện luyện theo mẫu âm Mi và âm Ma. 

- Dạy hát từng câu:  

Đây là bƣớc trọng tâm trong tiến trình dạy hát. Tập từng câu giúp học sinh 

ghi nhớ giai điệu, hát đúng lời ca, rèn luyện khả năng nghe nhạc, phân biệt 

luyến láy, cao độ, thể hiện đƣợc những chỗ khó trong bài. Thời gian dành cho 

tập hát từng câu nhiều nhất, đòi hỏi quá trình làm việc nghiêm túc giữa thầy và 

trò, cách dạy hiệu quả nhất là giáo viên sử dụng nhạc cụ, đệm đàn giai điệu và 

hát mẫu. Đối với một số bài hát có giai điệu đơn giản, giáo viên có thể khuyến 

khích học sinh hát mẫu từng câu sau khi giáo viên đã đệm đàn 2 - 3 lần để phát 

huy tính tích cực, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần tự giác của các em.  

Thông qua bƣớc hát mẫu, trƣớc khi tập từng câu, giáo viên có thể đệm 

đàn toàn bài cho học sinh nghe lại. Đồng thời hƣớng dẫn học sinh cách lấy 

hơi sau mỗi câu hát, thể hiện đúng những chỗ luyến láy. 

Tùy vào đặc điểm từng bài, mức độ đơn giản hay phức tạp, giáo viên 

linh động lựa chọn cách tiến hành phù hợp. Dạy hát từng câu theo lối móc 

xích là phƣơng pháp phổ biến nhất, cách dạy này giúp học sinh tiếp thu bài 

Lên dần 

Xuống dần 
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một cách trọn vẹn. Với mỗi câu, giáo viên nên khuyến khích các em nghe kỹ 

giai điệu trên đàn và thể hiện lại, đồng thời giáo viên lắng nghe phát hiện và 

sửa sai kịp thời, hƣớng dẫn học sinh cách tự điều chỉnh. Khi dạy hát từng câu, 

giáo viên nên khai thác triệt để phƣơng tiện dạy học, đánh đàn giai điệu từng 

câu giúp học sinh cảm nhận chính xác cao độ, âm thanh trầm bổng của nhạc 

cụ tạo không khí sôi nổi trong tiết học và tạo đƣợc hiệu quả cao giúp phát 

triển tai nghe. 

GV dạy hát từng câu theo lối móc xích có phần đệm tay trái chứ không 

đàn mỗi giai điệu của bài hát tạo cảm giác lôi cuốn, hứng thú cho HS khi thấy 

cô giáo vừa đàn vừa hát. 

Đệm 2 tay đây là dạng kỹ thuật có độ khó hơn so với mức độ cơ bản, 

loại kỹ thuật hợp âm tay phải cùng âm hình tay trái đòi hỏi ngƣời học có sự 

phối hợp 2 tay thành thạo, đặc biệt ở tay trái cùng với âm hình theo nhịp của 

bài còn yêu cầu giữ nhịp ổn định, âm thanh vang đều đặn, nghe rõ trọng âm. 

Phách mạnh tạo thành bè bass, hiệu quả nhƣ các âm nhấn có chủ đích, sắc thái 

bên tay phải phân biệt âm thanh giữa legato và staccato. Đệm cho hát có 2 

kiểu: đệm hát không có bộ đệm tự động và đệm hát có bộ đệm tự động. 

VD số 4: Câu 1, 2 (Đoạn 1) 
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VD số 5: Câu 3, 4 (Đoạn 1) 

 

VD số 6: Câu 1, 2, 3, 4 (Đoạn 2) 

 

Hát cả bài: Sau khi luyện tập từng câu, hát hết cả bài là hoạt động liên 

kết giữa các câu, đoạn trong bài một cách trọn vẹn. Khi thực hiện, nên cho các 

em nghe và hát lại toàn bộ bài, GV sử dụng đàn để đệm theo giai điệu bài hát. 

Đây cũng là bƣớc giúp học sinh lƣu ý và hoàn thiện dần những chỗ chƣa 

đúng, biết cách thể hiện ở chỗ ngân nghỉ và sắc thái tình cảm của bài. Nếu sử 

dụng nhạc beat hoặc phần nhạc đệm cài sẵn trong đàn, giáo viên nên đánh và 

giữ nhịp, nhắc nhở các em ngắt câu, ngân nghỉ chính xác. 

Tầm cữ giọng hát của học sinh lứa lớp 6 độ vang sáng nhất trong khoảng 

từ quãng 6 đến quãng 8, các bài hát trong chƣơng trình sách giáo khoa hiếm 

gặp bài hát quá quãng 9. Nhƣng tùy theo cách bắt nhịp vào từng bài cũng nhƣ 
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để bảo vệ giọng hát các em đƣợc tự nhiên, không bị rƣớn, ép giọng gây cảm 

giác bị đanh, thé hay vỡ tiếng. Để cải thiện tình trạng này, giáo viên có thể 

điều chỉnh trực tiếp khi đệm giai điệu đàn cho học sinh hát. Nếu sử dụng nhạc 

đệm trên đàn Electronic Keyboard thì hạ hay nâng tone bằng chức năng 

Transpose (Trƣờng hợp sử dụng băng đĩa nhạc beat, cũng cần lựa chọn bài 

thu âm phù hợp, đảm bảo cùng tầm cữ giọng xuyên suốt quá trình dạy hát, 

luyện thanh, nghe mẫu). 

Riêng các bài dân ca viết ở điệu thức 4 hoặc 5 âm trong âm nhạc dân tộc 

Việt Nam thì sự dịch giọng lên hay xuống cũng làm sao cho phù hợp với tầm 

cữ giọng của học sinh.  

d. Phần Vận dụng 

 Mục tiêu của phần Vận dụng là để HS biết vận dụng những kiến thức 

đã học để áp dụng vào một nội dung học tập nào đó. Chẳng hạn nhƣ biết gõ 

đệm hoặc vận động theo bài hát, rút ra đƣợc ý nghĩa nội dung của bài hát. 

 Sau khi đã dạy HS hát toàn bộ bài hát, GV sử dụng đàn đệm kết hợp 

với gõ tiết tấu của bài hát hoặc đệm đàn cho HS vỗ nhịp kết hợp vận động cơ 

thể (body percussion). 

3.2.1.2. Dạy Đọc nhạc 

Mục tiêu cần đạt đƣợc ở tiết dạy bài Đọc nhạc là HS nắm đƣợc kí hiệu 

âm nhạc và kiến thức nhạc lý có liên quan đến bài và biết áp dụng vào khi 

đọc nhạc; Đọc đúng giai điệu, tiết tấu, sắc thái của bài; Hát chính xác và 

diễn cảm nếu là bài đọc nhạc có ghép lời. 

a. Khởi động tiết học: 

Có thể sử dụng các trò chơi về âm thanh liên quan đến bài Đọc nhạc để 

khởi động nhƣ: GV viết sẵn 2-3 mẫu giai điệu ngắn bằng nốt nhạc khác nhau 

lên bảng, GV la la hoặc sử dụng đàn phím điện tử đàn theo giai điệu, HS nghe 

rồi HS nhận biết là giai điệu nào; chia HS thành các nhóm mang tên các nốt 

nhạc khác nhau rồi lần lƣợt đọc đúng cao độ tên nốt của mình; GV sử dụng 
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đàm phím điện tử đàn vài ba bài đọc nhạc mà HS đã học gần nhất, HS nghe 

rồi nói tên bài số mấy… Cách này phức tạp hơn nhƣng tạo sự hứng khởi hơn. 

Tùy theo giờ dạy mà lựa chọn các cách khởi động sao cho phù hợp. Khi giới 

thiệu bài đọc nhạc GV đàn cả bài để HS nghe và cảm nhận ban đầu về giai 

điệu của bài (vui, buồn, nhanh, chậm...). 

b. Phần Khám phá của bài dạy: 

Trong phần này GV cho HS quan sát tìm hiểu bản nhạc: loại nhịp, cao 

độ, trƣờng độ, các chỗ quay lại, có luyến, ngân dài, các chỗ đặc biệt  (có nhịp 

lấy đà, có quãng nhảy xa, có bè hay không), lời ca (nếu là đọc nhạc ghép 

lời)… Cho HS nhắc lại kiến thức về nhịp, trƣờng độ, tác dụng của dấu ngân 

dài hoặc dấu nhắc lại… GV chia câu đọc/ tiết nhạc của bài hoặc có thể yêu 

cầu HS cùng chia câu với GV (với bài dễ). Giáo viên có thể sử dụng phƣơng 

pháp thảo luận, chia nhóm… để cho HS tự tìm hiểu về bài Đọc nhạc. 

Khi quan sát tìm hiểu bản nhạc GV sử dụng đàn phím điện tử đàn mẫu 

cho HS nghe và phân biệt cao độ, trƣờng độ có trong bài đọc nhạc. Đồng 

thời GV sử dụng tiết tấu đã đƣợc cài đặt sẵn trong đàn để cho HS nghe và 

phân biệt (nếu lớp có nhiều HS khá) loại nhịp của bài đọc nhạc. 

c. Phần Luyện tập 

Khi hƣớng dẫn HS luyện tập cao độ, GV có thể hỏi HS cao độ các nốt có 

trong bài từ thấp đến cao. Khi đó GV sử dụng đàn để làm mẫu giúp HS đọc 

các nốt đúng cao độ từ thấp lên cao và ngƣợc lại, sau đó luyện thang âm, 

luyện gam giúp HS ghi nhớ vị trí âm thanh. 

Với lớp yếu hoặc trung bình, GV có thể đọc bài Đọc nhạc 1 lần để HS 

nghe còn nhìn chung không nên cho HS nghe trƣớc nhƣ học hát. Đọc gam là 

thao tác bắt buộc trong dạy học Đọc nhạc để HS hình thành về âm hƣởng các 

độ cao trong gam và màu sắc giọng - điệu của bài. Nhƣ trên đã nêu chỉ đọc 

gam với bài đƣợc viết ở điệu trƣởng hay thứ, còn bài ở điệu thức 5 âm thì 

cho HS đọc thang âm của bài. Hƣớng dẫn HS đọc gam chậm, miệng đọc 



128 

 

nhƣng đầu chú ý để ghi nhớ độ cao của âm thanh vừa đọc, chú ý HS các 

quãng 1/2 cung có khoảnh cách hẹp hơn 1 cung để HS cảm nhận. Chẳng hạn 

nhƣ với gam C-dur:  

VD số 7: Luyện đọc gam C dur 

 

Cần hƣớng dẫn HS vừa đọc vừa gõ phách theo để thành thói quen gõ 

phách trong Đọc nhạc. 

Việc đọc gam cần đƣợc tiến hành ở tất cả các giờ Đọc nhạc nhƣ thuộc 

lòng 1 câu hát để hình thành trong tâm trí HS độ cao của âm thanh trong 

gam. Khi gặp những cao độ tƣơng tự HS sẽ tự bật ra độ cao đã đƣợc hình 

thành sẵn.  

Cũng giống nhƣ đọc gam, cần cho HS đƣợc đọc các quãng và âm ổn 

định (hợp âm rải của T) ở hầu hết các giờ Đọc nhạc. Mục đích cũng nhƣ đọc 

gam là để hình thành âm hƣởng của quãng trong tâm trí HS, khi gặp quãng 

tƣơng tự trong bài đọc nhạc, HS tự bật ra cao độ. Chỉ nên cho HS đọc quãng 

2, quãng 3 là vừa sức, giai đoạn đầu chỉ nên cho HS đọc đi lên, giai đoạn sau 

mới cho đọc cả đi lên và đi xuống. Không nên cho HS luyện các quãng khác 

vì với HS phổ thông là khó và không đủ thời gian luyện tập. Ví dụ khi cho 

HS tập đọc nhạc với giọng C-dur GV có thể sử dụng đàn luyện đọc theo các 

quãng nhƣ sau: 

VD số 8: Luyện đọc quãng 2  
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VD số 9: Luyện đọc quãng 3 

 

VD số 10: Luyện đọc các âm ổn định (T) 

 

Hƣớng dẫn theo phƣơng pháp truyền tai (GV đàn HS nghe đọc theo) và 

để HS thuộc lòng nhƣ câu hát, vừa đọc vừa gõ phách theo. Rất nhiều GV 

dạy âm nhạc ở phổ thông không chú ý đến gõ phách trong Đọc nhạc mà chỉ 

hoàn toàn đánh đàn truyền tai câu nhạc cho HS. Vì thế, HS không có khái 

niệm thực hiện phách, trƣờng độ nhƣ thế nào.  

Việc đọc gam, quãng thực hiện trƣớc khi vào bài đọc nhạc chỉ nên tiến 

hành trong vài phút, HS đọc nhƣ thuộc lòng câu hát. Cứ đọc nhƣ vậy từ Tiểu 

học đến THCS, thoạt nghe sẽ thấy nhàm chán nhƣng hoàn toàn không phải 

vậy, HS đọc thuộc lòng và lâu dần hình thành các âm, quãng trong tâm trí. 

Đến bậc THPT có thể cho đọc thêm các âm trong hợp âm S và D. 

VD số 11: Luyện đọc các âm trong hợp âm trên bậc 4 (S) 

 

VD số 12: Luyện đọc các âm trong hợp âm trên bậc 5 (D – D7) 

 

Để đọc bài Đọc nhạc có một số thao tác GV cần nắm chắc: 

Thứ nhất: Đọc riêng cao độ của bài: Hƣớng dẫn HS (cả tập thể lớp) tự 

đọc cao độ theo tay chỉ nốt trên bảng có bài Đọc nhạc của GV, không cần 

theo đúng trƣờng độ. Với hoạt động này, HS đƣợc rèn nhớ tên và vị trí nốt 
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nhạc trên khuông vừa rèn kỹ năng đọc cao độ. Khi nào HS không đọc đƣợc, 

GV mới làm mẫu. Chú ý sát sao theo dõi để tránh việc HS ghi ký hiệu chữ 

viết tắt tiếng Việt dƣới nốt nhạc mà không nhìn nốt trên khuông, dẫn đến HS 

không thuộc đƣợc vị trí của nốt trên khuông.     

Thứ hai: Đọc tên nốt nhạc theo trƣờng độ (không cần đúng cao độ) của 

bài: Đây là rèn luyện kỹ năng thực hiện trƣờng độ. GV hƣớng dẫn HS cách 

thực hiện rồi để HS tự đọc, có nhƣ vậy các em mới nhận biết đƣợc cách đọc 

trƣờng độ. Khi nào HS không đọc đƣợc, GV mới làm mẫu. Lƣu ý HS luôn 

luôn phải gõ phách theo. 

Hai thao tác đọc riêng cao độ và tên nốt nhạc theo trƣờng độ là phƣơng 

pháp dạy mà hiện nay rất ít GV phổ thông áp dụng. Hầu hết chỉ đánh đàn 

truyền tai từng câu nhạc cho HS đọc theo rồi kết thúc bài. Thậm chí nhiều 

GV không quan tâm HS có thuộc nốt nhạc hay không, chỉ truyền tai HS đọc 

theo là đƣợc. Vì vậy, hiện nay. Qua 9 năm học âm nhạc ở phổ thông nhƣng 

rất nhiều HS không thuộc vị trí nốt nhạc trên khuông ngay cả với những nốt 

nằm trong khuông nhạc, còn đọc nhạc chỉ là một dạng học một bài hát nữa 

ngoài bài hát thuộc phân môn Hát hoặc nhắc lại câu nhạc mà GV đánh trên 

đàn bằng tên nốt nhạc mà thôi. Việc cho HS đọc riêng cao độ, trƣờng độ đòi 

hỏi GV phải kiên trì và có những PPDH phù hợp. Có làm đƣợc nhƣ vậy mới 

là đạt đến cho HSPT tiệm cận gần đến Đọc nhạc một cách đúng nghĩa, tuy 

không nhƣ chuyên học âm nhạc nhƣng cũng ít nhất cho HS biết thế nào là 

cách đọc độ cao, cách đọc trƣờng độ dù có thể có nhiều lúc đọc không đúng.      

Khi đọc từng câu GV đàn giai điệu, sử dụng đàn để lấy âm mẫu hoặc 

một vài âm làm chỗ dựa để HS đọc nhạc, sử dụng đàn để sửa sai cho HS. Với 

giai điệu dễ, có thể cho HS tự đọc. Nếu HS không đọc đƣợc, GV sử dụng 

đàn phím điện tử hỗ trợ, đàn mẫu để HS nghe và đọc theo. Lƣu ý HS luôn 

luôn phải gõ phách theo. Nên tránh việc luôn luôn truyền tai, truyền khẩu 

trong dạy học Đọc nhạc mà hiện nay ở phổ thông hầu hết là làm nhƣ vậy, 



131 

 

không còn ý nghĩa của Đọc nhạc. Với lớp yếu, cần chú ý đến các HS khá 

làm cốt cán, khuyến khích các em đọc rõ và to hơn các bạn để các HS yếu 

dựa theo hoặc dùng đàn đánh giai điệu theo hỗ trợ.   

Sau khi đã dạy xong từng câu, GV cho HS dọc toàn bộ bài đọc nhạc, GV 

đàn giai điệu, HS đọc cả bài kết hợp cùng tiếng đàn hoặc GV đàn giai điệu, 

HS ghép lời (nếu có). Khi HS đọc, GV cần luôn nhắc nhở HS gõ phách 

theo. Sau khi gõ phách tốt chuyển sang cho HS gõ nhịp để hình thành một 

kỹ năng nữa của ĐN là HS phải biết gõ phách và gõ nhịp. Cần lƣu ý gõ 

phách và gõ nhịp ở đây để xác định đƣợc cách thực hiện trƣờng độ, khác 

với gõ đệm tạo sự sinh động. Vì thế, nhắc nhở HS gõ nhẹ, không ầm ĩ, 

thậm chí là gõ rất nhẹ bằng tay hoặc bằng đầu ngón chân. Chỉ khi sử dụng 

nhạc cụ gõ để đệm cho bài Đọc nhạc hay bài hát thì cũng giống nhƣ học 

nhạc cụ là gõ rõ và to hơn để tạo sự sinh động, tuy nhiên không nên to quá 

tạo sự chói tai, gây khó chịu trong giờ học. 

Đối với bài Đọc nhạc, cần chú ý thể hiện tình cảm sắc thái nhƣ một bài 

hát: đọc to - nhỏ, mạnh - nhẹ, nhanh - chậm; đọc liền tiếng, nhấn tiếng, ngắt 

tiếng, thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, dứt khoát hay vui hoạt hay tha thiết, trữ 

tình… theo đúng tính chất của bài. Để thể hiện đƣợc GV cần gợi ý HS thực 

hiện, làm mẫu để HS học theo, lƣu ý ngắt câu đúng chỗ, sử dụng cả kỹ thuật 

hát về hơi thở và một số kỹ thuật hát khác thì mới thể hiện đƣợc sắc thái, 

tình cảm của bài. Việc quan tâm đến hơi thở sẽ góp phần phát triển kỹ thuật 

hát đồng thời mới giúp HS đọc nhạc không bị chênh, phô.  

d. Phần Vận dụng 

Có nhiều cách để thực hiện cho bài Đọc nhạc ở phần này. GV có thể 

cho HS gõ đệm cho bài Đọc nhạc. Nếu sách giáo khoa có soạn sẵn tiết tấu đệm 

thì GV cho HS thực hiện với các nhạc cụ gõ khác nhau hoặc chỉ đơn thuần vỗ 

tay cũng là đệm cho Đọc nhạc. Có thể không cần nhận xét tiết tấu đệm nhƣ học 

Nhạc cụ mà HS tự nhìn và gõ luôn. Lƣu ý là vận dụng thì GV không hƣớng 
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dẫn trƣớc mà để HS tự áp dụng trƣớc, HS không làm đƣợc GV mới hƣớng dẫn. 

Trong phần này GV sử dụng đàn phím điện tử để đàn giai điệu của bài đọc 

nhạc kết hợp với các hoạt động gõ đệm, vỗ nhịp của HS. Nên chia nhóm nhƣ 

gõ đệm trong Nhạc cụ: nhóm gõ, nhóm Đọc nhạc. Khi thành thạo có thể cho 

HS vừa đọc vừa gõ đệm. Cho HS tự sáng tạo tiết tấu gõ đệm, động tác vận 

động cơ thể, thậm chí cả động tác phụ họa đơn giản nếu bài đọc nhạc rõ ràng 

tính nhịp điệu hoặc có lời ca. Chơi các trò chơi để HS củng cố hoặc vận dụng 

kiến thức. 

3.2.2. Gắn việc sử dụng nhạc cụ vào các giờ dạy âm nhạc  

Sử dụng nhạc cụ để dạy bao giờ cũng khó hơn mở máy tính, bật loa, bấm 

nút phƣơng tiện công nghệ. Vì thế cần đƣa việc sử dụng nhạc cụ để dạy học 

âm nhạc thành quy định trong nhà trƣờng. 

3.2.2.1. Quy định sử dụng nhạc cụ với giáo viên âm nhạc 

Trong chƣơng trình đào tạo giáo viên âm nhạc cho giáo dục phổ thông ở 

các cơ sở đào tạo ĐHSPÂm nhạc, môn nhạc cụ là bắt buộc. Tức là sinh viên 

sẽ không thể tốt nghiệp, trở thành giáo viên âm nhạc THCS nếu không có 

điểm số ít nhất đạt yêu cầu (điểm 4 trở lên) môn nhạc cụ (ĐPĐT). Tuy nhiên, 

không có cơ chế nào qui định giáo viên phải sử dụng nhạc cụ trong dạy học 

môn âm nhạc ở các cấp học phổ thông, trong đó có THCS. Chính vì thế, hiện 

nay, đa số giáo viên môn âm nhạc ở các trƣờng phổ thông không sử dụng 

nhạc cụ, với rất nhiều lý do khác nhau, nhƣ chúng tôi đã khảo sát ở chƣơng 2.  

Tại sao phải sử dụng đàn trong dạy âm nhạc ở trường phổ thông  

Những giáo viên ít khi sử dụng nhạc cụ hoặc tệ hơn, hoàn toàn không sử 

dụng nhạc cụ, sẽ bị giảm dần năng lực thực hành dạy nhạc, chất lƣợng giáo 

viên âm nhạc tất nhiên sẽ suy giảm. Bởi vì, không sử dụng đàn, giáo viên sẽ 

không duy trì tƣ duy âm nhạc của bản thân để dạy nhạc mà hoàn toàn dựa vào 

thiết bị nghe nhìn, dựa vào mẫu sẵn có của các youtuber làm âm nhạc kiếm 

tiền trên mạng, dựa vào học liệu âm nhạc kèm theo chƣơng trình sách giáo 
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khoa mới. Không sử dụng đàn, toàn bộ học sinh trong lớp sẽ bị coi đồng nhất 

về khả năng đọc nhạc, khả năng hát (tức là khả năng tiếp thu thực hành âm 

nhạc), vì phải theo những khuôn mẫu từ bên ngoài, không phải từ giáo viên. 

Trong khi đó, trên thực tế, cho dù cùng lứa tuổi, chất giọng, tầm cữ giọng của 

học sinh là khác nhau, việc chia nhóm theo khả năng tầm cữ giọng của học 

sinh là cần thiết. Trong dạy nhạc/hát, cùng một giai điệu, để chủ âm ở cao độ 

này hay cao độ khác có một ý nghĩa quan trọng, bởi vì nếu không phù hợp 

học sinh không thể đọc/hát đƣợc. Giáo viên phải xác định đƣợc tầm cữ cao độ 

phù hợp với học sinh để các em có thể thực hiện đƣợc thuận lợi. Để thấp quá, 

hay cao quá học sinh đều rất khó thực hiện bài học. Những học liệu, khuôn 

mẫu bài nhạc lấy từ bên ngoài chỉ có một cữ cao độ, không dễ dịch lên hay 

xuống. Muốn có đƣợc tầm cữ cao độ phù hợp với từng lớp, từng lứa tuổi, 

thậm chí với từng học sinh (trong trƣờng hợp kiểm tra từng em) trong dạy học 

âm nhạc chỉ có thể sử dụng đàn. Trƣờng hợp học sinh không đọc/hát đƣợc vì 

giai điệu quá cao so với giọng của các em, giáo viên phải lựa chọn, dịch giọng 

cho phù hợp, chứ không thể bắt các em đọc đúng nhƣ giọng ở bài in trong 

sách, hay giọng của khuôn mẫu “lôi” từ trên mạng. Nhƣ thế, chỉ có trực tiếp 

dùng ĐPĐT mới xử lý linh hoạt các trƣờng hợp sƣ phạm trong giờ dạy âm 

nhạc; tức là phải sử dụng nhạc cụ, và cần có cơ chế quy định bắt buộc giáo 

viên âm nhạc phải sử dụng nhạc cụ trong giờ dạy âm nhạc.   

Quy định phải sử dụng nhạc cụ trong dạy âm nhạc như thế nào  

Quy định việc sử dụng ĐPĐT trong giờ dạy âm nhạc đối với giáo viên 

không đồng nghĩa với cấm giáo viên sử dụng các tiện ích khác trong giờ dạy. 

Giáo viên hoàn toàn có thể khai thác các khuôn mẫu có sẵn, có thể dùng nhạc 

beat, nhƣng không đƣợc xa rời, hay nói cách khác, loại hoàn toàn nhạc cụ ra 

khỏi giờ dạy học âm nhạc. 

Quy định việc sử dụng đàn không có nghĩa là giáo viên cứ phải đứng bên 

cây đàn, hay “cắm mặt vào đàn” (lời của một số giáo viên dạy môn âm nhạc 
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đƣợc phỏng vấn) trong suốt giờ dạy, không “thoát ly” đƣợc đàn để quán 

xuyến toàn bộ lớp học.  

Quy định thứ nhất, bắt buộc giáo viên sử dụng đàn (ĐPĐT) nhƣ một 

công cụ sƣ phạm không thể thiếu trong giờ dạy âm nhạc, khai thác và thực 

hiện ở tất cả các nội dung trong chƣơng trình của môn Âm nhạc. Quy định 

này cần đƣợc thực hiện chung cho tất cả các giáo viên dạy âm nhạc phổ 

thông, ở tất cả các cấp học có dạy môn Âm nhạc. 

Quy định thứ hai, đƣa việc sử dụng đàn vào nội dung các cuộc thi/sát 

hạch giáo viên định kỳ hàng năm hoặc chu kỳ vài năm một lần ở các Phòng 

GD-ĐT. Các quy định cần đƣợc ban hành kịp thời và có lộ trình thực thi cụ 

thể trên thực tế. Quy định sẽ chỉ là “quy định” một cách hình thức nếu 

không có cơ chế giám sát việc thực hiện. 

3.2.2.2. Giám sát việc thực hiện quy định sử dụng nhạc cụ 

Vấn đề giám sát việc thực hiện qui định rất quan trọng, bởi vì đƣa ra quy 

định mà không có sự tuân thủ nghiêm túc quy định đó thì sẽ phản tác dụng, 

quy định vô nghĩa. Sự giám sát quy định sử dụng đàn trong giờ dạy âm nhạc ở 

cấp THCS cần có các yếu tố: thẩm quyền và trách nhiệm của ngƣời giám sát, 

cơ chế và các mức độ giám sát, kết luận sau giám sát.  

Thẩm quyền và trách nhiệm giám sát thuộc về BGH nhà trƣờng. BGH có 

thể phân công trách nhiệm, giao cho Tổ trƣởng bộ môn hay phân môn thực 

hiện. Việc giám sát có thể bất kỳ, có thể định kỳ, tùy theo điều kiện cũng nhƣ 

phong cách làm việc của từng trƣờng, miễn sao duy trì tốt quy định sử dụng 

nhạc cụ (ĐPĐT) trong giờ dạy âm nhạc. 

Những giáo viên nhạc yếu kém trong sử dụng nhạc cụ có một lý do rất ít 

ngƣời dám thừa nhận, đó là lười tập đàn. Thƣờng thì ngƣời lƣời biếng bao giờ 

cũng giỏi biện hộ cho những khuyết thiếu của mình. Logic thông thƣờng của 

dạy và học âm nhạc là: Phải yêu âm nhạc mới giỏi đàn, phải giỏi đàn mới 

nắm chắc/sâu nguyên lý và sự tinh tế nghệ thuật của âm nhạc; phải nắm 
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chắc/sâu âm nhạc cơ bản mới hiểu và áp dụng phƣơng pháp sƣ phạm âm nhạc 

tốt cho từng loại đối tƣợng học nhạc đƣợc, mới thuyết phục đƣợc ngƣời học. 

Thực trạng đã khảo sát ở chƣơng 2 cho thấy, có một số giáo viên nhạc lƣời 

nâng cao trình độ âm nhạc cơ bản, nâng cao nghiệp vụ, ỷ lại vào sự tiện lợi 

của công nghệ hiện đại, bằng lòng với kiến thức âm nhạc đã đƣợc học, đó 

chẳng qua là cái “cần câu cơm”, đảm bảo một chỗ trong biên chế nhà nƣớc 

cho đến khi hƣởng lƣơng hƣu là đƣợc. Những cô giáo này làm sao truyền 

đƣợc thẩm mỹ âm nhạc, tình yêu âm nhạc cho bọn trẻ đƣợc. Đã đến lúc cần 

thay đổi cách đánh giá giáo viên dạy nhạc phổ thông, cần có những biện pháp, 

tiêu chí thiết thực hơn để có cơ sở loại khỏi biên chế những giáo viên không 

xứng đáng, khiến sự nghiệp giáo dục âm nhạc phổ thông trì trệ, không phát 

huy đƣợc giá trị của nó đối với sự nghiệp giáo dục con ngƣời Việt Nam phát 

triển toàn diện. 

Nhƣ vậy, cần xây dựng chế tài đối với việc sử dụng đàn trong dạy học 

âm nhạc các cấp học phổ thông. Làm tốt có khen thƣởng, khuyến khích; làm 

không tốt hoặc không thực hiện sẽ là cơ sở đánh giá không hoàn thành nhiệm 

vụ (gắn với vị trí việc làm). 

3.2.2.3. Một số biện pháp khác khuyến khích giáo viên âm nhạc sử dụng đàn 

phím điện tử 

Khi đã thống nhất chủ trƣơng áp dụng quy định sử dụng ĐPĐT trong 

dạy học âm nhạc ở cấp THCS, các cán bộ quản lý cấp Sở và cấp Phòng cũng 

nên dành sự quan tâm đến giáo viên âm nhạc biên chế, tạo điều kiện, đảm bảo 

định biên số giáo viên nhạc trên tổng số lớp, không để tình trạng giáo viên 

phải dạy kiêm nghiệm quá nhiều hoặc dạy quá số giờ quy định. Nếu họ dạy 

thiếu giờ do trƣờng có ít học sinh, ít lớp, hãy giao cho họ dạy nhạc liên 

trƣờng, liên cấp hoặc giao cho họ những công việc việc có thể tính giờ liên 

quan đến sử dụng nhạc cụ, nhƣ công tác phong trào văn nghệ, đoàn đội, 

không nên yêu cầu họ đi học các lớp bồi dƣỡng giáo viên dạy Giáo dục công  
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dân hay Công nghệ để họ dạy các môn này. 

a. Quan tâm hơn đến công việc và đời sống của giáo viên âm nhạc 

Sự quan tâm này của các cấp quản lý có thể đƣợc thể hiện qua những 

động thái hết sức đơn giản và thiết thực nhƣ:  

Thứ nhất, Giảm bớt những hoạt động mang tính hành chính, hình thức và 

không có nhiều ý nghĩa nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên âm 

nhạc. Chẳng hạn, yêu cầu giáo viên hàng năm phải có báo cáo sáng kiến kinh 

nghiệm giảng dạy. Đối với giáo viên âm nhạc phổ thông, họ có thể sáng tạo, 

xử lý tình huống sƣ phạm ngay trên lớp một  cách dễ dàng, theo một phản xạ 

gần nhƣ tự nhiên nhờ đƣợc rèn luyện qua quá trình tập đàn và học chuyên sâu 

về âm nhạc qua trƣờng lớp. Quá trình học đó cung cấp cho họ độ nhạy cảm 

nhất định để ứng xử hợp lý và kịp thời đối với đối tƣợng học sinh phổ thông, 

rất tốt cho hoạt động sƣ phạm. Tuy nhiên, để viết ra văn bản những hoạt động 

sáng tạo của họ trên lớp thành sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu chung nào đó 

thì thực sự quá khó. Họ đƣợc đào tạo để dạy âm nhạc phổ thông, không đƣợc 

đào tạo để thiết kế các đề án, hay các đề tài nghiên cứu khoa học. Thế nên, họ 

chỉ cần nhiều nhất là một buổi để thiết kế một bài giảng mới (soạn giáo án) 

nhƣng lại có thể phải mất hàng tháng để “vẽ” ra một sáng kiến kinh nghiệm 

để hoàn thành nhiệm vụ (để đƣợc công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoặc 

đƣợc công nhận giáo viên dạy giỏi). Ngoài mục đích vừa nêu đó thì sáng kiến 

kinh nghiệm đã đƣợc vẽ ra xong sẽ nằm trong tủ hoặc quẳng đâu đó, chẳng 

bao giờ đƣợc áp dụng (vì cũng không thể áp dụng đƣợc) trên thực tế. Nhƣ thế, 

đây là một tiêu chí dành cho giáo viên âm nhạc phổ thông, lãng phí quá nhiều 

(thời gian, suy nghĩ/trí tuệ) cho một thứ mang tính hình thức, không thiết thực 

đối với một giáo viên âm nhạc phổ thông. 

Thứ hai, Động viên kịp thời, nên có thƣởng, và nếu đã có qui định khen 

thƣởng thì tăng mức thƣởng/khen thƣởng đối với những giáo viên âm nhạc 

tham gia nhiều hoạt động bề nổi (văn nghệ) cho nhà trƣờng; tăng mức thƣởng 
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đối với giáo viên nhạc có học sinh tham gia hội diễn văn nghệ các trƣờng phổ 

thông trong tỉnh đoạt giải v.v... 

b. Tập huấn sử dụng ĐPĐT 

Hàng năm hoặc định kỳ 3 năm hay 5 năm một lần, Sở GD&ĐT có thể 

kết hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành âm nhạc, mời giảng viên tập huấn 

nâng cao kỹ năng sử dụng đàn và cập nhật ĐPĐT thế hệ mới cho đối tƣợng là 

giáo viên âm nhạc phổ thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có giáo viên THCS. 

Chƣơng trình tập huấn, bồi dƣỡng ngắn hạn cho giáo viên âm nhạc THCS có 

thể kết hợp với phổ biến, cập nhật một số thông tin chính sách hoặc chế độ 

mới đối với ngành (nếu có và thấy cần thiết).  

Mục đích, yêu cầu: Hƣớng dẫn lại cho giáo viên nhằm nâng cao khả 

năng thực hành các cách diễn đạt âm nhạc trên đàn qua các form mẫu, các bài 

tập cơ bản luyện ngón đàn; nắm vững các chi tiết, tính năng và thành thạo các 

thao tác xử lý các tính năng đó trên ĐPĐT. 

c. Tổ chức thi sử dụng ĐPĐT  

Thiết kế các nội dung phù hợp để tổ chức các cuộc thi sử dụng ĐPĐT 

hàng năm cho giáo viên. 

Các nội dung thi có thể là:  

- Lựa chọn: Đệm cho một chƣơng trình 3-5 tiết mục hát, hoặc biên soạn 

một bài hát trong chƣơng trình THCS để biểu diễn trên đàn. Cho thời gian 

chuẩn bị khoảng 30 phút đối với mỗi giáo viên tham gia. 

- Biểu diễn 2 tiểu phẩm âm nhạc, trong đó có một bài tự chọn. 

- Sử dụng ĐPĐT trong giảng dạy một bài trong chƣơng trình THCS (thí 

sinh bốc thăm tại chỗ). 

Trong các đợt thao giảng, thi giáo viên giỏi cần phân biệt rõ việc sử dụng 

ĐPĐT với sử dụng thiết bị hỗ trợ khác trong đánh giá giáo viên, tính điểm thi.  

Về vấn đề đặt tiêu chí đối với giáo viên âm nhạc giỏi, cần thiết đặt thực 

hành âm nhạc (thực chất) lên trên chứ không phải thuyết trình sáng kiến kinh 
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nghiệm. Chẳng hạn, phải hoàn thành bài xƣớng âm, dạy một bài hát thiếu nhi 

bất kỳ hoặc dệm một bài hát bất kỳ trong chƣơng trình. Điều này sẽ tránh 

đƣợc trƣờng hợp giáo viên đƣợc công nhận là giỏi nhƣng thực tế có thể dạy 

hát sai cao độ cho học sinh (nếu là dạy hát Quốc ca sai cao độ, sai nhịp thì 

sao? Điều này rất dễ xảy ra). 

3.3. Thực nghiệm sƣ phạm 

3.3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng thực nghiệm  

3.3.1.1. Mục đích thực nghiệm 

 Trên cơ sở khảo sát các trƣờng THCS ở ba tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn 

và Lạng sơn nhƣ đã trình bày ở trên, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sƣ 

phạm. Thực nghiệm sƣ phạm nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết 

khoa học của đề tài qua thực tiễn dạy học, đồng thời đánh giá tính khả thi, 

hiệu quả của việc đề xuất về một số biện pháp về việc sử dụng đàn phím điện 

tử của giáo viên trong dạy học môn Âm nhạc cho học sinh THCS. Nhận thức 

và khắc phục những bất cập của quá trình dạy học các nội dung của môn Âm 

nhạc khi giáo viên lạm dụng việc sử dụng các thiết bị âm thanh mà không chú 

ý đến vai trò của việc sử dụng đàn phím điện tử, đồng thời điều chỉnh, bổ 

sung chƣơng trình dạy học đàn phím điện tử trong đào tạo ngành Sƣ phạm 

Âm nhạc, tiến tới hoàn thiện các giải pháp sƣ phạm, nhằm đạt đƣợc chất 

lƣợng và hiệu quả dạy học khi ứng dụng lí thuyết vào thực tiễn. Rút ra những 

bài học bổ ích cho việc triển khai những đề tài thuộc lĩnh vực khoa học giáo 

dục có đề cập đến việc sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học môn Âm nhạc 

bậc THCS.  

3.3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 

Lựa chọn đối tƣợng giáo viên, học sinh và địa bàn phù hợp để tổ chức 

dạy học nhằm đạt đƣợc mục tiêu nâng cao việc sử dụng đàn phím điện tử của 

giáo viên THCS giúp cho họ nhận thức đƣợc vai trò và ý nghĩa to lớn của âm 

nhạc góp phần giáo dục toàn diện con ngƣời Việt Nam. Từ đó rút kinh 
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nghiệm lựa chọn nội dung, phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm, thiết kế bài 

giảng, công cụ hỗ trợ dạy học âm nhạc và trao đổi với giáo viên trực tiếp thực 

nghiệm về cách thức xây dựng kế hoạch tổ chức, tiến hành bài lên lớp và cách 

kiểm tra đánh giá.  

Tổ chức dạy học hát ở lớp đối chứng và lớp thực nghiệm bằng phƣơng 

pháp dạy học cũ và phƣơng pháp dạy học mới. So sánh đối chiếu kết quả học 

tập ở 2 lớp để đánh giá hiệu quả của các biện pháp dạy học âm nhạc đã đề xuất, 

đối với việc nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc, phát triển năng lực thẩm mỹ 

âm nhạc cho học sinh trong quá trình dạy học âm nhạc ở trƣờng THCS. 

Kết quả thu đƣợc trong quá trình thực nghiệm sƣ phạm đƣợc xử lý số 

liệu và phân tích để làm rõ những vấn đề về đổi mới cách tổ chức lớp học; bổ 

sung thêm các bài hát vào chƣơng trình; sáng tạo các hình thức giáo dục thẩm 

mỹ âm nhạc trong các hoạt động dạy học âm nhạc bằng việc sử dụng đàn 

phím điện tử trong các tiết học âm nhạc có khả thi hay không? 

Trên cơ sở phân tích kết quả thực nghiệm sƣ phạm, rút ra kết luận về 

tính hiệu quả của việc triển khai các hoạt động dạy học âm nhạc bằng việc 

sử dụng đàn phím điện tử từ đó điều chỉnh rút kinh nghiệm để áp dụng vào 

thực tiễn. 

3.3.1.3. Đối tượng thực nghiệm 

Đối tƣợng thực nghiệm: NCS lựa chọn để tiến hành thực nghiệm sƣ 

phạm là giáo viên dạy tại hai lớp 6A; lớp 6B trƣờng THCS Quyết Thắng, 

huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang. 

Lớp thực nghiệm là lớp 6A (40 HS) và lớp đối chứng là lớp 6B (40 

HS). Nội dung lựa chọn thực nghiệm là chủ đề 5 “ Mùa xuân” trong Bộ 

sách Cánh Diều. 

Giáo viên dạy thực nghiệm: GV tham gia dạy học thực nghiệm có trình 

độ chuyên môn tốt và kinh nghiệm giảng dạy từ 10 năm trở lên, đặc biệt phải 

có ý thức đổi mới PPDH.  
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3.3.2. Nội dung, thời gian và đánh giá kết quả thực nghiệm 

3.3.2.1. Lựa chọn nội dung dạy và xây dựng kế hoạch thực nghiệm 

Một là, lựa chọn nội dung dạy thực nghiệm: Dựa vào chƣơng trình giảng 

dạy, đối tƣợng và tiêu chí dạy thực nghiệm chúng tôi lựa chọn dạy chủ đề 5 

chủ đề Mùa xuân với các nội dung: học hát bài hát “Mùa xuân em tới 

trường”; Đọc nhạc: luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trƣởng, bài tập đọc 

nhạc số 5. 

Hai là, xây dựng kế hoạch thực nghiệm: Ở bƣớc này, NCS tiến hành 

việc chọn đối tƣợng tham gia nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Tổ chức 

dạy thực nghiệm trên đối tƣợng thực nghiệm chúng tôi sử dụng PHDH gắn 

việc sử dụng đàn phím điện tử vào thực dạy âm nhạc mà luận án xây dựng. 

Còn đối với nhóm đối chứng dạy học âm nhạc  theo PPDH không sử dụng 

nhạc cụ trong dạy học âm nhạc.  

3.3.2.2. Thời gian và địa bàn thực nghiệm 

Thời gian thực nghiệm: 

Thời gian thực hiện dạy học các nội dung trên là 03 tiết. Từ 10/09/2021 

– 15/05/2022. Tuy nhiên, thời gian thực nghiệm đƣợc đánh giá là cả quá trình 

dạy học âm nhạc. Bởi vì, ngoài các tiết học hát, dạy nghe, dạy âm nhạc 

thƣờng thức, dạy tập đọc nhạc trên lớp, học sinh còn tự luyện tập ở biểu diễn 

văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa… mà nhà trƣờng, lớp tổ chức, đồng thời kiến 

thức và kỹ thuật, kỹ năng dạy học âm nhạc đặc biệt là kỹ năng sử dụng đàn 

phím điện tử trong dạy âm nhạc đƣợc củng cố trong suốt quá trình dạy học. 

Địa bàn thực nghiệm: 

Quá trình thực nghiệm đƣợc tiến hành tại trƣờng THCS Quyết Thắng, 

huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang. 

3.3.2.3.  Các tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm 

Cơ sở để lựa chọn các tiêu chí đánh giá. Căn cứ vào kế hoạch dạy học 

môn Âm nhạc lớp 6 của Nhà trƣờng. Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi 
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và khả năng hát, khả năng cảm thụ âm nhạc… của học sinh. Dựa vào kết quả 

thu thập thông tin, kết hợp với đọc và phân tích tài liệu cỏ liên quan đến lĩnh 

vực nghiên cứu. Căn cứ vào hệ thống thang năng lực của Giáo sƣ Benjamin 

Bloom, một nhà khoa học giáo dục ngƣời Mỹ phát triển và công bố năm 

1956, đã và đang đƣợc nhiều quốc gia sử dụng bởi tính khoa học cũng nhƣ độ 

tin cậy của nó. Từ các tiêu chí về nhận thức của hệ thống này, các nhà sƣ 

phạm có thể tự xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực của ngƣời học qua 

môn học cũng nhƣ tuân thủ các nguyên tắc khi tiến hành lựa chọn tiêu chí 

đánh giá dƣới đây. 

Thứ nhất, các tiêu chí đánh giá phải đánh giá đƣợc các mặt của nội dung 

và phù hợp với đối tƣợng nghiên cứu. 

Thứ hai, việc lựa chọn tiêu chí đánh giá phải đảm bảo độ tin cậy và 

mang tính thông tin cần thiết của đối tƣợng nghiên cứu. 

Thứ ba, các tiêu chí đánh giá phải có đơn vị định lƣợng và chỉ tiêu đánh 

giá cụ thể, hình thức thực hiện đơn giản, phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

công tác dạy học hiện nay. 

Cơ sờ của các tiêu chí đánh giá là những căn cứ khoa học cơ bản về mặt 

lí luận của quá trình nghiên cứu, qua đó để xác định đƣợc trình tự hệ thống 

tiêu chí đánh giá cho đối tƣợng nghiên cứu. 

3.3.3. Xây dựng trình tự các bước tiến hành 

Trƣớc khi tiến hành lựa chọn hệ thống tiêu chí đánh giá cho đối tƣợng 

nghiên cứu, bản thân tôi đã xây dựng trình tự các bƣớc tiến hành nhƣ sau: 

Bước 1: Tổng hợp các tƣ liệu khảo sát, đối chiếu với mục đích yêu cầu 

đánh giá học sinh. 

Bước 2: Tiến hành sàng lọc các tiêu chí kiểm tra đánh giá. 

Bước 3: Kiểm định tính thông báo và độ tin cậy của các tiêu chí kiểm tra 

đánh giá đã lựa chọn. 
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Các bƣớc nêu trên nhằm đảm bảo tính khoa học để tiến hành lựa chọn 

tiêu chí đánh giá cho đối tƣợng nghiên cứu của đề tài. 

Kết quả đã xây dựng đƣợc bảng tiêu chí đánh giá thực nghiệm với 

những thông số có tính chất định lƣợng và một số nhận xét chung về mặt 

định tính để đánh giá kết quả thực nghiệm  mang tính khoa học đƣợc trình 

bày ở bảng sau: 

Thang 

bậc 

Kiến thức, kỹ năng cần đạt Điểm 

 

 

 

 

 

1 

1.Kiến thức :   

- Hát chƣa đúng giai điệu, lời ca bài  hát  

- Chƣa biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối 

tiếp ... 

- Chƣa nhận biết và nêu đƣợc một số đặc điểm về 

nhạc cụ… 

- Đọc chƣa đúng giai điệu bài  tập đọc nhạc. 

2. Kỹ năng:   

-Học sinh chƣa có khả năng thể hiện các bài hát. 

 -Học sinh chƣa có khả năng thực hiện đọc,  gõ đệm 

các bản nhạc, các âm hình tiết tấu trong quá trình ca hát 

và chơi nhạc cụ. 

- Học sinh chƣa có khả năng nghe và cảm nhận giai 

điệu, sắc thái bản hoà tấu nhạc cụ.  

 

 

 

 

 

 

<5 

 

 

 

 

2 

1.Kiến thức :   

- Học sinh trình bày đƣợc bài hát, bài tập đọc nhạc; 

hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ tiết tấu.  

- Luyện tập cách hát bè theo mẫu  

- Hát chính xác giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu. 

2. Kỹ năng:   

- Học sinh có khả năng hát, đọc nhạc chính xác giai 

điệu, tiết tấu, nhịp điệu. 

- Học sinh có khả năng gõ đệm nhạc cụ theo bài hát, 

 

 

 

 

5-6 
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bài tập đọc nhạc… 

 

 

 

3 

1.Kiến thức :   

- Trình bày kỹ thuật trong ca hát, hát chính xác giai 

điệu, tiết tấu, nhịp điệu ở mức độ biểu diễn: hát kết 

hợp vận động cơ  thể…. 

- Trình bày đƣợc cách xử lí kĩ thuật hát, kỹ thuật biểu 

diễn  

- Phân tích  đƣợc kĩ thuật hát trong thể hiện tính chất 

sắc thái của bài hát, bài tập đọc nhac, tác phẩm nghe 

nhạc. 

2. Kỹ năng:   

- Học sinh có khả năng thực hiện đọc,  gõ đệm các 

bản nhạc,các âm hình tiết tấu trong quá trình ca hát và 

chơi nhạc cụ. 

- Chia sẻ cho các bạn những hiểu biết và cùng nghe 

bản hoà tấu, độc tấu đã sƣu tầm đƣợc.  

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

4 

1.Kiến thức :   

- Vận dụng kỹ thuật trong ca hát, hát chính xác giai 

điệu, tiết tấu, nhịp điệu. 

- Vận dụng đƣợc cách xử lí kĩ thuật hát, kỹ thuật biểu 

diễn  

- Phân tích  đƣợc kĩ thuật hát trong thể hiện tính chất 

sắc thái của bài hát, bài tập đọc nhạc, tác phẩm nghe 

nhạc. 

2. Kỹ năng:   

-Học sinh có khả năng sáng tạo vào quá trình biểu 

diễn nghệ thuật âm nhạc.  

- Học sinh có khả năng thực hiện đọc,  gõ đệm các 

bản nhạc, các âm hình tiết tấu trong quá trình ca hát và 

chơi nhạc cụ. 

- Chia sẻ cho các bạn những hiểu biết và cùng nghe 

bản hoà tấu, độc tấu đã sƣu tầm đƣợc.  

- Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề. 

 

 

 

 

 

 

9-10 
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3.3.4. Tiến trình thực nghiệm sư phạm, kiểm tra đánh giá kết quả thực nghiệm  

3.3.4.1. Tiến trình thực nghiệm 

Dựa vào mục đích, nội dung, nguyên tắc thực nghiệm NCS tiến hành 

triển khai thực nghiệm trên từng nhóm đối tƣợng cụ thể nhƣ sau: 

Với nhóm lớp đối chứng đƣợc tiến hành thực nghiệm tại lớp 6B trƣờng 

THCS Quyết Thắng. Nội dung dạy học lựa chọn  thực nghiệm là chủ đề 5 bộ 

sách Cánh Diều. Chủ đề này gồm 03 tiết: 

+ Tiết 1: Học hát bài hát Muà xuân em tới trƣờng 

+ Tiết 2: Nghe bài hát mùa xuân đầu tiên; nhạc sỹ văn cao, kết hợp gõ 

đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể.  

+ Tiết 3: Luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trƣởng; bài đọc nhạc số 5;  

hòa tấu nhạc cụ sử dụng các động tác gõ, vỗ…lên mặt bàn để thể hiện âm 

hình tiết tấu; Vận dụng , sáng tạo, trải nghiệm và khám phá. 

Nhóm lớp đối chứng này thực hiện theo Kế hoạch dạy học của năm học 

2021-2022 đã đƣợc phê duyệt của Nhà trƣờng, nhóm này không sử dụng các 

biện pháp đổi mới đƣa ra trong luận án [Phụ lục 1.1.3] 

Với nhóm lớp thực nghiệm đƣợc tiến hành thực nghiệm tại lớp 6A 

trƣờng THCS Quyết Thắng. Nội dung dạy học lựa chọn thực nghiệm cũng là 

chủ đề 5 bộ sách Cánh Diều và cũng đƣơc thực hiện 03 tiết nhƣ nhóm đối 

chứng. Đối với nhóm lớp thực nghiệm này đƣợc áp dụng các biện pháp đổi 

mới dạy học gắn việc sử dụng đàn phím điện tử vào thực dạy âm nhạc. NCS 

tiến hành dự giờ, kiểm tra, trao đổi, thảo luận, đánh giá, khảo sát chất lƣợng 

mức độ tiếp thu, khả năng ca hát của học sinh, kỹ năng sử dụng đàn phím 

điện tử trong tiết dạy của giáo viên và xây dựng Kế hoạch bài dạy thực 

nghiệm [Phụ lục 3] cho Chủ đề 5 – Mùa xuân, nội dung của tiết học thứ nhất 

là dạy bài hát Mùa xuân em đến trường – Nhạc và lời Nguyễn Thanh Tùng 

trong đó tác giả đã tăng cƣờng việc sử dụng đàn phím điện tử của GV ở các 

hoạt động dạy học âm nhạc nhƣ: 
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Tìm hiểu khám phá/Hình thành kiến thức mới 

+ GV dạy hát từng câu có phần đệm tay trái chứ không đàn mỗi giai điệu 

của bài hát tạo cảm giác lôi cuốn, hứng thú cho HS khi thấy cô giáo vừa đàn 

vừa hát. 

Ví dụ 1: Câu 1 (Đoạn 1) – Bài hát Mùa xuân em tới trường 

 

 + Sau khi dạy từng câu, GV sẽ dạy HS nối các câu hát với nhau 

Ví dụ 2: Câu 1,2,3,4 (Đoạn 2) – Bài hát Mùa xuân em tới trường 

 

 + GV sử dụng đàn phím điện tử để chơi mẫu toàn bộ bài cho HS nghe 

[Phụ lục 4] 

 - Luyện tập: Khi đã dạy xong toàn bộ bài hát, GV nên cho HS luyện tập 

từ số đông cho đến số ít tránh sự e ngại khi các em mới học bài hát và chƣa tự 

tin hát một mình trƣớc nhiều ngƣời. Chính vì vậy GV nên cho cả lớp hát trƣớc 

vài lần, sau đó chia nhóm nhỏ dần (chia theo tổ, chia theo bàn), và cuối cùng 

mới mời riêng 1 đến 3 HS thực hành luyện tập bài hát. Trong khi luyện tập 

GV sẽ sử dụng đàn phím điện tử để đệm cho HS hát lần lƣợt từ nhóm nhiều 

HS đến nhóm ít HS và đƣơng nhiên càng chơi đàn nhiều lần thì bản thân GV 

cũng đã làm chủ đƣợc cây đàn và khi đó sẽ tạo đƣợc sự hƣng phấn cho cả GV 

lẫn HS tạo cho tiết học Âm nhạc trở nên sôi nổi, hứng thú và hiệu quả. 
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3.3.4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm, kiểm tra, đánh giá tính đồng bộ của 

đối tượng nghiên cứu 

 Sau khi đã lựa chọn đƣợc đối tƣợng thực nghiệm và đối tƣợng đối 

chứng, NCS tiến hành dự giờ, kiểm tra, trao đổi, thảo luận và thống nhất các ý 

kiến đóng góp của đồng nghiệp. Tiến hành kiểm tra tính đồng bộ cùa hai đối 

tƣợng thực nghiệm và đối chứng thông qua bàng tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá 

kĩ năng hát, kỹ năng sử dụng đàn phím điện tử trong dạy và học mà đề tài đã 

xây dựng. 

 Việc kiểm tra nhằm so sánh trình độ ban đầu của nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng. Kết quả trƣớc thực nghiệm: Khi lựa chọn lớp thực nghiệm 

và lớp đối chứng NCS chọn 02 lớp có sĩ số bằng nhau, ngẫu nhiên. Trƣớc khi 

tiến hành thực nghiệm chúng tôi tổ chức kiểm tra khả năng cảm thụ âm nhạc 

của cả 2 lớp. Nếu kết quả kiểm tra cùa hai nhóm không có sự khác biệt có 

nghĩa thống kê chứng tỏ sự phân nhóm là khách quan. Nếu kết quả kiểm tra 

có sự khác biệt có nghĩa thống kê ở nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm 

cần tiến hành phân nhóm lại để đảm bảo tính khách quan. 

Kết quả kiểm tra cảm thụ âm nhạc đƣợc thể hiện qua số liệu HS đạt loại 

Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu ở bảng sau:  

Bảng 3.1a: Kết quả kiểm tra khả năng cảm thụ âm nhạc của lớp thực nghiệm 

và lớp đối chứng trước khi tiến hành thực nghiệm 

 

Đối tƣợng 

Kết quả kiểm tra đạt đƣợc 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

HS % HS % HS % HS % 

Lớp thực nghiệm  

(40 HS) 
5 12.5% 9 22.5% 25 62.5% 1 2.5% 

Lớp đối chứng  

(40 HS) 
4 10% 10 25% 25 62.5% 1 2.5% 
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Qua bảng 3.1a cho thấy kết quả kiểm tra ban đầu của cả hai đối tƣợng 

thực nghiệm thông qua bảng tiêu chuẩn là tƣơng đối đồng đều nhau về mức 

độ đạt đƣợc ở 4 mức giỏi, khá, trung bình, riêng ở mức yếu vẫn còn có học 

sinh không đạt lý do do nhiều nguyên nhân năng khiếu hạn chế, do tâm sinh 

lý của các em. Sự chênh lệch giữa các mức độ là không đáng kể. Qua đó cho 

thấy hai đối tƣợng thực nghiệm và đối tƣợng đối chứng tƣơng đồng, sự chênh 

lệch trong ngƣỡng xác xuất thống kê cho phép.  

Biểu đồ 3.1a: So sánh kết quả kiểm tra khả năng cảm thụ âm nhạc của lớp 

thực nghiệm và lớp đối chứng trước khi tiến hành thực nghiệm 

 

Sau khi tiến hành thực nghiệm với lớp 6A GV khi lên lớp có sử dụng 

đàn phím điện tử để dạy học và lớp 6B thì không sử dụng cho thấy số HS đạt 

loại Giỏi và Khá đã tăng lên, cụ thể số HS Giỏi là 9/40 (22.5%), số HS Khá là 

16/40 (40%). Đồng thời số HS đạt loại Trung Bình giảm xuống 14/40 (35%). 

Qua đó chứng tỏ việc có sử dụng đàn phím điện tử của GV trong tiết dạy âm 

nhạc có ảnh hƣởng rất nhiều đến kết quả học tập của HS. Kết quả đó đƣợc thể 

hiện rất rõ ở Bảng 3.1b và Biểu đồ 3.1b dƣới đây 
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Bảng 3.1b: Kết quả kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng sau khi 

tiến hành thực nghiệm 

 

Đối tƣợng 

Kết quả kiểm tra đạt đƣợc 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

HS % HS % HS % HS % 

Lớp thực nghiệm (40 HS) 9 22.5 16 40.0 14 35.0 1 2.5 

Lớp đối chứng (40 HS) 4 10.0 10 25.0 25 62.5 1 2.5 

Biểu đồ 3.1b: So sánh kết quả kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng 

sau khi tiến hành thực nghiệm 

 

Sau khi kiểm tra về năng lực âm nhạc của HS, NCS đã khảo sát về sự 

tƣơng tác, sự hứng thú và hiệu quả của HS ở lớp thực nghiệm (6A) và lớp đối 

chứng (6B) qua tiết dạy âm nhạc của GV thực nghiệm và thu đƣợc kết quả 

theo số liệu ở Bảng 3.1c,   
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Bảng 3.1c: Kết quả kiểm tra, đánh giá Sự tương tác của lớp thực nghiệm và 

lớp đối chứng sau khi tiến hành thực nghiệm 

 

Đối tượng 

Kết quả kiểm tra đạt được 

Rất tích cực Tích cực Ít tích cực 

HS % HS % HS % 

Lớp thực nghiệm  (40 HS) 27 67.5% 12 30% 1 2.5% 

Lớp đối chứng (40 HS) 8 20% 14 35% 18 45% 

 

Biểu đồ 3.1c: So sánh kết quả kiểm tra, đánh giá Sự tương tác của lớp thực 

nghiệm và lớp đối chứng sau khi tiến hành thực nghiệm 
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Bảng 3.1d: Kết quả kiểm tra, đánh giá Sự hứng thú của lớp thực nghiệm và 

lớp đối chứng sau khi tiến hành thực nghiệm 
 

 

Đối tƣợng 

Kết quả kiểm tra đạt đƣợc 

Rất hứng thú Hứng thú Ít hứng thú 

HS % HS % HS % 

Lớp thực nghiệm  (40 HS) 28 70% 12 30% 0 0% 

Lớp đối chứng (40 HS) 5 12.5% 7 17.5% 28 70% 

Biểu đồ 3.1d: So sánh kết quả kiểm tra, đánh giá Sự hứng thú của lớp thực 

nghiệm và lớp đối chứng sau khi tiến hành thực nghiệm 
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Bảng 3.1e: Kết quả kiểm tra, đánh giá về hiệu quả/chất lượng đạt yêu cầu của 

lớp thực nghiệm và lớp đối chứng sau khi tiến hành thực nghiệm 

 

Đối tƣợng 

Kết quả kiểm tra đạt đƣợc 

80 - 100 % 65 - 79 % 50 - 64 % Dƣới 50 % 

HS % HS % HS % HS % 

Lớp thực nghiệm(40 HS) 32 80.0 6 15.0 1 2.5 1 2.5 

Lớp đối chứng (40 HS) 7 17.5 14 35.0 13 32.5 6 15.0 

 

Biểu đồ 3.1e: So sánh kết quả kiểm tra, đánh giá hiệu quả/chất lượng đạt yêu 

cầu của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng sau khi tiến hành thực nghiệm 

 

Nhìn trên đồ thị cho thấy, mức độ và hiệu quả sự tƣơng tác, sự hứng thú 

và hiệu quả/chất lƣợng đạt yêu cầu của tiết học âm nhạc có sự khác biệt. Số 

liệu trong bảng tổng hợp đã phản ánh khách quan kết quả thực nghiệm ở cả 03 

mức độ.  
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3.3.4.3. Đánh giá kết quả và kết luận sư phạm sau thực nghiệm  

Đánh giá kết quả thực nghiệm  

Kết thúc thời gian thực nghiệm sƣ phạm, NCS đã đánh giá kết quả học 

âm nhạc của học sinh hai nhóm lớp thực nghiệm và đối chứng.  

Nội dung, hình thức kiểm tra: Lớp đối chứng thực hiện theo Kế hoạch 

bài dạy đã đƣợc phê duyệt của Nhà trƣờng từ đầu năm, lớp thực nghiệm dạy 

học theo Kế hoạch bài dạy do NCS thiết kế và xây dựng mới chủ yếu tập 

trung vào việc thực hành sử dụng đàn phím điện tử của GV trong các nội 

dung của chƣơng trình môn Âm nhạc, cụ thể là Chủ đề 5 – Mùa xuân thuộc 

Bộ sách Cánh Diều do Đỗ Thanh Hiên chủ biên. Nhóm lớp đối chứng tiết 

học âm nhạc ít sử dụng nhạc cụ dạy theo kiểu móc xích, truyền khẩu là chủ 

yếu và nhóm lớp thực nghiệm sử dụng phƣơng pháp dạy học mới gắn việc 

sử dụng nhạc cụ vào thực dạy âm nhạc nhằm phát huy tính tích cực chủ 

động của học sinh, lấy ngƣời học làm trung tâm trong chƣơng trình dạy học 

đã lựa chọn. Kiểm tra theo các hình thức, kiểm tra theo nhóm; kiểm tra cá 

nhân hát, đọc nhạc…  

Trƣớc khi tiến hành thực nghiệm, phần lớn học sinh ở cả nhóm đối 

chứng và thực nghiệm chƣa có sự hứng thú, yêu thích môn học âm nhạc. Sau 

khi thực hiện dạy học âm nhạc tại 2 lớp: lớp thực nghiệm và lớp đối chứng áp 

dụng phƣơng pháp gắn việc sử dụng nhạc cụ vào thực dạy âm nhạc và 

phƣơng pháp dạy truyền khẩu học sinh lớp thực nghiệm đã nắm đƣợc kiến 

thức về thể loại, đặc điểm âm nhạc, hiểu, nhận diện đƣợc kĩ thuật trong ca hát, 

cảm thụ đƣợc các tác phẩm khi Nghe nhạc, đọc chuẩn xác cao độ, trƣờng 

độ… trong học tập đọc nhạc;  biết gõ, đệm đơn giản một số loại nhạc cụ, hiểu, 

biết sơ lƣợc về một số kiến thức về lý thuyết âm nhạc…, đồng thời biết vận 

dụng kiến thức vào quá trình rèn luyện kĩ năng thực hành biểu diễn một cách 

chuẩn xác hơn. Với nội dung và PPDH âm nhạc gắn việc sử dụng nhạc cụ vào 

thực dạy âm nhạc, đề cao PPDH tích cực theo hƣớng phát triển năng lực, giúp 
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học sinh hào hứng trong các giờ luyện tập. Học sinh có ý thức đƣợc giá trị của 

việc học hát, học tập đọc nhạc, học âm nhạc thƣờng thức… có thái độ yêu 

thích môn học. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của học sinh rõ nét hơn. 

Năng lực tự rèn luyện kĩ năng hát độc lập, tự nâng cao nhận thức lí luận về kĩ 

thuật hát, hoàn thiện và hình thành kĩ năng diễn xƣớng, tích cực tham gia 

trong các hoạt động nội và ngoại khoá…  

Nhƣ vậy, từ kết quả thực nghiệm sƣ phạm cho thấy, PPDH sử dụng đàn 

phím điện tử trong dạy học âm nhạc mà luận án đề xuất có tính khả thi, mang 

lại hiệu quả tích cực, cải thiện chất lƣợng dạy học trong điều kiện thực tế 

giảng dạy ở các trƣờng THCS. 

Một số kết luận sư phạm rút ra từ thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi của việc sử dụng đàn phím 

điện tử trong phƣơng pháp dạy học âm nhạc đƣợc đề xuất trong luận án 

không những nâng cao kiến thức âm nhạc trên phƣơng diện lí thuyết, mà còn 

biết thể hiện tốt trong kỹ năng thực hành, luyện tập. Một số ý kiến phản hồi 

của các giáo viên hiện đang trực tiếp giảng dạy môn Âm nhạc tại các trƣờng 

THCS tại Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lạng Sơn đã đánh giá những đề xuất về 

phƣơng pháp dạy hát trong luận án có tính khả thi và cho rằng, các biện 

pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đàn phím điện tử cho giáo viên Âm nhạc 

nói chung và giáo viên Âm nhạc bậc THCS nói riêng là phù hợp, đảm bảo 

mục tiêu, yêu cầu cần đạt của môn học, khắc phục đƣợc điểm yếu của GV 

âm nhạc trong xây dựng kế hoạch bài dạy và thực hành tiết dạy trên lớp với 

các nội dung của môn học: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lý thuyết 

âm nhạc, Thƣờng thức âm nhạc. Kết quả thực nghiệm, NCS có thể khẳng 

định: Dạy học âm nhạc gắn việc sử dụng nhạc cụ vào thực dạy trong tiết dạy 

học âm nhạc là một hƣớng đi đúng và có thể triển khai rộng khắp, đạt hiệu 

quả không chỉ ở các trƣờng THCS Tuyên Quang; Bắc Kạn, Lạng Sơn, mà 

còn ở các trƣờng THCS trên cả nƣớc. 
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Kết luận chương 3 

ĐPĐT là một phƣơng tiện thiết yếu trong dạy học môn Âm nhạc. Tuy 

nhiên còn có nhiều bất cập từ chƣơng trình đào tạo giáo viên giảng dạy môn 

Âm nhạc, trình độ của giáo viên hiện đang giảng dạy tại các trƣờng THCS, cơ 

sở vật chất phục vụ cho giảng dạy môn này. Chúng tôi đƣa ra các biện pháp 

để khắc phục những hạn chế và khó khăn trong dạy học sử dụng đàn phím 

điện tử của GV cho HS THCS cụ thể là: (1) Sử dụng ĐPĐT trong dạy học các 

mạch nội dung âm nhạc; (2) Quy định giáo viên âm nhạc phải sử dụng ĐPĐT, 

và coi ĐPĐT là công cụ chính yếu cho dạy học âm nhạc. 

Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên âm nhạc phổ thông, đề xuất của 

chúng tôi là cần cần có sự nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh chƣơng trình, nội 

dung giáo trình cho phù hợp hơn với đòi hỏi của thực tiễn giáo dục âm nhạc 

thổ thông. 

Vấn đề sử dụng ĐPĐT thực sự đang là yếu tố không thể xem nhẹ trong 

việc đảm bảo chất lƣợng giảng dạy bộ môn Âm nhạc tại các trƣờng THCS ở 

ba tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang nói riêng và giáo dục Âm nhạc cho 

học sinh phổ thông nói chung. Cần có các giải pháp và cơ chế thực hiện các 

giải pháp một cách đồng bộ, từ đào tạo nhân lực đến sử dụng nhân lực và đảm 

bảo cơ sở vật chất phƣơng tiện làm việc. Nâng cao hiệu quả việc sử dụng 

ĐPĐT ở trƣơng THCS cũng là nâng cao hiệu quả giáo dục âm nhạc thổ thông, 

giáo dục thẩm mỹ, đáp ứng mục tiêu phát triển con ngƣời Việt Nam một cách 

toàn diện.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Luật Giáo dục ghi rõ mục tiêu của giáo dục phổ thông là “nhằm phát triển 

toàn diện cho ngƣời học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ 

bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân 

cách con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân” (Trích 

Khoản 1 Điều 29). Tuy nhiên, hầu hết các trƣờng phổ thông, trong đó có THCS 

không để ý lắm đến mặt “thẩm mỹ” trong mục tiêu này. Trên thực tế, qua các 

bản báo cáo kết quả và phƣơng hƣớng công tác của các trƣờng THCS, việc giáo 

dục thẩm mỹ không đƣợc nhắc đến/hoặc rất sơ sài, chứng tỏ mục tiêu này chƣa 

đƣợc quan tâm. Nội dung chủ yếu trong các báo cáo thƣờng là thống kê thành 

tích, chất lƣợng kiến thức các môn tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ; tỷ lệ học sinh 

giỏi, học sinh xuất sắc, không đề cập đến tình hình giáo dục âm nhạc, mỹ 

thuật/mục tiêu giáo dục thẩm mỹ. Bên cạnh đó cũng cần lƣu ý đảm bảo yêu cẩu 

và nội dung và phƣơng pháp giáo dục ở các cấp học phổ thông đƣợc qui định 

trong Luật Giáo dục 2019 (Điều 30). Đối với cấp học THCS là phải “củng cố, 

phát triển nội dung đã học ở TH”; mà trong đó, nội dung đã học ở TH có 

“hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật”. 

Rõ ràng, sự thay đổi trong Luật giáo dục chƣa đƣợc nhận thức, chuyển hóa 

vào thực tiễn ở các trƣờng THCS. Nói cách khác, dƣờng nhƣ ngay cả ở các 

trƣờng chuẩn, mới chỉ đáp ứng các chuẩn về bằng cấp của giáo viên, về cơ sở vật 

chất, về tỷ lệ học sinh giỏi mà chƣa xét đến chất lƣợng giáo dục thẩm mỹ. Điều 

này cần đƣợc thay đổi trong tƣ duy/nhận thức của lãnh đạo các Phòng GD ở địa 

phƣơng, Ban Giám hiệu các trƣờng THCS. 

Trong cuộc sống của mỗi con ngƣời âm nhạc là nhu cầu, là món ăn tinh 

thần đem lại sự cân bằng trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng 

ta nhiều điều trong cuộc sống. Đối với lứa tuổi học sinh vai trò của giáo dục 

âm nhạc vô cùng quan trọng. Âm nhạc giúp cho trẻ phát triển trí tuệ, phát 

triển thể chất. Đặc biệt, giáo dục âm nhạc góp phần thiết yếu vào giáo dục 
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thẩm mỹ, hoàn thiện nhân cách. Học sinh phổ thông nói chung, học sinh bậc 

THCS nói riêng, nếu đƣợc tiếp cận với nền giáo dục âm nhạc tiên tiến mà 

đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, sẽ là nhân tố hình thành con ngƣời Việt 

Nam mới. 

Qua khảo sát thực tiễn ở một số trƣờng THCS thuộc địa bàn nghiên cứu, 

điều bất cập lớn nhất không phải là cơ sở vật chất mà là nhận thức của những 

ngƣời trực tiếp dạy môn âm nhạc, thực hiện sự nghiệp giáo dục phổ thông ở 

miền các DTTS. Họ cho là không cần đàn cũng có thể đảm bảo nội dung dạy 

học âm nhạc phổ thông, chỉ cần biết cách khai thác tốt tiện ích của các thiết bị 

công nghệ, kết nối internet. Nhận thức này thực sự đáng lo ngại, thể hiện sự 

chƣa thấy đƣợc vai trò, năng lực sử dụng nhạc cụ nói chung và đàn phím điện 

tử nói riêng của đội ngũ giáo viên dạy âm nhạc, đối với sự nghiệp giáo dục 

thẩm mỹ cho thế hệ trẻ ngay từ khi vào những bậc học đầu tiên ở phổ thông.  

ĐPĐT là một phƣơng tiện thiết yếu trong dạy học môn Âm nhạc. Tuy 

nhiên chính nhận thức của giáo viên không còn coi đó là phƣơng tiện thiết 

yếu là một bất cập. Bất cập này cần đƣợc khắc phục từ chƣơng trình đào tạo 

giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc đến việc làm sao duy trì và nâng cao trình 

độ của giáo viên hiện đang giảng dạy âm nhạc tại các trƣờng phổ thông 

THCS. Bất cập này không chỉ chƣa đƣợc một số nhà quản lý giáo dục ở địa 

phƣơng nhận ra mà còn có ở ngay trong suy nghĩ, hiểu biết của một số giáo 

viên dạy nhạc các cấp phổ thông. Bên cạnh đó năng lực sƣ phạm âm nhạc 

cũng nhƣ kỹ năng sử dụng đàn của không ít giáo viên âm nhạc chƣa đƣợc 

phát huy tốt, phần nhiều cũng do tự nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công 

việc chƣa đầy đủ. Nếu họ thấy đƣợc ý nghĩa to lớn của âm nhạc góp phần 

giáo dục toàn diện con ngƣời Việt Nam, họ sẽ toàn tâm toàn ý với công việc 

của mình hơn và có lẽ thực tế dạy âm nhạc cũng nhƣ sử dụng ĐPĐT sẽ khác.  

Đối với chủ thể giáo dục là các nhà quản lý, nhận thức chƣa đầy đủ về 

vai trò của giáo viên dạy âm nhạc đối với sự nghiệp giáo dục toàn diện là một 
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phần nguyên nhân của cơ sở vật chất dành cho dạy học âm nhạc phổ thông 

không đƣợc quan tâm. ĐPĐT - phƣơng tiện thiết yếu dạy học âm nhạc không 

đƣợc thống nhất trong cơ chế phân phối, không đảm bảo chất lƣợng. Hầu hết 

các trƣờng không có phòng chức năng dành riêng cho dạy học âm nhạc; đơn 

cử một huyện (huyện SD ở Tuyên Quang) có 30 trƣờng THCS, chỉ 2 hoặc 3 

trong số đó có phòng dành cho dạy học âm nhạc (chƣa phải là phòng chức 

năng), một con số đáng buồn. Bên cạnh đó, một số chế độ chính đáng của 

giáo viên không đƣợc xem xét, hoặc bị “bỏ quên”. Câu chuyện các giáo viên 

âm nhạc vừa làm việc vừa theo học đại học để chuẩn hóa đào tạo mấy năm 

trời, nhƣng dù đã có bằng cử nhân gần chục năm (từ 2014) họ vẫn không 

đƣợc chuyển ngạch lƣơng cho phù hợp với bằng cấp là một minh chứng rõ 

ràng về bất cập này. 

Chính vì vậy, chúng tôi đã căn cứ thực trạng dạy học âm nhạc ở một số 

tỉnh miền núi phía Bắc liên quan đến việc sử dụng ĐPĐT trong giáo dục âm 

nhạc phổ thông mà đƣa ra một số biện pháp cụ thể nhƣ sau:  

1/ Khai thác triệt để việc sử dụng đàn phím điện tử trong dạy học một số 

mạch nội dung âm nhạc: Hát và Đọc nhạc. 

2/ Cần có quy định bắt buộc sử dụng nhạc cụ (ĐPĐT) khi lên lớp đối với 

giáo viên âm nhạc THCS.  

Trên thực tế, thiết kế nội dung chƣơng trình môn Âm nhạc ở bậc THCS 

rất thuận lợi cho việc sử dụng ĐPĐT. Hầu hết các mạch nội dung: hát, đọc 

nhạc, nghe nhạc, nhạc cụ, lý thuyết âm nhạc hay thƣờng thức âm nhạc đều có 

thể sử dụng ĐPĐT nhƣ công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên và học sinh. 

Chúng tôi cũng đã lý giải, phân tích tại sao cần có quy định bắt buộc giáo viên 

nhạc THCS sử dụng ĐPĐT khi lên lớp; nêu cơ chế giám sát việc thực hiện quy 

định và một số biện pháp khuyến khích giáo viên sử dụng ĐPĐT tích cực hơn.  

Bên cạnh các đề xuất cụ thể nêu trên, theo chúng tôi: Về phía các giáo 

viên dạy âm nhạc cần có sự tự học, tự rèn luyện của bản thân họ. Bên cạnh đó 
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cũng cần sự quan tâm của ngành Giáo dục bố trí các lớp bồi dƣỡng nâng cao 

nghiệp vụ cho giáo viên; Về phía các nhà quản lý giáo dục ở các vùng miền 

núi, cần nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu giáo dục toàn diện và vai trò của 

ngƣời quản lý trong thực hiện mục tiêu đó của sự nghiệp giáo dục phổ thông, 

đặc biệt là về giáo dục thẩm mỹ. Từ đó, có sự quan tâm hơn đến cơ sở vật 

chất, điều kiện dạy học cũng nhƣ các chế độ chính đáng cho giáo viên âm 

nhạc thổ thông dạy học trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề xuất với các đơn vị quản lý giáo dục một 

số ý kiến cụ thể nhƣ sau: 

1/ Cần đảm bảo cơ sở vật chất cho dạy học môn Âm nhạc  

Chúng tôi cho rằng để đảm bảo về cơ sở vật chất phòng học môn Âm  

nhạc, Bộ GD-ĐT nên bổ sung thêm chi tiết “tách riêng và có thiết kế cách 

âm” đối với phòng học bộ môn Âm nhạc, trong Quy định về cơ sở vật chất 

các trƣờng phổ thông (Phụ lục Thông tƣ 13/2020 của Bộ GDĐT). 

Các cơ sở GDĐT và các cấp chính quyền ở địa phƣơng cần lƣu ý về vấn 

đề phòng học bộ môn Âm nhạc trong thiết kế xây dựng hay sửa chữa tổng thể 

một cơ sở trƣờng học. 

2/ Điều chỉnh nội dung chƣơng trình dạy học môn Nhạc cụ (Đàn phím 

điện tử) 

Đối với các trƣờng/các cơ sở đào tạo GV âm nhạc cho trƣờng phổ thông 

cần điều chỉnh nội dung chƣơng trình dạy học ĐPĐT phù hợp với thực tế, với 

hoạt động dạy học cần sử dụng ĐPĐT ở các trƣờng THCS cụ thể: 

+ Bên cạnh các kỹ thuật cơ bản đƣợc thực hiện bài bản theo chƣơng 

trình học từ thấp lên cao vẫn sử dụng, nên có thêm nội dung hƣớng dẫn sinh 

viên tự biên soạn bài hát thiếu nhi hoặc bất cứ giai điệu nào mà họ yêu thích 

thành bản nhạc biểu diễn trên đàn.  

+ Cần lựa chọn những tiết điệu phù hợp với năng lực của sinh viên theo 

từng trình độ khi xây dựng đề cƣơng học phần Đàn phím điện tử trong 
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chƣơng trình đào tạo ngành Sƣ phạm Âm  nhạc; Tăng thời lƣợng thực hành 

đệm hát; Đệm hát có phần đệm chuẩn bị trƣớc và đệm trực tiếp không có 

chuẩn bị trƣớc. Cụ thể: Nên thay một phần của nội dung tiểu phẩm/tác phẩm 

độc tấu trong chƣơng trình học và thi học phần bằng đệm hát ngẫu hứng; tức 

là không đƣợc biết trƣớc bài hát và ngƣời hát, xử lý ĐPĐT đệm theo ngay 

(đối với thi học phần, có thể cho sinh viên chuẩn bị trƣớc 15 phút). Tình 

huống phải xử lý đàn tức thì theo từng bối cảnh sử dụng ĐPĐT thƣờng xuyên 

xuất hiện trong công việc của giáo viên âm nhạc ở các trƣờng THCS miền 

núi. Nếu kỹ năng này đƣợc rèn luyện ngay trong thời gian học Đại học thì các 

giáo viên âm nhạc trong tƣơng lai sẽ thích nghi nhanh với thực tế và sử dụng 

ĐPĐT hiệu quả hơn. ĐPĐT ở các trƣờng THCS không chỉ sử dụng trong các 

hoạt động giáo dục chính khóa mà còn trong nhiều hoạt động ngoại khóa. Khi 

học viên tốt nghiệp, có bằng Cử nhân Sƣ phạm, việc sử dụng đàn phím trong 

dạy học âm nhạc phải đƣợc cải thiện hơn trƣớc, đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo 

dục thẩm mỹ cho HS theo chƣơng trình phổ thông tổng thể năm 2018. 

Nhƣ vậy, nhằm nâng cao chất lƣợng sử dụng ĐPĐT trong dạy học môn 

Âm nhạc tại các trƣờng THCS ở ba tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang 

nói riêng và giáo dục Âm nhạc cho học sinh phổ thông nói chung không chỉ 

có các biện pháp chuyên môn thuần túy mà cần có nhiều giải pháp đồng bộ, 

từ đào tạo nhân lực đến sử dụng nhân lực và đảm bảo cơ sở vật chất phƣơng 

tiện làm việc. Nâng cao hiệu quả việc sử dụng ĐPĐT ở trƣờng THCS cũng 

là nâng cao hiệu quả giáo dục âm nhạc phổ thông, giáo dục thẩm mỹ, đáp 

ứng mục tiêu phát triển con ngƣời Việt Nam một cách toàn diện. 
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Phụ lục 1 

VĂN BẢN, TÀI LIỆU KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ TỈNH 

MIỀN NÖI PHÍA BẮC 

1.1. Tỉnh Tuyên Quang 

1.1.1. Báo cáo tổng kết 3 tháng quý III năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ 

đến tháng 6 năm 2022 của Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang 

 

BÁO CÁO 

 BA THÁNG QUÝ III NĂM 2021, 

PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2022 

 

 Phần I:  MỞ ĐẦU 

I. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực 

hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lƣợng giáo dục và đào tạo; 

Thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 

2022 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thƣờng xuyên áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện văn bản số 3699/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/8/2021 của Bộ GDĐT. 

Về việc Hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

Thực hiện văn bản số 1068/SGDĐT-GDPT, ngày 06 tháng 9 năm 2021 của 

SGD&ĐT Tuyên Quang về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó 

với dịch Covid-19; 

Thực hiện KH số 17/KH-PGDĐT, ngày 04/10/2021 của PGD&ĐT thành phố. Kế 

hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2021-2022. 

Trƣờng THCS Lê Quý Đôn báo cáo sơ kết quý III năm học 2021 và phƣơng 

hƣớng nhiệm vụ năm học 2021-2022 cụ thể nhƣ  sau: 

 

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

TRƢỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

Số: 23/BC-THCS 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Minh Xuân, ngày 21 tháng 6 năm 2021 
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II. Tình hình chung của đơn vị  

1. Quy mô lớp, học sinh 

Năm học 2021-2021 nhà trƣờng có: 20 lớp; với 926 học sinh. Trong đó: 

   Khối 6: 218 học sinh. 

   Khối 7: 246 học sinh. 

   Khối 8: 236 học sinh. 

             Khối 9: 226 học sinh. 

2. Số lƣợng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

Tổng số CBCC: 41. Biên chế 40, hợp đồng 1. Đảng viên: 28. 

BGH: 02 (Thạc sĩ: 01, Đại học 01). 

Giáo viên: 38 (trong đó trình độ Đại học 36; cao đẳng 02; Hợp đồng : 01 

giáo viên). 

Kế toán: 01; NVVP (hợp đồng): 01. 

Tổng số tổ chuyên môn 03; Tổ văn phòng 01. 

3. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản 

a  Thuận lợi 

- Cơ sở vật chất với quy mô hiện đại, đƣợc đầu tƣ khá đầy đủ trang thiết bị 

phục vụ dạy và học. 

-  Đƣợc lãnh đạo Sở GDĐT, Phòng GDĐT, lãnh đạo địa phƣơng, các cơ quan 

ban ngành quan tâm. 

- Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt 

tâm với nghề nghiệp, năng động. 

- Chất lƣợng đầu vào khá tốt, có nhiều học sinh giỏi, khá. Đa số học sinh biết 

trân trọng và phát huy truyền thống của nhà trƣờng. Đa số gia đình học sinh quan 

tâm và phối hợp với nhà trƣờng để quản lý và giáo dục học sinh. 

 b) Khó khăn 

Chất lƣợng công trình xây dựng không đảm bảo, xuống cấp rất nhanh, gây mất 

an toàn cho giáo viên và học sinh nhà trƣờng (Hệ thống cửa, nền lớp, bàn ghế, ...đã 

đƣợc tu sửa nhƣng vẫn còn nhiều lớp bị hỏng hỏng). 

Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn chƣa đồng đều, một số ít GV chƣa đáp 

ứng đƣợc yêu cầu bồi dƣỡng HS của nhà trƣờng. 
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Phần II:  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÁC QUÝ III VÀ THÁNG 10  QUÝ 

IV NĂM 2021 

1. Công tác tƣ tƣởng chính trị  

- Đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. Tập trung vào giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, đạo đức nghề 

nghiệp cho cán bộ, giáo viên. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống 

và kỹ năng sống cho học sinh gắn với thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô 

giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” đã đƣợc triển khai và thực 

hiện tốt. Kết quả đƣợc thể hiện qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

- Làm tốt công tác phối hợp giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 

giáo viên, học sinh. Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh. 

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực 

hiện nghiêm túc thông điệp 5K. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng. 

2. Công tác chỉ đạo và các hoạt động chuyên môn 

2. 1. Về công tác quản lý, chỉ đạo 

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ và của Sở GDĐT, 

Phòng GD&ĐT. 

- Trong năm học nhà trƣờng đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo 

của Bộ và của Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ 

huynh, học sinh. 

- Việc tham mƣu với cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể tại địa phƣơng để 

tổ chức các hoạt động giáo dục. 

- Chỉ đạo nhà trƣờng thực hiện đúng quy trình chọn lựa SGK lớp 6 và chuẩn bị 

các điều kiện để dạy học chƣơng trình Giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6. 

- Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch tự kiểm tra ngay từ đầu năm học theo đúng 

hƣớng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. Thông qua hoạt động tự kiểm tra đã tạo động 

lực để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ đƣợc giao. 

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức các 

hoạt động giáo dục trong nhà trƣờng. 

- Tích cực tham mƣu với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các tổ chức 

chính trị, xã hội để xây dựng nhà trƣờng, xóa bỏ các hiện tƣợng tiêu cực; phối hợp 

đảm bảo an ninh, trật tự trƣờng học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã  
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hội xâm nhập học đƣờng. 

- Vụ việc cần xử lý các sai phạm và thông báo công khai trƣớc công luận: 0  

2. 2. Về tổ chức các hoạt động giáo dục  

2.2.1. Việc thực hiện các nhiệm vụ chung  

a) Việc giáo dục, bồi dƣỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác 

cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

b) Việc tham gia rà soát, đề xuất sắp xếp mạng lƣới trƣờng lớp 

- Khởi công xây khu nhà các phòng học chức năng, bể bơi. 

- Kiểm kê đồ dùng, thiết bị dạy học; vệ sinh phòng bộ môn, thƣ viện. 

- Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cho năm học mới năm học 2021-2022. 

c) Việc củng cố và nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 

- Ngay từ đầu năm học nhà trƣờng đã chủ động phối hợp tổ trƣởng với ban 

lãnh đạo các trƣờng tiểu học, mầm non trên địa bàn tiến hành kiện toàn đội ngũ 

cán bộ điều tra viên, phân công cán bộ đến tận các hộ gia đình để điều tra,  nhập 

dữ liệu vào phần mềm PCGD, rà soát đánh giá kết quả. 

- Tích cực huy động các đối tƣợng diện PCGD THCS ra lớp; không có tình trạng 

học sinh bỏ học, đôn đốc giáo viên cập nhật số liệu hoàn thiện hồ sơ, thực hiện nghiêm 

túc việc quản lý và lƣu trữ hồ sơ PCGD các cấp.  

d) Các giải pháp đảm bảo an toàn trƣờng học; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho học sinh... Tổ chức tốt các hoạt động tập thể nhằm đẩy mạnh xây 

dựng trƣờng học thân thiện góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục nhƣ:  

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch covid-19, an toàn giao 

thông trƣớc cổng trƣờng, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

- Kiểm tra sát sao công tác vệ sinh lớp học của các lớp, nền nếp học tập và 

việc sử dụng điện thoại của học sinh, trƣớc khi nghỉ hè. 

- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trƣờng lớp học, ý thức sử 

dụng nhà vệ sinh công cộng.  

- Bàn giao học sinh về hè và phối kết hợp với địa phƣơng tổ chức các hoạt 

động giáo dục bổ ích, lành mạnh, an toàn cho HS trong thời gian nghỉ hè. 

- Hoạt động trải nghiệm (ngoại khoá):  

+ Các hoạt động trải nghiệm đƣợc diễn ra hàng tuần vào các giờ sinh hoạt đầu 

tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần. Hình thức tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú  

giúp học sinh tiếp cận các kiến thức và hành thành kỹ năng sông tốt hơn, cụ thể: 
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Tháng Thời gian 

9 
Thực hiện 01 hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Học sinh với văn hoá 

giao thông và sử dụng mạng xã hội”. 

10 

Thực hiện 02 hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hƣởng ứng tuần lễ 

học tập suốt đời và ngày hội đọc” và Tổ chức Ngoại khóa 

“HALLOWEEN” 

 

- Nhà trƣờng thành lập và duy trì sinh hoạt của 5 câu lạc bộ: Toán học; Tiếng 

Anh; Em yêu Văn thơ, lịch sử; Giáo dục kỹ năng sống và CLB Văn nghệ-TDTT 

hoạt động thƣờng xuyên, thu hút các em say mê học tập, sáng tạo. 

đ) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và học sinh diện chính 

sách, học sinh ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  

- Thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng và nhà nƣớc cho học sinh, học 

sinh diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo 

đúng quy định. 

- Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Khai giảng năm 

học mới; tết trung thu năm 2021,... 

e) Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và 

dạy học. 

- Tích cực ứng dụng CNTT trong quản trị nhà trƣờng nhƣ: Sử dụng các phần 

mềm nhập, tính điểm, phần mềm phổ cập GD, thƣờng xuyên nhận, chuyển công văn 

theo đƣờng thƣ điện tử, phần mềm kế toán. phần mềm BHXH, phần mềm tự đánh 

giá nhà trƣờng. 

- Tập huấn các phần mềm để xây dựng các Chuyên đề và bài giảng điện tử, 

giao bài cho học sinh trong việc chuẩn bị cho dạy học trực tuyến. 

- Kết quả cụ thể từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021: 

+ Dạy trực tuyến 53 tiết; giao 80 lƣợt câu hỏi, bài tập ôn kiến thức cho học 

sinh lớp 7, 8, 9 (tháng 6 + 7/2021). 

+ Thực hiện 1245 tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin (tháng 9 + 10/2021). 

g) Việc tuyên truyền, nêu gƣơng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Chỉ đạo công 

tác thi đua, khen thƣởng; Nâng cao chất lƣợng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong nhà trƣờng... 

- Công tác thi đua khen thƣởng thực hiện theo qui định của ngành và địa 

phƣơng trong năm học đảm bảo công khai, công bằng phù hợp điều kiện nhà 
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trƣờng. Trong năm học, khen thƣởng cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất 

sắc trong đợt thi đua kỷ niệm ngày 20/10. Nhà trƣờng tổ chức lễ trao thƣởng đặc 

biệt, tọa đàm vinh danh các thầy cô giáo cùng 68 học sinh có thành tích xuất sắc 

trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học học 2020-2021 của nhà trƣờng và 

những em có thành tích xuất sắc trong từng tháng 

- Nâng cao chất lƣợng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trƣờng 

+ Đối với học sinh. 

Tuyên truyền nội dung giáo dục pháp luật trong chƣơng trình giáo dục THCS 

đã đƣợc trang bị kiến thức ban đầu về quyền, nghĩa vụ của công dân, rèn luyện thói 

quen, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Tổ chức  tốt buổi “Lễ khai giảng” đón 

mừng năm học mới và đón chào các em học sinh vào lớp 6, phối hợp với trung tâm 

giáo dục cộng đồng và các trƣờng mầm non, tiểu học trên địa bàn tổ chức buổi lễ phát 

động“Tuần lễ học tập suốt đời”, tổ chức ngoại khóa  tuyên truyền về “An toàn giao 

thông đường bộ”  học sinh của trƣờng kí cam kết về không vi phạm an toàn giao 

thông, không sử dụng và vận chuyển các chất gây cháy nổ, không vi phạm bạo lực 

học đƣờng... 

+ Đối với cán bộ, công chức, nhà giáo. 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp 

luật của Nhà nƣớc. Các Nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp 

hành Trung ƣơng Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế xét tốt nghiệp, tuyển 

sinh; các văn bản hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Kế 

hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Nội quy, Quy chế của 

đơn vị. 

Tổ chức ký cam kết 04 nội dung: Không dùng mọi hành vi xử phạt học sinh, 

xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh; Không dạy thêm, học 

thêm dƣới bất kỳ hình thức nào (Phụ đạo, gia sƣ, luyện viết chữ đẹp...) tại nhà riêng, 

tại các địa điểm khác không có đủ điều kiện cơ sở vật chất, nội dung chƣơng trình 

và giấy phép hoạt động theo quy định. Không tổ chức lớp dạy thêm học thêm trái 

quy định; Không thu các khoản thu trái quy định; Chấp hành nghiêm túc Luật an 

toàn giao thông đƣờng bộ. 

2.2.  Giáo dục phổ thông  

- Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học theo 

đúng quy định.  
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Nhà trƣờng đã xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động giáo dục 

trong năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hƣớng dẫn của Sở GD & ĐT 

và Phòng GD & ĐT thành phố. 

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tôt chức thực hiện công tác tuyển sinh lớp 

6 theo đúng các văn bản chỉ đạo. 

+ Giáo viên nghiên cứu và thực hiện công văn 5512/ BGDĐT-GDTrH ngày 

18/12/2020 của Bộ Giáo dục V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục 

của nhà trƣờng; công văn; công văn 2613/ BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ 

Giáo dục V/v triển khai thực hiện thực hiện chƣơng trình giáo dục trung học năm 

học 2021-2022. Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch dạy học cho các môn lớp 6 

theo công văn 5512 và 4040 của Bộ Giáo dục; rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học 

khối 7, 8, 9 của các môn để ứng phó với dịch bệnh Covid 19.  

+ Tổ chức giao bài và dạy học trực tuyến cho học sinh khi nghỉ phòng 

chống Covid-19 

+ Phân công chuyên môn, xếp thời khoá biểu phù hợp với đặc thù điều kiện 

của nhà trƣờng. 

+ Chuẩn bị kế hoạch và thực hiện tổ chức Lế khai giảng theo đúng chỉ đạo. 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch “Ngày hội STEM” tới giáo viên và học 

sinh toàn trƣờng (dự kiến tổ chức và tháng 11) 

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch thi Giáo viên giỏi và giáo viên chủ nhiệm 

giỏi cấp trƣờng 

+ Xây dựng kê hoạch và tổ chức thi chọn lớp đội tuyển học sinh giỏi khối 6, 7, 

8 và tiến hành bồi dƣỡng nâng cao kiến thức, ôn đội tuyển học sinh giỏi; ôn thi học 

sinh giỏi và ôn thi tuyển sinh THPT đối với khối 9. 

- Việc triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu 

phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; đổi mới phƣơng pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá. 

+ Thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu SGK lớp 6 để đổi mới phƣơng pháp 

dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực của học sinh.  

+ Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành về chƣơng trình, kế hoạch giáo 

dục,thực hiện đúng sự điều chỉnh nội dung dạy học theo hƣớng giảm tải, dạy học 

theo hƣớng tích hợp vào các môn học phù hợp điều kiện nhà trƣờng.  

+ Ban giám hiệu kiểm tra 73 bài soạn của giáo viên khi lên lớp, 100% thực hiện 

nghiêm túc việc soạn giảng và đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin.  
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+ Kiểm tra các hoạt động học tập của học sinh nhƣ chuẩn bị bài, đồ dùng học 

tập, vệ sinh, thực hiện an toàn giao thông ... 

+ Chuyên đề, dạy thể nghiệm: Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực 

hiện chuyên đề, dạy thể nghiệm, kết quả cụ thể: 

 

Số TT Thời gian Môn Ngƣời thực hiện Tên chuyên đề 

1 10/2021 Toán Trần Quang Hà 

Một số PP giải bài tập bất đẳng 

thức trong ôn thi HSG lớp 9 

trƣờng THCS Lê Quý Đôn. 

2 10/2021 
Lịch 

sử 
Phạm Minh Hằng 

Đổi mới dạy và học Lịch sử 

trong chƣơng trình Lịch sử lớp 7  
 

+ Dạy thể nghiệm: 4 tiết (2 Toán, 2 Lịch sử) 

+ Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra 

đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm 

bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự 

tiến bộ của học sinh. 

+ Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hƣớng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng 

lực của học sinh. 

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho từng tháng, từng 

kỳ và cả năm cho từng bộ môn, giáo viên. Cụ thể: 

+ Đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/tháng vào 

tuần 2 và tuần 4 của tháng, nhằm đánh giá việc thực hiện công tác chuyên môn, kiểm 

tra chéo hồ sơ chuyên môn (2 lần/ học kì, có biên bản nộp về Ban giám hiệu và ghi vào 

sổ nghị quyết  tổ), trao đổi thảo luận những vấn đề khó, rút kinh nghiệm các giờ thao 

giảng, chuyên đề, triển khai các mođun tự BDTX theo quy định. 

+ Tổ trƣởng dự giờ mỗi giáo viên 01 lần/1học kì. Trong năm học mỗi giáo viên 

dự giờ đồng nghiệp trong cùng tổ chuyên môn và tham gia thao giảng 2 tiết /1giáo 

viên. Kết quả dự giờ thăm lớp trong 2 tháng 9 + 10: 

T
h
án

g
 

Dự giờ, đánh giá xếp loại 

giờ dạy 
Dự giờ của BGH Thao giảng 

Tổng 

số 
Giỏi Khá 

Trung 

Bình 

Tổng 

số 
Giỏi Khá 

Trung 

Bình 

Tổng 

số 
Giỏi Khá 

Trung 

Bình 

9 52 50 2  8 7 1      

10 72 70 2  12 10 2  15 15   
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Về việc dự giờ của BGH: Qua dự giờ GV đã thực hiện nghiêm các quy định 

về kế hoạch dạy học. Sau dự giờ đã có góp ý trực tiếp với giáo viên dạy. 

+ Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành về điều chỉnh nội dung dạy học 

theo hƣớng giảm tải, dạy học theo hƣớng tích hợp vào các môn học phù hợp điều 

kiện nhà trƣờng. Hoàn thành xây dựng chƣơng trình Kế hoạch và triển khai thực 

hiện KH dạy học ứng phó với tình hình Covid-19 theo CV 4040 của Bộ GD&ĐT. 

+ Các giải pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục: Tăng cƣờng quản lý và bồi 

dƣỡng chuyên môn giáo viên; tổ chức và quản lí chặt chẽ việc bồi dƣỡng học sinh 

giỏi, ôn Nâng cao kiến thức và THPT Chuyên. 

- Tiếp thực hiện chƣơng trình thí Tiếng Anh cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9 theo Đề 

án "Dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.  

- Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; biên soạn đề kiểm tra theo 

hƣớng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và thực hiện kế hoạch đổi mới 

phƣơng pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá; 

+ Tổ chuyên môn xây dựng khung ma trận kiểm tra giữa, cuối kì; 

+ Thực hiện chỉ đạo kiểm tra học kỳ của Phòng GD & ĐT thành phố. Xây 

dựng kế hoạch kiểm tra đánh gia năm học và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm 

tra giữa kỳ. 

+ Xây dựng ngân hàng đề các môn; đặc biệt Toán, Tiếng Anh lớp 9 để tổ chức 

kiểm tra trực tuyến trên K12 online. 

- Trong 2 tháng đầu năm học 2021-2022 nhà trƣờng tích cực đổi mới phƣơng 

pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin 

vào bài giảng. Các tổ chuyên môn: sinh hoạt tổ chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu 

bài học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trƣờng với nội dung nâng cao hiệu quả 

việc sử dụng phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh với khối 7, 8,9 và dạy học STEM với 

môn khoa học tự nhiên lớp 6; khai thác tối đa các thiết bị dạy học, thực hành tại các 

phòng học bộ môn để phát triển năng lực thực hành; xây dựng những bài giảng 

điển hình có sử dụng nhiều phƣơng pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng 

lực, tƣ duy của học sinh trong đó có phƣơng pháp “Bàn tay nặn bột”,  dạy theo 

“mô hình trƣờng học mới” làm đồ dùng dạy học có chất lƣợng. Tích cực đăng kí 

thao giảng, dự giờ thăm lớp. Có 1245 tiết dạy ứng dụng CNTT, phƣơng pháp dạy 

học tích cực giúp cho bài giảng thêm phần sinh động, dễ hiểu, phát huy đƣợc sự 

say mê, sáng tạo, tính tích cực, chủ động trong học tập của học sinh.   
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- Các thầy cô giáo chủ nhiệm luôn quan tâm, bám lớp; chăm sóc, động viên học 

sinh hƣởng ứng tham gia các hoạt động thi đua sôi nổi. Qua đó tình cảm thầy trò càng 

thân thiện, gắn bó. GVCN thƣờng xuyên giữ mối liên lạc với cha mẹ học sinh, thông 

tin và nhận thông tin phản hổi kịp thời để cùng đƣa ra giải pháp phối hợp giáo dục 

thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh. 

- Công tác dạy bồi dƣỡng học sinh giỏi đã đƣợc kế hoạch hoá hằng tháng, 

hằng kỳ và cả năm học. Nhà trƣờng đã xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ quy 

trình phát hiện, tuyển chọn và bồi dƣỡng học sinh giỏi trong một khoá học.  

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị nhà trƣờng và trong 

hoạt động dạy và học, sử dụng trang Web, fanpage của nhà trƣờng và triển khai 

thực hiện sổ liên lạc điện tử có hiệu quả. 

3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  

- 100% cán bộ quản lí, giáo viên hoàn thành bồi dƣỡng thƣờng xuyên module 3, 

4; sử dụng các phần mền ứng dụng trong dạy học và quản lý trong nhà trƣờng. 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn; phân công chuyên môn … 

- Tổ chức hội nghị giáo viên chủ nhiệm. 

4. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục 

- Trong năm học 2021 – 2022 với sự đồng lòng của tập thể nhà trƣờng, các 

bậc cha mẹ học sinh và học sinh trong toàn trƣờng.  Trong những tháng đầu năm 

Hội cha mẹ học sinh đang phối hợp để nâng cấp lan can khu nhà lớp học, phòng học 

bộ môn để đảm bảo an toàn cho học sinh  nhà trƣờng. 

5. Kiến nghị, đề xuất:  

- Đề nghị cấp trên tiếp tục bổ sung ngân sách sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu 

bộ xuống cấp. Đặc biệt là hệ thống cửa ở 03 khu nhà mối mọt, hƣ hỏng nặng gây 

nguy hiểm cho học sinh và cán bộ giáo viên khi tham gia các hoạt động giáo dục. 

Nhà trƣờng xin UBND TP cho bổ sung bàn ghế, thực hiện đúng tiến độ xây dựng 

thêm phòng học bộ môn đúng qui định và đảm bảo phòng học đúng tiêu chí trƣờng 

chuẩn Quốc gia 

Phần III:  PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2022 

1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XX; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các 



185 

 

cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo 

tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tƣ số 36/2017/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2017 về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ 

thống giáo dục quốc dân để ngƣời học, các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội 

tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; nâng cao 

tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cƣờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của 

các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lƣợng giáo dục.  

Tăng cƣờng vai trò quản lý và giám sát thu chi trong nhà trƣờng nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nƣớc và các nguồn lực của xã hội đầu tƣ cho 

giáo dục. Thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thƣờng xuyên. 

 Sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trƣờng; đảm bảo về chất lƣợng, 

đảm nhận các công việc của nhà trƣờng một cách hợp lý, đúng ngƣời, đúng việc. 

Tăng cƣờng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục 

và dạy học. 

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng theo hƣớng thiết thực, hiệu 

quả; tổ chức ký cam kết thi đua;  

2. Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động giáo dục 

2.1. Nhiệm vụ chung  

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức và phong cách 

Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; đẩy mạnh 

việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo”; thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành 

kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Nâng cao chất lƣợng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho cán bộ, giáo viên và học sinh. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực" trong nhà trƣờng. 

Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, chú trọng nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn cho Tổ trƣởng chuyên môn.  

Đẩy mạnh hoạt động khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lƣợng giáo dục; tiếp 

tục triển khai tự đánh giá trong nhà trƣờng từng bƣớc phấn đấu thực hiện đăng ký đánh 

giá ngoài.  
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2.2. Giáo dục phổ thông 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ 

GD&ĐT. Hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, phòng 

GD&ĐT, hoàn thành các chỉ tiêu và kế hoạch năm học  

- Tăng cƣờng đổi mới phƣơng pháp dạy học và kiểm tra đánh để nâng cao chất 

lƣợng giáo dục, đặc biệt là chƣơng trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 6 và chất 

lƣợng giáo dục mũi nhọn các đội tuyển học sinh giỏi tham gia các kỳ thi các cấp và 

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT Chuyên của học sinh khối 9. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn: 

+ Hoàn thành việc kiểm tra đánh giá giữa kì và cuối học kì I, bảo đảm tính công 

bằng, khách quan. 

+ Thực hiện hiệu quả, chất lƣợng chƣơng trình GDPT mới, thay SGK lớp 6 

+ Tiếp tục thực hiện đổi mới phƣơng pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh. 

+ Xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ CB-GV. Tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức  

+ Tăng cƣờng bồi dƣỡng  học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chƣa đạt chuẩn để 

nâng cao chất lƣợng giáo dục, nhất là đối với các đội tuyển HSG lớp 9 và giáo dục 

đại trà lớp 9. 

+ Thực hiện nghiêm túc  dạy tự chọn, hƣớng nghiệp. Chú trọng giáo dục kĩ 

năng sống, đạo đức cho học sinh. 

+ Tổ chức nghiêm túc các kì thi, xét tốt nghiệp lớp 9 theo đúng quy chế. 

+ Tiếp tục tổ chức Ngày hội STEM,  

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật 

dành cho học sinh trung học, chọn sản phẩm tham gia các kỳ thi các cấp thành 

phố, cấp tỉnh. 

3. Chăm lo, đầu tƣ phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

Tiếp tục bồi dƣỡng về đổi mới phƣơng pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; bồi 

dƣỡng nâng cao nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và 

giáo viên. Tham gia thực hiện chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên do Sở GDĐT, 

Phòng GDĐT tổ chức đảm bảo chất lƣợng. 

Tiếp tục thực hiện Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi.  

Tiếp tục triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trƣởng 

nhà trƣờng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá, xếp loại giáo viên 

theo Luật Viên chức, Luật Công chức.  

Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phƣơng pháp dạy học.  
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4. Phát triển mạng lƣới trƣờng, lớp và tăng cƣờng CSVC, thiết bị giáo dục 

Tích cực tham muu để đƣợc đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị trƣờng học và các 

cơ sở hạ tầng theo hƣớng chuẩn hóa.  

Giữ vững nhà trƣờng đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2. 

Tăng cƣờng các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng 

thiết bị dạy học, cơ sở vật chất trƣờng lớp học đƣợc trang cấp, đầu tƣ, xây dựng. 

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021, 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ trọng tâm các tháng 8 năm 2022. Trƣờng THCS Lê Quý 

Đôn trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:        

- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- Lƣu VT .                                                                        

HIỆU TRƢỞNG 

Đã ký 

Ngô Tuấn Anh 

 

1.1.2. Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Trường THCS Quyết Thắng, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THCS QUYẾT THẮNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 11/BC-NTr 

 

Quyết Thắng, ngày 28 tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022  
   

Căn cứ Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 

học 2021-2022; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-

19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;   

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 10/8/2021của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang;  

Thực hiện Công văn số 362/PGDĐT- THCS ngày 07/10/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 

năm học 2021-2022. 
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Trƣờng THCS Quyết Thắng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 

2021-2022 cụ thể nhƣ sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 

1. Tình hình trƣờng lớp, học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

1.1. Lớp, học sinh 

Toàn trƣờng có 08 lớp, với 273 học sinh (so với năm học 2021-2022 tăng 10 

học sinh); trong đó có 99 học sinh dân tộc, 01 học sinh khuyết tật học hòa nhập. Có 

03 học sinh bỏ học chiếm 1.1%  

1.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 17 ngƣời (biên chế 16 , biệt phái đến 

01), trong đó Hiệu trƣởng 01; Phó hiệu trƣởng 01; kế toán 01 ; thƣ viện thí nghiệm 

01 làm kiêm nghiệm; tổng phụ trách đội 01; giáo viên 13 ngƣời 

- Trình độ chuyên môn 9/13 giáo viên đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn  0. 

- Có 11 đảng viên, đảng viên nữ 7 ngƣời, dân tộc ít ngƣời 0 ngƣời, đảng viên 

kết nạp trong năm học;  0 ngƣời. 

2. Chất lƣợng giáo dục  

* Đối với lớp 6 : Số học sinh đƣợc đánh giá xếp loại 80/80  học sinh. Kết quả 

xếp loại rèn luyện và học tập nhƣ sau: 

- Rèn luyện : Tốt 46/80 đạt 57.5% ; Khá 23/80 đạt 28.8% ; Đạt 11/80 chiếm 

13,8% ; Chƣa đạt : 0 

- Học tập : Tốt 03/80 đạt 3.8% ; Khá 19/80 đạt 23,8% ; Đạt 49/80 chiếm 

61.3% ; Chƣa đạt : 9/80 chiếm 11.2%. 

Đối với lớp 7, 8, 9: Số học sinh đƣợc đánh giá xếp loại 193/193  học sinh. Kết 

quả xếp loại rèn luyện và học tập nhƣ sau: 

- Hạnh kiểm: Tốt 117/193 đạt 60%;  Khá 65/193 đạt 33.7%, Trung bình 

11/193 chiếm 5.7%, Yếu 0 (so với cùng kỳ năm học 2020-2021 tỷ lệ học sinh hạnh 

kiểm  

trung bình giảm 1.9%).  

- Học lực: Giỏi 8/193 đạt 4.1 %, Khá 89/193 đạt 46.1%, Trung bình 88/193 

chiếm 45.6%, Yếu 8/193 chiếm 4.1% (so với cùng kỳ năm học 2020-2021 tỷ lệ  

học sinh Khá, Giỏi giảm  6.9%, học sinh Yếu tăng 1,8 %).  

Kết quả thi học sinh giỏi các cấp: Thi khoa học kỹ thuật cấp huyện,  có 01sản 

phẩm dự thi, kết quả có 01 sản phẩm đạt giải; 
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Thi học sinh giỏi lớp 9,  có 03 học sinh dự thi môn Toán 01 học sinh, Ngữ văn 

01 học sinh, môn Sinh học 01 học sinh. Kết quả 01 học sinh đạt. So với cùng kỳ 

năm học 2020-2021, số học sinh giỏi cấp huyện tăng 01 giải. 

Hoạt động của TTHTCĐ: đã tăng cƣờng hoạt động và phát huy hiệu quả trong 

việc cung cấp nhiều cơ hội học tập cho nhân dân trong năm mở đƣợc 10 lớp với  

1.310 học viên tham gia, trong đó nhóm 1: Chƣơng trình phát triển kinh tế 2 lớp với 

180 học viên; nhóm 2: Chƣơng trình phát triển Văn hóa -Xã hội 4 lớp với 822 học 

viên; nhóm 3: Chƣơng trình phát triển Giáo dục 01 lớp với 58 học viên; nhóm 4: 

Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe 01 lớp 125 học viên; nhóm 5: Phát triển môi 

trƣờng sống 02 lớp với 125 học viên. 

Kết quả xếp loại TTHTCĐ xã năm 2021: Đạt khá 

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  

3.1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học  

Nhà trƣờng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với trạm Y tế, Ban chỉ đạo phòng 

chống Covid-19 của xã để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an 

toàn trƣớc tình hình dịch COVID-19 có diễn biến ngày cùng phức tạp; thƣờng 

xuyên tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm quy 

định về phòng, chống dịch COVID-19 trong trƣờng học, Thực hiện nghiêm túc việc 

khai báo y tế theo quy định 

Thực hiện vệ sinh môi trƣờng trong trƣờng học và xây dƣng  phƣơng án phòng 

chống dịch COVID-19 trong nhà trƣờng, thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trƣờng, lớp 

học theo quy định; thƣờng xuyên rà soát, kiểm tra, bổ sung kịp thời các vật dụng 

cần thiết để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trƣờng học tập.  

Phân công giáo viên thực hiện việc đo thân nhiệt hàng ngày cho CBGV, 

học sinh để kịp thời phát hiện sớm các trƣờng hợp có biể u hiện nghi ngờ mắc 

COVID- 19 trong trƣờng học, báo cáo với trạm Y tế để thực hiện phƣơng án xử 

lý theo quy định.  

3.2. Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng để chủ động, linh hoạt ứng 

phó với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm hoàn thành chƣơng trình năm học. 

Nhà trƣờng đã chỉ đạo giáo viên các bộ môn xây dựng và thực hiện kế hoạch  

giáo dục theo đúng Văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của của 

Bộ GDĐT và Văn bản số 1233/SGDĐT-GDPT ngày 01/10/2021 của Sở GDDT; đã 

tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trƣờng để dạy học trực tiếp bảo 

đảm hoàn thành chƣơng trình học học kỳ I theo đúng kế hoạch, thời gian quy định.  
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- Đối với lớp 6 thực hiện theo Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 . 

- Đã thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng theo Công văn số 

5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020, Công văn số 903/SGDĐT-GDPT ngày 

31/7/2021, Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ GDĐT về 

việc triển khai thực hiện chƣơng trình giáo dục trung học năm học 2021-2022; Công 

văn số 233/PGDĐT-VP ngày 05/8/2021 của Phòng GDĐT về việc triển khai xây 

dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng theo hƣớng dẫn của Bộ 

GDĐT; xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu cần đạt theo Chƣơng trình 

GDPT 2018 phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phƣơng.  

- Đối với các lớp thực hiện theo Chƣơng trình GDPT 2006  

Thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng phù hợp với tình hình dịch 

COVID-19 tại địa phƣơng theo hƣớng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ 

GDĐT; bảo đảm chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện và hoàn thành chƣơng 

trình trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.  

Tiếp tục thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân giai đoạn 2017-2025” đối với toàn bộ học sinh THCS.  

- Duy trì nền nếp thực hiện các nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động 

trải nghiệm phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phƣơng 

3.3. Tăng cƣờng các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao 

chất lƣợng giáo dục góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nhất là 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao.  

a, Thực hiện hiệu quả các phƣơng pháp và hình thức dạy học  

- Giáo viên các bộ môn đã xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các 

yêu cầu về phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá và thiết bị dạy học 

nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học. Tiếp tục 

triển khai thực hiện giáo dục dạy STEM các môn Vật lý, Hóa học, sinh học theo 

hƣớng dẫn tại Công văn số 859/SGDĐT-GDPT ngày 14/9/2020 của Sở GDĐT, 

Công văn số 282/PGDĐT-THCS ngày 18/9/2020 của Phòng GDĐT đảm  

bảo chất lƣợng, hiệu quả.  

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và 

quản lý  

giáo dục của các cấp theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc đổi mới phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá 

học sinh;  giáo viên các bộ môn đã tăng cƣờng sử dụng các phần mềm ứng dụng 
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dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng bài giảng, rút ngắn khoảng cách vùng miền giữa 

học sinh trong tỉnh với tỉnh bạn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá 

trình dạy học và quản trị nhà trƣờng.  

b, Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học theo đúng Thông tƣ số 

22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 đối với khối lớp 6; Thông tƣ số 58/2011/TT-

BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tƣ số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 đối 

với các khối lớp còn lại.  

Lãnh đạo và cán bộ giáo viên luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, lƣơng tâm 

nghề nghiệp và tính trung thực trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của học sinh. Thực hiện đảm bảo công bằng, khách quan, thực chất đúng với 

phƣơng châm “học thật, kiểm tra thật, chất lƣợng thật”.  

c, Chú trọng công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu và nâng 

cao chất lƣợng giáo dục đại trà, triển khai Kế hoạch nâng cao chất lƣợng học 

sinh giỏi giai đoạn 2021-2025.  

Đã xây dựng kế hoạch , phân công giáo viên các bộ môn chọn và  bồi dƣỡng 

đội tuyển học sinh giỏi các lớp năm học 2021-2022 theo Kế hoạch số 38/KH-

PGDĐT ngày 09/9/2021 của Phòng GDĐT về kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn học 

sinh giỏi, học sinh năng khiếu cho học sinh THCS năm học 2021-2022 

Đã tiến hành rà soát phân loại học sinh từng khối lớp để triển khai thực hiện 

việc ôn tập cho học sinh yếu môn Toán, Ngữ văn khối 6,7,8 ngay đầu năm học. 

Giáo viên dạy các bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh lớp 9 tăng cƣờng thực hiện 

dạy ôn tập cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; thực hiện việc kiểm tra 

đánh giá định kỳ việc ôn tập theo quy định. 

Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục hƣớng nghiệp và định hƣớng phân 

luồng học sinh sau THCS.  

Tích cực tham mƣu với chính quyền đại phƣơng duy trì chẩn phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. 

3.4. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, tƣ 

tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. 

Nhà trƣờng tăng cƣờng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho 

học sinh, bổ xung xây dựng văn hóa ứng xử trong trƣờng học; công tác tƣ vấn tâm 

lý cho học sinh;. giáo dục an toàn và văn hóa giao thông. Đa dạng hoá hình thức 

giáo dục đạo đức , kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử - giao tiếp… cho học sinh 
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3.5. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, 

thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của giáo viên theo quy 

định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP.  

100%  cán bộ quản lý, giáo viên hoàn thành bồi dƣỡng thƣờng xuyên đại trà 

theo các mô- đun  phƣơng thức bồi dƣỡng qua mạng ngay tại trƣờng; gắn nội dung 

bồi dƣỡng với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trƣờng và cụm 

trƣờng. Phân công CBGV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn , bồi dƣỡng 

nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên.  

 Tiếp tục tạo điều kiện để 02 giáo viên tham gia học tập nâng chuẩn vào thứ 7, 

chủ nhật hàng tuần (đã có 01 đ/c đã tốt nghiệp Đại học Văn trong tháng 12/2021) 

3.6. Tăng cƣờng cơ sở vật chất, bảo đảm chất lƣợng các hoạt động giáo dục 

Đã tham mƣu với Phòng GD&ĐT, UBND huyện Sơn Dƣơng để đầu tƣ xây 

dựng cơ sở vật chất. Hiện nay nhà trƣờng đã đảm bảo đủ CSVC để thực hiện các hoạt 

động giáo dục. Trong năm 2021 đã đƣợc công nhận trƣờng đạt chuẩn Quốc gia. 

Tich cực tham mƣu với chính quyền địa phƣơng, Ban đại diện cha mẹ học 

sinh vận động tài trợ để tu sửa cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị chuẩn bị năm 

học mới và thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018; Trong năm học vận 

động tài trợ đƣợc 07 ti vi, lắp thêm quạt, sửa chữa hệ thống điện và các hạng mục 

phụ trợ cho cho học sinh 

3.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục 

Sử dụng có hiệu quả Hệ thống các phần mềm hiện có; cập nhật đầy đủ các 

thông tin về cán bộ giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất trên hệ thống cơ sở dữ lệu 

của ngành; Từ năm học 2020-2021 nhà trƣờng đã đăng ký sử dụng học bạ điện tử 

đối với lớp 6.  

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia các hội nghị, hội thảo, các lớp tập 

huấn trực tuyến. 

3.8. Công tác thi đua khen thƣởng 

Đã tổ chức cho CBGV ký cam kết đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký 

thực hiện một việc làm tốt, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để khen thƣởng cán bộ, 

giáo viên, học sinh có thành tích trong giảng dạy, bồi dƣỡng học sinh đạt giải từ cấp 

huyện trở lên 

9. Thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh. Phối hợp với phòng Nội vụ tham mƣu Ủy ban nhân dân 
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huyện ban hành quyết định nâng lƣơng thƣờng xuyên và nâng % hƣởng phụ cấp 

thâm niên cho cán bộ giáo viên theo đúng quy định. 

Thực hiện đảm bảo chế độ chính sách đối cho học sinh theo đúng quy định của 

nhà nƣớc; đã thẩm định, trình Phòng Giáo dục Đào tạo phê duyệt cấp kinh phí miễn, 

giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập cho 245 lƣợt học sinh với tổng kinh phí là 

332.550.000 đồng . 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Những nhiệm vụ công tác hoàn thành và hoàn thành tốt 

Nhà trƣờng đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, 

Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, của tỉnh, của Sở Giáo dục, của huyện và phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo cho việc thực hiện dạy và học. 

Nhà trƣờng đã chủ động tham mƣu cho UBND xã và ban hành các văn bản thực 

hiện kế hoạch, chƣơng trình phát triển giáo dục tại địa phƣơng kịp thời theo quy 

định; đã xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch theo hƣớng dẫn và tổ chức triển khai 

thực hiện theo kế hoạch. Tham mƣu với chính quyền địa phƣơng, Ban đại diện cha 

mẹ học sinh  chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học và thực hiện chƣơng 

trình GDPT 2018. 

Đã tích cực đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lƣợng giáo dục trong đó 

tập trung đổi mới công tác chỉ đạo chuyên môn theo hƣớng thiết thực và cụ thể, 

giảng dạy theo định hƣớng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh ngay từ đầu 

năm học, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi, phụ đạo 

học sinh yếu; chú trọng công tác bồi dƣỡng giúp đỡ học sinh dân tộc, học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

giảng dạy đƣợc đẩy mạnh, việc trao đổi thông tin qua mạng Internet đã thƣờng 

xuyên và đi vào nền nếp. 

Chất lƣợng dạy thật, học thật, đánh giá thật, khắc phục bệnh thành tích trong 

giáo dục  đƣợc chú trọng, đã quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học cho học 

sinh học sinh dự thi học sinh dự thi cấp huyện. Kết quả có 01 sản phẩm đạt giải 3 

cấp huyện; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên có bƣớc chuyển biến về 

chất lƣợng; Công tác huy động tài trợ và xã hội hóa đƣợc sự đồng tình ủng hộ của 

chính quyền địa phƣơng và phụ huynh học sinh, trong học kỳ I đã huy động đƣợc 

gần  60 triệu đống để tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cho ăm học 

mới, đã tích cực tham mƣu với Ban chỉ đạo phổ cập của xã duy trì đạt chuẩn phổ 

cập giáo trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 
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Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh, đặc biệt là 

chế độ chính sách đối với học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh ở các thôn đặc 

biệt khó khăn.  

2. Những mặt hạn chế, yếu kém 

Công tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trƣờng đối với giáo viên hiệu về các hoạt 

động chuyên môn đôi lúc chƣa thƣờng xuyên để phát hiện và kịp thời khắc phục các 

sai sót của giáo viên đáp ứng nâng cao chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng; Một số 

giáo viên việc khắc phục thiếu sót còn chậm, công tác thanh toán kinh phí tu sửa cơ 

sở vật chất cho năm học còn chậm do không rút đƣợc tiền từ kho bạc; việc thống kê, 

cập nhật số liệu lập báo cáo đôi khi chƣa chính xác, thiếu thông tin, còn chậm so với 

tiến độ; một số học sinh thực hiện chƣa thƣờng xuyên Quy tắc ứng xử văn hoá của 

nhà trƣờng. 

Còn có học sinh chƣa thực sự cố gắng trong học tập và rèn luyện đạo đức, 

chƣa nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của Đội thiếu niên, của nhà trƣờng. 

Công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi , học sinh năng khiếu còn hạn chế, không có học 

sinh đạt giải HSNK cấp huyện, nhà trƣờng không hoàn thành nhiệm vụ đột phá 

đăng ký thực hiện trong năm học. So với cùng kỳ năm học trƣớc giảm 01 giải, một 

số môn liên tục nhiều năm liền chƣa bồi dƣỡng đƣợc hoc sinh đạt giải học sinh giỏi, 

học sinh năng khiếu cấp huyên. 

III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các 

cấp về giáo dục và đào tạo; khắc phục những hạn chế trong năm học, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong hè và năm học tiếp theo, tập trung vào các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ƣơng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới đối 

lớp 7 trong năm học 2022-2023. 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo; tăng cƣờng kỷ 

cƣơng, nền nếp và dân chủ trong nhà trƣờng; xây dựng môi trƣờng giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đƣờng nhằm nâng cao chất 

lƣợng giáo dục toàn diện học sinh, tăng cƣờng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, 
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kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; tích cực tham mƣu với 

chính quyền địa phƣơng, TTHTCĐ xã về giáo dục thƣờng xuyên thực hiện đa dạng 

hóa nội dung, chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của 

ngƣời dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 

2.1. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học  

Tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trƣớc 

tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp; cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong trƣờng 

học, Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định 

 Thực hiện vệ sinh môi trƣờng trong trƣờng học và các phƣơng án bảo đảm 

sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và nhân viên; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng 

trƣờng, lớp học theo quy định; thƣờng xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng 

cần thiết để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trƣờng học tập.  

2.2. Tăng cƣờng các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp nhằm nâng cao 

chất lƣợng giáo dục góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nhất là 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao.  

a, Thực hiện hiệu quả các phƣơng pháp và hình thức dạy học  

- Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phƣơng pháp, 

kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá và thiết bị dạy học nhằm phát triển phẩm chất, 

năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; mỗi bài học đƣợc xây dựng thành 

các hoạt động học, chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tuyến, 

dạy học trực tiếp đảm bảo linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Chú trọng việc hƣớng dẫn 

học sinh tự học, rèn cho học sinh tự học ở nhà và học trực tuyến; khi dạy học trực 

tuyến chủ yếu tổ chức cho học sinh thuyết trình, thảo luận, báo cáo sản phẩm, kết 

quả học tập; dành nhiều thời gian học trực tiếp trên lớp cho việc luyện tập, thực 

hành, thí nghiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung 

học theo hƣớng dẫn tại Công văn số 859/SGDĐT-GDPT ngày 14/9/2020 của Sở 

GDĐT, Công văn số 282/PGDĐT-THCS ngày 18/9/2020 của Phòng GDĐT đảm  

bảo chất lƣợng, hiệu quả.  

- Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên 

cơ sở tự nguyện của nhà trƣờng, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm 

tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cƣờng giao 

lƣu, hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các 

giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện 
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tốt việc sử dụng di sản trong dạy học một số môn học, hoạt động giáo dục phù hợp. 

Tăng cƣờng tổ chức các hoạt động tham quan, học tập tại bảo tàng và các di tích 

lịch sử, danh thắng tại địa phƣơng.  

- Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý giáo 

dục của các cấp theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi 

mới phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh;  giáo 

viên các bộ môn tăng cƣờng sử dụng các phần mềm ứng dụng dạy học nhằm nâng 

cao chất lƣợng bài giảng, rút ngắn khoảng cách vùng miền giữa học sinh trong tỉnh 

với tỉnh bạn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học và quản 

trị nhà trƣờng.  

b, Thực hiện hiệu quả các phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá  

Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học theo Thông tƣ số 22/2021/TT-

BGDĐT ngày 20/7/2021 đối với khối lớp 6 và Thông tƣ số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12/12/2011, Thông tƣ số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 đối với các 

khối lớp còn lại; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy 

học; không kiểm tra, đánh giá vƣợt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của 

chƣơng trình giáo dục phổ thông.  

 Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá, đánh 

giá thƣờng xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên 

giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của 

đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự 

luận. Khuyến khích các môn trộn đề trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá học sinh. Đối 

với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực 

hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp 

với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phƣơng 

pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bƣớc thực hiện kiểm tra, 

đánh giá theo hình thức trực tuyến, bảo đảm chất lƣợng, chính xác, hiệu quả, công 

bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.  

Lãnh đạo và cán bộ giáo viên các nhà trƣờng nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

lƣơng tâm nghề nghiệp và tính trung thực trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập của học sinh. Thực hiện đảm bảo công bằng, khách quan, thực chất đúng 

với phƣơng châm “học thật, kiểm tra thật, chất lƣợng thật”. 100% cán bộ quản lý, 

giáo viên tích cực đổi mới, nâng cao chất lƣợng dạy học và cam kết thực hiện khắc 

phục bệnh thành tích trong giáo dục.  
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c, Chú trọng công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu và nâng 

cao chất lƣợng giáo dục đại trà, triển khai Kế hoạch nâng cao chất lƣợng học sinh 

giỏi giai đoạn 2021-2025.  

Các môn đã chọn bồi dƣỡng học sinh giỏi lớp 7,8 cần tích cực hơn nữa trong 

công tác bồi dƣỡng, hƣớng dẫn học sinh ôn tập, đảm bảo chất lƣợng học sinh dự thi 

học sinh năng khiếu khối 7,8 đạt giải đảm bảo số lƣợng học sinh giỏi đăng ký đột 

phá trong năm học. 

Tiếp tục thực  hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lƣợng giáo dục đại 

trà, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các môn học nắm bắt danh sách học 

sinh yếu kém từng bộ môn, từng khối lớp để triển khai thực hiện việc ôn tập, bồi 

dƣỡng kiến thức cho học sinh , xây dựng nội dung và phƣơng pháp ôn tập phù hợp 

với từng đối tƣợng học sinh, định kỳ kiểm tra đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh. 

Giáo viên dạy các bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng anh tăng cƣờng thực hiện dạy ôn 

tập cho học sinh, phấn đấu nâng cao điểm trung bình môn thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT, giảm độ lệch giữa điểm thi vào lớp 10 THPT với điểm trung bình môn 

xuống dƣới 2 điểm. 

Nâng cao chất lƣợng giáo dục hƣớng nghiệp và định hƣớng phân luồng học 

sinh Tổ chức thực hiện công tác phân luồng và định hƣớng nghề nghiệp cho họcsinh 

phổ thông trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 06/4/2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn 

huyện. Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục hƣớng nghiệp và định hƣớng phân 

luồng học sinh sau THCS, phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức tƣ 

vấn, hƣớng nghiệp, định hƣớng phân luồng đối với học sinh lớp 8, 9.  

2.3. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, tƣ 

tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Nhà trƣờng tăng 

cƣờng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, bổ xung xây 

dựng văn hóa ứng xử trong trƣờng học; công tác tƣ vấn tâm lý cho học sinh; công 

tác xã hội trong trƣờng học; mỗi thầy cô giáo phải là tấm gƣơng sáng về đạo đức 

cho học sinh học tập, noi theo và việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho 

học sinh là nhiệm vụ của toàn thể CBGV. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tích hợp, 

lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chƣơng trình 

môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục quyền con ngƣời; giáo dục chuyển đổi hành vi 
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về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trƣờng; giáo 

dục chăm sóc mắt và phòng chống mù, loà cho học sinh; giáo dục an toàn giao 

thông và văn hóa giao thông; giáo dục tăng cƣờng năng lực số, chuyển đổi số và các 

nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác theo quy định. Đa dạng hoá hình thức 

giáo dục đạo đức , kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử - giao tiếp… cho học sinh 

2.4. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, 

thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của giáo viên theo quy 

định tịa Nghị định 71/2020/NĐ-CP.  

Bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên : Tổ chức tốt việc bồi dƣỡng đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo các mô- đun triển khai Chƣơng trình GDPT 

trong kế hoạch năm học 2021-2022 đại trà theo phƣơng thức bồi dƣỡng qua mạng, 

thƣờng xuyên, liên tục ngay tại trƣờng; gắn nội dung bồi dƣỡng với nội dung sinh 

hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trƣờng và cụm trƣờng. Tham gia các lớp tập 

huấn, bồi dƣỡng nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến cho cán bộ quản lý, 

giáo viên. Quan tâm việc tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên làm công tác tƣ vấn 

tâm lý cho học sinh trung học. Đề xuất với các nhà xuất bản có sách giáo khoa đƣợc 

lựa chọn tổ chức tập huấn về sử dụng SGK theo Chƣơng trình GDPT 2018 cho 

100% giáo viên dạy lớp 7 trƣớc khi thực hiện.  

Thực hiện hiệu quả việc góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 7; tổ chức thực 

hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 theo đúng quy định tại Thông tƣ số 25/2020/TT-

BGD ĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT. Tham gia xây dựng, góp ý tài liệu giáo 

dục địa phƣơng lớp 7 theo quy định của Bộ GDĐT và hƣớng dẫn của Sở GDĐT.  

Tiếp tục tạo điều kiện để các đồng chí giáo viên tham gia học tập nâng chuẩn 

vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần  

2.5. Tăng cƣờng cơ sở vật chất, bảo đảm chất lƣợng các hoạt động giáo dục 

Tiếp tục rà soát các hạng mục cần vận động tài trợ để thống nhất với Ban đại 

diện cha mẹ học sinh xậy dựng kế hoạch vận động tài trợ  đảm bảo điều kiện thực 

hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018;  tích cực thực hiện các giải pháp thu 

hút các nguồn vốn đầu tƣ của các tổ chức, cá nhân để cải thiện cơ sở vật chất trƣờng 

lớp học và hỗ trợ các hoạt động giáo dục; tăng cƣờng nguồn lực để duy trì và nâng 

cao chất lƣợng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện các giải pháp để nâng cao 

hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học, cơ sở vật chất hiện có.  

2.6.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục 

Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các phần mền hiện có, tích cực đề xuất với cán 

bộ Viettel để hoàn thành ký số học bạ. 
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Sửa dụng có hiệu quả phòng máy tính, thiết bị dạy học thông minh đƣợc 

trang cấp 

2.7. Công tác thi đua-khen thƣởng 

Tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua trong năm học đúng quy định, khen 

thƣởng động viên kịp thời giáo viên và học sinh có thành tích trong năm học 

 

2.8. Thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh 

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên và học sinh kịp thời. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trƣờng 

THCS Quyết Thắng trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (Báo cáo 

- Lƣu: NTr, Q 03b. 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 
Vũ Hồng Hòa 

1.1.3. Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 6 (Bộ sách Cánh Diều) của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 

PHÒNG GDĐT SƠN DƢƠNG 

TRƢỜNG THCS QUYẾT THẮNG 

 

 

PHÂN PHỐI CHƢƠNG TRÌNH 

MÔN: NGHỆ THUẬT (ÂN) LỚP 6 , NĂM HỌC 2021 -2022 

Cả năm: 35 tiết (PPCT giảm tải: 31 tiết; PPCT bổ sung: 4 tiết  

I. PPCT GIẢM TẢI 

STT 

Chủ đề 

(Tên 

chương, bài, 

chủ đề,…) 

Bài học 

(Tên tiết dạy, bài dạy,..,) 

Tiết 

(PPCT) 

Hƣớng dẫn 

thực hiện 

(Những ND 

cần lưu ý 

sau điều 

chỉnh) 

1 
Chủ đề 1: 

Em yêu âm 

nhạc 

– Hát bài Em yêu giờ học hát 

– Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc 

– Trải nghiệm và khám phá: Minh hoạ cho các thuộc 

tính của âm thanh 

1 

 

– Luyện đọc gam Đô trƣởng; Bài đọc nhạc số 1 

– Ôn tập bài hát Em yêu giờ học hát; gõ đệm cho bài 

hát bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể  

2 
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– Hoà tấu nhạc cụ 

– Hát bè 

– Trải nghiệm và khám phá: Hát với cao độ tuỳ ý 

theo âm hình tiết tấu cho trƣớc  

3 

 

Ôn tập - Trải nghiệm và khám phá chủ đề 4 4  

2 
Chủ đề 2: 

Giai điệu quê 

hương 

– Hát bài Lí cây đa 

– Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái 

Latin 

– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết 

tấu bằng ngôn ngữ hoặc nhạc cụ gõ đệm cho bài hát 

5 

 

– Ôn tập bài hát Lí cây đa, kết hợp gõ đệm bằng nhạc 

cụ gõ và động tác cơ thể  

– Nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi; Nhạc sĩ Đỗ 

Nhuận 

6 

 

– Luyện đọc gam Đô trƣởng theo trƣờng độ đen 

chấm dôi; Bài đọc nhạc số 2 

– Hoà tấu nhạc cụ 

– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của 

mình 

7 

 

3  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I 8  

4 
Chủ đề 3: 

Biết ơn thầy 

cô giáo 

– Hát bài Bụi phấn 

– Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ 

– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của 

mình 

9 

 

– Ôn tập bài hát Bụi phấn, kết hợp gõ đệm bằng nhạc 

cụ gõ và động tác cơ thể 

– Đàn tranh và đàn đáy  

– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết 

tấu theo sơ đồ động tác cơ thể  

10 

 

– Luyện đọc quãng 3; Bài đọc nhạc số 3 

– Thế bấm các hợp âm C, F, G trên kèn phím 
11 

 

5 
Chủ đề 4: 

Tình bạn 

bốn phương 

– Hát bài Tình bạn bốn phương, kết hợp gõ đệm bằng 

nhạc cụ gõ 

– Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng 

vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng 

12 

 

– Nghe tác phẩm Turkish March; Nhạc sĩ Wolfgang 

AmadeusMozart 

– Ôn tập bài hát Tình bạn bốn phương 

– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện vòng hợp âm  

13 

 

– Bài đọc nhạc số 4 

– Nhịp 
4
4

 
– Hoà tấu nhạc cụ    

14 

 

6  Ôn tập - Trải nghiệm và khám phá chủ đề 4 15  

7  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I 16  

 

 

 

 

 

Chủ đề 5: 

– Hát bài Mùa xuân em tới trường 

– Trải nghiệm và khám phá: Nói và hát theo sơ đồ 

tiết tấu  

17 
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8 

Mùa xuân – Ôn tập bài hát Mùa xuân em tới trƣờng, kết hợp gõ 

đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể  

– Nghe bài hát Mùa xuân đầu tiên; Nhạc sĩ Văn Cao 

18 

 

– Luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trƣởng; Bài đọc 

nhạc số 5 

– Hoà tấu nhạc cụ 

– Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác 

gõ, vỗ,... lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết 

19 

 

9 
Chủ đề 6: 

Ước mơ 

– Hát bài Lá thuyền ước mơ 

– Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng 

vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng  

20 

 

- Lý thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung 

- Thƣờng thức Âm nhạc: Đàn guitar và đàn accordion 
21 

 

– Bài đọc nhạc số 6 

– Cung và nửa cung  

– Nghe tác phẩm Romance; Đàn guitar và đàn 

accordion 

22 

 

- Ôn tập 

- Trải nghiệm và khám phá 
23 

 

10  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II 24  

11 
Chủ đề 7: 

Hoà bình 

– Hát bài Ước mơ xanh 

– Nghe bài hát Bài ca hoà bình 

– Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng 

vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng  

25 

 

– Bài đọc nhạc số 7 

– Ôn tập bài hát Ước mơ xanh, kết hợp gõ đệm bằng 

nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, tập hát bè đơn giản 

– Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác 

gõ, vỗ,... lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết 

26 

 

– Các bậc chuyển hoá và dấu hoá 

– Hoà tấu nhạc cụ 

– Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.  

27 

 

12 
Chủ đề 8: 

Âm vang núi 

rừng 

– Hát bài Đi cắt lúa, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ 

và động tác cơ thể  

 – Bài đọc nhạc số 8  

28 

 

– Hoà tấu 

– Nghe bài hát Nhạc rừng; Nhạc sĩ Hoàng Việt 

– Trải nghiệm và khám phá: Mô phỏng âm thanh 

thiên nhiên  

29 

 

– Ôn tập Bài đọc nhạc số 8 

– Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu 

– Ôn tập bài hát Đi cắt lúa 

– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết 

tấu theo sơ đồ động tác cơ thể 

30 

 

13  KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II 31  
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II. PPCT BỔ SUNG 

STT Chủ đề Bài học Tiết 

14 Chủ đề 2: Giai điệu quê hương 
- Ôn tập 

- Trải nghiệm và khám phá 
32 

15 Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô giáo 
- Ôn tập 

- Trải nghiệm và khám phá 
33 

14 Chủ đề 5: Mùa xuân 
- Ôn tập 

- Trải nghiệm và khám phá 
34 

17 Chủ đề 8: Âm vang núi rừng 
- Ôn tập 

- Trải nghiệm và khám phá 
35 

 

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƢỜNG 

HIỆU TRƢỞNG 

Đã ký 

Vũ Hồng Hòa 

Quyết Thắng, ngày 07 tháng 10 năm 2021. 

NGƢỜI XÂY DỰNG PPCT 

Đã ký 

Trần Thị Kim Dung 

 

1.1.4. Kế hoạch bài dạy môn Âm nhạc lớp 6 - Chủ đề 5 – Mùa xuân (Tiết 

thứ nhất) – Bộ sách Cánh Diều 

Ngày giảng 

6B:…./...../ 2021 

CHỦ ĐỀ 5: MÙA XUÂN 

Tiết  1 

HÁT: BÀI MÙA XUÂN EM TỚI TRƢỜNG 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức:Sau khi học xong tiết học này: 

- Hát đúng cao độ, trƣờng độ, sắc thái bài Mùa xuân em tới trường; biết hát kết 

hợp gõ đệm hoặc vận động; bƣớc đầu biết biểu diễn bài hát. 

- Cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của tác phẩm Mùa xuân đầu tiên; biết vận động cơ 

thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu. 

2. Năng lực  

- Năng lực chung: chủ động thực hiện các nhiệm vụ, biết giao lƣu, hợp tác, 

hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Năng lực âm nhạc: Hát đúng cao độ, trƣờng độ, sắc thái. 

3. Phẩm chất: 

- Có ý thức về nhiệm vụ học tập; luôn cố gắng vƣơn lên đạt kết quả học tập. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Giáo viên:  

- Đàn phím điện tử. 

- Đàn và hát thuần thục bài Mùa xuân em tới trường. 
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- Chơi thuần thục các bè của bài hoà tấu. 

– Tệp audio hoặc video tác phẩm Mùa xuân đầu tiên, các tƣ liệu khác về nhạc 

sĩ Văn Cao. 

– Thực hành thuần thục các hoạt động trải nghiệm và khám phá. 

2. Học sinh:  

- SGK âm nhạc 6, nhạc cụ (nếu có). 

- Nhạc cụ gõ, nhạc cụ giai điệu (recorder,...), nhạc cụ hoà âm (kèn phím,...). 

III. Tiến trình dạy học 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu 

về bài học mới 

b. Nội dung: HS quan sát GV, thực hiện theo yêu cầu 

c. Sản phẩm: HS thực hiện theo yêu cầu của GV 

d. Tổ chức thực hiện:  

-GV cho HS quan sát các hình ảnh và yêu cầu HS đoán: Cô đang muốn nhắc 

đến mùa nào trong năm? 
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- HS thực hiện nhiệm vụ. 

- GV dẫn dắt vào bài:Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, khởi đầu cho một 

năm mới nhiều niềm tin và hi vọng. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài hát 

Mùa xuân em tới trƣờng. 

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 1: Tìm hiểu bài hát Mùa xuân em tới trƣờng 

a. Mục tiêu: Hát đúng cao độ, trƣờng độ, sắc thái bài Mùa xuân em tới trƣờng; 

biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; bƣớc đầu biết biểu diễn bài hát. 

b. Nội dung: HS quan sát SGK, thảo luận, trả lời câu hỏi 

c. Sản phẩm:Câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bƣớc 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS trình bày những hiểu biết đã chuẩn bị 

ở nhà của em về tác giả và bài hát Mùa xuân em tới 

trƣờng.  

- GV giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và nội dung của 

bài hát: 

Mùa xuân là mùa cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa của hi 

vọng và ƣớc mơ. Bài hát Mùa xuân em tới trƣờng thể 

hiện niềm hân hoan của tuổi thơ đến trƣờng trong cảnh 

sắc mùa xuân tƣơi đẹp. Tác giả bài hát là nhạc sĩ 

NguyễnThanh Tùng. 

– GV cho HS nghe bài hát kết hợp với vận động cơ thể 

hoặc biểu lộ cảm xúc.  

 
 

- GV hƣớng dẫn HS khởi động giọng hát. 

- GV dạy HS hát từng câu của lời 1, ghép nối các câu 

theo lối “móc xích”: câu hát 1 nối với câu hát 2; câu 

hát 3 nối với câu hát 4. 

+ Câu 1: Mùa xuân ... chan hoà. 

1. Tìm hiểu bài hát 

- Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng 

- Bài hát gồm 2 đoạn: 

+ Đoạn 1: gồm 16 nhịp (từ đầu 

đến ƣớc mơ) 

+ Đoạn 2: gồm 16 nhịp (từ La la 

đến cùng em) 
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+ Câu 2: Bầy chim ... tới trƣờng. 

+ Câu 3: Màu hoa ... bài thơ 

+ Câu 4: Đến lớp... ƣớc mơ. 

+ Câu 5: La la ... la la.  

+ Câu 6: Bàn tay ... mùa xuân, 

+ Câu 7: La la ... la la.  

+ Câu 8: Mùa xuân ... cùng em. 

- GV lƣu ý HS: câu 7 và câu 8 lặp lại giai điệu của câu 

5 và câu 6. 

- GV đàn theo giai điệu để HS tập hát lời 2. 

- GV hƣớng dẫn HS hát cả bài, kết hợp vỗ tay nhịp 

nhàng, thể hiện sắc thái vui tƣơi, sôi nổi. 

- GV yêu cầu HS trình bày bài hát theo tổ, nhóm, cá 

nhân. 

Bƣớc 2: Thực hiện nhiệm vụ:  

 + HS thực hiện các yêu cầu của GV 

+ GV quan sát, hỗ trợ, hƣớng dẫn HS thực hiện. 

 Bƣớc 3: Báo cáo, thảo luận:  

+ HS trả lời câu hỏi 

+ HS học hát theo hƣớng dẫn của GV 

+ Các tổ tập hát và sửa cho nhau. 

Bƣớc 4: Kết luận, nhận định:  
+ GV đánh giá nhận xét, bổ sung nội dung bài hát 

cùng HS 
 

3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a. Mục tiêu : HS  luyện tập phần nói theo sơ đồ tiết tấu rồi hát với cao độ tùy ý. 

b. Nội dung : GV luyện đọc, HS thực hiện theo 

c. Sản phẩm : HS đọc đúng quãng 

d. Tổ chức thực hiện : 

- GV nêu yêu cầu và làm mẫu một câu, sau đó cho HS hoạt động theo nhóm: 

 

- GV yêu cầu đại diện các nhóm lên thể hiện trƣớc lớp . 

- GV nhận xét, đánh giá kĩ thuật luyện của HS, chuẩn kiến thức. 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng 

a. Mục tiêu: Từ bài tập trên, học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết 

tình huống thực tiễn 

b. Nội dung: HS trình bày 

c. Sản phẩm: Kết quả thể hiện của HS. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- GV tổ chức cuộc thi: Âm sắc mùa xuân 

Các nhóm chuẩn bị và trình bày bài hát Mùa xuân em tới trƣờng.  

Cả lớp đánh giá và nhận xét, chấm điểm. 

- GV yêu cầu HS trƣng bày và báo cáo về sản phẩm. 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt lại yêu cầu của tiết học và nhận xét giờ học. 

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ 

Hình thức đánh giá 
Phƣơng pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Ghi 

Chú 

- Thu hút đƣợc sự 

tham gia tích cực của 

ngƣời học 

- Tạo cơ hội thực 

hành cho ngƣời học 

- Hấp dẫn, sinh động 

- Thu hút đƣợc sự tham gia tích 

cực của ngƣời học 

- Phù hợp với mục tiêu, nội 

dung 

- Báo cáo thực hiện 

công việc. 

- Hệ thống câu hỏi  

- Kết quả thực hành 

 

 

* HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Tập hát nhuần nhuyễn bài hát: Mùa xuân em tới trường 

- Chuẩn bị nội dung tiết học sau: Ôn tập bài hát Mùa xuân em tới trường, kết 

hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể. 

1.2. Tỉnh Bắc Kạn 

1.2.1. Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Trường THCS Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn 

PHÒNG GD&ĐT TP BẮC KẠN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG THCS ĐỨC XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1 6 6/BC-THCSĐX                              TP. Đức Xuân, ngày 30 tháng 5 năm 2022 

BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 

Thực hiện Công văn số 250/PGD&ĐT ngày 13/5/2022 của Phòng GD&ĐT 

Bắc Kạn về việc hƣớng dẫn tổng kết năm học 2021-2022, Trƣờng THCS Đức Xuân 

báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhƣ sau: 
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I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ 

1. Quy mô mạng lƣới trƣờng, lớp học 

- Trƣờng THCS Đức Xuân là trƣờng Hạng II 

- Tổng số lớp học: 16 lớp = 716 ; Trong đó: 

2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

- Cơ cấu, tổ chức, cán bộ, giáo viên (số GV, Tình trạng thừa/thiếu GV, Cơ cấu 

GV theo môn học), nhân viên (có số liệu cụ thể và so sánh với năm học trƣớc). 

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 30, Trong đó: 

CBQL: 02; Giáo viên: 26; TPT: 01; Nhân viên y tế: 01 

+ Trình độ: 100% đạt chuẩn trở lên. Trong đó: 

Đại học: 29 ; Cao đẳng: 01 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 

1. Việc tổ chức dạy hoc ứng phó với dích bệnh COVID-19 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Năm học 2021-2021 toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, 

vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp, bảo đảm an toàn trƣờng học; vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn 

hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lƣợng 

giáo dục, đào tạo. 

Thực hiện Công văn số 522/PGD&ĐT ngày 21/9/2021 của Phòng GD&ĐT 

thành phố về việc hƣớng dẫn thực hiện Chƣơng trình GDPT cấp THCS ứng phó với 

dịch Covid-19 năm học 2021-2022, nhà trƣờng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 

số 249/KH-THCSĐX ngày 05 tháng 10 năm 2021, Kế hoạch giáo dục ứng phó với 

dịch COVID-19 năm học 2021-2022 một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch 

COVID- 19 trên địa bàn. Trong đó, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, phối hợp với ngành Y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp 

STT Khối Số lớp Số HS Nữ Dân tộc Nữ  

dân tộc 

Ghi 

chú 

1 6 4 184 99 112 63 01 KT 

2 7 4 180 95 122 68 01 KT 

3 8 4 184 85 111 49  

4 9 4 168 85 120 64  

 Cộng 16 716 364 465 244 02 KT 

- Tỷ lệ huy động vào lớp 6: 100% 

- Số HS bỏ học (so với số HS đầu năm học): 0 2. Tổng số HS: 716 học sinh 
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ứng phó với tình huống dịch COVID-19, hiện nay đã có 561/716 học sinh đƣợc 

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn đến tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch 

COVID-19 mũi 1, 2 và chuẩn bị tiêm mũi 3 trong thời gian tới tại trƣờng. 

Nhà trƣờng đã tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch 

bệnh đƣợc kiểm soát, bảo đảm chất lƣợng giáo dục. Trong năm học trƣớc tình hình 

dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trƣờng đã chủ động xin ý kiến lãnh đạo cho học 

sinh dừng đến trƣờng học và chỉ đạo giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến cho học 

sinh để đảm bảo an toàn, có hai đợt dạy học trực tuyến: đọt 1 từ 05/01/2022 đến hết 

ngày 15/1; đợt từ ngày 14/2 đến hết ngày 26/3. 

Các giải pháp triển khai thực hiện dạy học trực tuyến do ảnh hƣởng của dịch 

bệnh COVID-19: Nhà trƣờng đã sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến nào Taems 

do Sở GD&ĐT Bắc Kạn triển khai và cấp tài khoản, với hình thức triển khai thực 

hiện: giáo viên cấp tài khoản cho từng học sinh và hƣớng dẫn học sinh cách học tại 

nhà qua phần mềm, kết quả đạt đƣợc: tất cả học sinh đều tham gia học đầy đủ và 

đảm bảo đúng tiến độ chƣơng trình.. 

Công tác tập huấn, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến 

hành dạy học trực tuyến: Nhà trƣờng tạo mọi điều kiện để CB, GV đƣợc đi tập huấn 

các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến do Sở GD&Đt, Phòng 

GD&ĐT tổ chức; sau đó về tổ chức triển khai các kỹ năng dạy học đó tới toàn thể 

CB, GV trong toàn trƣờng. Hiện nay đội ngũ giáo viên đang cố gắng xây dựng nền 

tảng dạy và học trực tuyến dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu 

điện tử chia sẻ theo hƣớng tạo môi trƣờng tƣơng tác, tăng tính thích ứng và trải 

nghiệm đối với ngƣời học, tăng cƣờng khả năng tự học cho học sinh. 

Thực hiện tốt việc rà soát cắt giảm và tiết kiệm tối đa các chi phí để giữ ổn 

định; thực hiện chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ 

kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đúng quy 

định; không có tình trạng “lạm thu” đầu năm học. 

b  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Không tổ chức đƣợc các hoạt động tập trung trong học kỳ I; việc tổ chức hoạt 

động trải nghiệm ngoài nhà trƣờng hạn chế. 

Do dịch bệnh Covit-19 đang diễn ra phức tạp; cả hai trƣờng hoạt động dạy và 

học cả hai ca sáng chiều nên không có địa điểm để tổ chức các hoạt động; 

2. Kết quả nâng cao chất lƣợng giáo dục 

2.1. Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thƣờng xuyên 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Kết quả triển khai Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt với lớp lớp 
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6 trong năm học 2021-2022: 

100% cán bộ quản lý, giáo viên nhà trƣờng đều đƣợc tập huấn, chuẩn bị kỹ 

nên hiểu rõ về chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung chƣơng trình dạy 

học theo hƣớng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; SGK mới có nhiều tiết 

thực hành, trải nghiệm nên học sinh rất hào hứng học tập... Trƣờng sử dụng bộ SGK 

Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục. Cơ sở vật chất, trang bị 

thiết bị để dạy học lớp 6 khá đầy đủ, nhà trƣờng đã đƣợc UBND thành phố trang bị 

thêm 5 chiếc ti vi, 01 máy chiếu và một số thiết bị dạy học để đảm bảo cho thực 

hiện triển khai Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện tại, mỗi lớp học đƣợc 

trang bị 1 tivi có mạng Internet phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và nhu 

cầu học tập của học sinh; 46 máy tính để hỗ trợ học sinh học môn Tin học theo 

chƣơng trình mới. Nhà trƣờng đã thực hiện đủ các môn và đảm bảo số tiết theo quy 

định. Với môn LS-ĐL và KHTN, do không đủ giáo viên có thể dạy các môn theo 

môn nên 1 số lớp phân công 1 giáo viên dạy, những lớp còn lại mỗi giáo viên phụ 

trách 1 phân môn; Nhà trƣờng ra quyết định cử giáo viên chịu trách nhiệm chính 

mỗi môn, quy định cụ thể về trách nhiệm vào các hàng điểm của môn học có 2 hay 

3 giáo viên cùng dạy. Môn HĐTN giao cho Hiệu trƣởng nhà trƣờng và GVCN thực 

hiện. Tất cả giáo viên giảng dạy lớp 6 đều đƣợc tập huấn theo các lớp của BGD, 

SGD, PGD hoặc tổ chuyên môn triển khai. 

Việc tổ chức, triển khai tài liệu giáo dục địa phƣơng theo lộ trình quy định: 

Nhà trƣờng đã luôn tạo điều kiện cho giáo viên đƣợc chọn cử tham gia hội đồng 

thẩm định tài liệu địa phƣơng. 

Việc thực hiện Chƣơng trình GDTX; 100%CB, GV thực hiện tốt chƣơng trình 

BDTX theo quy định. 

Kết quả củng cố, nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục, XMC: nhà trƣờng đã 

tham mƣu với UBND Phƣờng ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND Phƣờng Đức Xuân về việc thành lập ban chỉ đạo, các tổ 

giúp việc ban chỉ đạo công tác GD&ĐT phƣờng Đức Xuân; Kế hoạch số 36/KH-

UBND ngày 27/4/2021 của UBND Phƣờng Đức Xuân về thực hiện công tác PCGD, 

XMC; Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND Phƣờng Đức 

Xuân về việc phân công theo dõi điều tra cập nhật số liệu PCGD, XMC phƣờng 

Đức Xuân năm 2021. 

Nhà trƣờng duy trì tốt số học sinh ra lớp, hạn chế học sinh bỏ học; cán bộ 

giáo viên, nhân viên thực hiện tố công tác điều tra phổ cập hộ gia đình. Kết quả 

đã đƣợc công nhận Phƣờng Đức Xuân đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3, XMC 

mức độ 2 năm 2021. 
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Chất lƣợng giáo dục các cấp học phổ thông năm học 2021-2022 (so sánh với 

cùng kỳ năm học trƣớc). 

+ Khối 7,8,9: 532 HS, trong đó: ĐG, XL: 531 (01 HS khuyết tật khối 7 không 

đánh giá xếp loại) _____________________________________________________  

Kết quả 

xếp loại học lực, hạnh kiểm 
Năm học 2021 - 2022 

Tăng (+); giảm (-) so với 

năm học 2020 - 2021 

Hạnh kiểm 

Tốt: 487/531 = 91,71 % - 3,94% 

Khá: 30/531 = 5,65 % + 1,58% 

T.Bình: 1/531 = 0,30 % - 0,11 % 

Học lực 

Giỏi: 189/531 = 35,59% - 2,19 % 

Khá: 216/531 = 40,68 % + 1,17 % 

T.Bình: 123/531 = 23,16 % - 2,91 % 

Yếu: 3/531 = 0,56 % - 0,05 % 
 

b  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Kết quả xếp loại học tập và rèn luyện của học sinh chƣa đƣợc cao; Nguyên 

nhân: Khối 6 học theo chƣơng trình mới, cả thầy cô và học sinh còn nhiều bỡ ngỡ. 

Một phần không có địa điểm để tổ chức rèn luyện thêm cho HS trong thời gian buổi 

chiều nên phần nào cũng ảnh hƣởng tới chất lƣợng của HS. 

Mặt khác giáo viên đi tập huấn nhiều nên nề nếp dạy và học cũng không ổn 

định, cũng ảnh hƣởng đến chất lƣợng học tập. 

+ Khối 6: 184 HS, trong đó: ĐG, XL: 183 (01 HS khuyết tật không đánh giá xếp 

loại) _____________________________________________________________  

Kết quả xếp loại học tập và rèn 

luyện 
Năm học 2021 - 2022 

 Tốt: 177/183 = 96,72% 

Kết quả rèn luyện Khá: 6/183 = 3,28% 

 Đạt: 0/183 = 0,00 % 

 Tốt: 53/183 = 28,96% 

Kết quả học tập 
Khá: 81/183 = 44,26% 

Đạt: 49/183 = 26,78% 

 Chƣa đạt: 0/183 = 0 % 

(Khối 6 năm học này đánh giá theo Thông tƣ 22 nên có sự khác biệt về cách 

đánh giá xếp loại). 
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Tình hình dịch bệnh Covit-19 xảy ra tại địa phƣơng cũng ảnh hƣởng nhiều đến 

kết quả của HS. 

2.2. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác hƣớng 

nghiệp, phân luồng học sinh 

a  Kết quả đạt đƣợc 

 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2021-2030, Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, 

Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Bắc Kạn về 

ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hƣớng nghiệp và định hƣớng phân 

luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” (Phòng GD&ĐT đã 

triển khai tại Kế hoạch số 497/KH-PGDĐT ngày 27/8/2018). 

Năm học 2021-2022 có 01 đồng chí trong BGH đã tham gia ban xây dựng xã 

hội học tập của phƣờng. Duy trì tốt công tác PCGD. 

Việc xây dựng kế hoạch về giáo dục hƣớng nghiệp và định hƣớng phân luồng 

học sinh trong giáo dục phổ thông theo hƣớng mở. 

Nhà trƣờng phối hợp tốt với TTGDTX-GDDN tỉnh thực hiện tốt hoạt động tự 

vấn hƣớng học cho 168 học sinh khối 9; phân công GV dạy HN cho học sinh khối 9 

ngay từ đầu năm học. GVCN lớp thƣờng xuyên tƣ vấn tại lớp cho học sinh. 

Kết quả đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hƣớng nghiệp gắn với thực tiễn 

phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trƣờng lao động. 

b  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Công tác phân luồng, hƣớng nghiệp học sinh tốt nghiệp sau THCS chƣa đạt 

hiệu quả cao nhƣ mong đợi, nội dung, phƣơng pháp, hình thức giáo dục hƣớng 

nghiệp trong nhà trƣờng chƣa đổi mới đƣợc nhiều, việc nhận thức về giáo dục 

hƣớng nghiệp và định hƣớng phân luồng của phụ huynh, học sinh còn chƣa cao. 

Giáo viên tƣ vấn đều là kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tƣ vấn, hƣớng nghiệp. 

3. Công tác quản lý chất lƣợng giáo dục 

a  Kết quả đạt đƣợc 

 Các giải pháp và kết quả nâng cao chất lƣợng giáo dục mũi nhọn, góp phần nâng 

cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao. 

Nhà trƣờng xây dựng Kế hoạch bồi dƣỡng HSG ngay từ đầu năm học, cử giáo 

viên có năng lực chuyên môn vững vàng để bồi dƣỡng đội tuyển HSG. 
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Kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố: 

Tổng số học sinh dự thi: 127 

Tổng số học sinh đạt giải: 65 trong đó: 02 giải Nhất, 14giải Nhì, 21 giải Ba và 

28 giải Khuyến khích. 

Kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh: 

Tổng số học sinh dự thi: 56 

Tổng số học sinh đạt giải: 37 trong đó: 01 giải Nhất, 12 giải Nhì, 14 giải Ba và 

10 giải Khuyến khích: 

Kết quả tham gia hội khỏe phù đổng cấp thành phố: 

Tổng số học sinh đạt giải cá nhân và đồng đội: 37, trong đó: giải nhất: 11 , giải 

nhì: 15, giải ba: 11 và Đạt giải ba toàn đoàn. 

 Kết quả tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: 

Tổng số học sinh đạt giải cá nhân và đồng đội: 09, trong đó: giải nhất: 04 , giải 

nhì: 03, giải ba: 02. 

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trƣờng; kiện toàn bộ máy lãnh 

đạo, quản lý và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, phát huy dân chủ và 

nâng cao năng lực quản trị nhà trƣờng. 

Hội đồng trƣờng đƣợc kiện toàn theo Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Bắc Kạn và hoạt động theo đúng quy định 

tại Điều lệ trƣờng trung học. Bộ máy lãnh đạo, quản lý của nhà trƣờng đƣợc kiện 

toàn ngay từ đầu năm học, luôn có tinh thần phát huy dân chủ và có tinh thần tự bồi 

dƣỡng để nâng cao năng lực quản trị nhà trƣờng. 

Tổ thức thực hiện các quy định về tuyển sinh và đào tạo: Thực hiện theo sự 

chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố, nhà trƣờng đã xây dựng Kế hoạch tuyển 

sinh năm học theo đúng quy định, tổ chức dạy học đúng Chỉ thị nhiệm vụ năm học. 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ƣu tiên các nghiên cứu ứng dụng chuyển 

giao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. 

Công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục, xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia năm 

2021. Nhà trƣờng đang từng bƣớc làm tốt công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục 

tiến tới xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia. 

b  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

4. Công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt động 

thể thao và y tế trƣờng học 

a  Kết quả đạt đƣợc 

 Kết quả triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tƣởng cách mạng, tƣ tƣởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh: Nhà trƣờng luôn chú trọng 
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đa dạng hóa nội dung, phƣơng pháp, hình thức giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo 

đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh; đổi mới công tác tuyên 

truyền; tƣ vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho học 

sinh đƣợc lồng ghép trong các giờ học, các buổi chiều; bồi dƣỡng, tập huấn, nâng 

cao năng lực từng bƣớc hƣớng tới chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác 

tƣ vấn tâm lý; tổ chức hiệu quả các phong trào hành động của Đoàn, Hội, Đội trong 

và ngoài nhà trƣờng. 100% học sinh đều đƣợc thầy cô giáo dục lý tƣởng cách mạng, 

tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống. 

Kết quả tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trong nhà trƣờng: Nhà trƣờng tiếp tục tổ chức đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Quán triệt, học tập Chuyên đề 

toàn khóa, năm 2021 “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý thức tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc, phồn vinh, hạnh 

phúc”; Chỉ đạo 100% cán bộ, giáo viên về việc đăng ký học tập và làm theo Bác 

phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân. Trong đó nội dung 

trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phƣơng pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất 

chính trị, đạo đức nhà giáo để tạo bƣớc tiến mới trong nhận thức, tƣ tƣởng và hành 

động của cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân 

cũng nhƣ chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng. 

Việc học tập và làm theo Bác không chỉ đƣợc nhà trƣờng triển khai tới các cán 

bộ, giáo viên, đảng viên mà đặc biệt quan tâm tới toàn thể học sinh trong trƣờng, 

chỉ đạo giáo viên tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác vào các môn học, lồng 

ghép vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dƣới cờ, hoạt động trải 

nghiệm... Qua đó, giúp các em rèn luyện đạo đức, khơi dậy tinh thần tƣơng thân, 

sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vƣơn 

lên trong học tập, rèn luyện để cùng tiến bộ. 

Công tác xây dựng văn hóa học đƣờng; cung cấp, trau dồi các kỹ năng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho học 

sinh: Nhà trƣờng chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn cán bộ, giáo 

viên và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 (Trang web Cuộc thi 

http://hocvalamtheobac.vn/); cuộc thi "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"; ... 

khai thác sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành 

cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài 

http://hocvalamtheobac.vn/
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giờ lên lớp, sinh hoạt dƣới cờ, hoạt động trải nghiệm... 

Công tác phối hợp giữa nhà trƣờng - gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học 

sinh: Nhà trƣờng luôn cố gắng trang bị cho HS các kỹ năng ứng xử trong môi 

trƣờng giáo dục, xây dựng môi trƣờng học tập lành mạnh, an toàn; đồng thời 

hƣớng dẫn, hỗ trợ học sinh trau dồi các kỹ năng ứng xử văn hóa trên môi trƣờng 

mạng. Phân công Chi Đoàn, TPT Đội, GV sinh học, GV thể dục, GVCN và cán bộ 

tƣ vấn tâm lí bồi dƣỡng, cung cấp cho HS các kiến thức về giới, kỹ năng tự bảo vệ 

tự bảo vệ, phòng tránh xâm hại và các kiến thức về phòng tránh đuối nƣớc, kỹ 

năng cứu đuối, ... 

Công tác phòng chống bạo lực học đƣờng: Tổ chức hiệu quả hoạt động đối 

thoại giữa thầy cô với HS để nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng và xử lý kịp thời những 

vấn đề khó khăn, bức xúc trong HS. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành 

Công an, chính quyền địa phƣơng để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tƣ 

tƣởng liên quan đến HS. Không để HS bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ 

chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập 

gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội 

Kết quả triển khai công tác giáo dục thể chất và y tế trƣờng học, bảo đảm an 

toàn trƣờng học. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016; Quyết định 

số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017; các văn bản hƣớng dẫn của Sở GDĐT, 

phòng GD&ĐT về giáo dục thể chất, thể thao trƣờng học. 

Thực hiện chƣơng trình, đổi mới phƣơng pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá 

công tác giáo dục thể chất đối với học sinh THCS. 

Tổ chức các hoạt động phát triển phong trào thể thao trong trƣờng học: Trong 

học kỳ I nhà trƣờng đã tổ chức xong HKPĐ cấp trƣờng và lựa chọn và tiếp tục bồi 

dƣỡng đoàn vận động viên để tham gia HKPĐ cấp thành phố. 

Phát triển, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất: Trƣờng có 2 GV 

TD, trình độ ĐH, đủ so với yêu cầu. 

Chú trọng tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục 

thể chất và thể thao trƣờng học. 

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đƣờng: Công tác chăm sóc sức 

khỏe cho học sinh ở nhà trƣờng đƣợc thực hiện nghiêm túc, thƣờng xuyên và mang 

lại hiệu quả tích cực. 

Nhà trƣờng có 1 phòng y tế, có 1 số cơ số thuốc thông thƣờng và các dụng cụ  
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nhƣ cân, bảng đo thị lực, nhiệt kế. Có nhân viên y tế trƣờng học để chăm lo sức 

khỏe ban đầu cho HS. Triển khai tốt việc tham gia BHYT tới PHHS, kết quả 100% 

HS tham gia bảo hiểm y tế. Công tác phòng chống dịch, bệnh học đƣờng luôn đƣợc 

thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn. Thƣờng xuyên tuyên 

truyền về phòng chống tai nạn thƣơng tích và phòng chống đuối nƣớc tới học sinh. 

Kết quả nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. 

Thực hiện theo qui định tại Điều 4 của Thông tƣ 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 

tháng 01 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hƣớng dẫn giáo dục quốc 

phòng và an ninh trong trƣờng Tiểu học, Trung học cơ sở. Nhà trƣờng chỉ đạo giáo 

viên thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo 

dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nƣớc của 

các thế hệ ngƣời Việt Nam trong dựng nƣớc và giữ nƣớc qua các thời kỳ cách 

mạng; bƣớc đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân 

với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Việc lồng ghép công tác giáo dục quốc 

phòng, an ninh thông qua nội dung các môn học còn chƣa đƣợc nhiều, nguyên nhân 

là do giáo viên đôi lúc còn nặng về truyền tải các kiến thức của bài học nên việc 

lồng ghép còn hạn chế. 

4. Công tác xây dựng đội ngũ CBQL, GV, NV 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Việc triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo 

của cán bộ quản lý, giáo viên tại đơn vị luôn đƣợc chú trọng. 

Triển khai đầy đủ công tác bồi dƣỡng thƣờng xuyên, bồi dƣỡng nâng cao năng 

lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trƣởng, chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên các cấp học và thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018. 

Nhà trƣờng luôn chú trọng tham mƣu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và 

tuyển dụng giáo viên, bảo đảm “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp”. 

Các giải pháp hỗ trợ GV, ngƣời lao động bị ảnh hƣởng của dịch COVID-19: 

Nhà trƣờng phối hợp tốt với Công đoàn động viên, thăm hỏi kịp thời đối với CB, 

GV bị dịch COVID-19. 

b  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Mặc dù số lƣợng giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo là rất cao nhƣng việc 

đổi mới phƣơng pháp giảng dạy ở một vài giáo viên chƣa cao, tinh thần tự học, tự bồi 
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dƣỡng về chuyên môn nghiệp vụ đôi lúc chƣa đƣợc thƣờng xuyên. Năng lực và trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học và ngoại ngữ của một số cán bộ, giáo viên 

còn hạn chế nên trong thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn. 

5. Đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

a, Kết quả đạt đƣợc 

Nhà trƣờng đã sử dụng ngân sách của đơn vị, của thành phố đầu tƣ tăng cƣờng 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chƣơng trình, nhất là 

Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 và các lớp tiếp theo theo lộ 

trình. Kinh phí mua sắm TBDH tối thiểu theo CT GDPT lớp 6 và kinh phí bổ 

sung thiết bị dạy học: 129.771.000đ 

Kết quả thực hiện Đề án bảo đảm CSVC cho chƣơng trình giáo dục mầm non 

và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025. Đang đƣợc thực hiện tốt theo lộ trình. 

Kết quả huy động các nguồn lực để đầu tƣ cho giáo dục, không để học sinh 

nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trƣờng. Nhà trƣờng luôn thực hiện tốt, 

100% HS trên địa bàn đều đƣợc đến trƣờng học. 

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Kinh phí chi cho đầu tƣ tăng cƣờng cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học chƣa nhiều, nguyên nhân là đo điều kiện kinh tế của nhà nƣớc 

cũng đang còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hƣởng của dịch bệnh, nguồn ngân sách 

cho đầu tƣ xây dựng CSVC-TBDH còn hạn hẹp. 

6. Về thực hiện chế độ chính sách trong giáo dục 

a  Kết quả đạt đƣợc 

* Đối với HS: 

Kết quả triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với ngƣời học theo quy 

định: Theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND 

thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với HS học kỳ 

I năm học 2021-2022, nhà trƣờng có 12 HS đƣợc hỗ trợ chi phí học tập; 15 HS đƣợc 

miễn, giảm Học phí; 02 HS dân tộc thiểu số rất ít ngƣời đƣợc hƣởng chế độ theo NĐ 

57 của Chính phủ. Trong học kỳ II nhà trƣờng đã tiến hành rà soát các đối tƣợng 

ngƣời học theo quy đình và đã có tờ trình gửi PGD&ĐT thành phố danh sách đƣợc 

kinh phí hỗ trợ đối với HS học kỳ II, nhà trƣờng có 14 HS đƣợc hỗ trợ chi phí học 

tập; 14 HS đƣợc miễn, giảm Học phí; 02 HS dân tộc thiểu số rất ít ngƣời đƣợc hƣởng 

chế độ theo NĐ 57 của Chính phủ. 

* Đối với nhà giáo và CBQL, NV ngành Giáo dục: 19 CB, GV của nhà 

trƣờng đƣợc hƣởng đầy đủ chế độ dành cho GV dạy lớp có HS khuyết tật 
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b  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

Một số ít HS học tại trƣờng lại có hộ khẩu thƣờng trú tại khu vực III nên ít 

nhiều ảnh hƣởng đến việc xét hƣởng chế độ cho học sinh theo quy định. 

Công tác pháp chế; thanh tra, kiểm tra; kỷ luật, kỷ cƣơng; công tác ứng dụng 

CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT; công tác truyền thông, thi đua khen 

thƣởng trong GD&ĐT 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống các nội quy, quy chế của đơn vị đƣợc thực 

hiện ngay sau khi HN CBVC đầu năm học; Nhà trƣờng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn 

thể CB, GV, NV thực hiện tốt các quy định của pháp luật; công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật đƣợc phổ biến đầy đủ; luôn theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp 

luật; có ý kiến đề xuất cấp trên phƣơng án xử lý những quy định, VBQPPL có nội 

dung mâu thuẫn, chồng chéo khi đƣợc yêu cầu; kiểm tra, rà soát các văn bản hành 

chính do cơ quan, đơn vị ban hành đƣợc thực hiện đầy đủ. 

 Việc tăng cƣờng phân cấp, đi đôi với việc tăng cƣờng công tác kiểm tra, siết 

chặt kỷ luật, kỷ cƣơng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu, xử lý 

nghiêm các trƣờng hợp vi phạm. Thực hiện tốt. 

 Công tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong GD&ĐT, gắn với đổi mới công tác 

quản lý, đổi mới phƣơng pháp dạy và học. Nhà trƣờng đang tích cực triển khai và 

luôn cố gắng thực hiện tốt. 

 Việc tăng cƣờng công tác thông tin, truyền thông về các chủ trƣơng, chính 

sách mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ, của tỉnh, thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo; tăng cƣờng phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn 

đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, ngƣời dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp 

nhiều hơn cho đơn vị, ngành. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. 

 Nhà trƣờng luôn hƣởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nƣớc do các cấp, các ngành phát động nghiêm túc; kết quả phong trào thi 

đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; công tác khen thƣởng, 

tôn vinh, nhân rộng mô hình, gƣơng điển hình, tiên tiến đối với các tập thể, cá nhân 

của đơn vị... 

b  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Không 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả nổi bật 

Mặc dù trong năm học 2021-2022 nhà trƣờng còn gặp nhiều khó khăn về mọi 

mặt, dịch bệnh Covit-19 bùng phát, nhƣng đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng 
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chí lãnh đạo các cấp, các ngành, của Phòng GD&ĐT thành phố, sự đồng hành, ủng 

hộ của PHHS, thầy và trò nhà trƣờng đã nỗ lực phấn đấu vƣơn lên và đã đạt đƣợc 

một số kết quả nhất định. 

Cơ sở vật chất đã và đang đƣợc quan tâm đầu tƣ, đảm bảo khang trang, sạch, 

đẹp, đƣợc bảo vệ chặt chẽ, sử dụng mục đích và có hiệu quả; 

Cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn, đa số đều có năng lực chuyên môn vững 

vàng, luôn cố gắng bồi dƣỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật 

tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc, có ý chí phấn đấu vƣơn lên. 

Thực hiện nghiêm túc chƣơng trình, quy chế chuyên môn. Công tác hoạt động 

của các đoàn thể trong nhà trƣờng luôn đi vào nề nếp. Công tác quản lý học sinh 

chặt chẽ, tích cực, quan tâm sát sao tới công tác ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội 

xâm nhập trƣờng học ... 

Học sinh đa số có ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện, có tinh thần tƣơng 

trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Đội tuyển tham gia Kỳ thi chọn HSG cấp thành 

phố đạt kết quả cao, vƣợt chỉ tiêu đăng ký. 

Tích cực hƣởng ứng tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức. Kết quả vƣợt 

chỉ tiêu đăng ký đầu năm học. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Về phía giáo viên: Trình độ tay nghề chƣa đồng đều, ở một số giờ dạy chất 

lƣợng chƣa cao, chƣa chú trọng đến việc dạy phân hóa trong giờ học. 

Về phía học sinh: Còn một số ít em chƣa chăm học, ý thức tự giác chƣa cao, 

thời gian dành cho tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế. Chất lƣợng mũi nhọn chƣa 

đồng đều giữa các khối, các môn. 

Việc học tập nâng cao chuyên môn để bổ sung kiển thức phục vụ cho việc bồi 

dƣỡng học sinh giỏi ở một số ít môn còn hạn chế. Một số ít gia đình chƣa thực sự 

quan tâm sâu sát đến việc tự học bài tại nhà của học sinh. Mặt khác, năm học này do 

CSVC còn dùng chung của hai trƣờng nên việc tổ chức BD hay PĐ cho học sinh 

còn gặp nhiều khó khăn, lớp 6 lại là năm đầu tiên thực hiện theo chƣơng trình 

GDPT 2018, dịch bệnh lại bùng phát; 

3. Bài học kinh nghiệm 

Tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của Ban chi ủy, Ban giám hiệu, các tổ chức 

đoàn thể và cán bộ, giáo viên trong nhà trƣờng để tạo đƣợc sức mạnh tập thể 

trong việc tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục để nâng cao chất lƣợng giáo 

dục trong nhà trƣờng. 

Tích cực tham mƣu với cấp Ủy đảng, chính quyền địa phƣơng, ngành 

GD&ĐT TP để tập trung nguồn lực về CSVC, con ngƣời để đảm bảo đủ khả năng 
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chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng ngày một nâng cao hơn nữa, sớm đảm bảo các 

tiêu chí của trƣờng đạt chuẩn Quốc gia. 

Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về các nội dung đổi mới giáo dục để từ 

nhận thức đến xây dựng kế hoạch, chƣơng trình hành động, đến triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể, tạo đƣợc sự đồng thuận cao trong giáo viên, phụ huynh 

và học sinh. 

Tạo mọi điều kiện cho CB, GV, NV tham gia tập huấn, bồi dƣỡng để nâng cao 

năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm sát sao đến đời sống tinh thần của 

CB, GV để từ đó cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2022-2023 (có 

bản gôc  

V. ĐỀ XUẤT, KIÉN NGHỊ. Không 

Trên đây là Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 2023 của trƣờng THCS 

Đức Xuân./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

Phòng GD&ĐT TP 

(b/c); Gửi bản giấy: 

Lƣu: VT. 

 

 

 

1.2.2. Báo cáo tổng kết của Trường THCS Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn 

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG 

TRƢỜNG THCS QUÂN HÀ 

Số: 95/BC- THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quân Hà, ngày 05 tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 
  

Thực hiện Công văn số 157/CV-GD&ĐT ngày 16/5/2022 của Phòng GD&ĐT 

Bạch Thông về việc hƣớng dẫn tổng kết năm học 2021-2022, trƣờng THCS Quân 
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Hà báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 nhƣ sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ 

- Cơ cấu, tổ chức, cán bộ, giáo viên: 

Tổng số 17, trong đó cán bộ quản lý 02; giáo viên 11; nhân viên 02. 

- Khái quát quy mô, mạng lƣới trƣờng lớp, học sinh: 

+ Tổng số học sinh: đầu năm 166; cuối năm 166 (duy trì sĩ số đạt 100%) 

Cụ thể: Khối 6 có 02 lớp 50 học sinh; khối 7 có 01 lớp 33 học sinh; khối 8 có 01 

lớp 32 học sinh; khối 9 có 02 lớp 51 học sinh.  

+ So với năm học trƣớc: giảm 01 học sinh  

+ Số HS bỏ học: Trong năm không có học sinh bỏ học, duy trì sĩ số đạt 100%. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 

1. Đối với các nhiệm vụ cụ thể 

1.1 . Công tác bảo đảm an toàn trƣờng học phòng, chống Covid-19, hoàn hành 

chƣơng trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng giáo dục. 

Nhà trƣờng triển khai đầy đủ các văn bản về phòng chống dịch Covid-19 trong 

toàn thể cán bộ, giáo viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng trống 

dịch trong nhà trƣờng, tổ chức học tập phù hợp với tình hình thực tế, phòng chống 

dịch bệnh và hoàn thành chƣơng trình theo quy định. 

1.2. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

- Thực hiện đầy đủ công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, 

nhiệm vụ, giải pháp của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,UBND 

huyện Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT trong triển khai đổi mới giáo dục theo tinh thần 

Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thƣ; 

Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ tới toàn thể 

cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua họp hội đồng và sinh hoạt dƣới cờ. 

- Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh: các việc làm đều thiết thực trong 

dạy, học và trong cuộc sống. 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: thƣờng xuyên triển khai đầy đủ các 

văn bản:  
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+ Thực hiện tốt giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt 

động giáo dục trên lớp và các hoạt động trải nghiệm. Xây dựng các bài giảng, video 

clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Kiểm tra, đôn 

đốc học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy; Giáo dục lý tƣởng cách mạng, đạo đức 

nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng và nhân rộng mô hình 

tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các 

buổi sinh hoạt dƣới cờ. 

+ Xây dựng trƣờng học an toàn, lành mạnh, thân thiện; Tổ chức thực hiện có 

nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trƣờng, 

lớp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiệu quả của hoạt động tƣ vấn 

học đƣờng; các hoạt động trợ giúp, tƣ vấn tâm lý học đƣờng tại đơn vị cho học sinh. 

+ Phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ quản lý, nhà giáo về 

đạo đức, lối sống, không dạy thêm, học thêm trái quy định; 

+ Trong năm học đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình, 

xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 

- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trƣờng 

giáo dục dân chủ: Tổ chức giáo dục lồng ghép trong các giờ học, sinh hoạt dƣới cờ 

và hoạt động Đội tới toàn thể học sinh 

- 100% cán bộ giáo viên và học sinh chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế 

của ngành, đơn vị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh: không vi 

phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm an toàn giao thông, không có bạo lực học  

đƣờng xảy ra tại đơn vị. 

1.3. Nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 

dục các cấp 

- Tổ chức  quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo 

chuẩn nghề nghiệp: Có 11 giáo viên và 02 cán bộ quản lý tự đánh giá chuẩn nghề 

nghiệp, kết quả loại tốt 13. 

- Công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019 và các nghị định hƣớng dẫn: tham 

dự đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dƣỡng theo quy định. 
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1.4. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; 

đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân 

tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn 

trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh 

- Công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 tuyển sinh 50/50 đạt  100% học 

sinh hoàn thành chƣơng trình lớp 5 vào học lớp 6; việc duy trì sĩ số đạt 100%  

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học: thực hiện các giải pháp nâng cao 

chất lƣợng giáo dục nhƣ đổi mới trong kiểm tra đánh giá, đổi mƣới phƣơng pháp 

giảng dạy.  

- Việc tổ chức tập huấn giáo viên, CBQL sử dụng sách giáo khoa theo lộ trình 

của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của tỉnh, huyện: 02 cán bộ quản lý và 11 giáo viên 

tham dự đầy đủ các lớp tập huấn. 

- Thực hiện tốt công  tác giáo dục  01 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 08 học 

sinh khuyết tật học hòa nhập. Các học sinh này đều đƣợc đánh giá kết quả học tập ở 

mức độ phù hợp với nhận thức. 

* Kết quả cụ thể đối với từng cấp học (so với năm học 2020-2021): 

+  Kết quả xếp loại hạnh kiểm  

Năm 

 

Tốt Khá Trung bình Yếu Tổng số học sinh 

đƣợc đánh giá Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

2020 - 

2021 

140 83,83 25 14,97 2 1,2 0 0 167 

2021 - 

2022 

144 86,7 17 10,3 5 3,0 0 0 166 

 

+  Kết quả xếp loại học lực 

Năm 

 

Giỏi (tốt) Khá Trung bình Yếu Kém TS 

HS Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% Số 

lƣợng 

% 

2020 - 

2021 

20 12,00 59 35,3 86 51,5 2 1,2 0  167 

2021 - 

2022 

24 14,5 70 42,2 71 42,7 1 0,6 0  166 
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- 51/51 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 100%. 

- Học sinh đạt giải cấp huyện: 12 giải; cấp tỉnh: 02 giải. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Học sinh xếp loại học lực yếu còn 1 học sinh chiếm tỉ lệ 0,6%. (Giảm 0,6% 

so với năm học trước) 

- Số lƣợng học sinh đạt giải cấp tỉnh còn ít. 

- Nguyên nhân: chất lƣợng đầu vào thấp, nhận thức của một số học sinh kém, 

gia đình chƣa quan tâm đến việc học tập của con em. Thơù gian dành cho việc bồi 

dƣỡng còn ít. 

- Giải pháp: tích cực bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng mũi nhọn, phụ đạo giảm tỉ 

lệ học sinh yếu; Phối hợp giữa gia trƣờng và gia đình để giáo dục học sinh. Tiếp tục 

đầu tƣ thêm thời gian cho việc bồi dƣỡng học sinh giỏi. 

4.2. Giáo dục thường xuyên:  

- Thực hiện tốt công tác tham mƣu xây dựng  hoạt động, xây dựng xã hội học 

tập từ cơ sở: 

- Nâng cao chất lƣợng hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng 

(TTHTCĐ). 

- Thực hiện tốt công tác điều tra PCGD – XMC trên địa bàn. Duy trì kết quả 

PCGD – XMC. Giáo dục phổ cập và giáo dục phổ cập THCS đạt mức độ 3. 

- Tham mƣu xây dựng và mở các lớp tập huấn  chuyển giao công nghệ trong 

học tập cộng đồng: trồng cây, chăn nuôi... 

4.3. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học 

sinh, bảo đảm an toàn trường học 

a) Kết quả đạt đƣợc 

Thƣờng xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho 

học sinh, bảo đảm an toàn trƣờng học. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Còn một số ít học sinh chƣa chấp hành tốt nội quy của trƣờng, của lớp. 

5. Nâng cao chất lƣợng dạy học ngoại ngữ 

a) Kết quả đạt đƣợc 

- Tổ chức dạy Tiếng Anh cho học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9; trong đó các lớp 

6,7,8 học theo chƣơng trình hệ 10 năm; các lớp 9 học theo chƣơng trình hệ 7 năm. 

- Có 01 giáo viên ngoại ngữ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.  
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- Thực hiện nghiêm túc đổi mới hình thức, phƣơng pháp thi, kiểm tra, đánh giá 

năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra và trong quá trình giáo dục.  

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Giáo viên dạy Tiếng Anh chƣa đạt chuẩn có tuổi đời, tuổi nghề cao nên phần 

nào còn hạn chế trong việc đổi mới phƣơng pháp dạy ngoại ngữ. 

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục 

a) Kết quả đạt đƣợc 

-  Triển khai thực hiện theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hƣớng đến năm 

2025; Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban 

hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao 

chất lƣợng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hƣớng đến năm 2025” trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn; xây dựng và triển khai Chính quyền điện tử ngành Giáo dục, hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lƣợng hệ thống website, cổng thông tin 

điện tử ngành Giáo dục và hệ thống thƣ điện tử đảm bảo yêu cầu cung  cấp, chia sẻ 

và công khai thông tin theo qui định. 

- Thƣờng xuyên cập nhật và hoàn thiện và đƣa vào khai thác cơ sở dữ liệu 

ngành về giáo dục phổ thông; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có 

vào cơ sở dữ liệu ngành; triển khai các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu 

với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. 

- Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá 

và quản lý giáo dục, quản trị nhà trƣờng; thực hiện giải pháp tuyển sinh trực tuyến 

đầu cấp học và sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, lịch báo giảng, lịch 

tuần…trên hệ thống Vnedu);  

- Khai thác, sử dụng kho học liệu số, học liệu điện tử toàn ngành, ngân hàng 

câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning kết nối với Hệ tri thức Việt 

số hóa; công tác bồi dƣỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho 

đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Số tết giảng ứng dụng công nghệ thông tin còn ít; một số giáo tuổi nghề cao 

hạn chế trong việc khai khác , sử dụng kho học liệu số, học liệu điện tử toàn ngành, 
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ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning kết nối với Hệ 

tri thức Việt số hóa; cơ sở vật chất của trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc ứng dụng dạy học 

trong học môn Tin học và Tiếng Anh. 

7. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ 

sở giáo dục 

a) Kết quả đạt đƣợc 

- Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, việc phân cấp 

và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Thực hiện việc công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân theo quy định tại Thông tƣ số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Nhà trƣờng thực hiện các qui định về 

công khai, đảm bảo dân chủ trong trƣờng học. Việc thực hiện qui định về thu, sử 

dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế  

hoạch; trong năm kiểm tra toàn diện 02 giáo viên; kiểm tra công tác hoạt động  

y tế; kiểm tra hồ sơ giáo viên. 

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Việc kiểm tra nội bộ chƣa đƣợc thƣờng xuyên. 

8. Cơ sở vật chất bảo đảm chất lƣợng các hoạt động GD&ĐT 

a) Kết quả đạt đƣợc 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 13/5/2019 của 

UBND tỉnh về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chƣơng trình GDMN và 

GDPT giai đoạn 2017-2025. Thực hiện công tác tham mƣu thực hiện chuẩn bị cơ sở 

vật chất, thiết bị để thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông mới; 

+ Đƣợc PGD cấp 02 máy chiếu; trƣờng tự mua 01 máy chiếu, đảm bảo có 6/6 

lớp có máy chiếu phục vụ cho hoạt động dạy và học. 

+ Đƣợc sửa chữa 01 lớp học làm thƣ viện, nhà trƣờng trang bị thêm các góa 

đựng sách trong thƣ viện, hiện nay đã đƣa thƣ viện vào sử dụng có hiệu quả. 

- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà trƣờng. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
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- Cơ sở vật chất chƣa đảm bảo theo quy định, chƣa có phòng học bộ môn.  

- Phòng hội đồng xuống cấp, chƣa có tƣờng rào quanh trƣờng. 

9. Phát triển nguồn nhân lực. 

a) Kết quả đạt đƣợc 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng học sinh giỏi, có 12 học sinh thi 

đạt học sinh giỏi cấp huyện, Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 01 giải. 

- Nâng cao chất lƣợng công tác bồi dƣỡng học sinh giỏi. Hỗ trợ giáo viên 

tham gia bồi dƣỡng học sinh giỏi theo quy chế chi tiêu nội bộ của trƣờng. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Số học sinh đạt giải cấp tỉnh còn ít. 

10. Về thực hiện chế độ chính sách trong giáo dục 

a) Kết quả đạt đƣợc 

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, viên chức, 

ngƣời lao động và học sinh trong nhà trƣờng 

- Số học sinh đƣợc hƣởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP là: 

02 học sinh, với số kinh phí thực hiện hỗ trợ là 10.728.000 đồng. Hỗ trợ gạo 270 kg. 

- Số học sinh khuyết tật đƣợc hƣởng chính sách theo Thông tƣ liên tịch số  

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC là: 05 học sinh, với số kinh phí 

thực hiện hỗ trợ là: 53.372.000 đồng. 

- Số học sinh đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP là: 122 học sinh, Tổng số tiền đƣợc hỗ trợ là 138.225.000đ 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Không. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả nổi bật năm học 2021-2022 

- Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh chấp hành tốt mọi chủ trƣơng đƣờng 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. 

 - Cơ sở vật chất đƣợc đầu tƣ về lớp học đối khang trang, sạch, đẹp, đƣợc bảo 

vệ chặt chẽ, sử dụng mục đích và có hiệu quả; 

- Đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo  của các cấp, các ban ngành, đoàn thể đến sự 

nghiệp giáo dục của nhà trƣờng; 

- Trình độ giáo viên đƣợc chuẩn hoá. Thực hiện nghiêm túc chƣơng trình, quy 

chế chuyên môn. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra nội bộ trƣờng học. Đẩy mạnh 

công tác hoạt động của các đoàn thể trong việc xây dựng nề nếp, quản lý học sinh, 

tích cực phòng chống tai tệ nạn xã hội xâm nhập trƣờng học ... 
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- Tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp  tổ chức. Tỉ lệ đánh giá, xếp loại 

học sinh vƣợt chỉ tiêu đăng ký đầu năm học. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Chất lƣợng tuyển sinh đầu vào thấp. Một số phụ huynh chƣa quan tâm đến 

việc học của con em, đời sống kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn phần nào 

ảnh hƣởng tới chất lƣợng giáo dục học sinh.  

- Số lƣợng học sinh đạt giả cấp tỉnh còn ít. Thời gian đầu tƣ cho việc bồi 

dƣỡng học sinh giỏi dự thi các cấp chƣa đƣợc nhiều. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM HỌC 

2022 – 2023 (có bản gốc   

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022  của 

trƣờng THCS Quân Hà./. 

Nơi nhận                                                                                              

- Phòng GD&ĐT (b/c);  

-Email: khuongnam.c2tin@backan.edu.vn                                                                        

 - Lƣu: VT. 

HIỆU TRƢỞNG 

Đã ký 

 

Dƣơng Thị Anh 
 

1.2.3. Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Bắc Kạn 

UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 198/BC-PGD&ĐT                                    TP. Bắc Kạn, ngày 07 tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 

Thực hiện Công văn 998/SGDĐT-VP ngày 11/5/2022 của Sở GD&ĐT Bắc 

Kạn về việc hƣớng dẫn tổng kết năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Bắc Kạn báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 

2022 và xây dựng phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 nhƣ sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ 

1. Quy mô mạng lƣới trƣờng, lớp học 

- Tổng số trƣờng: 23, so với năm học trƣớc số trƣờng không thay đổi, cụ thể: 

+ Công lập: 22, trong đó mầm non 08 trƣờng, tiểu học 08 trƣờng, THCS 06 trƣờng. 

+ Ngoài công lập: 01 trƣờng (MN tƣ thục Happy kids); 20 nhóm trẻ độc lập 

tƣ thục. 

mailto:.sgd@backan.edu.vn


228 

 

- Tổng số nhóm, lớp: 347, trong đó: 

+ Công lập: 310 lớp, trong đó: mẫu giáo 89 lớp, tiểu học 147, THCS 74 lớp 

(tăng 7 lớp so với năm học trƣớc, 02 lớp tiểu học, 05 lớp THCS). 

+ Ngoài công lập: 37 nhóm, lớp, trong đó có 32 nhóm trẻ, 05 lớp mẫu giáo 

(giảm 03 nhóm, lớp so với năm học trƣớc). 

1. Tổng số HS 

 - Tổng số học sinh: 10.702, trong đó công lập là: 10.067; ngoài công lập: 635). 

 - So với năm học trƣớc: tăng 79 học sinh (công lập tăng 220; tƣ thục giảm 163 

học sinh). 

 - Số HS bỏ học: 0. Tuy nhiên, cấp THCS có 01 học sinh nghỉ ốm dài hạn để 

điều trị bệnh. 

 - Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

 - Tổng số ngƣời làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc giao 654 

biên chế, so với năm 2021 tăng 58 ngƣời
1
 (từ tháng 5/2022). Số biên chế có mặt là 

591, trong đó: 47 CBQL, 505 giáo viên, 39 nhân viên; còn 05 biên chế đang chờ 

tiếp nhận và 58 biên chế thực hiện tuyển dụng. Số giáo viên còn thiếu so với định 

mức quy định là 40
2
. 

 - Biên chế công chức: Cơ quan Phòng GD&ĐT đƣợc giao 09 biên chế, so với 

năm 2021 không giảm; hiện sử dụng 09; còn thiếu vị trí lãnh đạo phòng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 

1. Việc tổ chức day hoc ứng phó với dịch bệnh COVID – 19 

a) Kết quả đạt được 

- Căn cứ vào các văn bản hƣớng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã chỉ 

đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng ứng phó với dịch 

bệnh COVID - 19, tổ chức dạy học theo hƣớng dẫn; các trƣờng chủ động xây 

dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo 

dục (HĐGD) phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung 

đáp ứng yêu cầu cần đạt theo CTGDPT 2018 và chƣơng trình giáo dục phổ thông 

hiện hành.  

                                                 
1
 Theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 về việc giao tổng số 

ngƣời làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 

cho các phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Bắc Kạn. 
2
 Cụ thể: 

+ Giáo dục Mầm non: đƣợc giao 216 biên chế, có mặt 215 biên chế; còn thiếu 
02 so với định biên 218. 
+ Cấp Tiểu học: Đƣợc giao 261 biên chế, có mặt 229 biên chế; còn thiếu 24 so 
với định biên 285. + Cấp THCS: Đƣợc giao 177 biên chế, có mặt 147 biên chế; 
còn thiếu 14 so với định biên 191. 
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+ Phòng GD&ĐT thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát nội dung dạy học; 

tinh giản những nội dung dạy học có kiến thức, kỹ năng vƣợt quá mức độ cần đạt 

đƣợc quy định trong Chƣơng trình giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục xây 

dựng kế hoạch giáo dục theo hƣớng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ 

GDĐT, Sở GD&ĐT Bắc Kạn, trong đó bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt 

lõi, làm cơ sở để chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung còn lại 

phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID -19 tại địa phƣơng; chủ động về 

các phƣơng án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp 

thời với các tình huống diễn biến của dịch COVID -19. Thực hiện hiệu quả, chất 

lƣợng các hình thức, phƣơng pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tiếp và trực 

tuyến, bảo đảm hoàn thành chƣơng trình năm học trong các tình huống diễn biến 

phức tạp của dịch COVID - 19. 

+ 100% nhà trƣờng đã xây dựng và thực hiện các phƣơng án dạy học ứng ph ó 

với dịch COVID - 19. Các trƣờng đã khảo sát điều kiện có thể dạy học trực tuyến 

khi dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp; đảm bảo an toàn tối đa trƣờng học 

khi dạy học trực tiếp. 

+ Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trƣờng phối hợp với Trung tâm y tế thành phố 

tổ chức tiêm vắc xin chống COVID - 19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

theo hƣớng dẫn của ngành y tế; phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phƣờng để 

hƣớng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trƣớc 

tình hình dịch COVID -19 có diễn biến phức tạp; tiếp tục tăng cƣờng các biện pháp 

phòng chống dịch cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; thực hiện 

nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID - 19 trong trƣờng học. - Phòng Giáo 

dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hƣớng dẫn các đơn vị tận dụng thời gian 

vàng tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh đƣợc kiểm soát, chỉ đạo các đơn vị căn 

cứ điều kiện thực tế bố trí thời gian để tăng số buổi, số tiết học trên tuần. 

+ 100% đơn vị trƣờng học xây dựng đƣợc kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng, 

KH tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên đúng quy định và triển khai 

các kế hoạch đạt hiệu quả. Đồng thời thực hiện kế hoạch “tận dụng thời gian vàng” 

để tổ chức dạy học đẩy nhanh chƣơng trình khi tình hình dịch bệnh tại địa phƣơng 

đang đƣợc kiểm soát, đảm bảo chất lƣợng giáo dục. Trong năm học cơ bản các cơ 

sở giáo dục đều thực hiện dạy học trực tiếp; tuy nhiên sau nghỉ tết dƣơng lịch và 

thời điểm cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2022 dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn 

diễn biến phức tạp, xuất hiện các ca F0 đối với nhà giáo, nhân viên, học sinh, các cơ 

sở giáo dục tạm dừng đến trƣờng, chủ động chuyển đổi hình thức từ dạy học trực 

tiếp sang trực tuyến, phù hợp với điều kiện của đơn vị và đối tƣợng học sinh; các 
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trƣờng mầm non quan tâm xây dựng video clip hƣớng dẫn phụ huynh chăm sóc vui 

chơi cùng trẻ tại gia đình. 

+ Trƣớc diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phòng đã chỉ đạo các CSGD 

thƣờng xuyên nắm bắt cấp độ dịch bệnh của địa phƣơng, chủ động báo cáo cấp có 

thẩm quyền để quyết định hình thức tổ chức hoạt động dạy học phù hợp với từng 

địa phƣơng, đơn vị, đảm bảo theo quy định. 

- Phòng GD&ĐT thành phố đã cử giáo viên cốt cán tham gia tập huấn dạy học 

trực tuyến của Bộ, Sở GD&ĐT; giới thiệu và chỉ đạo các đơn vị sử dụng các phần 

mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến, khai thác các trang mạng, chỉ đạo khai thác chƣơng 

trình dạy học trên truyền hình... sử dụng làm tƣ liệu dạy học. 

Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng các kỹ năng cần thiết để dạy học 

trực tuyến, thiết kế bài giảng, xây dựng video clip,... cho đội ngũ giáo viên, trong 

năm Phòng đã tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dƣỡng nâng cao năng lực dạy học 

trực tuyến cho CBQL, GV cấp TH, THCS với 337 ngƣời tham gia
3
 và 04 lớp đối 

với cấp mầm non.
4
 

- Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc miễn, giảm học 

phí đối với các đối tƣợng học sinh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 28/8/2021 của Chính phủ; quan tâm hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa học tập; kịp thời 

hƣớng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm thu; 

đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện miễn giảm một số khoản thu đối với 

học sinh có cha mẹ tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID - 19. 

b  Hạn chế và nguyên nhân 

 - Việc tạm dừng đến trƣờng thực hiện dạy học trực tuyến khi có dịch bệnh xảy 

ra ở một số CSGD còn gặp khó khăn, do điều kiện kinh tế của gia đình học sinh 

thiếu thốn, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của dạy học trực tuyến, chƣa có máy tính, 

điện thoại thông minh, chƣa có internet.... 

 - Việc phân công, bố trí giáo viên thực hiện chƣơng trình GDPT 2018 của các 

nhà trƣờng gặp nhiều khó khăn vì biên chế giáo viên không đƣợc giao đủ theo định 

mức quy định, giáo viên chƣa đƣợc đào tạo tích hợp 2 môn hoặc 3 môn (môn Lịch 

sử - Địa lý, Khoa học tự nhiên, ...). 

                                                 
3
 Trong đó: cấp TH 01 lớp với 210 ngƣời tham gia; cấp THCS 01 lớp với 127 

ngƣời tham gia. 
4
 Cụ thể: 01 Hội nghị bồi dƣỡng ứng dụng với 115 ngƣời tham dự; 01 Hội 

nghị hƣớng dẫn xây dựng giáo án diện tử với 95 ngƣời tham dự; 02 lớp tập huấn, 
bồi dƣỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức chăm sóc 
nuôi dƣỡng, giáo dục trẻ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non với 82 ngƣời. 
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 - Các nguồn lực đầu tƣ cho việc thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông 

2018 (cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất, phƣơng tiện thiết bị dạy học,...) hạn chế. 

 - Do ảnh hƣởng tác động của dịch COVID - 19 nên ít nhiều cũng ảnh hƣởng 

đến kế hoạch hoạt động của các CSGD, nhƣ: chƣa tổ chức đƣợc các hoạt động giáo 

dục tập thể, hoạt động hƣớng nghiệp, trải nghiệm; việc tổ chức các phong trào gặp 

nhiều khó khăn và hiệu quả không cao. 

1. Kết quả nâng cao chất lƣợng giáo dục 

1.1. Đối với giáo dục mầm non 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Để thực hiện tốt Chƣơng trình GDMN theo Thông tƣ số 51/2020/TT- BGDĐT 

ngày 31/12/202020, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của CTGDMN ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT, 

Thông tƣ số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016; Thông tƣ số 50/TT-BGD ĐT 

ngày 31/12/2020 về việc ban hành Chƣơng trình làm quen với tiếng Anh dành cho 

trẻ mẫu giáo, Phòng chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng kế giáo dục năm, các tổ 

chuyên môn, giáo viên căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng, căn cứ nội dung 

chƣơng trình giáo dục đƣợc sửa đổi, bổ sung theo Thông tƣ 51/202020 của Bộ giáo 

dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch năm, tháng (chủ đề), tuần ngày phù hợp với văn 

hóa, điều kiện địa phƣơng, nhà trƣờng và khả năng và nhu cầu của trẻ. Kết quả: 

100% các cơ sở giáo dục mầm non đã xây dựng đƣợc kế hoạch thực hiện chƣơng 

trình GDMN theo quy định, cơ bản đáp ứng mục tiêu, kết quả mong đợi Chƣơng 

trình GDMN và phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phƣơng; 100% giáo viên 

xây dựng kế hoạch khá phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng và nhu cầu của trẻ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cƣờng tiếng Việt cho trẻ mầm non, 

học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hƣớng đến 

2025”; duy trì và nâng cao chất lƣợng thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trƣờng mầm 

non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025
5
; củng cố và nâng cao chất lƣợng 

chuyên đề phát triển tình cảm, kỹ năng, xã hội cho trẻ và chuyên đề vận động, đảm 

bảo 100% trẻ em 5 tuổi ngƣời dân tộc thiểu số đƣợc tăng cƣờng tiếng Việt và có 

khả năng nghe, nói thành thạo tiếng Việt trƣớc khi đi vào học lớp 1. Trú trọng việc 

xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động có lồng ghép, tích hợp các nội 

dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trƣờng, giáo dục sử dụng 

                                                 
5
 Trong đó: Chỉ đạo 9/9 trƣờng tiếp tục thực hiện mô hình điểm cấp thành phố 

về chuyên đề xây dựng trƣờng mầm non lấy trẻ làm trung tâm. 
- Chỉ đạo trƣờng MN Nông Thƣợng, MN Huyền Tụng thực hiện mô hình điểm 

về chuyên đề “Tăng cƣờng tiếng Việt cho trẻ em ngƣời dân tộc thiểu số” cấp thành 
phố. 
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năng lƣợng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục dinh dƣỡng phù hợp với độ tuổi trong các 

hoạt động hằng ngày,... 

Chỉ đạo các cơ sở GDMN quản lý chặt chẽ bữa ăn của trẻ, chủ động xây dựng 

kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo 

an toàn thực phẩm; nâng cao chất lƣợng bữa ăn bán trú; trẻ đến trƣờng đƣợc theo dõi 

sự phát triển bằng biểu đồ tăng trƣởng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định. 

Tăng cƣờng quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lƣợng nhóm, lớp độc lập tƣ thục 

nhằm nâng cao chất lƣợng chăm sóc, nuôi dƣỡng, giáo dục tại các cơ sở GDMN 

ngoài công lập. 

100% CSGD đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và nâng cao chất lƣợng 

PCGDMNTNT. 8/8 đơn vị cấp xã, phƣờng và thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em năm tuổi. 

Trong năm học 2021 - 2022, phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch và tăng 

cƣờng quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lƣợng nhóm, lớp độc lập tƣ thục, cụ thể
6
. 

Chất lƣợng giáo dục mầm non năm học 2021-2022, cụ thể: 

+ Số trẻ đến trƣờng mầm non đƣợc đảm bảo an toàn: 3.028/3.028 trẻ, đạt tỷ 

lệ 100%. 

+ Số trẻ đƣợc khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự tăng trƣởng bằng biểu đồ: 

3.028/3.028 trẻ, đạt tỷ lệ 100%. 

+ Số trẻ đƣợc ăn bán trú tại trƣờng: 3.028/3.028 trẻ, tỷ lệ đạt 100%. Trong đó: 

Riêng trẻ 5 tuổi đƣợc ăn bán trú tại trƣờng: 793/793 trẻ, đạt tỷ lệ 100%. 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân: 48/3.028 trẻ, chiếm tỷ lệ 1,59%, giảm 

so với đầu năm học 66 trẻ và cùng kỳ năm học trƣớc giảm 33. 

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dƣỡng thể thấp còi: 69/3.028 trẻ, chiếm tỷ lệ 2,28%, giảm 

so với đầu năm học 61 trẻ và cùng kỳ năm học trƣớc 38 trẻ. 

+ Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: 17/3.028 trẻ, chiếm tỷ lệ 0,56%, giảm so với đầu 

năm học giảm 04 trẻ và tăng so với cùng kỳ năm học trƣớc 12 trẻ. 

Trong đó: Riêng trẻ 5 tuổi suy dinh dƣỡng thể nhẹ cân: 12/793 trẻ, chiếm tỷ lệ 

1,51%, giảm so với đầu năm học 14 trẻ, so với cùng kỳ năm học trƣớc 12 trẻ; suy 

dinh dƣỡng thể thấp còi: 12/793 trẻ, chiếm tỷ lệ 1,51%, giảm so với đầu học 13 trẻ, 

                                                 
6
 Kiểm tra tƣ vấn, hỗ trợ chuyên môn tại 20 nhóm trẻ độc lập tƣ thục với 22 

giáo viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm 
vụ năm học của 02 đơn vị (nhóm trẻ Hoa Hồng và Anh Vũ Kids) với 04 giáo viên 
đƣợc dự giờ rút kinh nghiệm. Ngoài ra thƣờng xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở 
giáo dục về công tác tổ chức bán trú: giờ ăn, giờ ngủ và việc kiểm thực ba bƣớc, 
lƣu mẫu thực phẩm hằng ngày. 
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giảm so với cùng kỳ năm học trƣớc 1 trẻ; thừa cân, béo phì: 09/793, chiếm tỷ lệ 

1,13%, giảm so với đầu học 01 trẻ, tăng so với cùng kỳ năm học trƣớc 07 trẻ. 

b  Hạn chế và nguyên nhân 

Cơ sở vật chất phòng học, các phòng chức năng ở một số đơn vị đã xuống cấp 

chƣa thật sự đảm bảo: sân chơi, lớp học chật chội chƣa thật sự đáp ứng để tổ chức 

các hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và công tác 

chăm sóc giáo dục trẻ lâu dài. 

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra các nhóm trẻ tƣ thục giảm so với cùng kỳ năm 

trƣớc; số trẻ đi học chuyên cần/tháng tại các cơ sở GDMN ngoài công lập không 

đều, mức thu không ổn định dẫn đến mức lƣơng của giáo viên tại các cơ sở GDMN 

ngoài công lập còn gặp khó khăn. Nhân viên hợp đồng cô nuôi trong các trƣờng 

công lập sau thời gian nghỉ dịch phải chuyển sang thực hiện theo hợp đồng thuê 

khoán, không đóng bảo hiểm do mức lƣơng thấp nên chƣa thật sự yên tâm công tác. 

Cán bộ quản lý trƣờng học chƣa bố trí đủ theo quy định. 

Một số ít giáo viên chƣa thật sự linh hoạt trong tổ chức các hoạt động giáo dục 

theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; việc UDCNTT vào giảng dạy thực hiện chƣa 

thật hiệu quả. Một số đơn vị chƣa thật chủ động trong việc chỉ đạo giáo viên điều 

chỉnh kế hoạch giáo dục tận dụng thời gian vàng và phƣơng án dạy học khi phải tạm 

dừng cho trẻ đến trƣờng để phòng dịch COVID - 19, thực hiện nội dung chƣơng 

trình GDMN chƣa linh hoạt, sáng tạo, do một số ít cán bộ quản lý, giáo viên chƣa 

mạnh dạn đổi mới, năng lực chuyên môn còn hạn chế. 

Sau thời gian nghỉ dịch, trẻ đi học trở lại một số giáo viên và nhân viên tại các 

nhóm trẻ ĐLTT và trƣờng công lập xin nghỉ đi làm việc khác, một số ít nhóm trẻ 

ĐLTT phải tuyển giáo viên mới để thay thế nên việc chăm sóc, nuôi dƣỡng, giáo 

dục trẻ đạt hiệu quả chƣa cao. 

1.1. Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thƣờng xuyên 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đối với cấp tiểu học và trung học 

cơ sở, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng 

toàn diện, đi đôi với giáo dục mũi nhọn; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng. 

Kết quả triển khai Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt với lớp 1, 

lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022. 

Phòng GD&ĐT đã chủ động, tích cực chỉ đạo tổ chức chọn cử giáo viên tham 

gia tập huấn, bồi dƣỡng về chƣơng trình, sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Chƣơng 

trình GDPT 2018 do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức. 100% CBQL, giáo viên đƣợc bồi 
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dƣỡng về chƣơng trình và sách giáo khoa; 100% CSGD phổ thông tổ chức lựa chọn 

sách giáo khoa theo các văn bản hƣớng dẫn, đồng thời tổng hợp ý kiến đề xuất lựa 

chọn SGK lớp 1, 2, 6 và lƣu trữ hồ sơ đúng quy định. 

+ Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng, kế 

hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và thực hiện nghiêm túc Chƣơng trình 

GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo các văn bản hƣớng dẫn chuyên môn 

của Sở, của Phòng GD&ĐT đối với mỗi cấp học
7
. Chủ động, linh hoạt ứng phó với 

dịch COVID - 19, điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện, đối tƣợng 

học sinh của từng đơn vị, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu 

cần đạt theo chƣơng trình mới. Việc tổ chức thực hiện dạy học theo Chƣơng trình 

GDPT 2018 trong các nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu; các GV dạy lớp 2, 6 đã áp dụng 

đƣợc các phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học theo định hƣớng phát triển phẩm chất, 

năng lực HS; nề nếp dạy học theo chƣơng trình mới ổn định, tạo đƣợc sự chủ động, 

tự tin trong học tập cho HS; chất lƣợng giáo dục đảm bảo mục tiêu đề ra. 

+ Công tác tập huấn, bồi dƣỡng CBQL, GV thực hiện Chƣơng trình GDPT 

2018 đƣợc Phòng GD&ĐT và các trƣờng phổ thông quan tâm thực hiện. Đến nay, 

100% CBQL, GV cấp TH, THCS đã đƣợc tập huấn và hoàn thành việc bồi dƣỡng 

đại trà mô đun 4 theo kế hoạch. 

+ Trong năm học, Phòng GD&ĐT tổ chức dự giờ, thành lập tổ hỗ trợ chuyên 

môn đối với các giáo viên dạy lớp 1, 2 và giáo viên lớp 6; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt 

chuyên môn theo cụm trƣờng, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo môn để góp 

ý, rút kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc cho giáo viên trong quá trình 

thực hiện dạy học các môn lớp 2 và lớp 6 theo CTGDPT 2018. 

100% CSGD phổ thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài 

học, tổ chức các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo nhằm trao đổi về tổ chức dạy học 

theo Chƣơng trình GDPT 2018. 02 cụm trƣờng cấp TH đã tổ chức đƣợc 04 lần sinh 

hoạt chuyên môn theo chuyên đề dạy học lớp 2 theo CTGDPT 2018
8
; cụm trƣờng 

THCS đã tổ chức 01 lần sinh hoạt chuyên môn về thực hiện CT, SGK lớp 6 đối với 

                                                 
7
Cấp tiểu học thực hiện dạy học theo chƣơng trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 

2 theo Công văn số 506/PGD&ĐT ngày 17/9/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố 
Bắc Kạn về việc hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022 2022 (Công 
văn 1970/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 10/9/2021). 

- Cấp THCS thực hiện theo Công văn số 506/PGD&ĐT ngày 17/9/2021 của 
Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn về việc hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 
2021-2022 (Công văn 1922/SGDĐT- GDTrH-GDTX ngày 06/9/2021). 

8
 Lần 1 - Xây dựng Kế hoạch môn học, Kế hoạch bài dạy các môn theo 

CTGDPT 2018; lần 2 - Sinh hoạt chuyên đề môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. 
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môn Lịch sử - Địa lý và Thông tƣ 22/2021/TT-BGDĐT với 53 cán bộ quản lý, giáo 

viên tham gia. 

Phòng tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề dạy học các môn lớp 2; Hội 

nghị chuyên đề phân tích kế hoạch bài dạy trong môn Ngữ văn 6 với 55 ngƣời tham 

gia. Hội đồng bộ môn các cấp học đã quan tâm tổ chức các chuyên đề bộ môn lớp 2 

và lớp 6
9
. 

Chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt 

đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023: 

+ Chỉ đạo các đơn vị rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp 3 hiện 

có, trong đó đặc biệt quan tâm phòng học Tin học, ngoại ngữ. Từ đó tham mƣu đề 

xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học còn thiếu để phục vụ dạy học môn Tin 

học, Ngoại ngữ đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023. 

+ Song song với chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, Phòng 

GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục động viên khuyến khích giáo viên cơ bản tham 

gia bồi dƣỡng chƣơng trình môn Tin học theo quy định; đồng thời tham mƣu đề 

xuất với UBND thành phố bổ sung biên chế giáo viên Tin học, ngoại ngữ và 

phƣơng án bố trí giáo viên để thực hiện chƣơng trình GDPT 2018 đối với môn Tin 

học lớp 3 tại các trƣờng tiểu học. 

Việc triển khai tài liệu Giáo dục địa phƣơng: Phòng GD&ĐT đã giới thiệu cán 

bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa 

phƣơng; cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp tập huấn sử dụng tài liệu 

GDĐP do Sở GD&ĐT tổ chức; chỉ đạo các CDGD phổ thông triển khai thực hiện 

bộ tài liệu giáo dục địa phƣơng lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo đúng quy định. 

Việc triển khai thực hiện Chƣơng trình GDPT hiện hành (đối với các lớp 3, 4, 

5 và lớp 7 đến lớp 9) 

+ Phòng GD&ĐT tiếp tục giao quyền chủ động cho các trƣờng tiểu học, trung 

học cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các lớp 3, 4, 5 và lớp 7 

đến lớp 9 theo định hƣớng phát triển phẩm chất, năng lực HS và xây dựng kế hoạch 

giáo dục theo định hƣớng tiếp cận thực hiện Chƣơng trình GDPT 2018. 

+ Chỉ đạo các nhà trƣờng tiếp tục thực hiện đổi mới phƣơng pháp, hình thức tổ 

chức dạy học; tiếp tục vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, 

phƣơng thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, chú 

trọng đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp học; khuyến khích GV vận dụng 

                                                 
9
 Cấp TH tổ chức đƣợc 08 chuyên đề các môn; cấp THCS tổ chức đƣợc 02 

chuyên đề môn Ngữ văn và Khoa học tự nhiên đối với lớp 6. 
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linh hoạt, sáng tạo các phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; khuyến khích giáo 

dục STEM và STEAM trong giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. 

+ Chỉ đạo các đơn vị tăng cƣờng sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, sinh hoạt 

chuyên môn cụm trƣờng tập trung vào các nội dung về việc đổi mới phƣơng pháp 

và hình thức dạy học. Chỉ đạo giáo viên tích cực nghiên cứu, tìm tòi và vận dụng 

sáng tạo, linh hoạt các phƣơng pháp và hình thức dạy học phù hợp với đối tƣợng 

học sinh, điều kiện của đơn vị. 

Việc thực hiện Chƣơng trình GDTX: Chỉ đạo các xã, phƣờng đẩy mạnh các 

hoạtđộng xây dựng xã hội học tập theo các văn bản chỉ đạo của Trung ƣơng, của 

tỉnh
10

, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, 

khuyến khích sự phối hợp tham gia của các tổ chức Hội, đoàn thể trong việc thực 

hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là trong việc tổ chức các lớp học 

chuyên đề đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng dân cƣ trên địa bàn. Các tầng lớp 

nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động đã tích cực hƣởng ứn g 

phong trào học tập suốt đời
11

 và tham gia xây dựng các mô hình học tập. 

Kết quả củng cố, nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục, XMC 

+ Phòng GD&ĐT chủ động tham mƣu cho UBND thành phố ban hành kịp  

thời các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCGD, XMC trên địa bàn thành  

phố
12

; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để duy trì 

và nâng cao kết quả đã đạt đƣợc; tổ chức điều tra đến từng hộ gia đình, thu thập 

thông tin chính xác về nội dung PCGD, XMC; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu và 

đúng tiến độ vào phần mềm quản lý PCGD, XMC. 

+ Kết quả PCGD, XMC năm 2021 (tính đến tháng 6/2022): 8/8 đơn vị xã, 

phƣờng và thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; duy trì 

                                                 
10

. Chỉ thị 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 
02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về công tác khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 
phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cƣ” ban hành 
kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh; Kế 
hoạch số 112/CV-HKH ngày 30/12/2015 của Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhân 
rộng và đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 
trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

11
. UBND thành phố tổ chức phát động Tuần lễ học tập suốt đời, kết quả 

quyên góp ủng hộ cho Quỹ khuyến học thành phố đƣợc 18.450.000đ; 22/22 đơn vị 

phát động các hoạt động thông qua các buổi sinh hoạt, chào cờ,.. quyên góp đƣợc 

5.762 quyển sách báo, tài liệu,... 
12

 Ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 02/6/2022 về triển khai thực 
hiện công tác PCGD, XMC thành phố Bắc Kạn năm 2022. 
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đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và duy trì đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2. 

Việc cung cấp sách giáo khoa cho học sinh: Các cơ sở giáo dục phổ thông trực 

thuộc tổ chức tuyên truyền và hƣớng dẫn cha mẹ học sinh mua sách cho học sinh theo 

đúng chủng loại và số lƣợng quy định, đồng thời quan tâm cung cấp sách giáo khoa 

cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh học hòa nhập, đảm bảo tất cả 

học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, không để học sinh nào bị thiếu sách giáo khoa 

trƣớc khi vào năm học mới. Kết quả: 100% học sinh đủ sách giáo khoa để học tập. 

* Chất lƣợng giáo dục từng cấp học năm học 2021-2022 cơ bản có những 

chuyển biến tích cực, học sinh phát huy đƣợc các phẩm chất, năng lực trong quá 

trình học tập, rèn luyện, cụ thể: 

Cấp tiểu học: 

+ Khối lớp 1, 2: Đánh giá theo Thông tƣ số 27/2020/TT-BGDĐT. Môn Toán: 

Hoàn thành tốt 1.424/1.851 = 76,93%; Hoàn thành 419/1.851 = 22,64%; Chƣa hoàn 

thành 8/1.851 = 0,43%. Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 1.353/1.851 = 73,10%; 

Hoàn thành 486/1.851 = 26,26%; Chƣa hoàn thành 12/1.851 = 0,65%. 

+ Khối lớp 3, 4 và 5: Đánh giá theo Thông tƣ số 30/2014/TT-BGDĐT và 

Thông tƣ số 22/2016/TT-BGDĐT. Môn Toán: Hoàn thành tốt đạt 1.562/2.840 = 

55,00%; Hoàn thành 1.273/2.840 = 44,82%; Chƣa hoàn thành 5/2.840 = 0,18%. 

Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt 1.397/2.840 = 49,19%, Hoàn thành chiếm 

1.438/2.840 = 50,63%; Chƣa hoàn thành 5/2.840 = 0,18%. Hoàn thành chƣơng trình 

lớp học: 4.709/4.725 HS, đạt tỷ lệ 99,66%. 

Cấp THCS: 

+ Lớp 6: Kết quả rèn luyện: Tốt 683/725 = 94,21%, Khá 40/725 = 5,52%, Đạt 

02/725 = 0,28%. Kết quả học tập: Tốt 141/725 = 19,45%, Khá 305/725 = 42,07%, 

Đạt 270/725 = 37,24%, Chƣa đạt 9/725 = 1,24%. 

+ Lớp 7, 8, 9: Hạnh kiểm Tốt 2.042/2.210 = 92,40%, Khá 163/2.210 = 7,38%,  

Trung bình 5/2.210 = 0,23%. Học lực Giỏi 520/2.210 = 23,53%, Khá 992/2.210  

= 44,89%, Trung bình 676/2.210 = 30,59%, Yếu 22/2.2210 = 1,00%. 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

Chất lƣợng giáo dục phổ thông tuy có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 

năm học trƣớc, song thiếu tính bền vững do một số giáo viên đánh giá chƣa thật sát 

với năng lực học tập của học sinh; việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống 

cho học sinh còn có hạn chế nhất định. 
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Việc chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn thực hiện đổi mới phƣơng pháp, hình thức 

dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dự giờ thăm lớp, tự làm thiết bị dạy học, đổi 

mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn ở một số đơn vị còn có những hạn chế. 

Một số ít giáo viên chậm đổi mới về phƣơng pháp dạy học, đổi mới kiểm tra 

đánh giá. Việc soạn giảng chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. Số chủ đề liên môn đƣợc 

xây dựng và thực hiện chƣa nhiều, chủ yếu là các chủ đề tích hợp nội môn. 

1.1. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác hƣớng 

nghiệp, phân luồng học sinh 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 

+ Năm 2021, số đơn vị cấp xã đƣợc công nhận “Cộng đồng học tập”: 08, trong 

đó: xếp loại Tốt: 07
13

 (chiếm 87,5%), tăng 25% so với năm 2020; loại Khá: 01 

(chiếm 12,5%), giảm 25% so với năm 2020. 

Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các Đề án “Giáo dục hƣớng nghiệp và 

định hƣớng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” 

theo kế hoạch của UBND các cấp và của Sở GD&ĐT. Các cơ sở giáo dục đã chủ 

động, tích cực đổi mới phƣơng pháp và hình thức, nội dung hoạt động giáo dục 

hƣớng nghiệp, cơ bản đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau 

THCS; chủ động phối hợp với Trung tâm GDTX-HNDN tỉnh thực hiện tốt công tác 

tƣ vấn hƣớng nghiệp, hƣớng học cho học sinh lớp 9, nội dung tƣ vấn sát, phù hợp 

với nhu cầu thực tế của địa phƣơng, đơn vị giúp học sinh có định hƣớng lựa chọn 

nghề nghiệp phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân. Trong năm học có 

719/719 HS đƣợc tƣ vấn hƣớng học; số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2021-

2022 là 718/719, đạt tỷ lệ 99,86%. 

Ngoài ra, một số trƣờng THCS đã chủ động phối hợp với Trƣờng Cao đẳng 

nghề Bắc Kạn tổ chức cho học sinh lớp 9 tham gia các hoạt động trải nghiệm và tƣ 

vấn hƣớng nghiệp tại cơ sở, nhƣ: THCS Xuất Hóa, THCS Dƣơng Quang. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì và triển khai mô hình giáo dục trƣờng học 

gắn với thực tiễn, 5/6 trƣờng THCS thực hiện
14

. 

 

                                                 
13

 Gồm: phƣờng Đức Xuân, Sông Cầu, Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Huyền Tụng, Nông Thƣơng, Xuất Hóa. 
14 

Cụ thê: THCS Đức Xuân mồ hình trồng gừng trong trƣờng học, THCS 
Huyền Tụng mô hình Vƣờn ngô trƣờng em, THCS Nông Thƣợng với mô hình 
Vƣờn rau em chăm; THCS Dƣơng Quang và THCS Xuất Hóa với mô hình Đàn gà 
khăn quàng đỏ. 
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b  Hạn chế và nguyên nhân 

Cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác hƣớng nghiệp chủ yếu là kiêm nhiệm 

nên công tác giáo dục hƣớng nghiệp, định hƣớng phân luồng học sinh chƣa đƣợc 

sâu, kết quả hƣớng nghiệp chƣa cao. 

Đã phối hợp với Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên, giáo dục hƣớng nghiệp tổ 

chức tƣ vấn giáo dục hƣớng nghiệp, phân luồng cho học sinh, nhƣng hình thức tƣ 

vấn chƣa đa dạng, phong phú, nên hiệu quả tƣ vấn chƣa cao. 

1. Công tác quản lý chất lƣợng giáo dục 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Phòng GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi THCS 

cấp thành phố năm học 2021 - 2022. Chỉ đạo các trƣờng THCS xây dựng kế hoạch 

tổ chức bồi dƣỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học; tổ chức nghiêm túc kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp trƣờng, cấp thành phố và cấp tỉnh theo quy định
15

. 

Phòng GD&ĐT thành phố tham mƣu cho UBND thành phố ban hành Quyết 

định số 2894/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 về việc công nhận thành viên Hội đồng 

trƣờng cho 22 cơ sở giáo dục trực thuộc nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 

2915/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng cho 22 cơ 

sở giáo dục trực thuộc UBND thành phố (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Hội đồng trƣờng 

các cơ sở giáo dục thực hiện theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao trong công tác 

giáo dục tại đơn vị. 

Phòng GD&ĐT hƣớng dẫn các đơn vị tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp theo 

đúng quy định, đảm bảo huy động 100% trẻ mẫu giáo 3 tuổi ra lớp, trẻ 6 tuổi hoàn 

thành chƣơng trình GD mầm non vào lớp 1, học sinh 11 tuổi hoàn thành chƣơng 

trình tiểu học vào lớp 6 THCS, góp phần nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục. 

Công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục, xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia năm 

2021 và 2022: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện phần mềm hỗ trợ kiểm định 

chất lƣợng giáo dục trên hệ thống vnEdu, các trƣờng sau khi hoàn thành tự đánh giá 

đã quan tâm xây dựng kế hoạch cải tiến chất lƣợng giáo dục và cơ bản có đƣợc sự 

chuyển biến. Kết quả năm 2021, Trƣờng Tiểu học Xuất Hóa chƣa đƣợc công nhận 

                                                 
15

 Cụ thê: tổ chức thi 03 môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh đối với lớp 7, 8; thi 
09 môn đối với các môn lớp 9: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Toán, Vật lí, 
Hóa học, Sinh học, Giáo dục công dân. Kết quả thi học sinh giỏi THCS các cấp 
nhƣ sau: 

- Cấp thành phố có 183 học sinh đạt giải/373 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ 
49,06% (03 giải nhất; 30 giải nhì; 54 giải ba; 96 giải khuyến khích). 

- Cấp tỉnh có 100 học sinh đạt giải/148 học sinh dự thi, đạt 67,57% (06 giải 
nhất; 22 giải nhì; 31 giải ba; 41 giải khuyến khích). 
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trƣờng đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch
16

, đã chuyển sang năm 2022. 

b  Hạn chế và nguyên nhân 

Chất lƣợng báo cáo tự đánh giá của một số CSGD còn hạn chế, chƣa đánh giá 

sát với thực trạng của nhà trƣờng, chƣa thực sự quan tâm đến việc thực hiện kế 

hoạch cải tiến chất lƣợng đã đề ra. 

Mặc dù UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đầu tƣ xây dựng, 

nâng cấp CSVC Trƣờng Tiểu học Xuất Hóa để đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo kế 

hoạch. Tuy nhiên, đến hết năm 2021, đơn vị còn tiêu chuẩn về cơ sở vật chất chƣa 

đạt theo quy định tại Thông tƣ 17/2018/TT-BGDĐT do thay đổi về quy mô. 

1. Công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt 

động thể thao và y tế trƣờng học 

a) Kết quả đạt đƣợc 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp xây dựng 

môi trƣờng giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
17

. 

+ Các cơ sở giáo dục không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong quá 

trình tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục; đƣa đón học sinh, tham quan, trải 

nghiệm; các nhà trƣờng tiếp tục triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong 

trƣờng học, quan tâm thực hiện các giải pháp để phòng, chống bạo lực học 

đƣờng; tăng cƣờng phối hợp giữa nhà trƣờng - gia đình - xã hội trong quản lý, 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp; phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, vai trò của các tổ 

chức đoàn thể nhà trƣờng trong giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, 

giáo dục thể chất, tâm lý học đƣờng, hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục 

thể thao đƣợc tăng cƣờng tổ chức thực hiện, góp phần tạo sân chơi lành mạnh 

cho học sinh. Việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy đƣợc các nhà trƣờng vận 

dụng gắn với các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả. 

Phòng GD&ĐT triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc học 

                                                 
16

 Theo Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 18/11/2020 , xây dựng Trƣờng Tiểu 

học Xuất Hóa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2021. 
17

 Nhƣ: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tăng cƣờng giáo dục lý tƣởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 
2020-2025"; triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tƣ số 31/2017/TT-BGDĐT 
ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT hƣớng dẫn công tác tƣ vấn tâm lý cho học sinh 
phổ thông, Thông tƣ số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ GD&ĐT về 
quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục... 
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tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo 

dục thông qua việc ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo hƣớng dẫn. Đồng thời chỉ đạo 

các đơn vị triển khai tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 

biết, thực hiện. 

+ 23/23 đơn vị đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Quán triệt, học tập Chuyên đề toán khoá, năm 2022 ”Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát 

vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc ” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 

dạy học của từng cấp học. 

+ 14/14 trƣờng tiểu học, trung học cơ sở sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ 

và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các  

hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

Tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trƣờng học", xây 

dựng và thực hiện nghiêm Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trƣờng học; chú trọng 

công tác xây dựng trƣờng học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện; tăng 

cƣờng xây dựng phong trào đọc sách, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các 

câu lạc bộ, ... góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy 

truyền thống lịch sử địa phƣơng. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình - 

nhà trƣờng và xã hội để cùng giáo dục học sinh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục lý tƣởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục 

ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành các quy định về giao thông, phòng, chống 

ma túy, phòng chống bạo lực học đƣờng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,. góp 

phần xây dựng môi trƣờng giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển 

nhân cách toàn diện. 

Kết quả công tác giáo dục thể chất và y tế trƣờng học, bảo đảm an toàn 

trƣờng học: 

+ 100% các nhà trƣờng tổ chức thực hiện tốt chƣơng trình giáo dục thể chất 

theo quy định, đảm bảo thời lƣợng, phù hợp về nội dung, hình thức. Thực hiện tốt 

việc đổi mới phƣơng pháp giáo dục thể chất theo hƣớng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh; chú trọng hƣớng dẫn HS ôn luyện bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa 

giờ, bài võ cổ truyền theo hƣớng dẫn và phù hợp với từng đơn vị; thành lập câu lạc 

bộ thể thao, tạo điều kiện để HS đƣợc lựa chọn luyện tập các môn thể thao, góp 

phần giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, rèn luyện đạo đức, tác phong, nâng cao 

sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh; tiếp tục triển khai dạy các kỹ năng 

phòng chống tai nạn thƣơng tích, đuối nƣớc cho học sinh phổ thông. Tổ chức kiểm 
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tra, đánh giá xếp loại thể lực học sinh phổ thông theo quy định, đảm bảo đánh giá 

khách quan, công bằng. Kết quả: 100% (7.626/7.626) học sinh có kết quả học tập 

môn Thể dục đạt yêu cầu; có 7.626 /7.674 học sinh đƣợc đánh giá đạt tiêu chuẩn 

thể lực theo tuổi, chiếm tỷ lệ 99,37%
18

. 

+ Công tác y tế trƣờng học đƣợc quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc. Các 

CSGD triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành y tế, ngành giáo 

dục, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 cấp thành phố về công tác y tế 

trƣờng học, công tác phòng chống dịch COVID - 19 đến tất cả cán bộ giáo viên, 

nhân viên và học sinh. 

+ Trong năm học không có trƣờng hợp nào tử vong do tai nạn thƣơng tích và 

đuối nƣớc, so với năm trƣớc không thay đổi. 

Các nhà trƣờng đã đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, tƣ vấn, chăm sóc 

sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa 

và ứng phó với dịch bệnh COVID - 19, 100% đơn vị trƣờng xây dựng kế hoạch 

phòng, chống COVID - 19, có máy đo thân nhiệt, thuốc sát khuẩn, thực hiện tốt 5K 

khi đến trƣờng; phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện tốt công tác tiêm 

phòng COVID - 19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm y tế thành phố cử nhân viên y tế tham 

gia các đợt tiêm chủng phòng chống COVID - 19
19

. 

Quan tâm cử và tạo điều kiện cho nhân viên y tế các CSGD tham gia các lớp 

tập huấn, bồi dƣỡng về công tác y tế trƣờng học, nhất là công tác phòng chống dịch 

COVID - 19 để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ. 

Thƣờng xuyên tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về công tác y tế trƣờng học; các 

tấm gƣơng ngƣời tốt - việc tốt trong học sinh, đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục 

trên Cổng Thông tin ngành GD&ĐT (http://www.moet.gov.vn; 

http://backan.edu.vn); ban hành văn bản hƣớng dẫn các đơn vị thực hiện báo cáo 

hiện trạng sức khỏe học sinh trên hệ thống CSDL ngành giáo dục 

(http://csdl.moet.gov.vn). 

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đƣờng đã đƣợc Phòng GD&ĐT 

chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, hƣớng dẫn của Sở GD&ĐT. 

                                                 
18

 Có 47 HS khuyết tật và 01 HS THCS nghỉ ốm dài hạn không đánh giá về thể 

lực, trong đó cấp TH 34 HS, cấp THCS 14 HS. 
19

 Trong năm học, thực hiện 04 lần hỗ trợ với tổng số 59 lƣợt nhân viên Y tế 
trƣờng học tham gia. Ngoài ra các nhân viên Y tế còn tham gia hỗ trợ các trạm Y tế 
xã/phƣờng thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19. 

http://www.moet.gov.vn/
http://backan.edu.vn/
http://csdl.moet.gov.vn/


243 

 

Trong thời gian dịch bệnh diễn biễn phức tạp, hằng ngày 100% trƣờng học và 

Phòng GD&ĐT cập nhật số liệu liên quan đến dịch bệnh COVID - 19 để báo cáo 

trực tiếp Sở GD&ĐT trên hệ thống Google. 

Kết quả nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh: tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh trong các môn 

học theo quy định và kế hoạch đã đề ra. 100% các trƣờng tiểu học, THCS và giáo 

viên thực hiện nghiêm nội dung lồng ghép GDQP&AN trong chƣơng trình giảng 

dạy, tổ chức sinh hoạt dƣới cờ và các hoạt động giáo dục ... nhằm giáo dục truyền 

thống, tình yêu quê hƣơng đất nƣớc cho học sinh. 100% học sinh đƣợc học đầy đủ 

nội dung lồng ghép GDQP&AN theo quy định. 

Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh đƣợc quan 

tâm thực hiện, trong đó thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai các văn bản 

của Đảng, Nhà nƣớc về quốc phòng, quân sự và GDQP&AN tới toàn thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên. 

b  Hạn chế và nguyên nhân 

Các đơn vị đã tăng cƣờng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tuy nhiên 

vẫn còn một số học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy, quy định của nhà trƣờng, vi 

phạm trật tự an toàn giao thông. 

 Công tác y tế ở một số trƣờng học chƣa đạt hiệu quả cao, một số đơn vị chƣa có 

nhiều loại thuốc để phục vụ cho công tác y tế trƣờng học do kinh phí còn hạn hẹp. 

1. Công tác xây dựng đội ngũ CBQL, GV, NV 

a  Kết quả đạt đƣợc 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của cán 

bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các CSGD tiếp tục rà soát các đối 

tƣợng thuộc diện đào tạo nâng chuẩn, đồng thời phối hợp với phòng Nội vụ tham 

mƣu với UBND thành phố rà soát
20

, đăng ký số cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện 

nâng chuẩn trình độ đào tạo năm 2022, có 02 giáo viên cấp tiểu học đăng ký. 

Chỉ đạo các CSGD tiếp tục triển khai bồi dƣỡng thƣờng xuyên, bồi dƣỡng 

nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trƣởng, chuẩn 

                                                 
20 

Kết quả rà soát: 
- Số CBQL, giáo viên chƣa đạt trình độ chuẩn theo quy định: 16 (05 giáo viên 

mầm non, 11 giáo viên tiểu học). Trong đó: 
+ Số CBQL, giáo viên không thuộc đối tƣợng phải nâng chuẩn trình độ: 09. 
+ Số CBQL, giáo viên thuộc đối tƣợng phải nâng chuẩn trình độ: 07. 
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nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông 

2018, trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo 

Thông tƣ số 19/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã tổng hợp 

nhu cầu bồi dƣỡng thƣờng xuyên của CBQL, GV của các đơn vị trƣờng học và ban 

hành Kế hoạch số 440/KH-PGD&ĐT ngày 27/12/2021 về Bồi dƣỡng thƣờng xuyên 

(BDTX) cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Trung tâm 

học tập cộng đồng năm học 2021-2022. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dƣỡng chuyên 

môn nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018. 

Việc tham mƣu cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế và tuyển dụng giáo viên, 

bảo đảm “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp” đƣợc quan tâm thực hiện. 

+ Căn cứ kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2021-2022 và biên chế sự 

nghiệp giáo dục đƣợc giao, Phòng GD&ĐT đã phối hợp phòng Nội vụ sắp xếp, cân 

đối đội ngũ CBQL, GV, NV, đồng thời tham mƣu UBND thành phố ban hành 

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 về việc giao biên chế sự nghiệp 

GD&ĐT năm học 2021-2022 cho các CSGD trực thuộc, theo đó các đơn vị sự 

nghiệp GD&ĐT đƣợc giao 596 biên chế (MN 216, TH 229, THCS 151). Phòng đã 

chủ động, linh hoạt bố trí sắp xếp bố trí giáo viên các môn chuyên biệt (Tiếng Anh, 

Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật,...) và còn thiếu biên chế theo hƣớng: dạy liên trƣờng, 

liên cấp; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu hƣớng dẫn các đơn vị sử 

dụng, phân công công việc cho biên chế đƣợc giao theo vị trí việc làm, chuyên môn 

đƣợc đào tạo, đảm bảo phù hợp. 

+ Trong năm học 2021-2022, Phòng đã phối hợp với Phòng Nội vụ tham mƣu 

UBND thành phố tiếp nhận 10 giáo viên và nhân viên, gồm: Cấp mầm non 02 (01 

GV, 01 nhân viên y tế), cấp tiểu học 04 (02 SP GDTH, 01 SP Mỹ thuật, 01 nhân 

viên thƣ viện), cấp THCS 04 (01 SP Hóa, 01 SP Toán - Lý, 01 SP Ngữ văn, 01 SP 

Tiếng Anh). 

+ Phối hợp với phòng Nội vụ tham mƣu với UBND thành phố đề xuất với cấp 

có thẩm quyền giao bổ sung biên chế sự nghiệp GD&ĐT, từ tháng 5/2022, đơn vị 

đƣợc giao bổ sung 58 biên chế nâng tổng số biên chế sự nghiệp GD&ĐT thành 654 

biên chế
21

 (MN 216, TH 261, THCS 177) . 

Việc hỗ trợ giáo viên, ngƣời lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hƣởng của 

dịch COVID - 19 đƣợc quan tâm triển khai thực hiện, UBND thành phố ban hành 

                                                 
21

 Theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 về việc giao tổng số 

ngƣời làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 

cho các phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Bắc Kạn. 
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Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về việc hỗ trợ kinh phí cho ngƣời 

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 theo quy định tại Chƣơng IV Quyết 

định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ với tổng số tiền là 

190.240.000 đồng. 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

Không có. 

2. Đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

a) Kết quả đạt đƣợc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch chỉ 

đạo các CSGD phổ thông tiến hành rà soát và đề xuất nhu cầu bổ sung trang thiết bị 

dạy học thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 2, 6 để 

phục vụ dạy và học năm học 2021 - 2022 đúng theo quy định; đồng thời tham mƣu 

UBND thành phố bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị tối thiểu thực hiện 

CTGDPT 2018 với số tiền là 532.035.500đ. 

Kết quả thực hiện bảo đảm cơ sở vật chất cho chƣơng trình giáo dục mầm non 

và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025, Phòng GD&ĐT thành phố đã tham 

mƣu UBND thành phố Bắc Kạn đầu tƣ xây mới, tu sửa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật 

chất trƣờng, lớp theo hƣớng kiến cố hóa, chuẩn hóa, xóa bỏ phòng học xuống cấp, 

phòng học tạm, xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia. Triển khai kịp thời, sử dụng có 

hiệu quả nguồn ngân sách đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo và các nguồn vốn khác 

đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục hiện nay. Trong năm học 2021 - 2022, thực hiện cải tạo, sửa chữa một 

số hạng mục của 05 trƣờng (MN Huyền Tụng, MN Nông Thƣợng, MN Phùng Chí 

Kiên, MN NT Minh Khai, THCS Xuất Hóa) với tổng số tiền là 2.608.000.000 đồng. 

Ngoài ra, còn 03 trƣờng học đang đƣợc cải tạo, nâng cấp với số tiền là 

58.891.585.000 đồng, cụ thể: Cải tạo, nâng cấp trƣờng tiểu học Nguyễn Thị Minh 

Khai (xây mới 04 phòng học, 01 phòng Phó Hiệu trƣởng, 01 phòng nghỉ giáo viên, 

2 nhà vệ sinh) với số tiền 9.571.870.000 đồng; Cải tạo, nâng cấp trƣờng tiểu học 

Xuất Hóa (xây mới 08 phòng học chức năng, nhà bếp, nhà ăn,...) với số tiền 

14.937.000.000 đồng; Cải tạo, sửa chữa và khắc phục tình trạng ngập lụt trƣờng 

THCS Bắc Kạn với số tiền 34.382.715.000 đồng. 

Việc thực hiện lồng ghép Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025, Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 để đầu tƣ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo 

dục đƣợc quan tâm triển khai, Phòng GD&ĐT đã đề xuất với Sở GD&ĐT tham 
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mƣu, trình UBND tỉnh Bắc Kạn bổ sung thiết bị dạy học cho 01 trƣờng THCS. 

Theo đó, Trƣờng THCS Xuất Hóa đƣợc đầu tƣ mới trang thiết bị dạy học môn Tin 

học với 21 bộ máy tính, 1 ổn áp, 01 bộ thiết bị chuyển mạch, 01 hệ thống ổ cắm, 21 

bàn và 41 ghế với số tiền là 356.265.000đ. 

Việc huy động các nguồn lực đầu tƣ cho GD&ĐT tiếp tục đƣợc quan tâm thực 

hiện. Nhận thức của xã hội và các tầng lớp nhân dân về việc huy động các nguồn 

lực để phát triển GD&ĐT, vai trò của xã hội hóa trong giáo dục đã có những chuyển 

biến tích cực; các đơn vị đã chủ động thực hiện tốt công tác xã hội hóa, tranh thủ sự 

giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và nhân dân hỗ trợ cho GD&DT. Kết quả năm học 

2021-2022 đã huy động đƣợc 308.739.000 đồng tiền mặt; 07 chiếc xe đạp, 2.178 

quyển sách, vở, 2.411 chiếc quần áo, 1.125 hiện vật khác với tổng số tiền 

522.835.000đ. Ngoài ra, còn vận động tài trợ xây dựng 15 công trình trong trƣờng 

học với số tiền 166.610.000 đồng 

(Theo phụ lục 6 gửi kèm . 

b  Hạn chế và nguyên nhân 

 Công tác đầu tƣ cho GD&ĐT đã đƣợc các cấp, các ngành quan tâm, tuy nhiên 

các trƣờng còn thiếu phòng học bộ môn (phòng tin học, phòng ngoại 

ngữ,...). 

Các đơn vị trƣờng học tuy đã tận dụng các thiết bị dạy học hiện có để tổ chức 

hoạt động dạy học nhƣng chƣa đủ theo yêu cầu. 

Kích thƣớc một số thiết bị dạy học dành cho giáo viên chƣa thật phù hợp với 

thực tế giảng dạy. 

Nguồn ngân sách địa phƣơng dành cho việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu 

để thực hiện Chƣơng trình GDPT 2018 còn hạn chế. 

3. Về thực hiện chế độ chính sách trong giáo dục 

a, Kết quả đạt đƣợc 

Phòng và các cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với 

ngƣời học, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, cụ thể: 

Đối với học sinh: Thực hiện đầy đủ các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; Chính sách hỗ trợ ăn trƣa đối 

với trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Chính sách đối với học 

sinh thiểu số rất ít ngƣời theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; Chính sách đối với học 

sinh khuyết tật theo Thông tƣ liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-

BTC; đảm bảo 100% học sinh thuộc diện chính sách đƣợc hƣởng chế độ hỗ trợ giáo 

dục và các chính sách khác theo quy định, cụ thể trong năm học 2021 - 2022, có: 
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+ 778 trẻ/học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi, ở thôn/xã  

đặc biệt khó khăn (ĐBKK) đƣợc hƣởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập với tổng số tiền là 568.103.000 đồng. 

+ 199 trẻ mẫu giáo thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật, thƣờng trú 

ở thôn/xã ĐBKK đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trƣa với tổng số tiền là 

202.800.0 đồng. 

+ 12 trẻ/học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đƣợc hƣởng chính 

sách học bổng và hỗ trợ phƣơng tiện đồ dùng học tập với tổng số tiền là 

118.508.0 đồng. 

+ 21 trẻ/học sinh dân tộc thiểu số rất ít ngƣời đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ 

học tập với tổng số tiền là 116.146.000 đồng. 

Đối với nhà giáo, CBQL và nhân viên: 

+ Tham mƣu thực hiện chế độ nâng lƣơng thƣờng xuyên, vƣợt khung, thâm 

niên nhà giáo, CBQL và nhân viên của các CSGD công lập đúng quy định. Trong 

năm học 2021 -2022 có 616 ngƣời nâng lƣơng thƣờng xuyên, vƣợt khung, thâm 

niên. Giải quyết chế độ thôi việc cho 05 ngƣời (01 nhân viên Kế toán, 01 giáo viên 

Mầm non, 03 nhân viên thƣ viện thiết bị). 

+ Số giáo viên đƣợc hƣởng chế độ giáo viên dạy lớp có trẻ/học sinh khuyết tật 

học hòa nhập (tính đến thời điểm tháng 6/2022): 214 ngƣời, với tổng kinh phí 

321.769.047 đồng. 

b, Hạn chế và nguyên nhân: 

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của 

Chính phủ nên việc triển khai thực hiện chính sách cho học sinh ở một số CSGD 

còn lúng túng, chậm so với thời gian quy định; một số trƣờng học chƣa nghiên cứu 

kỹ nội dung văn bản, một số phụ huynh chƣa nắm hết đƣợc những quy định liên 

quan đến con em mình nên trong công tác phối hợp với nhà trƣờng còn hạn chế 

nhất định. 

 Việc tham mƣu thực hiện chế độ đối với giáo viên dạy lớp có trẻ/học sinh 

khuyết tật học hòa nhập chƣa thật kịp thời, hiện tại Phòng đang thẩm định hồ sơ 

giáo viên để trình UBND thành phố phê duyệt. 

 Công tác pháp chế; thanh tra, kiểm tra; kỷ luật, kỷ cƣơng; công tác ứng dụng 

CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT; công tác truyền thông, thi đua khen 

thƣởng trong GD&ĐT 

c  Kết quả đạt đƣợc 

Phòng và các đơn vị trƣờng học đã xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ 
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thống các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tăng cƣờng phổ biến, giáo dục pháp 

luật bằng nhiều hình thức khác nhau; thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp 

luật, đảm bảo các hoạt động của cơ quan, đơn vị đƣợc thực hiện theo đúng các quy 

định của pháp luật; Phòng đã ban hành Kế hoạch số 07/KH- PGD&ĐT ngày 

13/01/2022 về Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế 

ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Kạn năm 2022, căn cứ Kế hoạch của 

Phòng, các trƣờng học đã xây dựng và ban hành kế hoạch của các đơn vị. 

Công tác kiểm tra: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 

355/KH-PGD&ĐT ngày 30/09/2021 về kế hoạch kiểm tra năm học 2021-2022 và 

các văn bản hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trong các CSGD. Kết 

quả: Trong năm học, Phòng đã tiến hành kiểm tra đƣợc 08 đơn vị theo kế hoạch 

(TH Đức Xuân, THCS Huyền Tụng, Nhóm trẻ ĐLTT Hoa Hồng và Anh Vũ, TH 

Sông Cầu, THCS Dƣơng Quang, MN Nông Thƣợng, MN Sông Cầu). 

+ 22/22 CSGD trực thuộc đã thành lập Ban kiểm tra nội bộ và xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra nội bộ trƣờng học, số lần kiểm tra nội bộ của các đơn vị 234 (trong 

đó: Kiểm tra toàn diện nhà trƣờng: 36 cuộc; Kiểm tra công tác quản lý của Thủ 

trƣởng đơn vị: 09 cuộc; Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên: 97 cuộc; 

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, các bộ phận (thƣ viện, thiết bị, tài chính, 

văn thƣ): 39 cuộc; Kiểm tra chuyên đề nhà trƣờng: 53 cuộc) 

+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đƣợc thực hiện đúng 

theo quy định. Trong năm học, Phòng GD&ĐT không nhận đƣợc đơn thƣ phản ánh, 

kiến nghị nào. 

+ Công tác phòng, chống tham nhũng đƣợc các đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện; chƣa phát hiện các hành vi, vụ việc tham nhũng tại các đơn vị đƣợc 

kiểm tra. 

Công tác đẩy mạnh chuyển đổi số trong GD&ĐT, gắn với đổi mới công tác 

quản lý, đổi mới phƣơng pháp dạy và học. 

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin: Duy trì có hiệu quả hệ thống thƣ điện tử 

và hệ thống cổng thông tin của ngành trong việc trao đổi các văn bản, đăng tải tin 

tức và công tác công khai. 

100% trƣờng học đƣợc kết nối Internet đƣờng truyền cáp quang tốc độ cao đáp 

ứng cơ bản các hoạt động của nhà trƣờng. Nhiều trƣờng đã quan tâm đầu tƣ máy  

chiếu, tivi, máy tính cho các lớp học để ứng dụng CNTT trong dạy học. 
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Tiếp tục khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống 

VNEDU. 

Các CSGD phổ thông triển khai thực hiện dạy học trực tuyến trên nền tảng 

Microsoft Team do Sở GD&ĐT cấp tài khoản
22

. 

+ Trên cơ sở kho dữ liệu ngành đã đƣợc số hóa, đơn vị đã thực hiện chuyển 

đổi số các nội dung: Sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ đăng bộ, sổ chủ 

nhiệm, sổ liên lạc điện tử), quản lý và thực hiện chuyển trƣờng, kiểm định chất 

lƣợng giáo dục, tuyển sinh đầu cấp, quản lý kết quả tốt nghiệp THCS. 100% các 

CSGD đã thực hiện ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - 

iOffice. 

+ Tiếp tục triển khai quản lý, sử dụng kế hoạch chăm sóc, nuôi dƣỡng, giáo 

dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

Phòng và các đơn vị tiếp tục tăng cƣờng công tác thông tin, truyền thông, phối 

hợp với cơ quan báo, đài trên địa bàn truyền thông về các chủ trƣơng, chính sách 

mới của ngành và kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, của tỉnh, thành phố về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

nhất là truyền thông về thực hiện Chƣơng trình GDPT 2018 đối với lớp 2, lớp 6, về 

các hoạt động lớn của ngành, về gƣơng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 

quản lý, giảng dạy và học tập; tăng cƣờng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, 

bức xúc để xã hội, ngƣời dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho 

ngành. 

Công tác thi đua, khen thƣởng của ngành đƣợc thực hiện kịp thời, đảm bảo 

nguyên tắc, quy trình theo các quy định hiện hành. Công tác tổ chức bình xét khen 

thƣởng đƣợc thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, khách 

quan. Việc khen thƣởng đã bám sát tiêu chuẩn, đối tƣợng, thủ tục hồ sơ theo quy 

định. Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh cuộc vận động và các phong trào thi 

đua yêu nƣớc trong toàn ngành; các đơn vị trƣờng học tích cực hƣởng ứng phong 

trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” và đợt thi đua 

cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” bằng nhiều hình thức phù hợp, sáng tạo, 

hiệu quả, thiết thực, tạo đƣợc động lực, khí thế trong thi đua thực hiện tốt các nhiệm 

vụ đƣợc giao. Năm học 2021-2022, có 04 tập thể, 25 nhà giáo, 18 học sinh đề nghị 

                                                 
22

 Tổng số tài khoản đƣợc cấp 8.071. Trong đó tài khoản giáo viên: 397, tài 
khoản học sinh: 7.674. 
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các cấp tặng giấy khen có thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo 

trong quản lý, giảng dạy và học tập”. 

 

d  Hạn chế và nguyên nhân 

 Ngƣời làm công tác pháp chế, công tác kiểm tra không phải cán bộ chuyên 

trách, thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ vẫn còn rất lúng túng. 

 Việc đánh giá hiệu quả, chất lƣợng của công tác pháp chế còn định tính, chƣa 

có tiêu chí định lƣợng để đánh giá chất lƣợng công tác pháp chế. Việc kiểm tra các 

cơ sở giáo dục đôi khi chƣa đúng theo kế hoạch do công việc chồng chéo, khối 

lƣợng công việc nhiều. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả nổi bật 

Phòng đã chủ động, tích cực tham mƣu cho Thành ủy, UBND thành phố ban 

hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai thực hiện 

chƣơng trình giáo dục GDPT mới. Công tác chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT đến các cơ 

sở giáo dục có sự thống nhất, đồng bộ, nhiệm vụ năm học 2021 -2022 đƣợc triển 

khai đảm bảo theo hƣớng dẫn của ngành và sự chỉ đạo của UBND thành phố. 

Mạng lƣới trƣờng, lớp đƣợc sắp xếp phù hợp với yêu cầu thực tiễn; cơ sở vật 

chất, trang thiết bị các trƣờng học cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tích cực 

tham mƣu với UBND thành phố mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các 

CSGD phổ thông để thực hiện dạy học lớp 2, 6 theo CT GDPT 2018. Bên cạnh đó, 

tham mƣu sửa chữa kịp thời cho một số trƣờng khi cơ sở vật chất trƣờng, lớp học đã 

bị xuống cấp. 

Các cơ sở giáo dục tích cực về đổi mới phƣơng pháp dạy học, đổi mới kiểm 

tra đánh giá, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới; tăng cƣờng tổ chức phụ đạo học sinh 

yếu kém, bồi dƣỡng học sinh khá giỏi; quan tâm nâng cao chất lƣợng giáo dục đạo 

đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; công tác xây dựng cảnh quan môi trƣờng 

giáo dục an toàn, dân chủ, thân thiện trong các trƣờng học tiếp tục đƣợc duy trì thực 

hiện hiệu quả. 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch giáo dục của các trƣờng cơ 

bản bám sát nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tiễn của địa phƣơng, đơn vị; chỉ 

đạo các đơn vị thay đổi phƣơng án dạy học kịp thời, phù hợp với thực tế và diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19. 
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Đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục tiếp tục đƣợc quan tâm bồi dƣỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dƣỡng triển khai Chƣơng trình GDPT 2018 để kịp 

thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham mƣu phân công, bố trí giáo viên dạy học các 

môn chuyên biệt trên địa bàn thành phố một cách hợp lý và phù hợp với thực tiễn. 

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chƣơng trình, SGK đối với lớp 1, lớp 2 

và lớp 6 đã đƣợc thực hiện nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn địa phƣơng, đơn vị; 

việc tổ chức dạy và học trong các nhà trƣờng cơ bản đáp ứng yêu cầu; chất lƣợng 

giáo dục đảm bảo mục tiêu đề ra. 

Chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trƣờng, 

tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm trƣờng để có những nắm bắt và chỉ đạo kịp 

thời. Tổ chức có hiệu quả các chuyên đề cấp thành phố, đặc biệt quan tâm thực hiện 

sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học đối với các môn học lớp 2, 6 trong 

Chƣơng trình GDPT 2018.\ 

Phối hợp với cơ quan, cơ sở y tế địa phƣơng triển khai thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và tổ chức tiêm vacxin phòng 

chống dịch cho nhà giáo, CBQL, nhân viên và học sinh theo quy định. 

Chất lƣợng giáo dục các cấp học tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công 

tác PCGD, XMC tiếp tục đƣợc duy trì, giữ vững và nâng cao. 

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, 

quản lý giáo dục và thực hiện số hóa dữ liệu, chuyển đổi số trong các CSGD đƣợc 

đẩy mạnh. 

Công tác kiểm tra đƣợc thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nƣớc trong lĩnh vực GD&ĐT; công tác XHH giáo dục tiếp tục 

đƣợc quan tâm thực hiện. 

Các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành đƣợc triển khai theo hƣớng 

thiết thực, hiệu quả, góp phần khích lệ cán bộ, giáo viên, học sinh vƣơn lên, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh, nhà giáo, CBQL và 

nhân viên ngành Giáo dục. 

Các trƣờng học đạt chuẩn quốc gia duy trì giữ vững các tiêu chí của trƣờng 

Chuẩn quốc gia theo quy định; công tác thƣ viện thiết bị đƣợc quan tâm. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Một số giáo viên còn gặp khó khăn, lúng túng trong tổ chức các hoạt động 

dạy học các môn học lớp 2, 6 do là năm đầu tiên thực hiện dạy học chƣơng trình 
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GDPT 2018 đối với lớp 2, 6; trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng không 

giống nhau. 

Các CSGD phổ thông gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ nhà giáo 

thực hiện Chƣơng trình GDPT 2018 do biên chế đƣợc giao chƣa đủ theo định mức 

quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy ở một số 

CBQL, GV còn hạn chế. 

Việc chỉ đạo đổi mới phƣơng pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh ở một 

số đơn vị chƣa mang lại hiệu quả cao. Kết quả hoạt động của một số tổ, nhóm 

chuyên môn ở một số trƣờng chƣa thật sự thiết thực, hiệu quả, nhất là việc tổ chức 

sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, việc đánh giá, phân tích giờ dạy 

chƣa sâu. 

Một số ít cán bộ quản lý chƣa thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao cho chuyên 

môn. Một số giáo viên cốt cán, tổ trƣởng chuyên môn chƣa phát huy tốt vai trò 

trong việc hỗ trợ thực hiện đổi mới phƣơng pháp, kỹ thuật, hình thức tổ chức dạy 

học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn. 

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, hoạt động hƣớng nghiệp, trải 

nghiệm; tổ chức các phong trào; tổ chức kiểm tra nội bộ ở các đơn vị gặp khó khăn 

và hiệu quả không cao do dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp nên ít nhiều 

cũng ảnh hƣởng đến kế hoạch hoạt động của các CSGD. 

Việc xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia chƣa đảm bảo theo kế hoạch. 

Việc tham mƣu thực hiện chế độ đối với giáo viên dạy lớp có học sinh khuyết 

tật học hòa nhập còn chậm so với quy định. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ của 

ngành, đảm bảo khoa học, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phƣơng, 

đơn vị. Quan tâm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành. 

Làm tốt công tác tham mƣu với cấp ủy, chính quyền địa phƣơng về công tác 

giáo dục và đào tạo trong đơn vị. 

Tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục 

và đào tạo, trong đó coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng đội ngũ, đảm bảo có đủ 

cơ cấu, số lƣợng, có năng lực và trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có phẩm chất đạo 

đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với nghề; thực hiện đa dạng 

hóa các hình thức, phƣơng pháp dạy học, tăng cƣờng tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm, đổi mới kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục phổ thông. 
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TRƢỞNG PHÕNG 

 

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, đạo đức, lối 

sống, giáo dục đạo đức nghề nghiệp nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ 

CBQL và giáo viên, nhân viên. 

Quan tâm xây dựng cảnh quan, môi trƣờng giáo dục lành mạnh, an toàn, thân 

thiện; thƣờng xuyên làm tốt công tác thi đua khen thƣởng. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục 

và đào tạo. Duy trì tốt hệ thống hồ sơ công việc, thƣ điện tử, cổng thông tin điện tử, 

sử dụng các phần mềm: xét TN THCS, hỗ trợ kiểm định chất lƣợng giáo dục, 

csdl.moet.edu.vn, vnedu.vn, PCGD - XMC, tuyển sinh đầu cấp... 

Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của địa phƣơng, đơn vị thực hiện tốt các 

hoạt động xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2022-2023 (có 

bản gốc  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Sở GD&ĐT 

Xem xét, đề xuất với UBND tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các nhóm trẻ 

độc lập tƣ thục (tiền thuê đất, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học tối thiểu) và 

hỗ trợ lƣơng, đóng bảo hiểm cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong các cơ sở 

giáo dục mầm non. 

2. Đối với UBND thành phố 

Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn của địa phƣơng để thực hiện đầu tƣ CSVC 

cho giáo dục. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022 

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Phòng GD&ĐT 

thành phố Bắc Kạn./. 

Nơi nhận: Gửi bản điện tử: 

- Sở GD&ĐT Bắc Kạn; 

- TT Thành ủy, HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- VP HđNd - UBND Thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Các bộ phận Phòng GD&ĐT; 

- Các trường MN, TH, THCS và TTHTCĐ; 

-  Lưu: VT, KHTH (Thnh). 
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1.3. Tỉnh Lạng Sơn 

1.3.1. Báo cáo tổng kết của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn 

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 250  /BC-PGDĐT 

 

Tràng Định, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  

Tổng kết lĩnh vực giáo dục trung học năm học 2021-2022 

 

Thực hiện công văn số 1360/SGDĐT-GDTrH, ngày 17 tháng 5 năm 2022 của 

Sở GDĐT, về việc hƣớng dẫn báo cáo tổng kết lĩnh vực Giáo dục trung học năm 

học 2021-2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo Tràng Định báo cáo tổng kết lĩnh vực 

GDTrH năm học 2021-2022 nhƣ sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 - 2022 

1. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19 đảm bảo trƣờng học an toàn 

Phòng GDĐT chỉ đạo đơn vị trƣờng chủ động triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của Sở GDĐT và của các cấp, các ngành về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thƣờng xuyên đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, vận động CBGVNV, HS cài 

đặt, sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone, thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang 

- khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế; Phát huy tinh thần tƣơng 

thân tƣơng ái, ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch của huyện.  

 Kết quả: 26/26 đơn vị trƣờng đã thực hiện tự đánh giá về AN TOÀN Covid-

19 đạt tỷ lệ 100%. Đến thời hiện tại trên địa bàn huyện Tràng Định có số lƣợt giáo 

viên THCS bị F0: 259, Số học sinh THCS có dịch tễ F0:1307; Tổng số học sinh 

thuộc diện tiêm: 3.435, tiêm mũi 1: 2.858/3435 (83,2%); tiêm mũi 2: 2.472/ 3.435  

(72%%); chƣa tiêm mũi nào: 478/3435 (13,9%). 

Những khó khăn, hạn chế: Việc phòng chống Covid-19 gặp nhiều khó khăn, 

trong năm học có giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19. Nhiều đơn vị trƣờng phải 

thực hiện dạy học trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện đang bùng phát. 
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Nguyên nhân: Do dịch covid-19 có diễn biến phức tại tại một số thời điểm, 

nên học sinh phải chuyển học trực tuyến. Nhiều lớp có số học sinh trên 1 lớp đông 

(trên 40 học sinh), diện tích phòng học nhỏ hẹp (thiết kế cho tiểu học) nên chỗ ngồi 

giữa các học sinh không đủ khoảng cách theo hƣớng dẫn.  

2. Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn, dạy học thích 

ứng, an toàn trong điều kiện bình thƣờng mới 

2.1. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng 

yêu cầu của tổ chức dạy học trong điều kiện bình thường mới 

Phòng Giáo dục triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo hƣớng dẫn của Bộ, Sở; 

Công văn Số 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo; 

Công văn Số  2613/BGDĐT-GDTrH, ngày 23/6/2021 của BGDĐT giáo dục trung 

học V/v: Triển khai thực hiện chƣơng trình giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

Công văn số 2395/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/8/2021 của Sở GDĐT giáo dục trung 

học. V/v hƣớng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trƣờng năm 

học 2021-2022; Công văn số 2493/SGDĐT-GDTrH ngày 24/08/2021 V/v hƣớng 

dẫn xây dựng kịch bản tổ chức dạy học ứng phó với tình hình diễn biến dịch 

COVID 19 năm học 2021-2022; Công văn số 4040/BGDĐT – GDTrH, ngày 

16/9/2021 của BGDĐT Giáo dục trung học, v/v hƣớng dẫn thực hiện Chƣơng trình 

GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022... Căn cứ 

vào kế hoạch thời gian năm học, các đơn vị trƣờng rà soát nội dung chƣơng trình, 

xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chƣơng trình. Hiệu trƣởng các đơn vị trƣờng 

tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chƣơng trình của từng 

môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, 

hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phƣơng bảo đảm tổng số 

tiết/năm học quy định trong chƣơng trình. Chƣơng trình mỗi môn học ở mỗi khối 

lớp đƣợc bố trí phù hợp trong cả năm học. Các nhà trƣờng chủ động bố trí thời gian 

thực hiện chƣơng trình bảo đảm tính khoa học, sƣ phạm, không gây áp lực đối với 

học sinh. 

Các nhà trƣờng căn cứ tiến độ dạy học đang thực hiện và khả năng dự báo 

diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phƣơng để cập nhật, điều chỉnh kế hoạch giáo 

dục, tiến độ dạy học theo hƣớng dạy học tăng thời lƣợng, đẩy nhanh thực hiện nội 

dung dạy học cốt lõi theo hình thức trực tiếp. Trong quá trình thực hiện, đảm bảo 

các tiết học đan xen giữa các tiết dạy lý thuyết mới với các tiết ôn tập, bài tập, luyện 

tập theo tỉ lệ cân đối, phù hợp bám theo các văn bản hƣớng dẫn của Bộ GDĐT, Sở 
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GDĐT và khả năng tiếp thu của học sinh. Trong quá trình dạy học các đơn vị 

trƣờng thƣờng điều chỉnh kế hoạch giáo dục, tiến độ dạy học theo hƣớng tận dụng 

“khoảng thời gian vàng” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung dạy học cốt lõi 

theo hình thức trực tiếp.  

+ Kết quả thực hiện: Kế hoạch bộ môn của tổ nhóm xây dựng đƣợc nhà trƣờng 

phê duyệt. Kế hoạch giáo dục nhà trƣờng của 26/26 đơn vị trƣờng đƣợc Phòng 

GD&ĐT thẩm định và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận lần 1 trƣớc 

ngày 5/9/2021, thẩm định và xác nhận lần 2 trƣớc ngày 02/10/2021. 

+ Những khó khăn, hạn chế: Việc tính toán sắp xếp môn học, tiết học của 

một số đơn vị trƣờng trong kế hoạch còn chƣa hợp lí; Một số đơn vị trƣờng gặp 

khó khăn trong việc xây dựng Kế hoạch bộ môn GDCD, công nghệ. 

+ Nguyên nhân: Còn có một số cán bộ quản lý có lúc, có nơi, chƣa quan tâm 

chỉ đạo sát sao trong công tác chuyên môn; Giáo viên dạy môn GDCD, Công nghệ 

tại một số đơn vị trƣờng không đúng chuyên môn đƣợc đào tạo. 

2.2.  Việc xây dựng kịch bản tổ chức dạy học ứng phó với tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh COVID 19  

 Thực hiện công văn số 2493/SGDĐT-GDTrH ngày 24/08/2021 V/v hƣớng dẫn 

xây dựng kịch bản tổ chức dạy học ứng phó với tình hình diễn biến dịch COVID 19 

năm học 2021-2022; Công văn số 4040/BGDĐT – GDTrH, ngày 16/9/2021 của 

BGDĐT Giáo dục trung học, v/v hƣớng dẫn thực hiện Chƣơng trình GDPT cấp 

THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022; Thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2021-2022, nhằm chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động dạy học và 

giáo dục trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID 19, Phòng GDĐT chỉ đạo 

các đơn vị xây dựng kịch bản tổ chức dạy học ứng phó với tình hình diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh trong năm học 2021-2022 với các nội dung: Các đơn vị trƣờng 

nghiên cứu kỹ về điều kiện CSVC nhà trƣờng, khả năng ứng dụng CNTT của GV, 

số lƣợng học sinh đủ điều kiện học trực tuyến, số lƣợng học sinh không đủ điều 

kiện học trực tuyến,  để bố trí dạy trực tuyến cho thích hợp. Chuẩn bị cho việc 

phòng chống dịch bệnh khi học sinh vẫn đến trƣờng (nội quy, quy định, tuyên 

truyền, cơ sở vật chất…). Chuẩn bị cho phƣơng án khi học sinh không thể đến 

trƣờng: Khảo sát điều kiện học trực tuyến của học sinh. Công tác bồi dƣỡng, phân 

công, hƣớng dẫn giáo viên dạy học trực tuyến. Hƣớng dẫn học sinh làm quen với 

việc học trực tuyến, học từ xa. Các trƣờng tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy 

học trực tiếp (khoảng 10% nội dung). Cách thức quản lý, hồ sơ quản lý dạy học trực 
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tuyến, dạy học từ xa (xây dựng thời khóa biểu, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của 

HS…) Xây dựng các tình huống cụ thể và các phƣơng án xử lí, cách thức tổ chức 

thực hiện đối với từng bộ phận phụ trách nhà trƣờng cần phải làm gì từ Ban giám 

hiệu, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. 

 Kết quả: 26/26 đơn vị trƣờng xây dựng kịch bản tổ chức dạy học ứng phó với 

tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh xây dựng đƣợc nhà trƣờng phê duyệt. 

Kịch bản của 26/26 đơn vị trƣờng đƣợc Phòng GD&ĐT thẩm định và lãnh đạo Phòng 

Giáo dục và Đào tạo xác nhận trƣớc 05/09/2021.  

- Khó khăn, hạn chế:  Khi dịch bệnh bùng phát, các trƣờng thực hiện dạy học trực 

tuyến còn có nhiều khó khăn, do đƣờng truyền mạng không ổn định. Và việc học trực 

tuyến ban ngày gặp khó khăn do bố mẹ các em phải đi làm nên một số em học sinh 

không có thiết bị để học. Một số học sinh chƣa trang bị đƣợc điện thoại thông minh. 

- Nguyên nhân: Một số đơn vị thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn giao 

thông đi lại không thuận lợi,  nhiều nơi trên địa bàn xã không liên lạc đƣợc bằng 

điện thoại; một số nơi có mạng điện thoại, mạng Intrenet (dùng sim phát Wife, 3G) 

nhƣng tín hiệu kém, chƣa thông suốt; Mặt khác do đời sống ngƣời dân còn nhiều 

khó khăn nên chƣa trang bị đƣợc điện thoại thông minh, một số phụ huynh không 

sử dụng mạng zalo, nhiều nơi mạng kém khó liên. Một số phụ huynh chƣa quan tâm 

đến việc học trực tuyến của con em mình. 

2.3. Việc tổ chức dạy học trực tuyến, tổ chức, tham gia các giờ học kết nối 

Ngay từ đầu năm học, Phòng GDĐT chỉ đạo 100% các đơn vị trƣờng thực 

hiện “Trƣờng học kết nối”, “giờ học kết nối”, “dạy học trực tuyến”. 100% các 

trƣờng xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến một số tiết ôn tập, luyện tập kết hợp 

với dạy học trực tiếp lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trƣờng và kế hoạch 

giáo dục môn học. Tổ chức ít nhất 01 hội thảo/1 học kì về hƣớng dẫn học sinh 

phƣơng pháp tự học, phƣơng pháp học trực tuyến, hƣớng dẫn học sinh học qua 

truyền hình, qua cổng thông tin điện tử của Ngành phục. Tháng 10/2021, Phòng 

GDĐT đã ban hành văn bản phối hợp với PGD Thành Phố, PGD Cao Lộc, PGD 

Chi Lăng, PGD Hữu Lũng, PGD Lộc Bình thực hiện sinh hoạt chuyên môn kết nối, 

giờ học kết nối. Tháng 4/2022, Phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Cao Lộc, Phòng 

GD&ĐT huyện Văn Quan, Phòng GD&ĐT huyện Văn Lãng tổ chức và tham gia 

các giờ học kết nối. 

+ Kết quả thực hiện: 26/26 đơn vị trƣờng đã tổ chức và tham gia dạy học trực 

tuyến, giờ học kết nối. Tổng số tiết dạy học trực tuyến: 9769 tiết (Toán:1992 tiết, 
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Văn: 1927 tiết, Lý: 495 tiết, Hóa: 419 tiết, Sinh: 658 tiết, Sử: 516 tiết, Địa: 640 tiết, 

Tiếng Anh: 1400 tiết, Tin: 449 tiết, GDCD: 395 tiết, Công nghệ: 343 tiết, Thể dục: 

118 tiết, Mĩ thuật: 238 tiết, Âm nhạc: 179 tiết). Tổ chức giờ học kết nối (do trƣờng 

tổ chức dạy): Số tiết tổ chức giờ học kết nối: 48 tiết, số giáo viên dạy giờ học kết 

nối: 45 giáo viên, số lƣợt học sinh tham gia học: 1409 lƣợt. Giờ học kết nối (do các 

trƣờng khác tổ chức): Số tiết tham gia: 199 tiết, số lƣợt học sinh tham gia: 1517 

lƣợt. 156 giáo viên đã tham gia giờ học kết nối, sinh hoạt chuyên môn kết nối 4 bộ 

môn (Toán, Văn, Hóa, Sinh) với PGD Lộc Bình. 174 cán bộ, giáo viên và 470 lƣợt 

học sinh tổ chức thực hiện và tham gia giờ học kết nối với PGD Cao Lộc, PGD Văn 

Quan, PGD Văn Lãng các bộ môn Toán 9, Văn 9, Tiếng Anh 9 (công tác ôn thi vào 

10 THPT) và môn Toán 6, Văn 6, Tiếng Anh 6, Môn Lịch sử và Địa lý 6, môn 

KHTN (phân môn Vật lý). 

 - Khó khăn, hạn chế: Đôi khi âm, thanh hình ảnh chƣa đƣợc rõ nét, giáo viên 

chƣa tƣơng tác đƣợc nhiều với các học sinh tại các điểm cầu. 

 - Nguyên nhân: Do đƣờng truyền đôi khi chƣa đƣợc đảm bảo, dẫn đến việc 

tƣơng tác giữa giáo viên và học sinh chƣa đƣợc nhịp nhàng. 

2.4. Việc thực hiện việc đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học 

Các đơn vị trƣờng thực hiện đổi mới phƣơng pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá 

theo hƣớng phát triển phẩm chất, năng lực học  sinh theo công văn 5512, 2613 của 

Bộ, CV 2395 của Sở GDĐT. Giáo viên áp dụng linh hoạt các nội dung bồi dƣỡng 

về đổi mới phƣơng pháp, kĩ thuật dạy học (mô đun 2) vào giảng dạy hàng ngày. 

Giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự 

án dạy học; vận dụng, sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phƣơng pháp, hình thức 

dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học với các chủ đề 

xây dựng nhƣ: Dạy học tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề, nghiên cứu bài học, 

bàn tay nặn bột, thực hiện các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, các hoạt động 

dạy học gắn liền với trải nghiệm. 

+ Kết quả thực hiện:  Số tiết chủ đề dạy học đƣợc thực hiện: 84, số học sinh 

tham gia: 2369, số giáo lƣợt viên tham gia: 218 với các chủ đề nhƣ: Tìm hiểu các lễ 

hội, trò chơi dân gian ở địa phƣơng; Làm chất chỉ thị màu từ rau, củ, quả; Phao bơi 

tự chế ( từ các nguyên liệu tái chế nhƣ chai nhựa, săm xe,...); Dụng cụ tách và trồng 

cây con; Pha chế dung dịch rửa tay khô; Thực hành làm sữa chua; Chế tạo chiếc Bè 

nổi; Đúc nến từ sáp đã qua sử dụng; Làm nấm từ bã cây thạch đen; Thiết kế sáo 

trúc; Chế biến món ăn không sử dụng nhiệt; Trồng rau mầm bằng nƣớc; Chế tạo mô 



259 

 

hình đàn tính; Chế tạo nƣớc lau sàn nhà từ sả, chanh; Làm bánh trôi ngũ sắc; Làm 

chất chỉ thị màu từ rau, củ, quả; Cách sử dụng tre nứa làm các sản phẩm gia đình ...; 

Số buổi thực hiện hoạt động trải nghiệm trong nhà trƣờng: 44 buổi, số giáo viên 

tham gia: 323, số lƣợt học sinh tham gia: 3435; Số buổi thực hiện hoạt động trải 

nghiệm ngoài nhà trƣờng: 28 buổi, số giáo viên tham gia: 175, số lƣợt học sinh 

tham gia: 1203 với các nội dung nhƣ: Trải nghiệm xem mô hình nuôi dê ở thôn Nà 

Khau; thăm mô hình làm đồ gỗ ở thôn Nà Đon; Trồng hoa trong khuôn viên trƣờng; 

Trang trí lớp học; Chao bánh phồng; Thi vẽ tranh về biển đảo và chú bộ đội; Làm 

mâm ngũ quả; sử dụng cây lá giang làm nƣớc chua, trong làm đậu phụ; Quét dọn, 

dâng hƣơng tƣởng nhớ các anh hùng liệt lĩ tại Nghĩa trang Bông Lau và đài tƣởng 

niệm Chiến thắng Bông Lau... 

- Khó khăn, hạn chế: Do dịch covid-19 nhiều thời điểm còn có diễn biến phức 

tạp, nên nhiều đơn vị chƣa tổ chức đƣợc nhiều hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch 

cho học sinh, mặc dù thời điểm cuối năm đã cố gắng thực hiện. 

- Nguyên nhân: Do dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, nên một số hoạt 

động bị ảnh hƣởng. 

2.5. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị trƣờng thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại 

học sinh, xây dựng quy định lấy điểm của nhà trƣờng theo thông tƣ 26/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/8/2020, thông tƣ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh 

giá, xếp loại học sinh theo Thông tƣ số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của 

Bộ GD&ĐT; thông tƣ 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GD&ĐT, thông 

tƣ quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thực hiện 

có hiệu quả các hình thức, phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thƣờng xuyên và 

đánh giá định kì. Các nhà trƣờng chủ động tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, 

hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hƣớng phát triển năng 

lực để bổ sung cho ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra. Thực hiện việc kiểm 

tra, đánh giá thƣờng xuyên đối với học sinh trong quá trình dạy học thông qua các 

hình thức vấn đáp, thuyết trình, báo cáo sản phẩm học tập, thực hành, thí nghiệm 

…Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực 

tuyến theo quy định, đảm bảo chất lƣợng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách 

quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.  

- Kết quả: Phân loại chính xác đối tƣợng học sinh, so sánh đƣợc với mục tiêu 

giáo dục đặt ra. Học sinh có ý thức trong việc kiểm tra và tự kiểm tra trong học tập.  
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Học sinh ôn tập cho các bài kiểm tra định kì bám sát ma trận, đặc tả đề. 

-  Khó khăn, hạn chế: Thời gian đầu năm học, các đơn vị trƣờng còn lúng túng 

trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh, đặc biệt là đối với bộ môn KHTN, Lịch sử 

và Địa lý...  

- Nguyên nhân: Do năm đầu tiên triển khai chƣơng trình GDPT mới lớp 6 và 

thực hiện kiểm tra, đánh giá theo thông tƣ 22/2021/TT-BGD&ĐT, nên bƣớc đầu 

thực hiện, các trƣờng còn có lung túng. 

2.6. Triển khai thực hiện giáo dục định hướng STEM  

Phòng GD&ĐT đã ban hành văn bản số 685/PGDĐT ngày 6/10/2021 V/v 

Hƣớng dẫn triển khai giáo dục STEM và tổ chức cuộc thi thiết kế chủ đề bài giảng 

chủ đề STEM năm học 2021-2022. Các đơn vị trƣờng khuyến khích giáo viên xây 

dựng kế hoạch bài học (soạn giảng) theo hƣớng tăng cƣờng, phát huy tính chủ động, 

tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các 

hoạt động học để thực hiện cả ở trong lớp và ngoài lớp học. Khuyến khích các 

trƣờng thực hiện giáo dục tích hợp khoa học- công nghệ-kĩ thuật-toán (STEM); Chú 

trọng rèn luyện cho học sinh phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận 

dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; 

dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực 

hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết 

luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Tổ chức truyền thông về giáo dục STEM 

bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhƣ tuyên truyền thông qua  các buổi họp 

Chi bộ, họp Hội đồng, họp tổ chuyên môn, qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải 

nghiệm STEM, thi KHKT, thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thi sáng tạo kỹ 

thuật, thông qua mạng xã hội facebook, zalo. 

Kết quả: Các đơn vị trƣờng tổ chức thi thiết kế bài giảng chủ đề STEM cấp 

trƣờng, lựa chọn mỗi trƣờng ít nhất 02 sản phẩm có chất lƣợng dự thi cấp huyện. 

Kết quả có 37 sản phẩm dự thi cấp huyện, trong đó đạt 02 giải nhì; 05 giải ba và 21 

giải khuyến khích. Phòng GD&ĐT đã lựa chọn đƣợc 05 sản phẩm có chất lƣợng để 

dự thi cấp tỉnh. Số tiết chủ đề dạy học STEM đã thực hiện: 125, số học sinh tham 

gia: 1072, số giáo viên tham gia: 108, với các nội dung nhƣ: Stem làm đèn lồng; 

Quy trình trồng rau mầm bằng nƣớc; Làm chất chỉ thị màu từ rau, củ, quả; Ứng 

dụng thực tế của tam giác cân; Môi trƣờng truyền âm; Pha chế nƣớc lau nhà hƣơng 

chanh; Thiết kế dụng cụ gieo rau mầm không cần đất; Cách làm nấm từ bã thải cây 

thạch đen; Làm quỳ tím từ nguyên liệu sẵn có bằng nem cuốn; Virut và biện pháp 

phòng tránh các bệnh virut… 
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Những khó khăn, hạn chế: Số chủ đề STEM, số tiết dạy STEM chƣa thực hiện 

đƣợc nhiều. Giáo viên còn gặp khó khăn khi vận dụng kiến thức liên môn để phân 

tích các yếu tố trong bài dạy STEM. Một số trƣờng chƣa tổ chức đƣợc CLB STEM. 

Nguyên nhân: Dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng ảnh hƣởng đến việc thực 

hiện dạy học STEM. Giáo viên còn khó khăn trong việc tìm ra các chủ đề mang tính 

mới. Một số giáo viên chƣa thực sự dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về dạy 

học STEM. 

2.7. Đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn; Sinh 

hoạt chuyên môn theo cụm; công tác kiểm tra, dự giờ, thăm lớp của BGH và các 

tổ chuyên môn  

Các đơn vị trƣờng tăng cƣờng công tác quản lý việc tổ chức sinh hoạt chuyên 

môn của các tổ bộ môn trong đó đặc biệt quan tâm tới việc kiểm tra thực hiện quy 

trình các bƣớc sinh hoạt chuyên môn. Các tổ chuyên môn thực hiện đa dạng hoá 

hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn, kết hợp linh hoạt giữa nội dung hành chính 

với nội dung chuyên môn trong buổi sinh hoạt trong đó ƣu tiên nhiều hơn cho nội 

dung chuyên môn. Khuyến khích sự chủ động tìm tòi, sáng tạo của giáo viên. Phát 

huy vai trò hoạt động nhóm trong việc thực hiện nghiên cứu bài học, sinh hoạt 

chuyên đề tại tổ chuyên môn từ đó xây dựng tổ chuyên môn thành môi trƣờng học 

tập của giáo viên.  

Phòng GD đã ban hành văn bản số 599/PGDĐT, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

V/v tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm và cụm bộ môn năm học 2021-2022; 

Tổng toàn cấp có 26 đơn vị trƣờng đƣợc chia làm 04 cụm chuyên môn và 14 cụm 

chuyên môn theo bộ môn ( Cụm CM Tiếng Anh; Âm nhạc, đoàn đội; Mĩ thuật; 

GDCD; Lịch sử và Địa lý; Ngữ văn; Toán-Lý; Hóa-Sinh; KHTN; Công nghệ; Thể 

dục; Tin học; Thƣ viện; Thiết bị); 03 cụm tƣ vấn, hỗ trợ triển khai thực hiện dạy học 

lớp 6. 

Ngay từ đầu năm học, các đơn vị trƣờng, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, dự giờ, thăm lớp, việc thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn. Đa dạng 

hoá các hình thức kiểm tra sinh hoạt chuyên môn của các nhà trƣờng. Tổ chức đánh 

giá, thông báo hiệu quả của các buổi sinh hoạt chuyên môn qua đó rút kinh nghiệm 

để nâng cao chất lƣợng công tác sinh hoạt.  

- Kết quả thực hiện:  

+ 18 cụm chuyên môn và 3 tổ tƣ vấn hỗ trợ triển khai thực hiện dạy học lớp 

6 đã xây dựng Kế hoạch, thực hiện sinh hoạt chuyên môn cụm đƣợc 36 lƣợt, tƣ 

vấn hỗ trợ triển khai thực hiện dạy học lớp 6 đƣợc 6 lƣợt, đã ban hành Thông báo 
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kết luận sau khi sinh hoạt. Với sự tham gia của 175 lƣợt CBQL, 1608 lƣợt giáo 

viên, thực hiện sinh hoạt các nội dung nhƣ: Dự giờ 3 môn: Toán, N.Văn, Tiếng 

Anh dạy theo chủ đề bồi dƣỡng học sinh giỏi lớp 9, thống nhất phƣơng pháp, kỹ 

năng lên lớp đối với học sinh có năng khiếu. Hội thảo trao đổi các chuyên đề hay 

và khó các bộ môn nhằm nâng cao chất lƣợng trƣờng trọng điểm và chất lƣợng 

mũi nhọn; Hội thảo nâng cao chất lƣợng ôn vào 10; Trao đổi cách thực hiện việc 

tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Trao đổi 

thảo luận cách thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh theo TT 22, 26; Sinh hoạt 

chuyên môn của tổ CM; Tổ chức thi đồ dùng dạy học; Thi thiết kê video bài giảng 

ở các bộ môn và việc áp dụng video bài giảng trong trƣờng học khi có dịch bệnh 

xảy ra; Thi rung chuông vàng; Trao đổi các phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, 

đánh giá học sinh lớp 6 năm học 2021-2022; Phƣơng án, kịch bản dạy học trực 

tiếp và trực tuyến để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống 

diễn biến của dịch Covid-19 đối với lớp 6; Việc thăm lớp dự giờ của BGH và tổ 

chuyên môn của nhà trƣờng đối với lớp 6.  

+ Số tiết dự giờ của Hiệu trƣởng: 947 tiết; Số tiết dự giờ của PHT: 615 tiết; Số 

tiết dự giờ của tổ chuyên môn: 1302 tiết. Số tiết xếp loại qua kiểm tra đột xuất, kiểm 

tra chuyên đề: 992 tiết (Xếp loại giỏi: 421 tiết; Khá: 537 tiết; Trung bình: 35 tiết; 

Yếu: 03 tiết). 

+ Số CBQL, giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, liên trƣờng 

với trƣờng THCS Lộc Bình: 156 ngƣời, với các nội dung nhƣ: dự giờ, rút kinh 

nghiệm chuyên đề ôn thi chọn học sinh giỏi 4 bộ môn Toán, Văn, Hóa, Sinh; Thảo 

luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác ôn thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh. 174 cán bộ, 

giáo viên và 470 lƣợt học sinh tổ chức thực hiện và tham gia giờ học kết nối với 

PGD Cao Lộc, PGD Văn Quan, PGD Văn Lãng các bộ môn Toán 9, Văn 9, Tiếng 

Anh 9 (công tác ôn thi vào 10 THPT) và môn Toán 6, Văn 6, Tiếng Anh 6, Môn 

Lịch sử và Địa lý 6, môn KHTN (phân môn Vật lý). 

+ Sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, liên trƣờng trong huyện: Số lƣợt sinh 

hoạt: 102 lƣợt, số giáo viên tham gia: 246, với các nội dung sinh hoạt nhƣ: Công tác 

ôn thi vào 10 THPT môn Toán, Văn, Tiếng Anh; Thảo luận, thống nhất về xây dựng 

ma trận đặc tả đề kiểm tra cuối kì II môn Lịch Sử&Địa Lí lớp 6; Nghiên cứu, thảo 

luận về lựa chọn sách giáo khoa lớp 7.  

-  Những khó khăn, hạn chế: Chất lƣợng một số buổi sinh hoạt tổ chuyên môn 

chƣa cao, nội dung sinh hoạt chƣa phong phú, một số buổi chuyên môn còn nặng về 

hành chính. Trong sinh hoạt tổ chuyên môn, còn một số giáo viên chƣa phát huy hết 
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tinh thần tập thể, không mang trách nhiệm xây dựng, còn ỷ lại. Một số cán bộ quản 

lý chƣa sát sao trong công tác kiểm tra việc thực hiện các Kết luận chuyên môn. 

Một số Kết luận chuyên môn chƣa đảm bảo chất lƣợng. 

- Nguyên nhân: Một số BGH nhà trƣờng chƣa sát sao, chƣa kịp thời, chƣa đôn 

đốc, định hƣớng, tƣ vấn nên chất lƣợng sinh hoạt của tổ chuyên môn còn thấp, 

nghèo về nội dung, chƣa quản lý chặt chẽ việc xây dựng và triển khai các kết luận 

chuyên môn của các tổ. 

2.8. Công tác kiểm tra nội bộ trường học. 

Phòng GDĐT đã ban hành hành kế hoạch số 520/KH-PGDĐT, ngày 

17/8/2021 về việc kiểm tra công tác đầu năm học 2021-2022 và ban hành Quyết 

định số 685/QĐ-PGDĐT, ngày 17/8/2021 về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công 

tác đầu năm học 2021-2022; công văn  số 616/PGDĐT-KTr ngày 17/9/2021 về việc 

hƣớng dẫn bổ sung công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục  từ năm học 2021-2022; 

công văn số 619/PGDĐT-TTr, ngày 17/9/2021 về việc hƣớng dẫn thực hiện công 

tác kiểm tra năm học 2021-2022; công văn số 640/KH-PGDĐT, ngày 21/9/2021 kế 

hoạch kiểm tra các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022; công văn số 749/KH - 

PGDĐT, ngày 21/10/2021 về việc kiểm tra, tƣ vấn công tác quản lý và tổ chức các 

hoạt động chuyên môn các trƣờng mầm non, tiểu học, THCS năm học 2021 – 2022 

theo hình thức trực tuyến,…. Chỉ đạo các trƣờng xây dựng kế hoạch thực hiện công 

tác kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 trình Lãnh đạo Phòng GDĐT phê duyệt và 

thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

Kết quả: Các đơn vị trƣờng đã thực hiện đúng các văn bản hƣớng dẫn của Bộ, 

Sở, Phòng GDĐT về kiểm tra nội bộ; thực hiện đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã xây 

dựng; lập đủ hồ sơ và quản lí hồ sơ kiểm tra nội bộ theo quy định. Phòng Giáo dục 

và Đào tạo đã thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các đơn vị theo đúng 

kế hoạch đã xây dựng, cụ thể: Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trƣởng trong việc 

thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục; thực hiện quy chế chuyên môn của giáo 

viên; công tác thu chi tài chính, công tác bán trú: 11 đơn vị; Kiểm tra đột xuất công 

tác kiểm định chất lƣợng giáo dục (KĐCLGD), trƣờng chuẩn quốc gia: 01 đơn vị; 

Kiểm tra đột xuất công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nƣớc năm 2021 và 

quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân năm học 2020-2021: 01 đơn 

vị; Kiểm tra thi học kỳ (cấp THCS) đối với 29 đơn vị, kiểm tra cuối kỳ (cấp TH) đối 

với 13 đơn vị; Kiểm tra đột xuất về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch và 

việc thực hiện kỷ luật kỷ cƣơng hành chính; công tác ôn tập vào 10: 04 đơn vị; 

Kiểm tra công tác đầu năm đối với 29 đơn vị; Kiểm tra các chuyên đề khác theo 
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hình thức trực tuyến: 15 đơn vị; Kiểm tra chuyên đề các trƣờng mầm non theo hình 

thức trực tiếp: 05 đơn vị; Kiểm tra, tƣ vấn KĐCL GD và công nhận trƣờng đạt 

chuẩn Quốc gia: 06 đơn vị. 

-  Những khó khăn, hạn chế: Một số biên bản kiểm tra nội bộ của các đơn vị 

trƣờng ghi chép còn chung chung, chƣa phản ánh đƣợc thực chất công kiểm tra nội 

bộ. Một số thông báo kiểm tra nội bộ hàng tháng của một số đơn vị chƣa cụ thể, chi 

tiết. Việc kiểm tra, đánh giá chuyên môn sâu còn gặp khó khăn đối với 1 số bộ môn. 

+  Nguyên nhân: Một số cán bộ quản lý đôi khi chƣa quan tâm sát sao đến nội 

dung ban hành thông báo kết quả kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc thực hiện theo kết 

luận của giáo viên. Đối với các trƣờng có cơ cấu nhỏ (3,4 lớp), đa số giáo viên 

không trùng chuyên môn (hầu nhƣ 1 giáo viên/ 1 bộ môn). 

2.9. Việc tiếp nhận, bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên. 

- 100% các đơn vị trƣờng, giáo viên đều xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị 

dạy học và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng, chú trọng rèn kỹ năng 

sử dụng TBDH cho học sinh, giúp học sinh phát huy sự tìm tòi, tính sáng tạo, dễ 

tiếp thu kiến thức.  

- Kết quả thực hiện: Để phục vụ cho việc dạy và học có hiệu quả tốt hơn, các 

đơn vị trƣờng đã sử dụng 218.985.000,đ (mua thiết bị bộ môn: 138.581.000,đ; mua 

thiết bị giáo dục thể chất: 62.324.000,đ, mua dụng cụ thí nghiệm, thực hành: 

9.031.000,đ, mua hóa chất: 9.048.000,đ) để mua đồ dùng, thiết bị dạy học, hóa chất, 

tranh ảnh; Giáo viên đã tự làm đƣợc 195 đồ dùng có ứng dụng tốt cho các giờ dạy; 

Nhân viên thiết bị tự làm đƣợc 34 đồ dùng dạy học, ứng dụng với môn Lịch sử và 

Sinh học. 

-  Những khó khăn, hạn chế: Một số thí nghiệm thực hiện không đƣợc thành 

công; Một số đồ dùng dạy học đã cũ không còn sử dụng đƣợc; Giáo viên dạy lớp 6 

phải tự sƣu tầm thiết bị, đồ dùng dạy học, khai thác đồ dùng dạy học cũ, khai thác 

các thí nghiệm ảo … 

- Nguyên nhân: Một số đồ dùng dạy học đã cũ không còn sử dụng đƣợc hoặc 

không còn đem lại kết quả nhƣ mong đợi. Một số giáo viên chƣa khai thác đƣợc 

triệt để đồ dùng dạy học. Thiết bị dạy học lớp 6 chƣơng trình mới đƣợc cấp muộn. 

2.10. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ 

thuật dành cho học sinh trung học  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trƣờng xây dựng kế hoạch về 

công tác Hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học năm 2021-2022 ngay từ khi kết 

thúc cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2020-2021. Thực hiện kiểm tra, tƣ vấn kết 
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hợp trong các đợt kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tƣ vấn kịp thời đối với 

các đơn vị trƣờng, cán bộ quản lí giáo viên tham gia hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu 

khoa học tham gia dự thi cấp huyện và cấp tỉnh. 

Tổng số đề tài đăng kí dự thi Khoa học kĩ thuật cấp huyện: 68 đề tài. Số đề tài 

chấm vòng 1: 68. Số đề tài chấm vòng 2: 14, Kết quả: Số đề tài đạt giải: 40, trong 

đó: 03 giải nhì; 11 giải ba; 26 giải khuyến khích. Ban tổ chức đã lựa chọn 04 dự án 

đăng kí dự thi cấp tỉnh, đạt 01 giải nhì, 01 giải tƣ cấp tỉnh. 

- Khó khăn, hạn chế: Kinh phí chi cho các đề tài nghiên cứu còn hạn hẹp. Số 

đề tài đạt giải chƣa nhiều. 

- Nguyên nhân: 

+ Việc thực hiện xã hội hóa để chi cho công tác hƣớng dẫn học sinh nghiên 

cứu khoa học là khó khăn.  

+ Năng lực của giáo viên và học sinh hạn chế do tính khoa học và hàm lƣợng 

khoa học cao. Các em học sinh lớp 8,9 còn nhỏ tuổi nên việc tham gia các cuộc thi 

KHKT mới chỉ là tiếp cận.  

+ Do đặc trƣng địa bàn vùng miền, học sinh dân tộc thiểu số thiếu sự tự tin, 

còn nhút nhát. Giáo viên hƣớng dẫn chƣa có nhiều kinh nghiệm, thiếu thời gian 

hƣớng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Học sinh chƣa có sự chủ động, 

độc lập trong công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật.  

2.11. Thực hiện dạy học tăng thời lượng 

Phòng GDĐT chỉ đạo 26/26 đơn vị trƣờng thực hiện rà soát, xây dựng lại 

chƣơng trình, điều chỉnh số tiết ở các tiết dạy khó, các tiết học quá dài và thêm các 

tiết ôn tập để củng cố kiến thức cho học sinh, bổ sung các chuyên đề, chủ đề phụ 

đạo, bồi dƣỡng học sinh, các tiết tăng thời lƣợng. Trong qua trình thực hiện phòng 

GDĐT đã kiểm tra việc dạy học tăng thời lƣợng lồng ghép với các cuộc kiểm tra 

công tác quản lí của Hiệu trƣởng. 

- Kết quả: Tổng số tiết tăng thời lƣợng: 2.795 tiết (Toán: 1030 tiết, Lý: 71 tiết, 

Hóa: 78 tiết, Sinh: 30 tiết, Văn: 888 tiết, Sử: 54 tiết, Địa: 48 tiết, Tiếng Anh: 572 

tiết và Thể dục: 24 tiết) 

- Những khó khăn, hạn chế: Số tiết dạy học tăng thời lƣợng chƣa đƣợc nhiều. 

Giáo viên Tiếng Anh tại các trƣờng liên cấp phải dạy từ lớp 1  đến lớp 9, một số 

giáo viên Tiếng Anh phải dạy liên trƣờng.  

- Nguyên nhân: Một số đơn vị trƣờng không đủ giáo viên theo biên chế đƣợc 

giao và không đủ cơ cấu bộ môn, giáo viên phải dạy nhiều tiết, phần lớn giáo viên 
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đã dạy vƣợt định mức, không có giáo viên nộp hồ sơ dạy hợp đồng. Giáo viên phải 

dạy liên trƣờng nhiều. 

2.12. Công tác chỉ đạo ôn thi tuyển sinh lớp 10  

-  100% các đơn vị trƣờng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác ôn tập 

cho học sinh lớp 9 từ đầu năm học để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 THPT, cam kết 

chất lƣợng thi vào 10 THPT. Phòng GD ban hành công văn số 727/PGDĐT ngày  

18/10/2021 v/v phối hợp sinh hoạt chuyên môn kết nối với PGD Thành Phố; công văn 

số 729/PGDĐT ngày  18/10/2021 v/v phối hợp sinh hoạt chuyên môn kết nối với 

PGD Cao Lộc; Công văn số 730/PGDĐT ngày  18/10/2021 v/v phối hợp sinh hoạt 

chuyên môn kết nối với PGD Chi Lăng; Công văn số 745/PGDĐT ngày  21/10/2021 

v/v Hội thảo công tác ôn thi chọn  học sinh giỏi và ôn thi vào 10 THPT môn Tiếng 

Anh; Công văn số 958/ PGDĐT ngày  27/12/2021 v/v đôn đốc thực hiện công tác ôn 

tập môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2021-2022; công văn số 454 /PGDĐT ngày  

22/5/2022  V/v Đôn đốc công tác ôn thi vào 10 THPT năm 2022; công văn số 

351/PGDĐT ngày  26/4/2022  V/v Khảo sát đăng kí ôn thi vào 10 THPT năm học 

2022-2023 với trƣờng THPT Tràng Định; công văn số 418 /PGDĐT ngày  

16/5/2022  V/v Dự giờ ôn thi vào 10 THPT năm học 2022-2023 tại trƣờng THPT 

Tràng Định … 

- Kết quả thực hiện công tác ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 THPT: Tính đến thời 

điểm hiện tại cấp THCS đã ôn tập đƣợc 3160 tiết, trong đó: 1103 tiết Toán, 1089 

tiết Văn và 958 tiết Tiếng Anh. Trƣờng THPT Tràng Định đã ôn đƣợc 890 tiết. Môn 

Tiếng Anh xây dựng đƣợc 15 bộ đề ôn luyện thi vào 10 THPT bám sát ma trận, đặc 

tả đề thi vào 10 THPT; Hƣớng dẫn dạy các kĩ năng nghe, nói, đọc viết, phƣơng 

pháp dạy phần bài tập ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng; Tổng hợp, phân loại các nội 

dung kiến thức có trong các đề thi vào 10 THPT từ năm học 2016-2017 đến năm 

học 2021-2022; Phân tích, đánh giá năng lực học sinh từ kết quả kiểm tra giữa kì, 

cuối học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 9 và xây dựng, điều chỉnh kế hoạch ôn tập các lớp 

cuối cấp dựa trên kết quả phân tích kết quả kiểm tra giữa kì, cuối kì I. 

-  Những khó khăn, hạn chế: Số tiết ôn tập cho học sinh lớp 9 chƣa đƣợc 

nhiều; Một số giáo viên còn hạn chế về chuyên môn sâu.  

- Nguyên nhân: Thiếu biên chế giáo viên; Trƣờng TH, THCS Hùng Sơn và 

trƣờng THCS Tân Tiến không có biên chế giáo viên Tiếng Anh (do giáo viên xin 

thôi việc), trƣờng TH, THCS Đội Cấn giáo viên Tiếng Anh nghỉ thai sản. Giáo viên 

các đơn vị trƣờng phải thực hiện dạy liên trƣờng cho 3 trƣờng trên. Đa số các 
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trƣờng liên cấp giáo viên phải dạy môn Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 9. Một số giáo 

viên chƣa dành thời gian đầu tƣ vào chuyên môn sâu. Do thời điểm dịch bệnh Covid 

19 kéo dài, nhiều lúc học sinh không thể tập trung học trực tiếp tại trƣờng đƣợc. 

2.13. Các giải pháp, mô hình giáo dục mới, đặc thù của huyện/nhà trường. 

- Thực hiện xây dựng mô hình giáo dục nhà trƣờng gắn với thực tiễn địa 

phƣơng  nhƣ: Trải nghiệm xem mô hình nuôi dê ở thôn Nà Khau; thăm mô hình làm 

đồ gỗ ở thôn Nà Đon; Tham quan vƣờn cây giống; Trải nghiệm trồng cây thạch 

đen; Thăm, tìm hiểu chăm sóc cây cỏ voi; Tham quan mô hình trồng cây bạch đàn 

và trang trại nuôi dê ở Nặm Sà; Cách trồng và chăm sóc cây quế; Tìm hiểu sự đa 

dạng thực vật ở địa phƣơng; Trải nghiệm tham quan làm đƣờng phên; Thực hành 

làm thạch đen tại cơ sở thạch đen Ngọc Hân -thôn Khắc Đeng; Tham quan xƣởng 

gỗ Nông Văn Mậu ... Học sinh đƣợc “học đi đôi với hành”, “ nhà trƣờng gắn liền 

với xã hội, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, 

nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, góp phần thúc đẩy đổi mới phƣơng pháp, 

hình thức tổ chức dạy học, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học kĩ thuật của 

học sinh, mô hình dạy học Stem. 

- Kết quả thực hiện: Số buổi thực hiện: 28 lƣợt, số lƣợt giáo viên tham gia: 

155, số học sinh tham gia: 997. 

-  Những khó khăn, hạn chế: Việc tổ chức cho học sinh thực hành, trải nghiệm 

chƣa đƣợc nhiều. 

- Nguyên nhân: Cơ sở vật chất và kinh phí đầu tƣ cho mô hình giáo dục mới 

còn hạn hẹp; Các mô hình sản xuất, kinh doanh của địa phƣơng chƣa có nhiều; Dịch 

bệnh covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp. 

3. Thực hiện chuyển đổi số trong trƣờng học  

3.1. Việc quản lý hồ sơ, quản lý chuyên môn trên môi trường số 

Phòng GDĐT đã ban hành văn bản số 630/PGDĐT ngày 20/9/2021, V/v 

hƣớng dẫn quản lý hồ sơ sổ sách điện tử cấp trung học từ năm học 2021-2022; 

Công văn số 750/PGDĐT ngày 21/10/2021, v/v rà soát và đẩy mạnh triển khai 

thực hiện hồ sơ sổ sách điện tử cấp trung học từ năm học 2021-2022; văn bản số 

564/PGDĐT ngày 01/9/2021, triệu tập lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý 

nhà trƣờng vnEdu và Smas; 100% các đơn vị trƣờng đã tổ chức tập huấn cho cán 

bộ, giáo viên cách thực hiện hồ sơ sổ sách điện tử theo quy định quản lý, sử dụng 

hồ sơ sổ sách điện tử của nhà trƣờng. 

+ Kết quả thực hiện: 26/26 trƣờng đã xây dựng quy chế, Phòng GDĐT thẩm  
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định, xác nhận quy chế của 24 đơn vị trƣờng trực thuộc.  

+  Những khó khăn, hạn chế: Việc cập nhật thông tin, dữ liệu, điểm trên hồ sơ 

điện tử, cập nhật chữ kí số của một số giáo viên chƣa kịp thời. Phần mềm quản lý 

nhà trƣờng chƣa hoàn thiện, nếu giáo viên ký sai một chữ ký, thì trang đó phải ký 

lại hoàn toàn. 

+  Nguyên nhân: Một số CBQL chƣa thƣờng xuyên kiểm tra, đôn  

đốc việc cập nhật của giáo viên trên hồ sơ điện tử. Do năm đầu sử dụng nên  

một số ít giáo viên còn lúng túng trong thực hiện ký số. 

3.2. Việc bồi dưỡng, nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cho CBQL, GV 

Các nhà trƣờng chỉ đạo CBGV, NV xây dựng kế hoạch theo các văn bản  

hƣớng dẫn, Triển khai chuyên đề ƢDCNTT lồng ghép vào việc triển khai các phần 

mềm; sinh hoạt tổ chuyên môn, 100% các trƣờng thành lập tổ cốt cán CNTT, phân 

công cán bộ phụ trách, hỗ trợ, giúp đỡ các đồng nghiệp về sử dụng công nghệ thông 

tin trong quá trình thực hiện. Chọn cử GV tham gia tập huấn để GV nắm bắt đƣợc 

các yêu cầu về sử dụng PM vnedu, smas, kí số, khai báo thông tin nhân sự, dạy học 

trực tuyến... 

+ Kết quả thực hiện: Số lƣợt tổ chức bồi dƣỡng: 88; Số GV đƣợc giúp đỡ về 

CNTT: 169  

+ Những khó khăn, hạn chế,: Một số giáo viên có tuổi nghề lâu năm, khả năng 

ứng dụng các phần mềm còn lúng túng, chƣa thành thạo trong việc khai thác, ứng 

dụng CNTT.  

+ Nguyên nhân:  Do một số GV có tuổi nên việc học, tiếp cận, ứng dụng 

CNTT chậm so với đồng nghiệp. 

3.3. Việc khai thác, sử dụng các phần mềm trong quản lý, dạy học 

100% các đơn vị trƣờng đều sử dụng CNTT trong quản lí, các phần  

mềm nhƣ: ioffice, Smas, VN edu;  Pemis, PCGD, Misa, cơ sở dữ liệu ngành, sổ 

liên lạc điện tử, thi học sinh giỏi, tuyển sinh vào lớp 10, tuyển sinh đầu cấp, phần 

mềm dạy học kết nối Vmeeting, zoom, phần mềm kiểm định chất lƣợng giáo dục ... 

Đa số các đơn vị trƣờng đều sử dụng mạng LAN; hệ thống wifi phục vụ công tác quản 

lý và dạy học, công tác thông tin điện tử thông suốt đảm bảo việc trao đổi thông tin liên 

lạc qua mạng. 

- Khó khăn, hạn chế: Việc ứng dụng CNTT đôi khi chƣa mang lại hiệu quả 

cao, chƣa phát huy đƣợc tối đa tính năng lợi ích của CNTT. 

- Nguyên nhân: Do năng lực của một số giáo viên còn hạn chế về CNTT nên  
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việc ứng dụng CNTT trong tiết dạy chƣa mang lại hiệu quả cao. 

3.4. Việc khai thác, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử và các hồ sơ điện tử 

khác; việc  khai thác, sử dụng chữ kí số 

Phòng Giáo dục đã thành lập tổ cốt cán CNTT, tổ chức tập huấn và hƣớng dẫn 

các đơn vị trƣờng sử dụng hồ sơ điện tử thay hồ sơ giấy đối với sổ theo dõi và đánh 

giá học sinh theo lớp (sổ điểm lớp), học bạ, sổ đăng bộ và một số hồ sơ điện tử 

khác; tập huấn cách khai thác, sử dụng chữ kí số. 

+ Kết quả thực hiện: 100% các đơn vị trƣờng sử dụng hồ sơ điện tử thay hồ sơ 

giấy đối với sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp (sổ điểm lớp), học bạ, sổ đăng 

bộ. Ngoài 3 loại hồ sơ trên, một số đơn vị trƣờng sử dụng hồ sơ điện tử đối với sổ 

liên lạc (THCS Chi Lăng, THCS Tân Tiến, THCS Thất Khê, THCS Tri Phƣơng, 

TH, THCS Trung Thành), sổ chủ  nhiệm (THCS Kháng Chiến), sổ báo giảng 

(THCS Kháng Chiến, THCS Tân Tiến, TH, THCS Trung Thành), sổ theo dõi đánh 

giá học sinh cá nhân (THCS Tri Phƣơng, TH, THCS Hùng Sơn, PTDTBT Cao 

Minh, PTDTBT Đoàn Kết, PTDTBT Tân Yên, PTDTBT Vĩnh Tiến), sổ ghi đầu bài 

(THCS Tri Phƣơng), sáng kiến kinh nghiệm (THCS Kháng Chiến), quản lí giáo 

viên (THCS Kim Đồng, THCS Thất Khê), quản lí học sinh (THCS Kim Đồng, 

THCS Thất Khê). 

+  Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân: Thời gian đầu, giáo viên còn lúng 

túng trong việc sử dụng. Chỉ có 1 chữ kí của giáo viên (môn KHTN, Lịch sử và Địa 

Lý, GD địa phƣơng, HĐTN …). Nếu giáo viên kí nhầm không thể sửa đƣợc của giáo 

viên đó. Việc kí số không đƣợc liên tục (mỗi lần kí đƣợc 5 học sinh). 

+  Nguyên nhân: Do năm đầu tiên sử dụng hồ sơ điện tử nên thời gian đầu GV 

còn lúng túng trong việc sử dụng. Bên cung ứng chƣa khắc phục đƣợc nhƣợc điểm 

của phần mềm. 

3.5. Việc khai thác, sử dụng phòng họp trực tuyến 

100% đều có phòng họp trực tuyến và thƣờng xuyên sử dụng cho tập huấn, bồi 

dƣỡng trực tuyến, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến. 

+ Kết quả thực hiện: Tổng số lƣợt sử dụng phòng họp trực tuyến: 230 lƣợt 

+ Những khó khăn, hạn chế: Việc sử dụng phòng họp trực tuyến đôi khi không 

mang lại hiệu quả cao tại những đơn vị đặc biệt khó khăn. 

+ Nguyên nhân: Đôi khi đƣờng truyền mạng không ổn định, chất lƣợng âm 

thanh bị gián đoạn. 

4. Công tác quản lý dạy thêm học thêm  

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện nghiêm túc theo Thông tƣ 

số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 
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định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của 

UBND tỉnh ban hành về Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thông qua các cuộc kiểm tra chuyên ngành các đơn vị trực thuộc, Phòng GDĐT 

lồng ghép kiểm tra công tác dạy thêm học thêm tại các đơn vị trƣờng. Đến thời 

điểm hiện tại, không có đơn vị, cá nhân nào vi phạm các quy định về dạy thêm, học 

thêm trong và ngoài nhà trƣờng. 

- Kết quả thực hiện: 100% Các đơn vị trƣờng nghiêm túc thực hiện.  

- Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân: Không. 

5. Công tác bồi dƣỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ  

5.1. Công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên 

Phòng GD luôn quan tâm bồi dƣỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên. Tăng cƣờng công tác tập 

huấn, bồi dƣỡng trực tiếp, trực tuyến giáo viên; thực hiện thiết thực, có hiệu quả 

công tác bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên. 

Kết quả: Năm học 2021-2022, có 16 CBQL đã  tham gia lớp bồi dƣỡng công tác 

quản lý 03 tháng; Bồi dƣỡng lãnh đạo quản lý 06 đồng chí; Tham gia bồi dƣỡng văn 

hóa công vụ: 32 viên chức (trong đó: Quản lý 23, giáo viên: 09); bồi dƣỡng chức 

danh nghề nghiệp hạng II: 06 ngƣời;  Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên theo thông tƣ 03/2021/TT-BGDĐT,ngày 02/02/2021: 128 viên 

chức( trong đó Hạng II: 90 ngƣời, hạng III:  38 ngƣời). 

- Khó khăn, hạn chế: Một số viên chức  chƣa chủ động, tham gia học tập với 

mục đích nâng cao trình độ và năng lực.  

- Nguyên nhân: Chế độ chính sách, hỗ trợ đối với các đối tƣợng đƣợc cử đi đào 

tạo, bồi dƣỡng hầu nhƣ chƣa có nên chƣa  khuyến khíchđƣợc ngƣời học tham gia. 

5.2. Công tác bồi dưỡng thường xuyên, tự bồi dưỡng của giáo viên 

Thực hiện công văn số 1204/ĐHNN-ĐTBDNN ngày 17/9/2021 Công văn 

568/CV-ETEP ngày 29/9/2021 của Ban quản lý Chƣơng trình ETEP. Công văn 

4068/ĐHSP-ETEP ngày 08/10/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc hỗ trợ bồi 

dƣỡng giáo viên phổ thông đại trà mô đun 4 năm 2021; Công văn số 3378/SGDĐT-

GDTXCN ngày 11 tháng 11 năm 2021của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

V/v triển khai bồi dƣỡng mô đun 4 cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông đại trà 

và bồi dƣỡng mô đun 1 cho giáo viên môn Ngoại ngữ đại trà thực hiện Chƣơng 

trình giáo dục phổ thông 2018; Phòng GDĐT đã chỉ đạo 100% đơn vị tổ chức triển 

khai và thực hiện nghiêm túc công tác BDTX năm học 2021 - 2022 theo hƣớng dẫn 
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của Sở GDĐT; Cử cán bộ quản lý, chuyên viên phụ trách công tác bồi dƣỡng 

thƣờng xuyên theo quy định. Cử 01 lãnh đạo phòng GDĐT, 01 chuyên viên trực 

tiếp phụ trách công tác bồi dƣỡng trên hệ thống LMS; duyệt Kế hoạch và Báo cáo 

hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của CBQL CSGDPT cốt cán cấp THCS 

trên hệ thống SmartLMS. Phân công đội ngũ “CBQL, GVPT cốt cán cấp tỉnh” cùng 

với “Giáo viên chủ nhiệm” tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho CBQL, GV đại trà 

của trƣờng/cụm trƣờng để bồi dƣỡng, tập huấn, trao đổi, thảo luận theo nội dung 

từng mô đun; phối hợp trong  suốt quá trình hỗ trợ CBQL, GV đại trà bồi dƣỡng 

trên mạng, chấm bài kiểm tra của CBQL, GV đại trà. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

đội ngũ CBQL cốt cán, GV cốt cán triển khai thực hiện công tác hỗ trợ đồng 

nghiệp. Thƣờng xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ bồi dƣỡng trên mạng của 

CBQL, GV đại trà. Thực hiện báo cáo kết quả bồi dƣỡng trên mạng của CBQL và GV 

đại trà về Sở GDĐT theo quy định. 

- Kết quả thực hiện: 100% cán bộ quản lí giáo viên đại trà hoàn thành 

BDTX mô đun 5,9, 100% giáo viên môn Tiếng Anh hoàn thành BDTX các mô 

đun theo kế hoạch. 

- Những khó khăn, hạn chế: 

+ Công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát BDTX chƣa sát sao, Phòng 

GDĐT còn phải nhắc nhở nhiều.  

+ Một số đơn vị và cá nhân CBQL, GV chƣa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng 

của công tác BDTX, chƣa chú trọng tới việc phát huy thế mạnh của việc tự học, tự 

bồi dƣỡng, bồi dƣỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ với đồng nghiệp, 

qua mạng internet. Một số giáo viên chƣa thực sự chịu khó trong công tác bồi 

dƣỡng, tự bồi dƣỡng. 

- Nguyên nhân:   

+ Một số ít giáo viên, CBQL chƣa nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực 

hiện nhiệm vụ.  

+ Trình độ năng lực của một số giáo viên còn hạn chế. 

5.3.  Việc triển khai tập huấn nhân rộng tại cơ sở về các nội dung do Bộ, Sở 

GDĐT tổ chức tập huấn. Các tập huấn khác do cơ sở tự tổ chức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên 

đối với công tác BDTX cấp THCS. Hoàn thành tốt việc tham mƣu ban hành các văn 

bản chỉ đạo của Phòng đối với công tác BDTX. Lập danh sách, chỉ đạo cán bộ quản 

lí, giáo viên các đơn vị trƣờng thực hiện tham gia bồi dƣỡng tại Bộ, Sở đúng tiến 

độ. Phòng Giáo dục thực hiện tổ chức tập huấn tại cơ sở theo kế hoạch đã đề ra.   
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- Kết quả thực hiện: Tổng số nội dung tập huấn trực tuyến tại Bộ, Sở, 

Phòng: 39, số lƣợt CBQL, GV tham gia: 5.100. Tổng số nội dung tập huấn trực  

tiếp tại Sở Giáo dục, Phòng giáo dục: 12, số lƣợt CBQL, GV tham gia: 800.  

- Những khó khăn, hạn chế: 

+ Trong quá trình tập huấn tại Bộ, và trên hệ thống LMS, giáo viên cốt cán đôi 

khi còn chƣa kịp thời trong việc báo cáo kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp. 

+ Tập huấn trực tuyến đôi khi còn gặp khó khăn do quá tải về đƣờng truyền 

điểm cầu tại làm điểm cầu tại cơ sở bị gián đoạn ảnh hƣởng về kết quả tiếp thu tập 

huấn chƣa đƣợc đầy đủ. 

- Nguyên nhân: 

+ Một số cốt cán tập huấn tại Bộ chƣa sát sao trong công tác BDTX. 

+ Do một số trƣờng thuộc khu vực đặc biệt khó khăn địa hình đồi núi hiểm trở 

nên đƣờng truyền mạng gặp khó khăn. 

6. Việc xây dựng môi trƣờng giáo dục trung học  

Chỉ đạo các đơn vị trƣờng tiếp tục thực hiện đẩy mạnh Môi trường giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn huyện; đổi mới nội dung, đa dạng 

hình thức, nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; 

thực hiện thực chất, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của 

ngành; thực hiện tốt xây dựng cảnh quan, môi trƣờng giáo dục xanh, sạch, đẹp, an 

toàn, hạnh phúc; tăng cƣờng đảm bảo các điều kiện dạy học tối thiểu triển khai 

chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong dạy 

học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; thành lập và duy trì tốt hoạt động các câu lạc 

bộ, các sân chơi trí tuệ; tổ tƣ vấn tâm lí học đƣờng hoạt động có hiệu quả; đảm bảo 

đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, nhân viên; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát, 

đánh giá thƣờng xuyên, định kỳ công tác đẩy mạnh xây dựng Môi trƣờng giáo dục 

trong trƣờng trung học. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, các lực lƣợng trong và ngoài nhà trƣờng để đẩy mạnh Môi 

trƣờng giáo dục đảm bảo học sinh đƣợc chăm sóc, học tập, hoạt động trong môi 

trƣờng giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, bình đẳng, hạnh phúc góp phần 

triển toàn diện về phẩm chất và năng lực; giáo viên yên tâm, ổn định công tác; phát 

triển và cống hiến. 

- Kết quả thực hiện: 100% các đơn vị trƣờng thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. 

-  Những khó khăn, hạn chế: Một số trƣờng chƣa có khu sân chơi, bãi tập cho 

học sinh; Số chậu hoa, cây cảnh tại một số đơn vị trƣờng còn ít. 

- Nguyên nhân: Kinh phí đầu tƣ còn hạn hẹp, một số ít đơn vị trƣờng chƣa 

quan tâm đến chăm sóc chậu hoa, cây cảnh, trang trí lớp học. 
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7. Tăng cƣờng điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lƣợng dạy học ngoại ngữ 

nói chung, tiếng Anh nói riêng 

Phòng GDĐT luôn quan tâm sát sao đến chuyên môn Tiếng Anh, ban hành 

công văn số  603/PGDĐT ngày 13/9/2021 v/v hƣớng dẫn dạy học ngoại ngữ  năm 

học 2021-2022; Kế hoạch số 617/KH-PGDĐT ngày 17/9/2021, Kế hoạch tổ chức 

Ngày hội Ngoại ngữ cấp huyện cho học sinh trung học cơ sở năm 2021; Quyết định 

số 793/QĐ-PGDĐT ngày 11/10/2021 v/v thành lập Ban xây dựng các bộ đề ôn thi 

chọn học sinh giỏi lớp 6,7,8,9  cấp huyện và bộ đề ôn thi vào 10 THPT môn Tiếng 

Anh; Công văn số 745/PGDĐT ngày  21/10/2021 v/v Hội thảo công tác ôn thi chọn  

học sinh giỏi và ôn thi vào 10 THPT môn Tiếng Anh; Thông báo số 888/TB-PGDĐT 

ngày 02/12/2021, Kết quả hội thảo công tác ôn thi chọn học sinh giỏi và ôn thi vào 10 

THPT môn Tiếng Anh năm học 2021-2022; Công văn số 958/ PGDĐT ngày  

27/12/2021 v/v đôn đốc thực hiện công tác ôn tập môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 

2021-2022; Kế hoạch số 142/KH-PGDĐT, ngày 28/02/2022 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế giáo án ôn thi vào 10 THPT môn Tiếng 

Anh cấp huyện lần thứ nhất; ... Chỉ đạo các đơn vị trƣờng phân tích kết quả điểm kiểm 

tra định kì giữa kì, cuối học kì môn Tiếng Anh, từ đó điều chỉnh Kế hoạch ôn tập cho 

học sinh. 

- Kết quả thực hiện: Tổng số tiết dạy học tăng thời lƣợng môn Tiếng Anh: 572 

tiết; Số câu lạc bộ Tiếng Anh: 26; Số lƣợt câu lạc bộ Tiếng Anh sinh hoạt: 169; Số 

lƣợt ngoại khóa môn Tiếng Anh: 35; số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh: 

1254; Số tiết ôn tập cho học sinh lớp 9: 958 tiết; Môn Tiếng Anh xây dựng đƣợc 15 

bộ đề ôn luyện thi vào 10 THPT bám sát ma trận, đặc tả đề thi vào 10 THPT; 40 bộ 

đề ôn thi chọn học sinh giỏi lớp 6,7,8,9. Tổ chức thi thiết kế giáo án ôn thi vào 10 

THPT môn Tiếng Anh đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 22 giải khuyến khích. 

Thi GVDG cấp huyện về nội dung ôn thi vào 10 THPT đạt 1 giáo viên xuất sắc, 18 

giáo viên dạy giỏi. Ngày Hội Tiếng Anh cấp tỉnh đạt giải tƣ tập thể, đạt giải khuyến 

khích cá nhân. 

-  Những khó khăn, hạn chế: Đa số giáo viên Tiếng Anh phải dạy  

vƣợt tiết quy định; Giáo viên Tiếng Anh phải dạy liên trƣờng nhiều; Đa số 

giáo viên Tiếng Anh tại các trƣờng liên cấp phải dạy từ lớp 1 đến lớp 9. 

- Nguyên nhân: Thiếu biên chế giáo viên; Trƣờng TH, THCS Hùng Sơn và 

trƣờng THCS Tân Tiến không có biên chế giáo viên Tiếng Anh (do giáo viên đơn 

phƣơng chấm dứt hợp đồng làm việc), trƣờng TH, THCS Đội Cấn giáo viên Tiếng 

Anh nghỉ thai sản. Giáo viên các đơn vị trƣờng phải thực hiện dạy liên trƣờng cho 3 
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trƣờng trên. Do dịch bệnh Covid 19 kéo dài, nên chƣa tổ chức Ngày hội Tiếng Anh 

cấp huyện đƣợc. 

8. Đổi mới công tác giáo dục hƣớng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông thiết thực, 

linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phƣơng 

8.1. Việc thực hiện để thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng của các nhà 

trường (lưu ý đến việc phân tích kết quả phân luồng các năm trước để định hướng 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng nghiệp) 

Chỉ đạo ban giám hiệu các nhà trƣờng cùng với giáo viên  tổ chức rà soát, cấu 

trúc sắp xếp lại chƣơng trình giáo dục hƣớng nghiệp của Bộ GDĐT theo hƣớng 

giảm bớt các nội dung hàn lâm, lý thuyết, thêm vào các hoạt động phối hợp tuyên 

truyền, trải nghiệm, tổ chức cho học sinh tìm hiểu về nghề nghiệp gắn với sản xuất 

kinh doanh ở địa phƣơng tại Tràng Định ... nhƣ trồng khai thác thạch đen, sản xuất 

thạch đen, trồng tranh leo, trồng và khai thác quế, hồi, quýt, Cách làm nấm từ bã 

cây thạch đen….. 

Chỉ đạo 26 đơn vị trƣờng THCS thực hiện tốt công tác dạy học hƣớng nghiệp, 

nghề phổ thông dành cho học sinh lớp 9: Kết quả có 26/26 đơn vị trƣờng xây dựng 

kế hoạch và tổ chức dạy học cho học sinh theo các chủ đề đã xây dựng. Số giáo viên 

dạy học giáo dục hƣớng nghiệp: 33, số học sinh học: 698. Số giáo viên dạy học 

nghề phổ thông: 26; số học sinh học nghề: 766. 100% các đơn vị trƣờng THCS tổ 

chức cho học sinh lớp 9 thực hiện phân luồng sau THCS thông qua phiếu khảo sát. 

- Khó khăn, hạn chế: Cán bộ quản lí, giáo viên giảng dạy hƣớng  

nghiệp và nghề phổ thông đa số không đƣợc đào tạo chuyên sâu đa số dạy trái 

chuyên môn do vậy gặp một số khó khăn trong công tác tuyên truyền và định hƣớng 

nghề cho HS.  

- Nguyên nhân:  Kỹ năng tuyên truyền truyền định hƣớng nghề nghiệp còn 

hạn chế ; một số cán bộ phụ trách còn chƣa nâng cao tinh thần trách nhiệm. Một số 

em học sinh còn chƣa chăm học dẫn đến điểm nghề thấp. Đa số giao viên dạy nghề 

phổ thông là cán bộ quản lí, giáo viên chƣa đƣợc đào tạo chuyên nghiệp. 

8.2. Việc tổ chức thực hiện mô hình mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực 

tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đào tạo kỹ năng 

nghề trong chương trình hướng nghiệp 

- Phòng GD đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình giáo dục nhà trƣờng gắn với 

thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phƣơng, mô hình phối hợp giữa các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và các trƣờng trung học cơ sở, trung học phổ thông đào tạo kỹ năng 

nghề trong chƣơng trình hƣớng nghiệp.  
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+ Kết quả: Thực hiện chỉ đạo 26/26 trƣờng THCS xây dựng kế hoạch giáo dục 

hƣớng hiệp gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại địa phƣơng. Tổ chức tham quan 

trải nghiệm vƣờn cam tại Bản Nằm, Kháng Chiến; Tham quan trải nghiệm mô hình 

trồng quế, thạch tại các địa phƣơng; 26/26 đơn vị trƣờng phối hợp với Trƣờng cao 

đẳng nghề Hữu Lũng; Trƣờng CĐ nghề Lạng Sơn; Trƣờng Cao đẳng thƣơng mại và 

du lịch Thái Nguyên; Cao đẳng nghề Nông Lâm Đông Bắc;  Trƣờng Trung cấp nghề 

Việt Đức tuyên truyền định hƣớng nghề học sau khi TN THCS; Cao đẳng Tài Chính-

Kế toán Thái Nguyên thực hiện tƣ vấn học nghề: Cơ khí, Lâm nghiệp, Kế toán...Số 

giáo viên thực hiện công tác tƣ vấn hƣớng nghiệp: 29; Số buổi tƣ vấn chung cho toàn 

khối: 69; Số học sinh đƣợc tƣ vấn 727.  

-  Những khó khăn, hạn chế: Việc tổ chức thực hiện mô hình giáo dục nhà 

trƣờng gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phƣơng chƣa đƣợc nhiều. 

- Nguyên nhân: Các mô hình sản xuất kinh doanh tại địa phƣơng còn chƣa 

phong phú, đa dạng.  

9. Công tác giáo dục QPAN 

100% các đơn vị trƣờng tổ chức lồng ghét giáo dục QPAN vào các môn học. 

Phối hợp với các đồn biên phòng Tuyên truyền về biên giới, hải đảo, an ninh học 

đƣờng, tìm hiểu về cột mốc đƣờng biên giới, bảo vệ đƣờng biên mốc giới, an toàn 

giao thông, buôn bán vận chuyển các chất gây cháy nổ, vƣợt biên trái phép sang 

Trung Quốc  làm thuê, tuyên truyền ngày thành lập QĐNDVN. 

- Kết quả thực hiện: 26/26 trƣờng đã tổ chức Hội thảo, tuyên truyền về công 

tác giáo dục QPAN. Kết quả: Số lƣợt thực hiện: 55;  Số CBQL, giáo viên tham gia: 

283; Số lƣợt học sinh tham gia: 2722. 

- Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân: Công tác phối kết hợp chƣa đƣợc 

thƣờng xuyên, một số nội dung nội thảo chƣa có chiều sâu, do các giáo viên không 

có chuyên môn để truyền đạt.  

10. Công tác giáo dục thể chất  

Các đơn vị trƣờng tiếp tục duy trì và phát triển các câu lạc bộ giáo dục thể chất 

theo năng khiếu và sở thích của học sinh. Thƣờng xuyên chú ý đến công tác giáo dục 

thể chất cho học sinh, mua tài liệu sử dụng cho công tác dạy học môn Thể dục, tham gia 

các hoạt động TDTT tại địa phƣơng, thành lập câu lạc bộ TDTT. 

Kết quả thực hiện: Có 29 câu lạc bộ thể dục thể thao; số lƣợt câu lạc bộ sinh hoạt: 

209. Câu lạc bộ sinh hoạt các nội dung nhƣ: bóng đá, kéo co, bóng chuyền hơi, cầu 

lông, chạy điền kinh, đẩy gậy, cờ vua, hƣớng dẫn học sinh kỹ thuật chơi bóng chuyền 

hơi; Kĩ năng đá bóng, tâng bóng, dẫn bóng trong môn bóng đá; Kĩ năng phát bóng, 

truyền bóng, trong môn bóng chuyền da và hơi... Một số đơn vị trƣờng phối hợp với 



276 

 

các bể bơi, dạy các em kĩ năng bơi, kĩ năng phòng chống đuối nƣớc và trải nghiệm 

tại các bể bơi trong huyện. Các đơn vị trƣờng đã chú ý đến công tác giáo dục thể chất 

cho học sinh, mua tài liệu sử dụng cho công tác dạy học môn Thể dục, tham gia các hoạt 

động TDTT tại địa phƣơng. 

100% các trƣờng tổ chức Đại hội TDTT cấp trƣờng, tham gia cấp huyện tạo 

bƣớc phát triển và nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể 

dục thể thao trong các nhà trƣờng đồng thời phát hiện, tuyển chọn học sinh tham gia 

Đại hội TDTT cấp huyện và cấp tỉnh cấp tỉnh. Kết quả đạt giải tại Đại hội TDTT 

cấp huyện: 02 giải bắn nỏ (01 giải nhất, 01 giải ba), 02 giải điền kinh (01 giải nhất, 

02 giải ba); tham gia ĐHTDTT cấp tỉnh ngành Giáo dục đạt 01 giải nhất bóng 

chuyền nữ (cụm), 01 giải ba bóng chuyền nam, 02 HCV cầu lông, 01 HCB cầu 

lông, 01 HCB bắn nỏ Đại hội TDTT cấp tỉnh ngành giáo dục. Tham gia giải bóng 

đá Thiếu niên, Nhi đồng cấp tỉnh đạt giải ba môn bóng đá Thiếu niên. 

- Những khó khăn, hạn chế: Một số câu lạc bộ hoạt động chƣa thực sự hiệu 

quả, chƣa thu hút học sinh nhiệt tình tham gia hằng ngày nhằm giáo dục thể chất 

cho học sinh. 

- Nguyên nhân: Một số Nội dung các câu lạc bộ chƣa thực sự phong phú, chƣa 

có sức hút đối với học sinh, chƣa phát huy đƣợc sức mạnh của các câu lạc bộ, đôi 

khi còn mang tính hình thức; Chƣa có nhà đa năng, sân chơi, bãi tập chƣa đảm bảo, 

trang thiết bị phục vụ cho thể thao còn thiếu. Do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn 

biến phức tạp.  

11. Công tác giáo viên chủ nhiệm, giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống. 

11.1. Hoạt động Hội đồng GVCN; Các hoạt động tập thể, các chủ đề giáo dục. 

- Hàng năm, hội đồng giáo viên chủ nhiệm tại các đơn vị trƣờng đƣợc  

thành lập và kiện toàn. Hội đồng GVCN luôn phối hợp cha mẹ học sinh, các tổ 

chức đoàn thể trong và ngoài nhà trƣờng, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh để 

giúp đỡ học sinh kịp thời.  

Kết quả thực hiện: Các đơn vị đã duy trì sinh hoạt ít nhất 1 lần/tháng với các nội 

dung nhƣ: Trao đổi tình hình học tập và rèn luyện của học sinh, thảo luận về phƣơng 

pháp giáo dục học sinh cá biệt, giải pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục 2 mặt học sinh, 

kiểm điểm đánh giá công tác chủ nhiệm hằng tháng; trao đổi về phƣơng pháp giáo dục 

học sinh chậm tiến bộ, phƣơng pháp ôn tập, giúp đỡ học sinh giỏi, HS có năng khiếu ...  

- Khó khăn, hạn chế: Một số ít hội đồng giáo viên chủ nhiệm chƣa phát huy 

đƣợc vai trò của mình, họp hội đồng GVCN còn mang tính hình thức, một số học sinh 

chƣa mạnh dạn khi trao đổi với thầy cô. 
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- Nguyên nhân: Đa số các trƣờng chƣa có 1 phòng riêng để tƣ vấn học sinh. Một số 

Hội đồng chƣa kiểm tra, đánh giá kết quả đƣợc phân công, giúp đỡ học sinh.  

- Các chủ đề giáo dục: Các đơn vị trƣờng đã chú trọng tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm cho học sinh giúp các em có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng 

những kiến thức học đƣợc vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng 

nhƣ phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Học sinh đƣợc trải nghiệm nhiều nội 

dung phong phú nhƣ: Kỹ năng gấp chăn, màn; Kỹ năng băng bó, thƣơng tích; Đan 

lát; Trồng và chăm sóc vƣờn rau bán trú; Chăm sóc hoa, cây cảnh trong vƣờn 

trƣờng; Lao động vệ sinh môi trƣờng; Trải nghiệm gấp chăn, màn, vệ sinh phòng 

nội trú... 

Khó khăn, hạn chế: Chƣa tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải 

nghiệm đƣợc nhiều. 

Nguyên nhân: Kinh phí đầu tƣ cho các hoạt động trải nghiệm còn hạn hẹp. 

Dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. 

11.2. Việc giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh  

- 26/26 đơn vị trƣờng thực hiện giáo dục đạo đức lối sống gắn với việc thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 31/CT-TTg về 

tăng cƣờng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Giáo dục học sinh có 

lòng yêu nƣớc, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức công dân và các giá trị văn 

hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam. Kết quả: số lƣợt giáo dục: 196, 

số lƣợt học sinh tham gia: 3435, số giáo viên tham gia: 240, với các nội dung nhƣ: 

GD các kỹ năng về sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực học đƣờng, các quy tắc 

ứng xử, mối quan hệ giữa tình bạn khác giới, phòng chống đuối nƣớc, PCCC, an 

ninh trật tự trƣờng học, tƣ vấn các kĩ năng phòng tránh sâm hại tình dục trẻ em, tình 

yêu thƣơng con ngƣời, bình đẳng giới,... Ngoài ra, công tác giáo dục luôn lồng ghép 

với các bài học trên lớp, giờ chào cờ, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm ... 

- Các đơn vị trƣờng thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phù hợp với 

lứa tuổi. Kết quả: Số lƣợt giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: 4263, với các nội 

dung nhƣ: kỹ năng ứng xử văn hóa, thân thiện; kỹ năng giải quyết hợp lý các tình 

huống mâu thuẫn; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng hoạt động xã hội; kỹ năng 

rèn luyện, chăm sóc sức khỏe bản thân; kỹ năng phòng chống xâm hại; kỹ năng 

phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nƣớc và các tệ nạn xã hội…. 

- 26/26 trƣờng xây dựng quy tắc ứng xử trong trƣờng học, đảm bảo kỷ cƣơng 

nề nếp. Tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trƣờng, an toàn 

giao thông, phòng chống tai nạn thƣơng tích, đuối nƣớc và phòng chống dịch bệnh 
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covid 19 trong trƣờng học thông qua loa phóng thanh, zalo nhóm lớp, tuyên truyền 

trực tiếp, tích hợp lồng ghép với các tiết học, các hoạt động giáo dục, băng zôn, 

poster... Một số đơn vị trƣờng phối hợp với các bể bơi, dạy các em kĩ năng bơi, kĩ 

năng phòng chống đuối nƣớc và trải nghiệm tại các bể bơi trong huyện. Số lƣợt 

tuyên truyền: 153, số lƣợt học sinh tham gia: 3435; số giáo viên tham gia: 271. 

- Những khó khăn, hạn chế: Một số học sinh còn rụt rè, kĩ năng sống chƣa 

đƣợc tốt.  

- Nguyên nhân: Tài liệu tham khảo cho giáo viên còn ít, thời gian thực hiện 

giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh chƣa đƣợc nhiều. 

11.3. Công tác phối hợp cha mẹ học sinh, phối hợp các tổ chức đoàn thể trong và 

ngoài nhà trường. 

-  26/26 đơn vị trƣờng xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trƣờng và gia đình 

thông qua ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà 

trƣờng và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trƣờng. 

- Kết quả thực hiện: trong năm học các đơn vị tổ chức họp phụ huynh đƣợc ít 

nhất 03 lần/năm học để trao đổi tình hình học tập của học sinh, phối hợp để tìm giải 

pháp động viên các em học sinh tiến bộ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thông 

qua kế hoạch, phƣơng hƣớng, chỉ tiêu phấn đấu giải pháp thực hiện các hoạt động 

của nhà trƣờng,tuyên truyền, cam kết về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyên 

trƣờng về chƣơng trình GDPT mới, phối hợp với hội  cựu chiến binh tuyên truyền 

ngày thành lập QĐND Việt Nam, với trạm y tế về chăm sóc sức khỏe học sinh. 

- Những khó khăn, hạn chế: Đôi khi công tác phối hợp với cha mẹ học sinh 

chƣa đƣợc thƣờng xuyên, liên tục. 

- Nguyên nhân: Một số phụ huynh chƣa quan tâm đƣợc đến việc học tập, rèn 

luyện của con em mình. 

12. Công tác giáo dục dân tộc, chăm sóc, nuôi dƣỡng, quản lý học sinh nội trú, 

bán trú 

12.1. Việc tuyên truyền về các quy định mới về chế độ chính sách  

- Các đơn vị trƣờng triển khai đầy đủ các văn bản đến cán bộ giáo viên nhân 

viên phụ huynh học sinh về chế độ chính sách đối với học sinh theo quyết định 861, 

quyết định 612;  

- Kết quả; Số lƣợt tuyên truyền 52 lƣợt; Số CB, GV tham gia: 298; Số học 

sinh tham gia: 2761; Số phụ huynh tham gia: 2761; Số CB xã tham gia: 48.  

- Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân Một số phụ huynh mải làm đi làm 

kinh tế nên việc quan tâm giáo dục, chăm sóc, nuôi dƣỡng, quản lý học sinh nội trú, 

bán trú chƣa đảm báo hiệu quả. 
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12.2. Việc rà soát đối tượng, thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc 

(học sinh bán trú, học sinh hưởng chế độ theo nghị định 116) 

Các đơn vị trƣờng đã triển khai văn bản kịp thời, phối hợp với Chính quyền, 

các đoàn thể địa phƣơng để thực hiện công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh 

về chế độ học sinh bán trú. Đối với các đơn vị trƣờng có học sinh hƣởng chế độ bán 

trú Ban giám hiệu các trƣờng xây dựng kế hoạch rà soát, tiếp nhận hồ sơ học sinh, 

ban hành văn bản xét hƣởng chế độ 116 đợt 01 vào thàng 9/2021 và đợt 2 vào tháng 

11/2021. Tham mƣu phân bổ ngân sách, tiền lập tủ thuốc, tiền hỗ trợ các hoạt động 

văn nghệ, thể thao kịp thời, cấp phát gạo cho học sinh bán trú đầy đủ. Công khai 

niêm yết các chế độ hƣởng của học sinh tại các điểm nhà văn hóa thôn. Kết quả 

thực hiện: Số học sinh THCS hƣởng chế độ theo NĐ 116: 687 học sinh. 

- Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân:  Do năm đầu tiên thực hiện Quyết 

định 861 và quyết định 612, nên các trƣờng còn lung túng trong công tác xét duyệt 

học sinh đƣợc hƣởng chế độ, nhiều học sinh không còn thuộc đối tƣợng thụ hƣởng, 

nên ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục ở các xã từ vùng 3 chuyển về vùng 1. 

12.3. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý học sinh nội trú, bán trú 

Các nhà trƣờng phối kết hợp với các tổ chức xã hội trên địa bàn thực  

hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho 

học sinh cho học sinh phòng trách tai nạn thƣơng tích, đuối nƣớc, phòng tránh các 

tệ nạn xã hội. Học sinh đƣợc tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao vui tƣơi, 

lành mạnh góp phần phát triển thể chất khi học tập tại trƣờng. … phối hợp chặt chẽ 

với trạm y tế xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ quản lý giáo dục học 

sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịc covid-19. Chỉ đạo các đơn vị trƣờng lựa 

chọn các nhà cung cấp lƣơng thực, thực phẩm đủ tiêu chuẩn và có cam kết đảm bảo 

VSATTP. Ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị liên ngành GD – y tế - 

bảo hiểm để trao đổi thông tin, tháo gỡ những khó khăn vƣớng mắc.  

Kết quả: 100% trƣờng có học sinh bán trú đã tổ chức nấu ăn bán trú cho đảm 

bảo VSATTP. 100% Học sinh định kỳ đƣợc khám sức khỏe.  

- Những khó khăn, hạn chế: Do lƣơng thấp, nên nhân viên nấu ăn tại các 

trƣờng bán trú chƣa thực sự yên tâm công tác. Do địa bàn rộng nên việc vận chuyển 

thức ăn còn gặp nhiều khó khăn và tốn kém, ảnh hƣởng đến chất lƣợng bữa ăn của 

học sinh.  

- Nguyên nhân: Nhân viên nấu ăn tại các trƣờng bán trú có chế độ lƣơng thấp 

(khoảng 2,9 triệu/ tháng). Các đơn vị trƣờng bán trú ở cách xa trung tâm, đƣờng đi 

lại khó khăn. 
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13. Tổ chức dạy học lớp 6 theo chƣơng trình GDPT 2018  

13.1. Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học chương trình 

GDPT mới  

Phòng GD&ĐT đã thực hiện rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp về số lƣợng, chất 

lƣợng, cơ cấu bộ môn, chuẩn trình độ đào tạo cho các môn học, đáp ứng yêu cầu 

dạy học chƣơng trình GDPT mới, nhất là các môn mang tính tổ hợp nhƣ KHTN, 

Giáo dục địa phƣơng, lịch sử, địa lý những môn mới hoàn toàn nhƣ Hoạt động trải 

nghiệm và môn  Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Công nghệ; xây dựng kế 

hoạch bồi dƣỡng, đào tạo, luân chuyển, tuyển dụng đảm bảo thực hiện chƣơng trình 

hiện hành đồng thời đáp ứng triển khai thực hiện chƣơng trình GDPT mới. Kết quả:  

- Giáo viên tuyển dụng đƣợc bổ sung để dạy học năm học 2021-2022: 01 Tin 

học, 02 Hóa học. 

- Dự kiến số lƣợng, cơ cấu giáo viên sẽ tiếp nhận từ trƣờng PTDT Nội Trú 

THCS&THPT huyện Tràng Định để dạy học từ năm học 2022-2023: 07 giáo viên 

(Sinh- Địa, Tiếng Anh, Văn-Sử, Văn-Sử, Văn-Địa, Thể Dục, Toán Lý). 

+ Dự kiến số lƣợng, cơ cấu môn của giáo viên sẽ cử đi bồi dƣỡng ngắn hạn để 

đáp ứng yêu cầu về chuyên môn để có thể dạy học lớp 6,7 trong năm học 2022 – 

2023: Có 33 giáo viên đăng kí bồi dƣỡng đào tạo văn bằng 2 ( Toán: 01; GDCD: 

04; Lịch sử và Địa lý: 03; Công nghệ: 07; Tin học: 14; Hoạt động trải nghiệm, 

hƣớng nghiệp: 04). 

+ Đối với những môn học mà không đủ số giáo viên có chuyên môn đào tạo 

giảng dạy: Bố trí tăng cƣờng giáo viên dạy liên trƣờng. Cử giáo viên bồi dƣỡng học 

văn bằng 2 đối với giáo viên chỉ đƣợc đào tạo 1 bộ môn, dạy chƣa đủ định mức. 

+ Đối với những môn học mang tính tổ hợp của nhiều môn: Chỉ đạo các đơn 

vị trƣờng bố trí giáo viên cùng thực hiện theo xây dựng kế hoạch lên lớp theo tổ 

hợp môn và phân công giáo viên lên lớp cho phù hợp theo nội dung bài dạy. Môn 

KHTN (bao gồm GV có chuyên môn Lý, Hóa, Sinh); Môn Lịch sử và Địa lý (bao 

gồm GV có chuyên môn Lịch sử và Địa lý); Giáo dục địa phƣơng (giáo viên có 

chuyên môn Văn, lịch sử, địa lý, Sinh, ...) 

+ Đối với hoạt động trải nghiệm, hƣớng nghiệp: Cử giáo viên tham gia bồi 

dƣỡng qua mạng, bồi dƣỡng trực tiếp. 

+ Việc sắp xếp, bố trí giáo viên đối với những trƣờng thiếu giáo viên: Thực hiện 

tăng cƣờng giáo viên ở trƣờng khác đến dạy hoặc thực hiện hợp đồng giáo viên.  

-  Những khó khăn, hạn chế:  

+ Giáo viên lệch về cơ cấu bộ môn, thiếu giáo viên chuyên môn công nghệ, 

GDCD, Tin học, Tiếng Anh. 



281 

 

+ Giáo viên Mĩ thuật dạy số tiết ít, chƣa đủ theo định mức; Giáo viên môn 

Toán, Văn, Tiếng Anh dạy nhiều tiết, vƣợt quá định mức. 

- Nguyên nhân. 

+ Hồ sơ nộp thi tuyển dụng còn ít, thí sinh thi không đỗ. Số lớp tăng nhƣng bị 

cắt biên chế hàng năm một cách cơ học. 

+ Giáo viên Toán, Văn, Anh dạy nhiều tiết nhƣ dạy học theo KHGD, ôn HSG, 

phụ đạo, tham gia các cuộc thi, kiêm nghiệm (GVCN, TTCM, TPCM,...) 

+ GV mĩ thuật dạy ít tiết đối với trƣờng mô hình nhỏ (3,4,5 lớp): GV dạy đúng 

chuyên môn Mĩ thuật dạy 2,3,4,5 tiết/ tuần. 

+ Một số giáo viên Tin học, Tiếng Anh phải dạy liên trƣờng cho các trƣờng 

không có biên chế chuyên môn hoặc giáo viên nghỉ thai sản. 

13.2. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục, sắp xếp thời khoá biểu tổ chức dạy học... 

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học, các đơn vị trƣờng rà soát nội dung 

chƣơng trình, xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện chƣơng trình của từng môn 

học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa 

phƣơng bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chƣơng trình. Chƣơng trình 

mỗi môn học ở mỗi khối lớp đƣợc bố trí phù hợp trong cả năm học. Các đơn vị 

trƣờng thƣờng xuyên chú ý việc hƣớng dẫn học sinh tự học các nội dung tinh giản 

theo công văn 4040 (sắp xếp lịch, thời khoá biểu, bố trí giáo viên theo nhóm đối 

tƣợng học sinh, việc quản lý chất lƣợng dạy học trực tuyến… ứng với các tình 

huống theo diễn biến của dịch bệnh). Trong quá trình thực hiện các đơn vị trƣờng 

căn cứ vào thực tế của từng địa phƣơng, nội dung chƣơng trình các môn học sắp 

xếp thời khóa biểu theo tuần học.  

+ Kết quả thực hiện: các nhà trƣờng triển khai đảm bảo đủ số lƣợng và dạy 

học nội dung cốt lỗi, thực hiện các một số hoạt động theo kế hoạch.  

+ Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân: Giáo viên tham gia tập huấn và 

tăng cƣờng nhiều nên TKB thƣờng xuyên thay đổi.  

13.3. Việc bố trí, sắp xếp, sử dụng thiết bị dạy học cho môn tin học và các 

môn khác  

Các đơn vị trƣờng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể có tính khả thi. Tiến 

hành kiểm tra rà soát thực trạng cơ sở vật chất thiết bị dạy học của từng bộ môn, 

Cập nhập đầy đủ thông tin hồ sơ sổ sách theo đúng quy định, có kế hoạch mua sắm 

bổ sung thiết bị còn thiếu hoặc thay thế những đồ dung thiết bị đã hỏng để đảm bảo 

cho giáo viên sử dụng kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông 

tƣ. Phát động phong trào tự làm đồ dung dạy học, thông qua các hoạt động làm mới, 

cải tiến sửa chữa đồ dung học tập nhằm tạo ra các sản phẩm tối ƣu hiệu quả, sử 
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dụng lâu dài. Thƣờng xuyên kiểm tra đánh giá việc sử dụng TBDH. Bảo quản 

TBDH không để xảy ra mất mát, hƣ hỏng trong các đơn vị trƣờng.  

+ Kết quả thực hiện: 100% giáo viên lên lớp đều sử dụng TBDH của nhà 

trƣờng hoặc tự làm dồ dung để phục vụ tốt cho các tiết học.  

+ Những khó khăn, hạn chế: Một số trƣờng chƣa có phòng học bộ môn, một 

số trƣờng dạy học môn Tin học lớp 6 phải mƣợn máy tính của giáo viên cho học 

sinh thực hành. 

+ Nguyên nhân: Kinh phí xây và mua sắm cho phòng học bộ môn đắt. Máy 

tính đƣợc cấp để phục vụ dạy môn Tin học lớp 6 chƣa kịp thời (tháng 5/2022 mới 

đƣợc cấp. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023 (có gốc  

C. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất cho các trƣờng PTDTBT và 

các trƣờng phổ thông đóng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.  

Tiếp tục tổ chức bồi dƣỡng tập huấn các chuyên đề chuyên sâu đặc  

biệt là chuyên đề về dạy học trải nghiệm để đội ngũ giáo viên đƣợc học tập, 

trao đổi về nội dung, phƣơng pháp cách thức tổ chức. 

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dƣỡng chuẩn bị cho triển khai chƣơng 

trình GDPT 2018. 

Bổ sung các Phòng học bộ môn, phòng Tin học, máy vi tính, thiết bị dạy học lớp 7 

đảm bảo cho triển khai chƣơng trình mới lớp 7 năm học 2022-2023 và lớp 8 năm học 

2023-2024. 

Trên đây là báo cáo tổng kết lĩnh vực GDTrH năm học 2021–2022 của cấp 

học THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định. Rất mong nhận đƣợc sự 

chỉ đạo từ cấp trên./.  

Nơi nhận:  

- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT; 

- LĐP; 

- Lƣu: VT, CM THCS 

KT.TRƢỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƢỞNG PHÕNG 

 

Đƣờng Mạnh Hà 
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1.3.2.Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Lạng Sơn 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG  SƠN 

PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 674/BC-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc 1ập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

TP. Lạng Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết năm học 2021 - 2022 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022- 2023 

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐTngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứngphó với dị 

ch COVID-19 và ti ếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạ 

o; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hi ện 

nhi ệ m v ụ năm học 2021-2022 của ngành GDĐT tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

1614/QĐ- UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban 

hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên; Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 22/9/2021 

của UBND thành phố Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành GDĐT thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch số 

919/KH- PGDĐT ngày 22/09/2021 của Phòng GDĐT thành phố về việc thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-2022;Công văn số 1263/SGDĐT-VP ngày 09/5/2022 của 

Sở GDĐT về việc hướng dân báo cáo tổng kết, các hoạt động cuối năm học 2021-

2022 và trong dịp hè 2022; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 nhƣ sau: 

 

Phần thứ nhất 

KÉT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022 

I. KÉT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 

1. Quy mô trƣờng, lớp, học sinh, CBQL, GVNV 

Năm học 2021-2022, thành phố Lạng Sơn có 41 trƣờng, cơ sở giáo dục trực 

thuộc (31 trường công lập và 10 trường ngoài công lập). Trong đó: 
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Cấp học mầm non có 21 trƣờng, cơ sở gồm: 12 trƣờng mầm non công lập, 07 

trƣờng và 02 cơ sở mầm non ngoài công lập. Ngoài ra còn có 13 nhóm trẻ độc lập 

tƣ thục. T ổng số có 227 nhóm lớp (duy trì so với đầu năm), với 6.992 trẻ (tăng 144 

trẻ so với đầu năm học). 

Cấp học tiếu học có 11 trƣờng có lớp tiếu học gồm: 10 trƣờng công lập; 01 

trƣờng MN-TH ngoài công lập. T ổng số có 265 lớp, với 10.614 học sinh. 

Cấp học trung học cơ sở có 09 trƣờng có lớp THCS (08 trường THCS, 01 

trường TH&THCSLê Quý Đôn). Tổng số có 166 lớp, với 6.800 học sinh. 

Tổng số CBGVNV công lập và ngoài công lập có 1.732 người (CBQL: 93; 

giáo viên: 1310; nhân viên: 329). Giảm so với năm học 2020-2021 là 26 người 

(CBQL gi ảm: 4; giáo viên gi ảm: 12; nhân viên gi ảm: 10). Trong đó chia ra công 

lập có: 1.455 người (CBQL: 82; giáo viên: 1.113; nhân viên: 260); ngoài công lập 

có: 277 (CBQL: 11; giáo viên: 197; nhân viên: 69). 

2. Công tác phòng chống dịch Covid-19 

Phòng GDĐT đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, công văn, chỉ đạo, quy 

định, hƣớng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, 

thành phố, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố đến 41/41 đơn vị 

trực thuộc trên địa bàn nghiêm túc, đúng quy định góp phần đảm bảo an toàn, 

không có những trƣờng hợp phức tạp phát sinh. Hƣớng dẫn thực hiện khai báo y tế 

đối với CBGVNV và HS, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Thực 

hành diễn tập các phƣơng án, kịch bản có the xảy ra tại đơn vị. Triển khai, lập danh 

sách tiêm vắc xin và mã định danh đối với học sinh từ 5 đến dƣới 12 tuổi. Chú trọng 

chỉ đạo về công tác tuyên truyền, chủ động ứng phó với dịch bệnh trong trƣờng học. 

Tăng cƣờng những yếu tố tích cực của dạy học trực tuyến để hỗ trợ dạ y học trực 

tiếp; tiếp tục triển khai giảng dạy các nội dung chƣơng trình cốt lõi của Bộ, đồng 

thời sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học phù hợp. 

Tổng số cán bộ, giáo viên và học sinh là F0, F1 (tính từ ngày 01/9/2021 đến 

ngày 09/6/2022): 

3 Số ca đã mắc Số ca đã khỏ i Số ca đang mắc 

CBGVNV Học sinh CBGVNV Học sinh CBGVNV Học sinh 

Mầm non 247 472 246 471 1 1 

Tiểu học 172 2.664 170 2.656 2 8 

THCS 149 1.756 122 1.747 1 9 

TÔ ng 568 4.892 538 4.874 4 18 
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3. Tiến độ thực hiện chƣơng trình; biện pháp duy trì sỹ số, đảm bảo chuyên 

cần; biện pháp đảm bảo chất lƣợng; biện pháp xử lí đố i với các đơn vị chậm 

tiến độ do dịch Covid-19. 

a. Giáo dục mầm non 

Các trƣờng thực hiện chƣơng trình đảm bảo theo đúng kế hoạch, kết thúc 

chƣơng trình 35 tuần vào ngày 20/5/2022. Duy trì sĩ số đạt tỉ lệ 100% (7017/7017). 

Duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe khi trẻ đến trƣờng. 

Chỉ đạo các nhà trƣờng làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh yên tâm 

cho trẻ đi học trong thời gian thích ứng với tình hình mới sau Dịch Covid-19. Phối 

hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phƣơng trong việc thực hiện công tác phòng chống 

dịch bệnh, khuyến khích phụ huynh đƣa trẻ đi học đều. Sau thời điểm dịch Covid- 

19 phức tạp, những tháng cuối năm học, tỷ lệ chuyên cần ổn định đạt 80-85% trong 

toàn cấp học. 

Chỉ đạo các trƣờng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động 

nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhƣ: 

Nâng cao chất lƣợng bữa ăn bán trú cho trẻ, thƣờng xuyên tuyên truy ền đế n 

cha mẹ về chế độ dinh dƣỡng cân đối hợp lý, giúp trẻ phát triển về the chất; phối hợp 

với gia đình xây dựng chế độ dinh dƣỡng và vận động phù hợp nhằm nâng cao chất 

lƣợng giáo dục thể chất cho trẻ, đặc biệt với trẻ suy dinh dƣỡng và trẻ thừa cân, béo 

phì. T 0 chức các ngày hội dinh dƣỡng, bữa ăn “thân thiện” cho trẻ. 

Phối hợp với y tế các phƣờng, xã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, tƣ vấ n, 

tuyên truyền phòng chống suy dinh dƣỡng và các bệnh thƣờng gặp cho trẻ. 

Chú trọng nâng cao chất lƣợng thực hiện Chƣơng trình GDMN, thực hiện kế 

hoạch nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo yêu cầu của Chƣơng trình trong bối 

cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tăng cƣờng các điều kiện tiếp tục thực 

hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trƣờng mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 

2021-2025; thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trƣờng mầm non xanh, an toàn, 

thân thiện”. 

Kết quả: 100% trẻ tại các đơn vị trƣờng, cơ sở thực hiện Chƣơng trình giáo 

dục mầm non dƣợc đánh giá chất lƣợng đúng độ tu0i. Chất lƣợng giáo dục ngày 

càng đƣợc nâng cao. Kết quả năm học 2021-2022 trẻ đạt yêu cầu: 6742/6924, tỷ lệ 

97.3% (có 89 trẻ trong các nhóm trẻ độc lập tƣ thục không thực hiện Chƣơng trình 

giáo dục), trong đó trẻ nhà trẻ 1476/1556 đạt tỷ lệ 94.8%, trẻ mẫu giáo 5266/5369 

đạt tỷ lệ 98%, riêng trẻ 5 tuổi 1858/1858 đạt tỷ lệ 100%. Huy động xã hội háo giáo 
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dục đƣợc 437 chậu hoa cây cảnh các loại, trang trí nhóm lớp... với tổng trị giá là 

521.104.000đ. Ngoài ra còn huy động phụ huynh đóng góp ngày công lao động, 

khẩu trang, nƣớc sát khuẩn để phòng chống dịch. 

b. Giáo dục tiểu học 

100% các nhà trƣờng thực hiện đúng tiến độ, khung thời gian chƣơng trình 

năm học do Bộ GD&ĐT ban hành. Đảm bảo duy trì sĩ số: 10606/10606 = 100%. 

Phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trƣờng giáo dục nhà trƣờng, gia đình và xã hội để tạo 

điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trƣờng. Các nhà trƣờng xây quỹ khuyến học, 

quỹ tình thƣơng hỗ trợ những học sinh khó khăn về vật chất và tinh thần. Tổ chức 

các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm tạo sự gắn bó, yêu thƣơng để học sinh cảm 

thấy mỗi ngày đến trƣờng là một ngày vui. 

Chỉ đạo các trƣờng có lớp tiểu học chủ động ứng phó với tình hình diễn biến 

của dịch bệnh, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng phù hợp với điều 

kiện thực tiễn, bám sát định hƣớng điều chỉnh, thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông theo hƣớng dẫn tại công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc hƣớng dẫn thực hiện Chƣơng trình giáo dục 

phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch bệnh Covid- 19; Công 

văn số 3799/BGDĐT-GDTH, ngày 01/9/2021 của Bộ GDĐT về thực hiện kế hoạch 

giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chƣơng trình GDPT 2018. Có phƣơng án tổ 

chức dạy học trực tuyến trong trƣờng hợp phải dừng đến trƣờng với những lớp đƣợc 

xác định F1, F2. Dạy học trực tuyến, dạy học kết nối với những HS nghỉ cách ly của 

từng lớp; kết nối giữa GV nghỉ cách ly với lớp học tại trƣờng. Các nhà trƣờng chỉ đạo 

giáo viên tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức cho h ọ c sinh bị ảnh hƣởng dịch Covid-

19. T ạo môi trƣờng học tập vui vẻ cho giáo viên và học sinh, khích lệ giáo viên và 

học sinh cùng đồng hành biết vƣơn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn. 

Kết quả đánh giá học sinh cuối năm học 2021-2022: Môn Tiếng Việt: Hoàn 

thành tốt 7165/10606 = 67,6% vƣợt 2,7% so với chỉ tiêu. Môn Toán: Hoàn thành tốt 

8015/10606 = 75,6% vƣợt 1,2% so với chỉ tiêu đề ra. Phẩm chất, năng lực đạt từ 99, 

3% trở lên. 100% học sinh hoàn thành chƣơng trình tiếu học. Học sinh đƣợc khen 

thƣởng 7871/10606 đạt 74, 2%, vƣợt 2,8% so với kế hoạch. 

c. Giáo dục trung học cơ sở 

Phòng GDĐT đã chỉ đạo tổ cốt cán và các nhà trƣờng điều chỉnh kế hoạch 

giáo dục, xác định nội dung cốt lõi theo công văn 2825/SGDĐT-GDTrH ngày 

24/9/2021 về việc hƣớng dẫn triến khai thực hiện công văn số 4040/BGDĐT- 
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GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT, hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch đúng thời 

gian quy định. Đảm bảo tiến độ dạy học đến khi kết thúc năm học là 35 tuần thực 

học theo kế hoạch. 

Các nhà trƣờng đảm bảo duy trì sĩ số 100%. GVCN nắm rõ đặc điếm, tình 

hình của từng học sinh trong lớp, thƣờng xuyên quan tâm, nhắc nhở đôn đốc học 

sinh đi học đầy đủ, đúng giờ; phối kết hợp kịp thời giữa Ban giám hiệu, phụ huynh 

học sinh. 

Căn cứ tiến độ dạy học đang thực hiện và khả năng dự báo diễn biến tình 

hình dịch bệnh trong từng thời điếm tại địa phƣơng đế cập nhật, điều chỉnh kế 

hoạch giáo dục, tiến độ dạy học theo hƣớng dạy học tăng thời lƣợng, ƣu tiên cho 

đẩy nhanh thực hiện nội dung dạy học cốt lõi theo hình thức trực tiếp. Đảm bảo bố 

trí, sắp xếp các tiết học đan xen giữa các tiết dạy lý thuyết với các tiết ôn tập, bài 

tập, luyện tập theo tỉ lệ cân đối, phù hợp theo các văn bản hƣớng dẫn của Bộ 

GDĐT, Sở GDĐT và khả năng tiếp thu của học sinh, tránh việc dồn quá nhiều tiết 

lý thuyết mới hoặc đẩy quá nhanh tiến độ dạy học. Các nhà trƣờng thực hiện công 

tác ôn luyện cho học sinh trƣớc các kỳ kiếm tra; có kế hoạch, phƣơng án bổ sung 

kiến thức, ôn tập cho học sinh sau khi kết thúc học trực tuyến. Dành thời gian thỏa 

đáng cho việc ôn tập (đảm bảo các mốc thời gian kiếm tra giữa kỳ; kiếm tra cuối 

năm); Đảm bảo chất lƣợng (soạn giảng, học trực tuyến - biện pháp hƣớng dẫn tự 

học, giúp đỡ học sinh sau nghỉ dịch - bù bài ôn tập kiến thức), chƣơng trình năm 

học kết thúc tại thời điếm 25/5. 

3. Công tác dạy và họ c lớp 1 lớp 2 và lớp 6 theo Chƣơng trình SGK mới. 

a. Dạy học lớp 1, lớp 2 

Phòng GDĐT triến khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hƣớng dẫn về dạy học 

theo chƣơng trình GDPT 2018. 

Đối với lớp 1: Các trƣờng tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh việc sử dụng 

bộ sách giáo khoa khắc phục hạn chế bộ SGK nhà trƣờng lựa chọn sử dụng từ năm 

trƣớc; linh hoạt sử dụng bộ tài liệu buổi 2 lựa chọn nội dung phù hợp với đối 

tƣợng học sinh. 

Đối với lớp 2: T ổ chức giảng dạy và ghi chép lại những nội dung cần lƣu ý đe 

rút kinh nghiệm cho năm học sau. Bộ sách giáo khoa đƣợc chọn giảng dạy phù hợp 

với điều kiện đối tƣợng học sinh của nhà trƣờng 

b. Chất lượng môn Toán, Ti ếng Vi ệt lớp 1, 2 (đánh gi á theo TT27//2020/TT- 

BGDĐT, ngày 04/9/2020) 
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Môn Tiếng Việt: Hoàn thành tốt: 3285/4278 = 77,1%; Hoàn thành: 956/4278 

= 22%; Chƣa hoàn thành: 37/4278 = 0,9%; 

Môn Toán: Hoàn thành tốt: 3532/4278 = 82,6%; Hoàn thành: 718/4278 = 

16,8%; Chƣa hoàn thành: 28/4278 = 0,6%; 

c. Năng lực, phẩm chất lớp 1, 2 

Phẩm chất: Yêu nƣớc: Tốt: 4040/4278 = 94,4%; Đạt: 238/4278 = 5,6%; Nhân 

ái: T ốt: 3868/4278 = 90,4%; Đạt: 409/4278 = 9,6%; Cần cố gắng: 01; Chăm chỉ: T 

ốt: 3377/4278 = 78,9%; Đạt: 880/4278 = 21,0%; CCG: 21/4278 = 0,5%; Trung 

thực: Tốt: 3759/4278 = 87,9%; Đạt: 517/4278 = 12%; CCG: 02/4278 = 0,1%; Trách 

nhiệm: Tốt: 3532/4278 = 82,6%; Đạt: 725/4278 = 16,9%; CCG: 21/4278 = 0,5%; 

Năng lực cốt lõi: 

Những năng lực chung: T ự chủ và tự học: T ốt: 3383/4278 = 79,1%; Đạt: 

864/4278 = 20,0%; CCG: 31/4278 = 0,7%; Giao tiếp và hợp tác: T ốt: 3450/4278 = 

81,0%; Đạt: 801/4278 = 19,0%; CCG: 27/4278 = 0,6%; Giải quyết vấn đề và sáng 

tạo: T ốt: 3318/4278 = 77,6%; Đạt: 930/4278 = 22,0%; CCG: 30/4278 = 0,7%; 

Những năng lực đặc thù: Ngôn ngữ: T ốt: 3390/4278 = 79,2%; Đạt: 855/4278 

= 20,0%; CCG: 33/4278 = 0,8%; Tính toán: Tốt: 3478/4278 = 81,3%; Đạt: 

772/4278 = 18,0%; CCG: 28/4278 = 0,7%; Thẩm mĩ: Tốt: 3409/4278 = 79,6%; Đạt: 

854/4278 = 20,0%; CCG: 15/4278 = 0,4%; Thể chất: T ốt: 3455/4278 = 80,8%; 

Đạt: 809/4278 = 18,9%; CCG: 14/4278 = 0,3%; Khoa học: Tốt: 3418/4278 = 

79,9%; Đạt: 840/4278 = 19,6%; CCG: 20/4278 = 0,5%; 

Dạy học lớp 6: Phòng GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị trƣờng bố trí giáo viên 

giảng dạy phù hợp thep phân môn và chuyên ngành đào tạo. Xếp thời khoá biểu phù 

hợp, thƣờng xuyên thay đổi linh động theo từng tuần phù hợp với các môn học đặc 

biệt là các môn tích hợp nhiều môn; chỉ đạo các đơn vị trƣờng theo dõi, quản lý hồ 

sơ chuyên môn bằng hồ sơ điện tử. 

Đối với môn giáo dục địa phƣơng các đơn vị thực hiện dạy theo chủ đề (theo 

buổi) xen vào lịch buổi chiều của các tuần theo kế hoạch. 

Các nhà trƣờng đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo hƣớng dẫn của cấp 

trên, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trƣờng với các bộ môn phù hợp với thực 

tế năm học 2021-2022, Ban giám hiệu các nhà trƣờng thƣờng xuyên kiểm tra đôn 

đốc việc thực hiện chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng và Kế hoạch giáo dục bộ môn 

theo phƣơng án đã xây dựng từ đầu năm học và có sự điều chỉnh theo công văn số 

4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ trƣởng Bộ GDĐT và thực hiện công 
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văn 2825 SGDĐT - GDTrH, ngày 24/9/2021 của Sở giáo dục. Cán bộ, GV nhà 

trƣờng hiếu và nắm bắt đúng chủ trƣơng, có sự đầu tƣ, tìm tòi trong việc nghiên 

cứu, điều chỉnh chƣơng trình và thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trƣờng và tổ 

chuyên môn xây dựng. Các nội dung điều chỉnh phù hợp với trình độ nhận thức của 

học sinh, điều kiện thực tế của nhà trƣờng (có biên bản điều chỉnh đầy đủ). 

4. Việc thực hiện Chƣơng trình Sóng và máy tính cho em. 

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triến khai Chƣơng trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Công văn số 2709/STTT-HTS ngày 27/12/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả triến khai 

Chƣơng trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND thành 

phố Lạng Sơn báo cáo kết quả triến khai thực hiện nhƣ sau: Phòng GDĐT đã tham 

mƣu Ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố 

về việc triến khai Chƣơng trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn; Công văn số 3629/UBND-GDĐT ngày 15/12/2021 của UBND thành 

phố về việc phát động cuộc vận động ủng hộ Chƣơng trình “Sóng và máy tính cho 

em” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Triến khai, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực thuộc hƣởng ứng 

cuộc vận động ủng hộ Chƣơng trình đợt 1 tính đến tháng 12/2021 và các đợt tiếp 

theo trong thời gian tới. Công tác phát động cuộc vận động ủng hộ Chƣơng trình 

“Sóng và máy tính cho em” đƣợc đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, 

ngƣời lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, các doanh nghiệp 

tham gia đƣợc trên 646,1 triệu đồng; ngày 06/01/2022 tổ chức trao tặng 100 máy 

tính bảng cho 100 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn đang học tại các trƣờng TH, THCS trên địa bàn thành phố. 

Ngoài ra công đoàn ngành GDĐT thành phố cũng phát động cuộc vận động ủng 

hộ Chƣơng trình đến toàn thế đoàn viên trực thuộc tham gia ủng hộ đƣợc 83,6 

triệu đồng, số tiền đƣợc đóng góp vào công đoàn ngành GDĐT tỉnh Lạng Sơn đế 

tạo thêm nguồn lực ủng hộ máy tính cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

5. Việc thực hiện Chƣơng trình Sữa học đƣờng 

Các trƣờng chủ động xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục trong triến khai 

Chƣơng trình sữa học đƣờng năm học 2021-2022. 100% nhà trƣờng phát phiếu lấy 

ý kiến phụ huynh về việc đăng ký tham gia Chƣơng trình sữa học đƣờng, có hợp 
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đồng mua sữa với công ty Cổ phần sữa Việt Nam. Lƣu giữ đầy đủ phiếu giao sữa và 

hóa đơn. Các trƣờng có khu vực lƣu giữ, bảo quản đảm bảo đạt yêu cầu, thực hiện 

phát sữa cho học sinh 3 ngày/tuần và học sinh thực hiện uống sữa tại lớp dƣới sự 

giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Đối với những học sinh, lớp phải online, giáo 

viên giao sữa cho phụ huynh quản lý và hƣớng dẫn uống tại nhà. Do dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp và kéo dài nên số lƣợng học sinh đăng ký tham gia uống sữa 

không ổn định giữa các tháng. Tổng số học sinh tham gia chƣơng trình sữa: 

3648/10246 em đạt 35,6%, số lƣợng sữa tiêu thụ: 171717 hộp. 

6. Tình hình, kết quả triển khai công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trƣờng 

học đạt chuẩn quốc gia đố i với cấp họ c MN, TH, THCS 

Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 

138/KH-BCĐ ngày 22/02/2021 về phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi, phổ cập 

GDTH, phổ cập GDTHCS năm 2021; ban hành Công văn số 796/CV-PGDĐT 

ngày 26/8/2021 về việc hƣớng dẫn thực hiện công tác kiếm tra công nhận đạt 

chuẩn PCGD, XMC năm 2021. Chỉ đạo hƣớng dẫn các phƣờng, xã xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục hằng năm theo đúng tiến  độ 

thời gian quy định; báo cáo kết quả; đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vƣớng 

mắc trong quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn. Thƣờng 

xuyên tuyên truyền về mục tiêu phổ cập giáo dục trong cộng đồng nhằm nâng cao 

nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm của việc cho con em đi học đầy 

đủ. Kết quả: T oàn thành phố có 8/8 phƣờng, xã duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiếu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn 

xóa mù chữ mức độ 2. 

Trên cơ sở kết quả triến khai công tác PCGD, Phòng GDĐT đã tham mƣu cho 

UBND thành phố đầu tƣ cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chí kiếm định chất lƣợng giáo 

dục và trƣờng học đạt chuẩn quốc gia. Kết quả, trong năm học 2021-2022 đã đƣợc 

tỉnh kiếm tra và công nhận 07 trƣờng: MN Quảng Lạc, TH Mai Pha, TH Đông 

Kinh, THCS Tam Thanh, THCS Hoàng Văn Thụ, THCS Chi Lăng, THCS Quảng 

Lạc đạt kiếm định chất lƣợng giáo dục cấp độ 2 và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 1. Toàn thành phố hiện có 25/31 trƣờng công lập đạt chuẩn quốc gia (MN 8 

trƣờng; TH 9 trƣờng; THCS 8 trƣờng). 

7. Công tác bồi dƣỡng Cán bộ quản lý, giáo viên 

Nhằm đẩy mạnh công tác bồi dƣỡng cho CBQL, GV, Phòng GDĐT thƣờng 

xuyên quán triệt trong các hội nghị, lớp bồi dƣỡng của ngành về công tác triến khai 
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thực hiện Chƣơng trình GDPT 2018 và kế hoạch của Sở GDĐT, Bộ GDĐT về công 

tác đào tạo, bồi dƣỡng GV và CBQL; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí 

tuyên truyền về công tác chuẩn bị đội ngũ, lựa chọn sách giáo khoa, cơ sở vật chất 

triến khai chƣơng trình, sách giáo khoa mới. 

Bồi dƣỡng CBQL, GV đại trà, trong đó Viettel là đơn vị cấp tài khoản, hỗ trợ 

kỹ thuật, đƣờng truyền mạng trong suốt quá trình bồi dƣỡng. Cùng với việc triến 

khai công tác bồi dƣỡng qua hệ thống văn bản, Phòng cử CBQL, GV tham gia các 

lớp bồi dƣỡng, tập huấn sử dụng phần mềm bồi dƣỡng qua mạng (LMS) do Sở 

GDĐT tổ chức. Chỉ đạo^ các đơn vị tạo điều kiện tối đa cho CBQL, GV cốt cán 

trong thời gian hỗ trợ đồng nghiệp, chấm bài trên mạng. Hƣớng dẫn các đơn vị 

thành lập các tổ cốt cán của trƣờng đế cùng với CBQL, GV cốt cán theo Chƣơng 

trình ETEP trao đổi, tháo gỡ các nội dung mới, khó và cùng hỗ trợ tại chỗ cho đồng 

nghiệp. Tổ chức hiệu quả việc thực hiện bồi dƣỡng qua mạng kết hợp với sinh hoạt 

tổ/nhóm chuyên môn trong trƣờng hoặc cụm trƣờng. Thƣờng xuyên theo dõi tiến độ 

thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng của CBQL, GV. 

Trong năm học 2021-2022, với sự chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc sát sao của 

Phòng GDĐT và sự nỗ lực của các đơn vị, tính đến hết tháng 5 năm 2022, tổng số 

CBQL, GV đại trà hoàn thành bồi dƣỡng trên mạng mô đun 5, mô đun 9 là 363 

ngƣời (trong đó có 340 GV và 23 CBQL), mô đun 4: giáo viên Tiếng Anh: 35 

ngƣời. Số cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức là 36/6 đợt; số 

cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Sở GDĐT tổ chức là 246/11 đợt; số 

cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng GDĐT tổ chức là 864/12 đợt. 

8. Công tác tuyển dụng, hợp đồ ng, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên 

Trƣớc mỗi năm học, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố 

Phòng GDĐT đều xây dựng kế hoạch biên chế; kế hoạch tuyển dung và hợp đồng 

lao động. T ham mƣu cho UBND thành phố giao biên chế, đăng ký tuyển dụng và 

hợp đồng lao động đồng thời thực hiện công tác rà soát bổ nhiệm, điều động, luân 

chuyển đối với đội ngũ CBGVNV. 

Công tác tuyển dụng: Trong năm học không thực hiện công tác tuyển dụng 

mới, tuy nhiên đã tham mƣu UBND thực hiện tiếp nhận 21 viên chức (trong 6 

tháng cuối năm 2021 tiếp nhận 09 viên chức; trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp 

nhận 12 viên chức). 

Trong năm học 2021-2022 đã hợp đồng lao động đối với 381 trƣờng hợp. 

Giáo viên 193 trƣờng hợp (trong chỉ tiêu tỉnh giao: 172; hợp đồng tăng thêm cho 
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lớp CLC: 16; hợp đồng thời vụ: 05). Nhân viên 188 trƣờng hợp (bảo vệ: 64; nấu ăn: 

109; nhân viên khác: 15). Việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo trong định 

biên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học. Bên cạnh đó 

trong năm học, Phòng GDĐT đã rà soát tham mƣu UBND thành phố bổ nhiệm lại 

đối với 20 trƣờng hợp (Phó trưởng phòng: 01; hi ệu trưởng: 06; Phó hi ệ u trưởng: 

13); kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 01 trƣờng hợp; bổ nhiệm mới 07 trƣờng 

hợp (Phó trưởng phòng: 01; Hiệu trưởng: 02; Phó hiệu trưởng: 04); điều động bổ 

nhiệm 13 trƣờng hợp (Hiệu trưởng: 08; Phó hiệu trưởng: 05). Tham mƣu thành lập 

mới trƣờng Mầm non Hoa Hƣớng Dƣơng với biên chế và hợp đồng đối với 58 

ngƣời (CBQL: 03; giáo viên: 39; nhân viên: 16). Tham mƣu điều động luân chuyển 

định kỳ 64 ngƣời, trong đó giáo viên 54 ngƣời (Mầm non: 10; TH: 19; THCS: 24); 

chuyển hợp đồng lao động: 04 trƣờng hợp nấu ăn; điều động luân chuyển 06 nhân 

viên kế toán. 

9. Việc triển khai các Đề án về xây dựng trƣờng, lớp học 

Theo danh mục đầu tƣ năm 2021 của tỉnh, thành phố đƣợc duyệt 02 dự án xây 

dựng bổ sung CSVC trƣờng học, gồm: 

Dự án đang triển khai thi công: trƣờng MN 8-3 (đổi mới giáo dục), dự án đƣợc 

bổ sung 02 phòng học. Tuy nhiên, để đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế, UBND thành 

phố đã phê duyệt đầu tƣ theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 (với 

quy mô: nhà lớp học 3 tầng gồm 07 phòng học và 03 phòng chức năng, 01 nhà bếp 

01 tầng, nhà bảo vệ, nhà để xe GV, nhà để máy bơm, bể nƣớc ngầm phòng cháy 

chữa cháy và hệ thống PCCC ngoài nhà, sân lát gạch, cổng, hệ thống thoát nƣớc 

ngoài nhà). T ổng mức đầu tƣ: 14.901,4 triệu đồng. Ngày khởi công - hoàn thành 

theo hợp đồng: 15/9/2021 - 15/7/2022. 

Dự án chƣa triến khai: trƣờng TH Mai Pha (duy trì trƣờng chuẩn quốc gia): 

quy mô 02 phòng học bộ môn, 03 phòng hỗ trợ học tập. Thành phố dự kiến triển 

khai xây dựng vào năm 2023. 

Theo danh mục đầu tƣ năm 2022 của tỉnh, thành phố đƣợc duyệt 04 dự án xây 

dựng bổ sung CSVC trƣờng học, gồm: 

Dự án đang triển khai thi công: 

+ Dự án đổi mới giáo dục (đang thi công): trƣờng MN 19-5 bổ sung 07 phòng 

học. Tuy nhiên, để đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế, UBND thành phố đã phê duyệt 

đầu tƣ theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 (với quy mô: tháo dỡ 

toàn bộ ngôi trƣờng cũ; xây mới nhà 16 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng, 
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công trình phụ trợ). T ổng mức đầu tƣ: 28.827,9 triệu đồng. Ngày khởi công - hoàn 

thành theo hợp đồng: 01/3/2022 - 01/5/2023. 

+ Dự án nông thôn mới (dự kiến thi công vào tháng 10/2022): trƣờng TH 

Quảng Lạc (trƣờng chính: 01 phòng học bộ môn, 02 phòng hỗ trợ học tập; điểm 

Bản Nhầng: 01 phòng học thông thƣờng). Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao, thành phố đã điều chỉnh dự án thành xây dựng bổ sung: 02 phòng 

học; 01 phòng âm nhạc; 01 phòng mỹ thuật; 01 phòng đa chức năng; 01 phòng khoa 

học - công nghệ; 01 phòng Đảng - Đoàn thể; 01 phòng tƣ vấn tâm lý học đƣờng; 01 

phòng chờ giáo viên và 01 nhà ăn. 

+ Dự án thành phố chƣa triển khai: Dự án nông thôn mới: trƣờng MN Quảng 

Lạc (bổ sung 02 phòng học bộ môn); Dự án đổi mới giáo dục: trƣờng THCS 

Lƣơng Thế Vinh (quy mô: 20 phòng học và có đầy đủ các phòng chức năng và 

công trình phụ trợ). 

10. Việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình trƣờng tự chủ tài chính. 

Đổi mới công tác đầu tƣ và xã hội hóa giáo dục: Thực hiện Kế hoạch số 

113/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020- 2025. Năm học 2021-2022 thành phố 

tiếp tục triển khai thí điểm mở lớp chất lƣợng cao và tự chủ một phần về tài chính 

tại trƣờng Mầm non Hoa Hƣớng Dƣơng (trƣờng đƣợc xây dựng và thành lập mới 

với quy mô 20 lớp và đầy đủ các phòng chức năng, công trình phụ trợ; có tổng mứ c 

đầu tƣ trên 42 tỷ đồng). Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 04 trƣờng công lập 

thực hiện theo mô hình có lớp chất lƣợng cao và tự chủ một phần về tài chính (gồm: 

trƣờng Mầm non Hoàng Văn Thụ, trƣờng Mầm non Hoa Sữa, trƣờng Mầm non Hoa 

Hƣớng Dƣơng, trƣờng THCS Hoàng Văn Thụ). Số viên chức đã thực hiệ n tự chủ 

đƣợc là 29 ngƣời (gồm 26 giáo viên và 08 nhân viên theo định biên). Số kinh phí đã 

thực hiện tự chủ là: 5.687,89 triệu đồng. Riêng năm học 2021-2022 ƣớc thực hiện là 

(tính đến hết tháng 8/2022): 2.734,84 triệu đồng (đạt 11,29% tính trên tổng lƣơng 

theo định biên). Số lớp thực hiện tự chủ là 27 lớp/75 lớp (đạt 36%). 

11. Công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện công tác y tế, bảo hiểm y 

tế trƣờng học; công tác phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình, xã hội trong giáo 

dục học sinh: Giáo dục chính trị tƣ tƣởng; giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, 

ý thức tuân thủ pháp luật, phòng chống đuối nƣớc, an toàn giao thông 

Công tác y tế, bảo hiểm y tế trƣờng học 100% các đơn vị trực thuộc triến khai 

đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Uy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố, Sở 

GDĐT, các văn bản hƣớng dẫn liên ngành về công tác y tế, bảo hiếm y tế (BHYT) 
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trƣờng học, 100% đơn vị đảm bảo có phòng y tế học đƣờng, đƣợc bố trí ở vị trí 

thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu và chuyến học sinh mắc bệnh lên 

tuyến trên; có hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định; đƣợc trang bị đầy đủ các dụng 

cụ y tế và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức 

kh ỏ e học sinh theo quy định. 35/41 = 85% đơn vị có nhân viên y tế (trong đó 30 

nhân viên chuyên trách, 05 nhân viên kiêm nghiệm), 100% nhân viên y tế trƣờng 

học đƣợc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đƣợc 05 đợt do Sở Y tế và trung tâm y tế 

thành phố tổ chức; các CBYT cơ bản đáp ứng các quy định tại Điều 8, Thông tƣ 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016. Tiếp tục phối hợp với Bệnh viện 

huyện Cao Lộc tổ chức bồi dƣỡng thực hành, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Y tế cấp 

chứng chỉ cho 07 nhân viên y tế trƣờng học. 

100% đơn vị làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, các 

nhà trƣờng chủ động phối hợp với các Trạm y tế xã, phƣờng, Trung tâm y tế thành 

phố tổ chức phun hóa chất tẩy trùng, vệ sinh môi trƣờng trƣớc khi đón họ c sinh vào 

năm học mới và trong các đợt nghỉ dịch bệnh Covid đƣợc 3.579 lít; phối hợp tổ ch ứ 

c khám sức khỏe cho 100% học sinh, và nhân viên phục vụ đối với các trƣờ ng có b 

ế p ăn tập thế ngay từ đầu năm học; phân loại sức khỏe của học sinh và thông báo 

tới giáo viên và gia đình đế phối hợp điều trị đối với những học sinh mắc bệnh mãn 

tính, bệnh tim, bệnh hiếm nghèo; Trong năm học có 6286 hs đƣợc cấp phát thu ố c; 

100% đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy dịnh phòng chống dịch Covid-19, 

nghiêm túc chấp hành thông điệp 5K. Trang bị đủ các phƣơng tiện, vật tƣ y tế cần 

thiết phục v ụ phòng, chống dịch. 

100% đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; các 

đơn vị có bếp ăn bán trú và căng tin trong nhà trƣờng thực hiện hợp đồng mua 

thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chế độ giao nhận thực phẩm hàng ngày 

tại trƣờng, công khai, dân chủ. Thực hiện nghiêm túc chế độ lƣu mẫu thức ăn ít 

nhất là 24 giờ; căng tin của nhà trƣờng bảo đảm yêu cầu theo quy định. Trong năm 

học 20212022 toàn ngành không có trƣờng hợp HS bị ngộ độc thực phẩm trong 

trƣờng học. 

Phòng GDĐT đã kiếm tra công tác y tế của 100% đơn vị trƣờng học trên địa 

bàn; phối hợp với Trung tâm y tế thành phố, Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh 

Lạng Sơn kiếm tra, giám sát công tác YTTH, bảo hiếm YTTH 24 đơn vị (trong đó 

phối hợp với Trung tâm y tế thành phố kiếm tra 16 trƣờng MN, TH, THCS 16/16 

đơn vị xếp loại tốt; Trung tâm kiếm soát dịch bệnh tỉnh Lạng Sơn kiếm tra 8/8 

trƣờng THCS, xếp loại tốt 07 trƣờng, xếp loại khá 01 trƣờng). 



295 

 

Công tác phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đinh, xã hội trong giáo dục học sinh: 

Giáo dục chính trị tƣ tƣởng; giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, ý thức tuân thủ 

pháp luật, phòng chống đuối nƣớc, an toàn giao thông 

100% cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và các tổ chức, đoàn the, chính quyền địa phƣơng trong công tác giáo dục 

trẻ em, học sinh nhằm tạo môi trƣờng giáo dục an toàn, lành mạnh. 

Về công tác giáo dục tƣ tƣởng chính trị: 100% đơn vị thực hiện công tác nắm 

bắt tình hình chính trị, tƣ tƣởng trong học sinh thông qua nhiều hình thức để nắm bắt 

tâm tƣ, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học 

sinh. Chủ động phát hiện và phối hợp với lực lƣợng an ninh, chính quyền địa phƣơng 

để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tƣ tƣởng liên quan đến học sinh. Không để 

học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái 

pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã 

hội; 100% các trƣờng Tiểu học, THCS triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm 

theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2021-2022 do BGDĐT 

phát động thu hút đƣợc 3.235 học sinh tham gia; cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh năm 2022 thu hút đƣợc 28.102 lƣợt học 

sinh tham gia; tiếp tục phối hợp với gia đình thực hiện về việc tăng cƣờng hỗ trợ, tƣ 

vấn việc phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em và học sinh khi học tập trực tuyến và sử 

dụng môi trƣờng mạng. 

Phối hợp với gia đình trong việc giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống: 100% 

đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “trƣờng học công viên” là một 

trong những nội dung trọng tâm, khuyến khích các cơ sở giáo dục triển khai mô 

hình “Trƣờng học hạnh phúc” nhằm lan tỏa giá trị yêu thƣơng, an toàn, thân thiện 

“Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trƣờng học”, “Trƣờng học an 

toàn, thân thiện và bình đẳng”; Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá nhân 

dịp những ngày Lễ lớn, những ngày kỷ niện trọng đại trong năm học, Phối hợp 

tham gia cuộc thi trang trí trƣờng lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiện cấp trƣờng, cấp 

thành phố; phối hợp tổ chức các buổi trải nghiệm sáng tạo cho học sinh thông qua 

các ho ạt động đó nhằm cung cấp cho học sinh các kỹ năng ứng xử giao tiếp, tự 

phục vụ, hoạt động nhóm, giải quyết các vấn đề trên môi trƣờng học, tạo môi 

trƣờng học tập lành mạnh, trau dồi các kỹ năng ứng xử trên môi trƣờng mạng... để 

học sinh phát triển toàn diện. 

Triển khai thực hiện Chƣơng trình phối hợp công tác giữa T ỉnh đoàn và Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm học 2021-2022; đảm bảo hoạt động Đoàn, 
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Hội, Đội hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong học sinh. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-CAT-SGDĐT và Quy chế 

phối hợp số 03/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 13/01/2016 giữa Sở GDĐT và Công an 

tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Thông tƣ liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA- 

BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn 

xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong các cơ sở 

Giáo dục trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nhằm đảm bảo công tác an ninh an toàn 

trƣờng học. Phối hợp với công an thành phố tổ chức tuyên truyền giáo dục ATGT 

đƣợc 36 buổi thu hút 10.321 học sinh tham gia; phối hợp tổ chức Liên hoan đội 

tuyên truyền măng non về ATGT cấp thành phố, cuộc thi video clip về tuyên truyền 

ATGT thu hút 19/19 trƣờng Tiểu học, THCS tham gia (trao 02 giải nhát, 03 giải 

nhì, 05 giải ba và 07 giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia); thƣờng xuyên 

phối hợp thông tin xử lý kịp thời các trƣờng hợp học sinh vi phạm AT GT (trong 

năm học 2021-2022 xử lý 02 trƣờng hợp hs vi phạm); Phối hợp tuyên truyền phòng 

chống tội phạm, ma tuý học đƣờng đƣợc 03 cuộc với 300 học sinh các trƣờng 

THCS tham dự, tổ chức test ma tuý cho 150 học sinh các trƣờng THCS trên địa bàn. 

12. Việc quản lý chất lƣợng dạy và học môn Tiếng Anh 

*Thuận lợi 

Phòng GDĐT thành phố đã có đầy đủ văn bản hƣớng dẫn của các cấp về 

hƣớng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2021-2022. 100% học sinh Tiểu học, 

THCS đƣợc học giáo trình Tiếng Anh theo chƣơng trình GDPT 2018. 

Cơ sở vật chất đƣợc đầu tƣ cơ bản đáp ứng đƣợc tình hình dạy học tiếng 

Anh trên địa bàn. Việc dạy và học tiếng Anh đƣợc Ban giám hiệu các nhà trƣờng 

quan tâm chú trọng, xây dựng kế hoạch, có nhiều giải pháp nâng cao chất lƣợng 

học sinh đại trà, học sinh giỏi; Các bậc phụ huynh đồng thuận ủng hộ, xã hội 

quan tâm đồng tình. 

*Khó khăn 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động ngoại khoá cấp trƣờng 

chƣa đƣợc thực hiện theo kế hoạch; nhiều trƣờng tổ chức hình thức d ạy h ọ c trực 

tuyến nên việc quản lý học sinh gặp khó khăn phần nào ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

dạy và học môn tiếng Anh. 

Chất lƣợng đội ngũ một số đơn vị chƣa đáp ứng yêu cầu về năng lực. Một số 

giáo viên còn gặp khó khăn trong việc dạy học giáo trình mới, do chƣa bắt kịp cách 

thức và phƣơng pháp giảng dạy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số 
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giáo viên trong giảng dạy còn hạn chế do điều kiện cơ sở vật chất và do năng lực 

của một số giáo viên chƣa đáp ứng kịp theo tình hình mới. 

* Các giải pháp cơ bản đã thực hiện 

Phòng GDĐT đã bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp về hƣớng dẫn dạy 

học ngoại ngữ năm học 2021-2022 để xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thực 

hiện tốt công tác dạy học ngoại ngữ trên địa bàn. Tiếp tục triển khai dạy học ngoại 

ngữ 1 (Tiếng Anh) đối với 100% các trƣờng Tiểu học, THCS chƣơng trình 10 năm 

ở các trƣờng để giáo viên tiếp cận chƣơng trình GDPT 2018. 

Làm tốt công tác thông tin, truyền thông về việc thực hiện xây dựng môi 

trƣờng dạy học ngoại ngữ của đơn vị. Đẩy mạnh xây dựng môi trƣờng học và sử 

dụng ngoại ngữ trong các nhà trƣờng. Củng cố, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt 

động Câu lạc bộ ngoại ngữ của nhà trƣờng; phát huy vai trò ngoại khóa trong việc 

thực hiện chƣơng trình. Phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển 

môi trƣờng học và sử dụng tiếng Anh trong các nhà trƣờng. 

Các trƣờng thực hiện đa dạng hóa các phƣơng pháp và hình thức tổ chức dạy 

học; khuyến khích áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với 

tình hình thực tế. Quan tâm áp dụng các hình thức tổ chức dạy học gắn với ứng 

dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong dạy 

học ngoại ngữ. 

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trƣờng đảm bảo yêu cầu thực hiện các nội 

dung cốt lõi, phù hợp với tình hình thực tế. Chủ động phƣơng án dạy học, hình th ứ 

c tổ chức dạy học phù hợp, linh hoạt; sắp xếp, bố trí, tổ chức các hoạt động giáo dục 

phù hợp, tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có the đến trƣờng đe tập trung 

cho hoạt động dạy và học, các hoạt động giáo dục bắt buộc. 

Triển khai đánh giá môn tiếng Anh thực hiện theo các thông tƣ hƣớng dẫn 

hiện hành của BGDĐT, các văn bản quy định hiện hành. T ổ chức ôn tập có trọng 

tâm kiến thức để phù hợp năng lực các nhóm học sinh. Dạy học và tổ chức ôn tập 

môn ngoại ngữ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các kỹ năng, các nội dung kiến thức 

ngôn ngữ để học sinh đạt chuẩn kiến thức kỹ năng của cấp học. Các trƣờng THCS 

đƣa nội dung ôn tập cho học sinh lớp 9 vào kế hoạch phát triển chƣơng trình. Nội 

dung các giờ ôn tập phải bám sát đề tuyển sinh cấp THCS. 

Tiếp tục triển khai cử, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dƣỡng 

do BGDĐT, SGDĐT tổ chức. T ổ chức khảo sát, đánh giá năng lực giáo viên 

Tiếng Anh làm cơ sở cho các nhà trƣờng căn cứ phân công nhiệm vụ, xây dựng kế 

hoạch, tổ chức bồi dƣỡng cho giáo viên. T iếp tục nâng cao năng lực sử dụng thiết 
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bị công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ. Khuyến khích giáo viên tiếng 

Anh tham gia xây dựng kho học liệu, khai thác nguồn tài nguyên dạy học, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tiếp và tổ chức các giờ học online, 

giờ học kết nối liên trƣờng. 

* Kết quả về chất lượng dạy học môn tiếng Anh: 

Khối THCS: Tổng số 5073/5118 học sinh đạt hoàn thành xếp loại môn tiếng 

Anh đạt 94% (trong đó giỏi 1058 hs = 21%; khá 2059 hs =40,6%; TB 1689 hs = 

33,3%). 

Khối Tiểu học: T ổng số 6309/6328 học sinh đạt hoàn thành xếp loại môn 

tiếng Anh đạt 99,7% (trong đó hoàn thành tốt 3790 hs = 59,9%; hoàn thành 2519 hs 

=39,8%; chƣa hoàn thành 19 hs = 0,3%). 

Kết quả học sinh giỏi cấp THCS: 

+ Cấp thành phố: Khối 8 tổng số 36/52hs đạt giải (Giải nhất: 01hs; giải nhì 

08hs, giải ba 08hs, giải KK 19 hs); khối 9 tổng số ,,,,hs đạt giải (Giải nhất: 02hs; 

giải nhì 06hs, giải ba 08hs, giải KK 15hs) 

+ Cấp tỉnh: T ổng số 19/20hs đạt giải = 95% (giải nhì 04 hs, giải ba 13hs, giải 

KK 02hs) dẫn đầu khối các Phòng GDĐT trong tỉnh. 

Kết quả tham gia các hoạt động phát triển môi trƣờng dạy học NN: Phòng  

GDĐT đã tổ chức Ngày hội tiếng Anh với các nội dung T ập san, video clip phỏng 

vấn và phần thi Thuyết trình với chủ đề 26/3-30/4 trao 9 giải tập thể, 09 giải cá 

nhân; tham gia Ngày hội tiếng Anh cấp tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn. 

Về đội ngũ: Cử GV tham gia các lớp bồi dƣỡng: 100% giáo viên tiếng Anh 

đƣợc tham gia các lớp bồi dƣỡng, các khóa tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ 

chức. Kết quả khảo sát năng lực NN do Sở GDĐT tổ chức: T ổng số 72 giáo viên 

tham gia Kỹ năng nghe đạt 56%; kỹ năng đọc hiểu 72%; kỹ năng viết đạt 61% về cơ 

sở vật: Trong năm học 2021-2022 UBND thành phố đã đầu tƣ CSVC phụ vụ dạy 

học NN: 1.889.453.000 đồng 

13. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm 

a. Cấp học mầm non 

Toàn cấp học chia thành 3 cụm chuyên môn. Các cụm chuyên môn duy trì 

sinh hoạt từ 2 đến 3 lần/1 cụm/1 học kì. T ổng số lần sinh hoạt chuyên môn theo 

cụm của các trƣờng là 6 lần/năm. Nội dung sinh hoạt chuyên môn chủ yếu tập trung 

vào việc giải đáp những vƣớng mắc cần làm rõ trong chuyên môn nhƣ thảo luận, 

trao đổi về cách thức xây dựng vi deo hƣớng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục và  
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vui chơi cùng trẻ; cách thức tuyên truyền, huy động trẻ đến trƣờng trong thời gian 

dịch bệnh; cách kiếm tra, quản lý giáo viên trong việc gửi video hƣớng dẫn phụ 

huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà hay việc gửi các nội dung bài học cốt lõi; cách 

đánh giá trẻ trong thời gian trẻ nghỉ lâu, không đến trƣờng; Dự giờ các tiết học về 

phƣơng pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, các giờ dạy Kĩ năng sống, thăm quan 

môi trƣờng học tập tại các đơn vị bạn. 

b. Cấp học tiểu học 

Phòng GDĐT đã chia các trƣờng thành 02 cụm chuyên môn. Mỗi cụm xây 

dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên theo từng tháng. Nội dung sinh hoạt chủ yếu là 

những vấn đề mới cấp thiết nhƣ: Phƣơng pháp dạy học các môn học theo Chƣơng 

trình GDPT 2018; dạy học nội dung cốt lõi; Dạy học phát triến năng lực cho học 

sinh lớp 5... Do tình hình dịch bệnh nên các cụm cũng thay đổi hình thức sinh hoạt 

nhƣ hình thức trực tuyến, lớp học không khoảng cách đã đƣợc áp dụng. Trong năm 

học, cụm chuyên môn đã sinh hoạt đƣợc 10 chuyên đề với những nội dung thiết 

thực, tháo gỡ những khó khăn vƣớng mắc chung của các nhà trƣờng. 

c. Cấp học THCS 

Phòng GDĐT đã ban hành hƣớng dẫn sinh hoạt cụm chuyên môn và chỉ đạo 

cụm trƣởng xây dựng kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn, các nhà trƣờng xây 

dựng kế hoạch tổ chuyên môn tập trung vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ 

chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trƣờng. 

Tăng cƣờng các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm đế hoàn thiện từng bƣớc cấu trúc 

nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; nâng cao chất lƣợng 

và hiệu quả sử dụng các phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiếm tra, đánh 

giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh. T ổ chức thực hiện các chuyên đề, Hội 

thảo, toạ đàm phƣơng pháp dạy học đối với lớp 6, quan tâm tới các môn mới trong 

chƣơng trình GDPT 2018; đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học và 

điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế. Tăng cƣờng tổ chức các 

hoạt động chuyên môn trực tuyến đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Kết quả thực hiện: Cụm chuyên môn tổ chức sinh hoạt cụm 4 lần/2 cụm (thực 

hiện hình thức trực tiếp hết hợp với trực tuyến). Ban giám hiệu và tổ chuyên môn 

các nhà trƣờng đã dự đƣợc 1189 tiết (trong đó, xếp loại Giỏi là 864; xếp loại Khá là 

324, xếp lo ại TB là 01). Các nhà trƣờng tổ chức sinh hoạt chuyên môn trực tuyến 

đƣợc 16 buổi. T ổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hƣớng nghiên cứu bài học đƣợc 

98 tiết với các môn T oán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Tiếng Anh, Tin học, GDCD, Công nghệ, TD-QPAN. 
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14. Công tác chỉ đạo, hƣớng dẫn, kiếm tra các đơn vị trong tổ chức các kỳ thi, 

hộ i thi 

a. Cấp học mầm non 

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, cấp học mầm non thành 

phố đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức 3 Hội thi: Hội thi giáo viên mầm non giỏi cấp 

thành phố: Có 61 giáo viên tham gia, kết quả: 49/61 giáo viên đạt giỏi. Hội thi nhân 

viên nấu ăn giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022: Có 37 nhân viên tham gia, kết 

quả: 37/37 nhân viên đạt giỏi. Hội thi Rung chuông vàng trẻ mầm non cấp thành 

phố năm học 2021-2022 thành phố: Có 99 trẻ 5 tuổi tại 22 đơn vị mầm non tham 

gia. Kết quả: 01 trẻ xuất sắc; 35 trẻ giải nhất; 34 trẻ giải nhì; 29 trẻ giải ba. 

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022, Sở Giáo dục 

và Đào tạo đã chọn thành phố là nơi tổ chức Hội thi. Các đơn vị trƣờng đƣợc chọn 

làm đơn vị đăng cai, tổ chức Hội thi bao gồm: Mầm non Liên Cơ, mầm non Hoàng 

Văn Thụ, mầm non Hoa Sữa, mầm non 2-9, mầm non Hoa Hƣớng Dƣơng. Phòng 

giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 

nhà trƣờng đăng cai làm tốt công tác tổ chức, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Hội thi, đe Hội thi đƣợc diễn ra thành công 

tốt đẹp. Cấp học mầm non thành phố đã chọn cử 06 giáo viên tham gia Hội thi. Kết 

quả: 6/6 giáo viên đạt giỏi, 5/6 giáo viên đƣợc giám đốc Sở GDĐT tặng giấy khen. 

b. Cấp học tiểu học 

Phòng GDĐT đã ban hành công văn 1072/PGDĐT-TH ngày 21/10/2021 về 

hƣớng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ cấp tiểu học năm học 2021-2022. 100% các 

trƣờng tổ chức các kỳ kiểm tra nghiêm túc theo đúng thông tƣ hƣớng dẫn. Chỉ đạo 

100% các nhà trƣờng xây dựng kế hoạch và tổ chức một số cuộc thi cấp trƣờng: 

Chữ viết đẹp dành cho học sinh tiểu học , Hội thi Rung chuông vàng, Trạng nguyên 

tiếng Việt,...đã thu hút đƣợc nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao. 

c. Cấp học THCS 

Phòng GDĐT chỉ đạo và giao cho các nhà trƣờng thực hiện nghiêm túc việc 

xây dựng đề kiểm tra theo hƣớng dẫn, bám sát ma trận để xây dựng đề kiểm tra phù 

hợp với mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, 

xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên 

nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tƣợng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, 

bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao. 

Việc tổ chức nhận xét học sinh trong đánh giá: Chỉ đạo các nhà trƣờng nhận 

xét học sinh theo thông tƣ 26/2020/TT-BGDĐT, Thông tƣ 22/2021/TT-BGDĐT 
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của Bộ GDĐT, công văn 328/SGDĐT-GDTrH, công văn số 2645/SGDĐT ngày 

09/9/2021 của Sở GDĐT nghiêm túc, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, sự tiến 

bộ của học sinh. 

Chỉ đạo các nhà trƣờng tổ chức kiếm tra đúng quy trình, quy định, đồng 

thời kiếm tra việc thực hiện công tác khảo thí, tổ chức các Hội thi của các nhà 

trƣờng trong các cuộc kiếm tha thực hiện nhiệm vụ năm học, các nhà trƣờng 

thực hiện nghiêm túc công tác khảo thí theo quy trình, tổ chức các Hội thi đúng 

hƣớ ng dẫn và hiệu quả. 

Trong năm học 2021-2022, cấp học THCS đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

một số hội thi, cuộc thi: Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn KHXH cấp thành phố: 

xếp loại Giỏi: 22/26 đồng chí; Cuộc thi bài giảng chủ đề STEM cấp thành phố năm 

học 2021-2022: 17/23 bài giảng tham dự đạt giải (trong đó: 01 Nhì, 7 Ba và 09 

Khuyến khích); Cuộc thi KHKT cấp thành phố: Tổng số 21/29 dự án đạt giải (trong 

đó: 03 giải Nhì; 09 giải Ba; 09 giải Khuyết khích); Thi HSG lớp 9 cấp thành phố: 

152/267 HS đạt giải (trong đó: 07 Nhất, 22 Nhì, 41 Ba, 82 Khuyến khích); Thi HSG 

lớp 8^ cấp thành phố: 167/294 HS đạt giải (trong đó: 03 Nhất, 21 Nhì, 41 Ba, 102 

Khuyến khích)...Các trƣờng đã thực hiện hƣớng dẫn của Phòng GDĐT, đã triến 

khai cuộc thi, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn thành phần tham gia đảm bảo 

đúng đủ, hiệu quả. Các đơn vị nơi đăng cai các hội thi, cuộc thi đã chuẩn bị chu đáo 

về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Ban tố chức, Ban giám khảo. 

15. Công tác kiểm tra 

Xây dựng Kế hoạch số 891/KH-PGDĐT, ngày 17/9/2021 về kiếm tra năm học 

2021-2022. Nội dung kiếm tra tập trung vào các vấn đề các trƣờng học còn nhiều 

hạn chế nhằm làm tốt công tác tƣ vấn, hƣớng dẫn, giúp đỡ nhà trƣờng khắc phục 

những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc đế tiếp tục hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao; thực hiện kiếm tra theo Quy trình quy định tại Công 

văn số 2100/SGDĐT-TTr ngày 21/9/2018 của Sở GDĐT về hƣớng dẫn quy trình 

thực hiện công tác kiếm tra của Phòng GDĐT. Chỉ tiêu kiếm tra trong năm học cơ 

bản đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. 

Phòng GDĐT đã tiến hành 08 cuộc kiếm tra và 02 cuộc giám sát. Qua kiếm 

tra, chỉ đạo các trƣờng cần nghiêm túc khắc phục toàn bộ những hạn chế, thiếu sót 

mà đoàn kiếm tra đã chỉ ra; Lãnh đạo các trƣờng cần quan tâm hơn đến công tác 

kiếm tra, phê duyệt sổ sách của các giáo viên, nhân viên đồng thời chỉ đạo các tổ 

chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nội dung sinh hoạt cụ thế, chỉ đạo 

các tổ sinh hoạt đủ số lần theo quy định; quan tâm đến công tác phối hợp giữa nhà 



302 

 

trƣờng - gia đình và chính quyền địa phƣơng trong giáo dục học sinh; quan tâm hơn 

đến công tác vệ sinh môi trƣờng, vệ sinh trƣờng lớp; chỉ đạo tốt công tác y tế trƣờng 

học, phòng chống dịch Covid-19. 

Trong năm học, phòng GDĐT đã thực hiện nghiêm túc các thông báo kết quả 

kiếm tra của Sở GDĐT ban hành nhƣ thông báo số 3065/TB-SGDĐT ngày 

14/10/2021 về kết quả kiếm tra thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, văn bản thông báo số 

248/TB-SGDĐT ngày 27/01/2022 về kết quả kiếm tra thực hiện nhiệm vụ học kỳ II. 

Chỉ đạo các trƣờng đƣợc kiếm tra tập trung rút kinh nghiệm và khắc phục các 

nhƣợc điếm đã chỉ ra. 

16. Thực hiện các cuộc vận động, các Phong trào thi đua, kết quả  đạt đƣợc 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh "Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận 

động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gƣơng đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào 

“Giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, giáo viên giúp đỡ học sinh tiến bộ”, 

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, xây dựng môi trƣờng văn 

hóa trong trƣờng học. Mô hình Trƣờng học - Công viên đƣợc các đơn vị hƣởng ứng 

đã tạo cảnh quan môi trƣờng ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn. Phát động phong 

trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2021); Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909-04/11/2021) cùng nhiều ngày kỷ niệm trọng đại trong năm. 

Kết quả: 38/38 trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS đăng ký thực hiện phong 

trào “Trƣờng học công viên” trong đó 37/38 = 97,4% trƣờng xếp loại tốt, 01/38 

=2,6% trƣờng xếp loại khá; 100% trƣờng học có cảnh quan môi trƣờng xanh, sạch, 

đẹp, đảm bảo an toàn; 20/20 trƣờng tiểu học và THCS có thƣ viện thân thiện, một 

số trƣờng mầm non công lập có góc thƣ viện ngoài trời đẹp, tiện lợi, hấp dẫn tr ẻ. 

100% trƣờng T iểu học, THCS nhận chăm sóc ít nhất một di tích lịch sử trên địa 

bàn; 100% trƣờng mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức cho học sinh tham gia các 

hoạt động trải nghiệm thực tế về kĩ năng sống, giá trị sống,... Phong trào "Giáo viên 

giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, giáo viên giúp đỡ học sinh tiến bộ" đƣợc các nhà 

trƣờng triể n khai thực hiện có hiệu quả, có 545 giáo viên đƣợc giúp đỡ, trong đó 

537 giáo viên có tiến bộ; 559 học sinh đƣợc giúp đỡ trong đó 542 học sinh có tiến 

bộ; T ổng số tiết giáo viên dạy thêm để phụ đạo, giúp đỡ học sinh nhƣng không 

hƣởng chế độ thù lao là 6.574 tiết; 

Thực hiện tốt phong trào "Hũ gạo tình thƣơng" huy động đƣợc 354.004.000đ  
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và 4800kg gạo; công tác xã hội hóa từ phụ huynh đƣợc 92.636.000đ, ngày công lao 

động 3859 cùng các vật liệu xây dựng nhƣ: 1 tấn xi măng 680.000đ; 16 thùng Sơn 

16.200.000đ, 01 mái che di động trị giá 152.248.000đ, 946 chậu hoa, 300m xốp tr ả 

i nền, 02 điều hoà, 01 máy đo thân nhiệt, 20 chai xịt khuẩn, 200 kính chăn giọt bắn, 

600 khẩu trang, 2 loa kéo, 05 chăn lông, 03 tivi, 10 quạt máy, 7 đèn năng lƣợng; 

tiếp tục phối hợp với Hội Khuyến học TP, Hội Chữ thập đỏ cùng các Ban, ngành, 

đoàn thể thành phố thực hiện tốt phong trào "Tiếp bƣớc cho em dến trƣờng" kết quả 

huy động đƣợc 518.320.000đ, 2386 bộ quần áo, 259 bộ SKG, 5000 vở viế t, 42 xe 

đạp, bánh kẹo, 104 chiếc máy tính bảng, 50 xim vina, 50 xim Viettel... giúp đỡ đƣợc 

479 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiếp tục đến trƣờng cũng nhƣ có 

đủ điều kiện để tham gia học tập tốt trong tình tình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phúc 

tạp. Sau khi tình hình hình dịch bệnh tạm ổn Phòng GDĐT cũng đã chỉ đạ o các đơn 

vị tổ chức rất nhiều các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, văn 

hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giúp các em học sinh phát triển toàn diện; tổ 

chức thành công Hội thi "Trang trí trƣờng lớp xanh, sạch, đẹp, thân thiên" cấp thành 

phố đối với khối THCS kết quả 08/08 đơn vị tham gia (BTC trao 08 giải tập thể 

trƣờng, 134 giải tập thể lớp); Tham gia Đại hội TDTT ngành GDĐT tinh Lạng Sơn 

giai đoạn 2 đạt 04 huy chƣơng vàng, 04 huy chƣơng bạc, 06 huy chƣơng đồng; 

tham gia giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đạt 01 giải nhì khối Tiểu 

học, 01 giải nhất khối THCS. 

17. Định hƣớng một số hoạt động trong thời gian hè và năm học mới 

 Tổ chức tuyển sinh năm học 2022-2023 theo kế hoạch của UBND thành phố 

ban hành. 

 Xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn hè. Khuyến khích, tạo điều kiện 

thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dƣỡng 

chuyên môn nghiệp vụ, nâng chuẩn đào tạo. Tu sửa, đầu tƣ trang bị CSVC chuẩn b ị 

cho năm học mới. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 

đối với lớp 1, 2; bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 năm học 2022-2023. 

 Phòng GDĐT đã chỉ đạo các trƣờng Tiểu học, THCS phối hợp với chính 

quyền địa phƣơng, Hội CMHS làm tốt công tác bàn giao học sinh về nghỉ hè; bàn 

giao 12.024 đội viên, thiếu niên cho Hội đồng Đội các xã phƣờng; cử các đồng chí 

Đại diện BGH các trƣờng Tiểu học, THCS làm phó Ban chỉ đạo hè các phƣờng, 

xã; các đồng chí tổng phụ trách Đội, các đoàn viên giáo viên làm thành viên Ban 

chỉ đạo. 
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 Chỉ đạo các trƣờng thƣờng xuyên phối hợp với Hội CMHS tuyên truyền đôn đốc 

nhắc nhở học sinh chủ động tự ôn luyện kiến thức học tập; hƣớng dẫn các gia đình tăng 

cƣờng công tác quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, bàn giao học 

sinh về sinh hoạt hè tại địa phƣơng. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động nắm bắt nhu 

cầu của học sinh, giao các bộ phận chức năng của nhà trƣờng trực tiếp triển khai hoặc 

phối hợp với các tổ chức đoàn thể quản lý, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, giáo 

dục kỹ năng sống, hoạt động văn hóa thể thao, phát triển năng khiếu, tạo môi trƣờng hỗ 

trợ học sinh có các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích. Có giải pháp phối hợp với gia 

đình, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phƣơng bảo đảm an toàn cho học sinh khi 

tham gia các hoạt động. 

 Các trƣờng chú trọng triển khai hoạt động tƣ vấn tâm lý và công tác xã hội học 

đƣờng, phòng tránh những sự việc đáng tiếc; tuyên truyền, quán triệt học sinh thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 

giáo dục ý thức, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Phối hợp với phụ 

huynh quan tâm theo dõi, hƣớng dẫn học sinh sử dụng và khai thác mạng an toàn, 

lành mạnh; tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung không lành 

mạnh; tổ chức các hoạt động hè vui tƣơi, lành mạnh, thu hút học sinh tham gia, góp 

phần giáo dục kỹ năng sống. T ăng cƣờng giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em thông qua các nhóm zalo. 

 Phối hợp với Thành đoàn, Cung thiếu nhi, Phòng LĐTBXH tổ chức 02 lớp 

học bơi miễn phí cho 50 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

thành phố. 

18. Thực hiện chuyển đổi số 

100% CBCCVC cơ quan phòng GDĐT đƣợc tập huấn đầy đủ và sử dụng 

thành thạo hòm thƣ công vụ để gửi, nhận văn bản liên thông giữa các cấp trên hệ 

thống iOffice. 100% các văn bản đi, văn bản tham mƣu đều đƣợc gửi qua IO. 

Tham mƣu UBND thành phố, đề xu ất Sở Thông tin và Truyền thông cấp 311 

tài khoản email công vụ để sử dụng hệ thống phần mềm iOffice cho 41/41 trƣờng 

mầm non, tiểu hoc và THCS trên địa bàn thành phố. Đến nay các trƣờng cơ bản 

khai thác, sử dụng thành thạo và có hiệu quả. Việc sử dụng phần mềm IO đã đƣợc 

quán triệt thực hiện nghiêm túc, giảm thiếu đáng kể chi phí, thời gian gửi nhận tài 

liệu, văn bản giấy với các trƣờng. 

100% các trƣờng học, cơ sở giáo dục có máy tính kết nối Intenet phục vụ công 

việc, có phòng tin học đáp ứng phục vụ dạy học bộ môn tin học cấp TH, THCS theo 
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chƣơng trình GDPT 2018. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng CNTT đáp ứng 

công tác đổi mới phƣơng pháp giảng dạy và tổ chức các kỳ thi, 100% các trƣờng 

đƣợc trang bị mạng cáp quang tốc độ cao. Hiện nay, phòng GDĐT đang khảo sát 22 

trƣờng (trong đó 6 trƣờng THCS; 9 trƣờng TH; 7 trƣờng MN) về lắp đặt hệ thống 

camera an ninh trong trƣờng học tại các khu cổng trƣờng, hành lang khu hành 

chính, các góc khuất trong trƣờng.... để theo dõi an ninh trật tự và các hoạt động 

giáo dục. Thƣờng xuyên cử CBQL, GV, NV tham gia các lớp bồi dƣỡng nâng cao 

trình độ ứng dụng CNTT. 

Do năm đầu triển khai chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, sử dụng chữ ký 

số tại các đơn vị còn gặp một số khó khăn cụ thể: nhiều đơn vị sử dụng phần mềm 

quản lý nhà trƣờng Vnedu, SMAS là năm đầu tiên, nên mới chỉ là tiếp cận sử dụng. 

Một số hồ sơ sổ sách trên phần mềm quản lý nhà trƣờng chƣa đúng theo mẫ u so 

với hồ sơ theo quy định. Chữ ký số thực hiện nhiều thao tác nhƣ: cài đặt môi trƣờng 

ký, mật khẩu, ảnh chữ ký ... nên khó khăn trong quá trình thực hiện. Đồng bộ dữ 

liệu giữa phần mềm quản lý nhà trƣờng và CSDL ngành của Bộ GDĐT còn gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Tập huấn, hƣớng dẫn sử dụng vận hành 

của các nhà mạng cung cấp phần mềm quản lý nhà trƣờng còn ít, chƣa cụ thể rõ 

ràng về cách thực hiện. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Phòng GDĐT đã cố gắng nỗ lực, chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành. 

Tham mƣu có hiệu quả cho các cấp lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo. Phối 

hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ năm học. 

Đƣợc sự quan tâm của thành phố, ngành giáo dục đã đƣợc đầu tƣ CSVC và 

trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông 

(trong đó có đầu tƣ xây dựng mới trƣờng MN Hoa Hƣớng Dƣơng với quy mô 20 

lớp; huy động nguồn tài trợ FDI xây dựng Ngôi trƣờng hy vọng Samsung tại xã 

Mai Pha; ban hành Nghị quyết đầu tƣ công xây dựng trƣờng THCS Lƣơng Thế 

Vinh giai đoạn 2021-2025). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình tự chủ một 

phần về tài chính tại 03 trƣờng MN Hoàng Văn Thụ, MN Hoa Sữa, THCS Hoàng 

Văn Thụ và thí điểm tại trƣờng MN Hoa Hƣớng Dƣơng. Quan tâm phát triển loại 

hình ngoài công lập và phân luồng học sinh nội thành ra ngoại thành nhằm giãn 

cách số lƣợng học sinh trên lớp ở các trƣờng công lập, đáp ứng tiêu chí trƣờng học  



306 

 

đạt chuẩn quốc gia. 

Cơ sở vật chất các đơn vị thƣờng xuyên đƣợc quan tâm tu bổ, sửa chữa, cải tạo 

và xây mới. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ngày càng đƣợc mở rộng, 

duy trì và phát triển, từng bƣớc đáp ứng đƣợc nhu cầu gửi trẻ của nhân dân trên địa 

bàn thành phố. 

Nền nếp, kỷ cƣơng trong trƣờng học tiếp tục duy trì và giữ vững. Các cuộc 

vận động và phong trào của ngành tiếp tục quan tâm và thực hiện có hiệu quả, thiết 

thực. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đƣợc bổ sung cơ bản đầy đủ, 

trình độ chuyên môn ngày càng đƣợc nâng lên, đáp ứng đƣợc các yêu cầu đổi mới 

trong giai đoạn hiện nay. Chế độ chính sách của giáo viên đƣợc thực hiện đầy đủ, 

đúng theo quy định. CBGVNV có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần đoàn kết tƣơng trợ 

lẫn nhau; có ý thức tự học, tự bồi dƣỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có tinh 

thần vƣợt khó hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ quản lí, giáo viên hoàn thành tập 

huấn chƣơng trình, sách giáo khoa theo Chƣơng trình GDPT 2018. 

2. Khó khăn 

Việc tìm quỹ đất đe xây dựng trƣờng THCS Lƣơng Thế Vinh và trƣờng 

Tiểu học Chi Lăng 2 còn gặp nhiều khó khăn. Do công tác quy hoạch và giải 

phóng mặt bằng đất cho giáo dục rất khó thực hiện, chủ yếu là đất ở đô thị nên 

chi phí đền bù cao. 

Nhiều trƣờng ứng dụng công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý chƣa 

linh hoạt, nhiều giáo viên chƣa sử dụng thành thạo chữ ký số. 

Cấp học mầm non: dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỷ lệ huy động trẻ 

đến trƣờng giảm, khó khăn cho các đơn vị ngoài công lập không có nguồn thu. Đa 

số các đơn vị không đảm bảo về diện tích đất theo quy định, một số đơn vị còn thiếu 

các phòng chức năng, không có sân chơi, sân chơi chật hẹp ảnh hƣởng đến việc 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cấp học. Một số trƣờng mầm non công lập tỷ 

lệ học sinh trên lớp còn đông, vƣợt quy định so với Điều lệ trƣờng mầm non. Trình 

độ chuyên môn của giáo viên chƣa đồng đều giữa các đơn vị công lập và ngoài công 

lập, tỷ lệ giáo viên chƣa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo Luật giáo dục 2019 vẫn còn 

cao, đặc biệt là các đơn vị ngoài công lập. 

Cấp học tiểu học: chất lƣợng giáo dục chƣa đồng đều giữa các trƣờng, các lớp 

trong nhà trƣờng. Do ảnh hƣởng dịch bệnh nên thời gian học trực tiếp khá nhiều, 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng của HS có trình độ tiếp thu chậm. 

Cấp học THCS: Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc triển khai, tổ  
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chức, thực hiện các hoạt động giáo dục chƣa đúng theo thời gian đã xây  

dựng trong kế hoạch. Các kỳ kiểm tra còn kéo dài. 

3. Các biện pháp đã triển khai nhằm khắc phục khó khăn và kết quả đã 

đạt được 

Tiếp tục tham mƣu với các cấp, các ngành có thẩm quyền rà soát, tu sửa cải tạo về 

cơ sở vật chất, xây mới thêm trƣờng, lớp mầm non để đảm bảo việc giảm sĩ số trẻ 

trên lớp tại các trƣờng mầm non công lập. Trong năm 2022 có 6 phòng học trong 

trƣờng mầm non 8-3 và trƣờng mầm non 19-5 đƣợc xây mới. Dự kiến đi vào hoạt 

động trong năm học 2022-2023. 

Phòng GDĐT đã tham mƣu, đề xuất với thành phố lựa chọn địa điểm xây dựng 

trƣờng THCS Lƣơng Thế Vinh tại Khu đô thị mới Mai Pha (theo quy hoạch là đất 

giáo dục, diện tích đề xuất là từ 15.983,7m
2
-26.614,4m

2
). Đối với trƣờng Tiểu học 

Chi Lăng 2, đề xuất bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho giáo dục tại khu đất đối 

diện Trung tâm điều dƣỡng ngƣời có công tỉnh Lạng Sơn (đƣờng Văn Vỉ, khối Đại 

Thắng, phƣờng Chi Lăng) để xây dựng xây dựng trƣờng (với diện tích là 8536m
2
). 

Tuy nhiên, do dự án Khu đô thị mới Mai Pha đang triển khai công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng và dự án đề xu ất xây dựng trƣờng Tiểu học Chi Lăng 2 phải xin 

điều chỉnh quy hoạch nên cả 02 trƣờng phải lùi thời gian thực hiện. 

Làm tốt công tác đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh 

dich Covid-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với các 

cơ sở, giáo viên mầm non Ngoài công lập bị ảnh hƣởng do dịch covid- 19. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuân lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

tham gia các lớp bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng chuẩn đào tạo. Tính đến 

thời điểm hiện tại có 80 cô trình độ trung cấp, 01 cô trình độ khác đang theo học lớp 

Đại học sƣ phạm mầm non. 

Chỉ đạo các nhà trƣờng tăng cƣờng khảo sát chất lƣợng học sinh và đƣa ra kế hoạch, 

giải pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục của từng lớp. Phòng GDĐT đã chỉ đạo các 

nhà trƣờng tổ chức và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ học năm học với chủ đề 

“Dạy chủ động - học linh hoạt, tích cực - sống vui vẻ biết vươn lên”. 

Vừa đảm công tác phòng dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hoàn thành chƣơng trình 

đúng kế hoạch năm học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ. Chất lƣợng giáo dục tiếp tục đƣợc khẳng định. 

Điều chỉnh kế hoạch phù hợp, linh hoạt tổ chức các hoạt động giáo dục, đầu tƣ cơ 

sở vật chất (lắp cammera, máy chiếu, ti vi, hệ thống mạng wifi..) đảm bảo việc dạy 
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học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, tăng cƣờng công tác ôn tập cho học sinh trƣớc 

các kỳ thi. Kết quả: hoàn thành chƣơng trình, chỉ tiêu theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

T ổng số học sinh đạt mức đạt và học lực trung bình trở lên là 6645/6715 = 99%. 

Hạnh kiểm: T ốt, Khá (đối với lớp 7, 8, 9) là 5057/5073 = 99,7%; mức T ốt, mức 

Khá (lớp 6) là 1641/1641 = 99,9%. Học sinh tham gia học sinh giỏi các môn văn 

hóa cấp tỉnh đạt 80/110 = 72,7%. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023 (có bản gốc  

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng 

tâm năm học 2022 2023 của Phòng GDĐT thành phố./. 

 

Nơi nhận: 

 

- VP Thành ủy (b/c); 

- VP HĐND-UBND TP (b/c); 

- Sở GDĐT (b/c); 

- Lãnh đạo, CV Phòng GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lƣu: VT 

  

  TRƢỞNG PHÕNG 
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Phụ lục 2: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TƢ LIỆU ĐIỀN DÃ 

(Nguồn: Tác giả  chụp năm 2021 – 2022 tại Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lạng Sơn) 

2.1. Ảnh tƣ liệu tại tỉnh Tuyên Quang 

    
 

Hình ảnh 2.1.1. Dự giờ tiết học Âm nhạc lớp 6 của giáo viên âm nhạc  Trường THCS Quyết Thắng, 

huyện Sơn Dương,  Tỉnh Tuyên Quang 

 

      

Hình 2.1.2. Dự giờ Tiết học Âm nhạc lớp 6 của giáo viên âm nhạc Trường THCS Quyết Thắng, 

huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang 
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Hình ảnh 2.1.3. Điền dã, khảo sát, phỏng vấn Hiệu phó và giáo viên Âm nhạc tại 

 trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Tuyên Quang 

  

    

 

Hình ảnh 2.1.4. NCS phỏng vấn thầy Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tân Trào  
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Hình ảnh 2.1.5.  Điền dã, khảo sát, phỏng vấn CBQL, giáo viên Âm nhạc Trường THCS Lê Quý 

Đôn, thành phố Tuyên Quang 
 

     
 

Hình ảnh: 2.1.6. Dự giờ tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Thành phố Tuyên Quang 

     

Hình ảnh:2.1.7. Dự giờ tại Trường THCS Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang 
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2.2. Ảnh tƣ liệu tại tỉnh Bắc Kạn 

     
Hình ảnh 2.2.1. Điền dã, khảo sát, phỏng vấn Trưởng phòng - Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

 

       

Hình ảnh 2.2.2. Điền dã, khảo sát, phỏng vấn, dự giờ tại Trường THCS Quân Hà,  

huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 
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Hình ảnh 2.2.3. Điền dã, khảo sát, phỏng vấn tại Trường THCS Đức Xuân và Phòng GD&ĐT 

thành phố Bắc Kạn 

 

2.3. Ảnh tƣ liệu tại tỉnh Lạng Sơn 

 

      

Hình ảnh 2.3.1. Khảo sát, phỏng vấn tại trường TH và THCS  Bắc Ái I; Phòng GD và ĐT huyện 

Tràng Định, tỉnhi Lạng Sơn 
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Hình ảnh 2.3.2. Điền dã, khảo sát tại phòng GD và ĐT thành phố Lạng Sơn 

 

 

 

       

Hình ảnh 2.3.3: Dự giờ âm nhạc tại Trường TH, THCS Bắc Ái I, huyện Tràng Định, 

 tỉnh Lạng Sơn 
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Hình ảnh 2.3.4. Dự giờ âm nhạc tại THCS Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

  
 

Hình ảnh 2.3.5. Khảo sát, phỏng vấn cán bộ quản lý của Trường THCS Chi Lăng và Phòng 

GD&ĐT huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
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Phụ lục 3 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỰC NGHIỆM 

 

Ngày giảng 

6A:…./...../ 2021 

 

CHỦ ĐỀ 5: MÙA XUÂN 

Tiết  1 

HÁT: BÀI MÙA XUÂN EM TỚI TRƢỜNG 

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức:  

- Hát đúng cao độ, trƣờng độ, lời ca, tính chất, sắc thái của bài Mùa xuân em 

tới trường – Nhạc và lời: Nguyễn Thanh Tùng;  

- Biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; bƣớc đầu biết biểu diễn bài hát. 

2. Năng lực  

2.1. Năng lực chung:  

- Biết chủ động trong học tập, tự tìm tòi kiến thức để giải quyết các nhiệm vụ 

học tập đƣợc đặt ra. 

- Biết giao lƣu, hợp tác với bạn trong học hát, trình diễn bài hát 

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

2.2. Năng lực âm nhạc:  

- Hát đúng cao độ, trƣờng độ, sắc thái và tính chất của bài hát 

3. Phẩm chất: 

- Biết yêu thiên nhiên, yêu sự đoàn tụ ấm áp của gia đình, bè bạn 

- Có ý thức luôn cố gắng vƣơn lên tích cực, tự giác trong học tập. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Giáo viên:  

- Tệp âm thanh bài hát (nhạc beat để đệm theo HS hát), video bài hát Mùa 

xuân em tới trường 

- Đàn phím điện tử, bảng phụ, máy nghe, máy chiếu (nếu có). 

- Đàn và hát thuần thục bài Mùa xuân em tới trường. 

2. Học sinh:  

- SGK âm nhạc 6 

- Nhạc cụ gõ, nhạc cụ giai điệu (nếu có). 

III. Tiến trình dạy học  

Bài hát: Mùa xuân em tới trƣờng 
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1. Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu 

về bài học mới 

b. Nội dung: HS quan sát GV, thực hiện theo yêu cầu 

c. Sản phẩm: HS thực hiện theo yêu cầu của GV 

d. Tổ chức thực hiện:  

-GV cho HS quan sát các hình ảnh và yêu cầu HS đoán: Cô đang muốn nhắc 

đến mùa nào trong năm? 
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- HS thực hiện nhiệm vụ. 

- GV dẫn dắt vào bài:Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, khởi đầu cho một 

năm mới nhiều niềm tin và hi vọng. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài hát 

Mùa xuân em tới trƣờng. 

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu khám phá/Hình thành kiến thức mới 

a. Mục tiêu: HS nêu đƣợc tính chất âm nhạc, nội dung, biết một số kí hiệu âm 

nhạc cần thiết trong bài Mùa xuân em tới trường 

b. Tổ chức thực hiện:  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Bƣớc 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS trình bày những hiểu biết đã 

chuẩn bị ở nhà của em về tác giả và bài hát Mùa 

xuân em tới trƣờng.  

Bƣớc 2: Nghe và tìm hiểu bài hát 

- GV giới thiệu tên bài hát, tên tác giả và nội dung 

của bài hát: 

Mùa xuân là mùa cây lá đâm chồi nảy lộc, mùa 

của hi vọng và ƣớc mơ. Bài hát Mùa xuân em tới 

trƣờng thể hiện niềm hân hoan của tuổi thơ đến 

trƣờng trong cảnh sắc mùa xuân tƣơi đẹp. Tác giả 

bài hát là nhạc sĩ NguyễnThanh Tùng. 

– GV đàn mẫu cho HS nghe bài hát (có phần soạn 

đệm) kết hợp với vận động cơ thể hoặc biểu lộ 

cảm xúc.  

Bƣớc 3: Tìm hiểu bản nhạc 

- Hƣớng dẫn HS quan sát bản nhạc, GV giới thiệu 

kí hiệu cần thiết để HS biết cách thực hiện khi học 

hát mà HS chƣa đƣợc học: nốt hoa mỹ, kí hiệu dấu 

luyến. 

- HS quan sát bản nhạc, đọc trong SGK, kết hợp 

với kiến thức mới đƣợc giới thiệu để nêu:  

+ Bài hát đƣợc viết ở nhịp 2/4  

+ Một số ký hiệu đã học trong bài nhƣ tên nốt 

nhạc, trƣờng độ đã đƣợc học... 

+ Bài hát đƣợc viết ở hình thức 2 đoạn, chỉ ra 

chỗ kết thúc đoạn 1 và đầu của đoạn 2. 

- GV chỉ trên bản nhạc các chỗ chia câu hát và 

đánh dấu lấy hơi của bài để HS nắm đƣợc trƣớc 

khi vào phần thực hành học hát. 

 

1. Tìm hiểu bài hát 

- Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng 

- Bài hát gồm 2 đoạn: 

+ Đoạn 1: gồm 16 nhịp (từ đầu đến 

ƣớc mơ) 

+ Đoạn 2: gồm 16 nhịp (từ La la đến 

cùng em) 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a. Mục tiêu : Hát đúng cao độ, trƣờng độ, sắc thái bài Mùa xuân em tới trƣờng; 

biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động; bƣớc đầu biết biểu diễn bài hát. 

b. Tổ chức thực hiện : 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS SẢN PHẨM 

DỰ KIẾN 

Bƣớc 1: Khởi động giọng 

– GV đàn mẫu cho HS nghe bài hát (có phần soạn đệm) kết hợp với vận 

động cơ thể hoặc biểu lộ cảm xúc.  

 
- 

 GV hƣớng dẫn HS khởi động giọng hát với mẫu âm Mi, Ma 

Bƣớc 2: Dạy bài hát 

- GV sử dụng đàn phím điện tử dạy HS hát từng câu của lời 1, ghép nối 

các câu theo lối “móc xích”: câu hát 1 nối với câu hát 2; câu hát 3 nối 

với câu hát 4. (GV đệm cho HS hát từng câu thay bằng chỉ đánh mỗi 

phần giai điệu của câu nhạc) 

 

1. Tìm hiểu 

bài hát 

- Tác giả: 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

- Bài hát gồm 2 

đoạn: 

+ Đoạn 1: gồm 

16 nhịp (từ đầu 

đến ƣớc mơ) 

+ Đoạn 2: gồm 

16 nhịp (từ La 

la đến cùng 

em) 

 

 



320 

 

 

+ Câu 1: Mùa xuân ... chan hoà. 

 
 

+ Câu 2: Bầy chim ... tới trƣờng. 

 
 

+ Câu 3: Màu hoa ... bài thơ 

 
 

+ Câu 4: Đến lớp... ƣớc mơ. 

 
 

+ Câu 5: La la ... la la.  

+ Câu 6: Bàn tay ... mùa xuân, 

+ Câu 7: La la ... la la.  

+ Câu 8: Mùa xuân ... cùng em. 

- GV lƣu ý HS: câu 7 và câu 8 lặp lại giai điệu của câu 5 và câu 6. 
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- GV sử dụng đàn để hƣớng dẫn HS tập hát lời 2 (thực hiện nhƣ hƣớng 

dẫn hát lời 1). 

- GV đệm đàn và hƣớng dẫn HS hát cả bài, kết hợp vỗ tay nhịp nhàng, 

thể hiện sắc thái vui tƣơi, sôi nổi. 

- GV yêu cầu HS trình bày bài hát theo tổ, nhóm, cá nhân. Khi HS trình 

bày GV sử dụng đàn phím điện tử để đệm cho các em hát. 

Bƣớc 3: Báo cáo, thảo luận:  

+ HS trả lời câu hỏi 

+ HS học hát theo hƣớng dẫn của GV 

+ Các tổ, nhóm tập hát và sửa cho nhau. 

Bƣớc 4: Kết luận, nhận định:  

+ GV đánh giá nhận xét, bổ sung nội dung bài hát cùng HS 

 

4. Hoạt động 4: Vận dụng 

4.1. Hát với các hình thức hoặc hát kết hợp vận động 

- Gợi ý để HS đề xuất và thực hiện các hình thức hát: theo nhóm, hát đôi, hát 

đơn, hát đối đáp… Khuyến khích HS luôn tự bộc lộ cảm xúc qua ngôn ngữ của cơ 

thể (lắc lƣ, vỗ tay, khuôn mặt, ánh mắt…) hoặc vừa hát vừa gõ đệm theo phách. 

4.2. Giáo dục phẩm chất 

- HS rút ra đƣợc bài học về phẩm chất qua câu hỏi 

- HS nêu đƣợc cảm nghĩ của cá nhân, về ý nghĩa giáo dục của bài sau khi 

học hát  

 

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ 

 

Hình thức đánh 

giá 

Phƣơng pháp 

đánh giá 
Công cụ đánh giá 

Ghi 

Chú 

- Thu hút đƣợc sự 

tham gia tích cực 

của ngƣời học 

- Tạo cơ hội thực 

hành cho ngƣời học 

- Hấp dẫn, sinh động 

- Thu hút đƣợc sự tham gia 

tích cực của ngƣời học 

- Phù hợp với mục tiêu, nội 

dung 

- Báo cáo thực 

hiện công việc. 

- Hệ thống câu hỏi  

- Kết quả thực 

hành 

 

 

* HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ 

- Tập hát nhuần nhuyễn bài hát: Mùa xuân em tới trường 

- Chuẩn bị nội dung tiết học sau: Ôn tập bài hát Mùa xuân em tới trường, kết 

hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể. 
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Phụ lục 4 

SOẠN ĐỆM BÀI HÁT MÙA XUÂN EM TỚI TRƢỜNG 

Soạn phần đệm: Ngô Thị Việt Anh 
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Phụ lục 5 

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT 

5.1. Phiếu khảo sát trƣng cầu ý kiến (Đối tƣợng dành cho giáo viên  

 Nhằm thu thập được ý kiến đóng góp và phản hồi về nội dung nghiên cứu “Sử 

dụng Đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh 

miền núi phía Bắc”, chúng tôi gửi phiếu này đến Thầy/Cô, mong Thầy/Cô vui lòng 

cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu () vào vào ô 

tương ứng cho từng mục với mức độ do mình chọn hoặc điền thông tin vào các 

khoảng trống. 

 Ý kiến của Thầy/Cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu, không 

sử dụng cho mục đích nào khác. Rất mong nhận được sự hợp tác của Thầy/Cô.  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Họ và tên: 

2. Giới tính:    Nam               Nữ    

3. Trình độ học vấn: 

    1.  Tiến sĩ           2.    Thạc sĩ            3.   Cử nhân       4.   Khác: ....................     

4. Hình thức đào tạo: 

  1.  Chính quy                               2.  Liên thông 

5. Số năm công tác: 

    1.  1 - 5 năm     2.    6 - 10 năm     3.   10 - 15 năm     4.  16 năm trở lên 

II. NỘI DUNG THU THẬP THÔNG TIN 

Câu 01: Trƣờng Thầy/Cô đang công tác có phòng dành riêng cho dạy học môn Âm 

nhạc không? 

 Có  

 Không 

Câu 02: Trƣờng Thầy/Cô đang công tác có đƣợc trang bị đàn phím điện tử không? 

 Có  

 Không 

Câu 03: Đàn phím điện tử Thầy/Cô đang sử dụng là do ai trang bị? 

 Nhà trường 

 Cá nhân 

Câu 04: Tình hình sử dụng phƣơng tiện dạy học trong tiết dạy Âm nhạc 

 Sử dụng đàn phím điện tử 

 Sử dụng các thiết bị âm thanh và nhạc beat 

 Kết hợp cả hai loại trên 

Câu 05: Trong Kế hoạch dạy học, Thầy/Cô xây dựng sử dụng đàn phím điện tử cho 

những nội dung nào của môn Âm nhạc? (Có thể tích chọn nhiều phương án khác nhau) 
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 Hát 

 Nghe nhạc 

 Đọc nhạc 

 Nhạc cụ 

 Lý thuyết âm nhạc 

 Thường thức âm nhạc 

 Không sử dụng 

Câu 06: Thầy/Cô sử dụng đàn phím điện tử trong những nội dung nào của môn học 

Âm nhạc? (Thực tế khi các Thầy/Cô lên lớp) (Có thể tích chọn nhiều phương án 

khác nhau) 

 Hát 

 Nghe nhạc 

 Đọc nhạc 

 Nhạc cụ 

 Lý thuyết âm nhạc 

 Thường thức âm nhạc 

 Không sử dụng 

Câu 07: Nhận định của Thầy/Cô về sự tƣơng tác của học sinh trong tiết học Âm 

nhạc khi GV không sử dụng đàn phím điện tử 

 Rất tích cực 

 Tích cực 

 Ít tích cực 

Câu 08: Nhận định của Thầy/Cô về sự hứng thú của học sinh trong tiết học Âm 

nhạc khi GV không sử dụng đàn phím điện tử 

 Rất hứng thú 

 Hứng thú 

 Ít hứng thú 

Câu 09: Nhận định của Thầy/Cô về hiệu quả/chất lƣợng đạt yêu cầu của học sinh 

trong tiết học Âm nhạc khi GV không sử dụng đàn phím điện tử 

 80 - 100 % 

 65 - 79 % 

 50 - 64 % 

 Dưới 50 %  

Câu 10: Nhận định của Thầy/Cô về sự tƣơng tác của học sinh trong tiết học Âm 

nhạc khi GV có sử dụng đàn phím điện tử 

 Rất tích cực 

 Tích cực 

 Ít tích cực 
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Câu 11:  Nhận định của Thầy/Cô về sự hứng thú của học sinh trong tiết học Âm 

nhạc khi GV có sử dụng đàn phím điện tử 

 Rất hứng thú 

 Hứng thú 

 Ít hứng thú 

Câu 12:  Nhận định của Thầy/Cô về hiệu quả/chất lƣợng đạt yêu cầu học sinh trong 

tiết học Âm nhạc khi GV có sử dụng đàn phím điện tử 

 80 - 100 % 

 65 - 79 % 

 50 - 64 % 

 Dưới 50 % 

Chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô đã tham gia khảo sát! 

 

5.2. Phiếu khảo sát trƣng cầu ý kiến (Đối tƣợng dành cho học sinh THCS) 

 Nhằm thu thập được ý kiến đóng góp và phản hồi về nội dung nghiên cứu “Sử 

dụng Đàn phím điện tử trong dạy học Âm nhạc bậc Trung học cơ sở ở một số tỉnh 

miền núi phía Bắc”, chúng tôi gửi phiếu này đến các em HS, mong các em vui lòng 

cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu () vào vào ô 

tương ứng cho từng mục với mức độ do mình chọn hoặc điền thông tin vào các 

khoảng trống. 

 Ý kiến của các em sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu, không sử 

dụng cho mục đích nào khác. Rất mong nhận được sự hợp tác của các em.  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Họ và tên: 

2. Giới tính:    Nam               Nữ    

3. Lớp: 

II. NỘI DUNG THU THẬP THÔNG TIN 

Câu 01: Trƣờng em đang học có phòng dành riêng cho dạy học môn Âm nhạc 

không? 

 Có  

 Không 

Câu 02: Trƣờng em đang học có đƣợc trang bị đàn phím điện tử không? 

 Có  

 Không 

Câu 03: Trong môn học Âm nhạc, em thích GV sử dụng đàn phím điện tử cho 

những nội dung nào? (Có thể tích chọn nhiều phương án khác nhau) 

 Hát 

 Nghe nhạc 
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 Đọc nhạc 

 Nhạc cụ 

 Lý thuyết âm nhạc 

 Thường thức âm nhạc 

 Không sử dụng 

Câu 04: Em thấy Thầy/Cô sử dụng đàn phím điện tử trong những nội dung nào của 

môn học Âm nhạc? (Có thể tích chọn nhiều phương án khác nhau) 

 Hát 

 Nghe nhạc 

 Đọc nhạc 

 Nhạc cụ 

 Lý thuyết âm nhạc 

 Thường thức âm nhạc 

 Không sử dụng 

Câu 05: Em cho biết Sự tƣơng tác của em nhƣ thế nào trong tiết học Âm nhạc khi 

GV không sử dụng đàn phím điện tử? 

 Rất tích cực 

 Tích cực 

 Ít tích cực 

Câu 06: Em cho biết, sự hứng thú của em nhƣ thế nào trong tiết học Âm nhạc khi 

GV không sử dụng đàn phím điện tử? 

 Rất hứng thú 

 Hứng thú 

 Ít hứng thú 

Câu 7: Em cho biết, sự tƣơng tác của em nhƣ thế nào trong tiết học Âm nhạc khi 

GV có sử dụng đàn phím điện tử? 

 Rất tích cực 

 Tích cực 

 Ít tích cực 

Câu 8:  Em cho biết, sự hứng thú của em nhƣ thế nào trong tiết học Âm nhạc khi 

GV có sử dụng đàn phím điện tử? 

 Rất hứng thú 

 Hứng thú 

 Ít hứng thú 

Chân thành cảm ơn quý các em đã tham gia khảo sát! 
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