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Th6ng tin chung vêdia bàn nghiên cOU

Dë)c diêm kinh té - xà hôl

Diên Khành nam d phfa Tây Nha Trang, cùng vôi hai nuyèn mién nui ké
càn, Khành Sdn và Khành Vinh, dây là rnôt trong ba huyên cùa tlnh
Khành Hoà không c6 bd biên. Tuy nhiên, huyên lai nam sàt vôi th, xâ
mién biên Cam Ranh, và chay d9C theo quôc 1(> 1 - con dLidng huyét
mach noi rniên Bac và mién Nam. V, tri d,a Iy thuàn lÇ1i này da giup d!a
phLidng phàt triên công nqhiêp, chu yéu là công nqhiêp ché bién hài sàn.

Nam d phfa Nam cùa huyên, Suai Tân là rnôt trong 21 xâ cùa huyên

Diên Khành. Xâ c6 bon thôn: Cây Xoài, Dâu Sdn, Dong Cau, và Vinh
Phu. Phan Ion dân CLi, cüng nhu cac cd quan cùa xâ nhir tru sô Uy ban
nhân dân, trung tâm y té, khu công nqhièp và cac tnrènq h9C nam bên
truc quôc 1(>. Da sa dân là ngLidi Kinh, chi c6 120 hô Raglai (7,6% dân
sa cùa xà) - nh6m dân tôc thiêu sa chfnh cùa hai huyèn ké càn: Khành
Vinh và Khành Sdn, và rnôt vài hô dân tôc Tày.

Dân sa cùa xâ da tang rnanh tù' nhùng nam qua, dù ty suât sinh thô
cùa xâ trong nam 2006 không cao: 17,4%, bang ty suât trung blnh cùa
toàn quôc (Tong eue thônq kê 2006), vôi 10% phu nü sinh con thïr 3.
Khi thành làp vào nam 1981, xâ chi c6 1.500 dân khâu, dën nam 2006,
dân sa cùa xâ là 7.107 ngLidi (1.582 hô (UBND xâ Suai Tân 2006)
tang 14%. Vièc tang Cd h9C này là do dân cac tlnh khac dën làm nông
nqhiêp và d khu công nqhiêp, Nhùng ngLidi này thirônq hru tru trong
cac nhà tro mai hlnh thành.

Cüng nhu cac d!a phironq khac d Vièt Nam, rmrc song cùa ngLidi dân
da dLiÇ1C cài thièn trong nhùng nam gan dây. Theo tiêu chf ap dl,lng cho
giai dean 2001 - 2005 1

, xâ c6 252 hô nghèo vào dâu nam 2006 và dên
cuôi nam chi con 178 hô. Tuy nhiên, su cach bièt giàu nghèo duônq
nhu lal tang lên. Da c6 311 hô kh6 khan nhân dLiÇ1C nhùng khoàn vay
tÙ' Ngân hàng Chfnh sach Xâ hôl (Ngân hàng cha ngLidi nghèo),
khoàng 50 hô khàc dLiÇ1C vay von nhô tù'Ngân hàng Nông nqhiêp thông
qua cac to chïrc quân chunq nhu Hôi Nông dân, Hôi Phu nü, Hôi Cuu

chién binh. Nam 2006, trung tâm y té xâ da tién hành khào sàt tlnh hlnh

1. Nguang nghèo là SO.OOO VND/thâng/nguài cha vùng nùi, hài dào, 100.000 VND cha vùng dong bang,
và150.000 VND cho vùng dôthi trang giai dean 2001/05 (Ouyèt dinh no1143/2000/00·LElTBXH ngày
01/01/2000 cùa Bi? Truong bi? Lao di?ng • Thuong binh vàXâ hôi). Trang giai doan 2006/10, nguang da
duoc nang lèn 200.000 VND cha vùng nông thôn, và260.000 VND vùng thành pho (Quyét dinh sano
170/2005/00·TI9 ngày OS/07/2005 cùa Thu Tuàng).
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suy dinh dirônq cha t ât ca tre em dLfoi 36 thang tuai , két qua co 19%
tré bi suy dinh duônq . Sa v ôi ty 1$ chung c ùa ca rurôc (hon 20%), tinh
tranq tr é suy dinh duônq d xà không ph ài là van dé qua la nqai . Tre em
dirôi sau tuai duoc cap the Bao hiêrn y té mien phi. ' Xâ cüng co Quy
Bao tro tre ern' duoc s ùdyng de ho tro nhûnq tr é em c ô hoàn c ành khô
khan . Gan d ày x à da ho tro cha môt s ô h ô gia dinh Raglai nhirnq di êu

kièn dé xây nhà . NhÜ'ng ngLfèli tlnh khac dèn làm vi èc thLfdng ILIU tru
trong 98 khu nhà tro mai hlnh thành ô xà, q ôrn 651 phàng. Theo công
an xà, dây cüng là khu vue xày ra nhiéu van dé ành hLfdng toi an ninh
c ùa d!a phuonq . Trang nam 2006 , toàn xà xay ra 75 vu vi èc vé tr àt tu
an toàn xâ h ôi (tang 3 vu sa v ôi nam 2005) . (UBND X à Suôi Tân, Bao

cao tang két tinh hinh hoat o(>ng nam 2006 : 13-14) .

Hinh 1. Xii Suoi Tân

2. Theo luât Luât bào vê, châm soc vàgiào duc Ire em (1991, sùa doi nam 2003).

3. Nam 2006, quy này co hon 12triêu dong vàda sùdunggan mQt nua
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70% nhân dân c ùa xâ song bang nqh ê nông nqhi èp, chu yéu là trong
lùa, ngô , mia dL1èJng, vuon cây an tr ài nhu xoài, nh àn, và chan nuôi
heo , bo, gia cam . Nhirnq hi èn nay, nghe nông dang g~p nhièu khô
khan, thu hoach bâp bênh, thu nhàp phu thuôc vào giâ ca th! tnronq.
Ngoài nhCtng khô khan thL1èJng gé'ilP do thôi tièt nhu thiên tai, sâu bènh,
con thêm cac van de rnôi nhu: cac dich bènh môl ph àt triên (curn gia
cam, dich Id rnôrn long mông); nquôn ruroc sach dùng cha sinh hoat
không dam b ào, dàc bièt là cha khu dong bào dân tôc thi êu sa do ành
hL1dng cùa nuée th ài tù khu công nqhièp; .... Xà da xây dlfng hè thong
tL1éli tiêu cha nhCtng vùng d xa nqu ôn nuée. Tlnh ding vùa rn ôi d àu tL1
xây dl!ng h è th ônq rurôc sach , nhLing do thi êu von , dL1èJng ong da dL1Ç1c
tâp dàt nhLing chua sù dl,lng dL1Ç1c. H$ th6ng rurôc sach lay tu ho Thuy
Oau này se cung cap cho 300 h ô dân thôn Cây Xoài.

Hinh 2, Phât triên chan nuôi trong xâ
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SI! xuàt hiên cùa khu công nqhièp Suôi Dâu vào dâu nam 2000 không
nhÜ'ng gây ành hl1ang toi nquôn rurôc a rnôt 50 khu vl!c trong xâ rnà
con làm không khi a dây ô nhiêrn nghiêm tronq, Diéu này c6 thê de
dàng nhàn thay vào cuôl buôl chiéu, toàn bô xung quanh khu công

nqhlêp, trong dô c6 cac tnronq hQC b[ bac trùm bai nhÜ'ng mùi rat kh6
chiu do vlêc san xuàt a khu công nqhlêp gây nên. Tuy nhiên, bên canh
rnôt 50 ành hl1ang tiêu eue này, khu công nqhiêp cüng c6 nhÜ'ng tac
dÇ>ng it nhiéu toi 51! phàt triên kinh té, san xuàt cùa xâ Suoi Tân. NhÜ'ng
hÇ> dân phài di dèl, không con dat san xuât do a trong khu vl!c quy
hoach xây dl/ng khu công nqhiêp dl1gc nhàn tién dén bù và trô thành
công nhân, ngl1è1i buôn ban nhô hay nuôi trônq thuy san. San xuât, ché

bién và dich vu da phàt triên và da d~ng hoa trong nhÜ'ng nam gan dây
a trong và ngoài khu công nqhiêp. Ngoài cac ngành nghé co khi truyén
th6ng nhu hàn tièn, làm bun, xay xat, san xuàt rurôc uong tinh khiét và
cung ((ng suât an công nqhiêp, tà nam 2005 con c6 thêm nhÜ'ng ngành
nghé moi nhu buôn ban di~n thoal, xe may. Nghé thù công cüng phât
triên rat rnanh, chu yéu là mây tre dan và gia công cho cac xi nqhlêp.
Trong khu công nqhiêp, ché bién hài san là hoat dÇ>ng chinh. Ngoài ra
cüng c6 cac xi nqhiêp san xuàt do may rnàc, giày da. Cac xi nqhiêp
này rat cuon hùt gioi trè, MÇ>t trong nhÜ'ng tiêu chi tuyën dl,lng lac dÇ>ng
cûa cac xi nqhiêp è1 khu công nqhiêp là dÇ> tuôl, thl1è1ng là dl10i 30 tu5i. 4

Cac XI nqhiêp trong khu công nqhiêp, nhât là cac xi nqhiêp ché bién
hàl san, tuyên dunq rat nhiéu nhân công. MÇ>t dal diên cônq dong cho

biét: "Khu công nghi~p co 14 công ty, vôt nhu cau công nhân là trên 10
nghin, mà dën 50 vùng co 8 nghin. Do ao hÇJ LIU tiên dén lac dQng cùe
X8 chi trù thanh niên gây roi, âént: nhau, mat an ninh tr?t tl! thi hÇJ mai
kh6ng nnên". Công viêc a nhÜ'ng XI nqhlêp này nhiéu nhung thàt
thl1è1ng vi san xuât cüng mang tïnh thôi vu. Do dô, néu nhu thu nhâp
cùa ho c6 thé cao hon làm nông nqhiêp thi công vlëc lal không 5n dinh.
Ll10ng co ban trung binh là 750.000 dong, và thu nhàp binh quân, ké
ca cac loal tién thl1ang c6 thê lên dén 1.000.000 dong/thang. Vôl lao
dÇ>ng không c6 tay nghé - hrc ll1gng chiém da 50 lac dÇ>ng trong khu
công nqhiêp - ho chi c6 hop dong c6 thèli han,

4.flày không phài làvan dériêng cùa xâ. Tuai tâc vàsüc khoè lànhùng tiêu chi chinh cho vi~c tuyén d~ng

công nhàn không co chuyên môn (xem Henaff N., 2006, "flau tu tn,fc tiép nuoc ngoài, toàn cau hoâ và
tuyén d~ng t~i Viêt-nam" hay xem, n' 37, Henaff N. (dir.), Didàn tim vi~c làm vào mién Nam: 73-92).
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Nhln chung, su ra dài cùa khu công nqhiêp da cô nhLtng tac dçmg tfch

eue, tao thêm vlêc làm cha ngLlài dân dia phuonq, nhLtng cüng gây ành
hLlong không nhô toi môi tnrônq xâ hôi và môi trLlàng tu nhiên dàc biêt
là nguôn rurôc và không khf trong xii.

TInh hinh giào duc cùa xà Suoi Tân

Xà Su6i Tân c6 rnôt tnrônq mau qlào dân làp, rnôt tnrônq rnârn non tu

thuc (trLlàng Sao Mai), rnôt nh6m trè gia âlnh; rnôt trLlàng tiéu hoc công
làp và rnôt tnronq trung hoc ca 50 công làp. HQc sinh trong xâ c6 thé

hQC acac trLlàng acac xâ bên canh hoàc a th! trân, tuy nhiên phai di
khà xa, ft nhât là 4km. Tlnh hlnh giao duc Cl,J thé cùa xâ Su6i Tân thé
hlèn qua két qua acac bàc hoc nhu sau:

vé giao duc mâm non

Ty lÉ[! huy dÇ>ng trè ra lôp dat dLlÇC két qua dang khfch lÉ[! qua cac nam.
Nam hoc 2004 - 2005, c6 61% tre adô tuai nr 3-5 tuai di hoc mau qiào
- rnârn non, trong dô 94% tre 5 tuai ra IOp. Dén nam 2005-2006, c6
75% trè em tÙ' 3 - 5 tuai di hoc mau qiào - rnârn non, tat ca trè em 5

tuai déu ra IOp, chi tnr rnôt em b] câm diêc,

vé giao duc tiêu hçc

Ty I~ huy d(>ng ra lôp và t6t nqhièp tiéu hoc tang cao. 100% tre 6 tuai
vào lôp 1. Nam hoc 2005 - 2006, 98% trè em 11 tuai và 98,9% tre 14
tuai da t6t nqhiêp tiéu hoc. Ty lÉ[! IlAI ban da giam dan qua cac nam ké
tïr dâu thàp niên này (Xem bang 1). Theo 56 liêu th6ng kê, tù nam hoc
2003 - 2004, xâ không con hoc sinh tiéu hoc bô hoc, trong khi ty lÉ[! này
acùng nam hoc cùa toàn huyên là 0,16% và cùa toàn t1nh là 0,2%. Hâu
hét cac em bô hoc nhanh ch6ng dLlÇC huy dÇ>rig trô lal trong chLlang
trlnh pha càp giao duc. Tuy nhiên, qua tlm hiéu thljc té van con rnôt 56

trLlàng hop bo hoc mà không tham gia hoc pha càp giao duc, C6 thé VI
con 56 này qua nhô nên không dLlÇC thé hiên trên 56 liêu bac cao.

Ty lÉ[! hoc sinh hoc tiép lên trung hoc ca 50 cô xu hLlong tang và ty lÉ[!
bô hoc giÜ'a chltng acap hQC này da qiàrn rnanh. Ty lÉ[! hoc sinh t6t
nqhièp tiéu hoc vào lôp 6 tang tù 78% nam 2001 lên 98,8% vào nam
2006. Ty lÉ[! bô hoc trung hoc ca 50 qiàrn dan tù 6% nam hQC 2001 

2002 xu6ng 2,4% nam hoc 2005 - 2006; nhLtng van con hol cao 50 vôi
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ty I~ chung cûa toàn huyên Diên Khânh (2,12%) và cùa toàn tlnh (2%).
Ty I~ luu ban 0 cap hÇ>C này lal cô xu hlfong tang nhe trong nhG'ng nam
gan dây, tà 1,5% nam hoc 2002 - 2003 lên 2,4% vào nam hoc 2005 
2006. Tuy nhiên, ty I~ tôt nqhiêp trung hoc ca 50 cùa xâ dlfÇ1C duy tri

khà ôn d!nh 0 cac nam hÇ>C 2002 - 2003, 2003 - 2004, 2004 - 2005 (trên
96%); riêng nam hoc 2005 - 2006, ty I~ này qlàm rnanh (93,1 %) do sô
IlfÇ1ng cac em thi tnrçt d ky thi tôt nqhiêp trung hoc ca 50 chfnh khôa
cao (65 em). I\IhG'ng hoc sinh này dlfÇ1C chfnh quyén xâ và Phèng Giâo
duc dau tlf, bôi dlfâng dé dlfÇ1C tôt nqhiêp trung hoc ca 50 cùng 15 hoc
viên phô càp 0 xà vào cùng nam. Công tac phô càp 0 cap hÇ>C này cùa
xâ cüng dat diroc két qua dang khfch I~: 85,6% hoc sinh trong d(> tuôi
tÙ' 15-18 tuôi tôt nqhlêp trung hoc ca 50.

Bang 1. HQc sinh tiêuhçcvà trung hçc cet sa- Cac chi sa chinh cûa xâ,
2000 - 2001 12005 • 2006

Chis6 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

56tré em vào lôp 1 (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

56trèem ralop 78,9 90,4 90,1 90,7 93,2 96,7

u
56luu ban (%) 2,0 1,7 1,5 0,8 0,7 0,7

Q .
x: 56bôhoc (%) 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0:::1
-œ
i= Ti létré 11 tuai t6tnqhiép lieuhçc(%) 79,8 90,4 90,1 90,6 93,2 98,0

Ti léfré14tuai t6tnghiép trung hoc ca so(%) 93,9 99,4 97,9 98,8 100,0 98,0

Hoc sinh lop pha câp' 15 3 7 10 5 4

Ti 1$ tuyén sinh vào lôp 6 (%) 97,0 98,0 98,0 98,0 95,0 98,8

Tré TNTH vào lop 6 (%) 78,0 85,0 99,4 100,0 96,0 98,8

Ti 1$ luu ban (%) 3,0 2,5 1,5 1,0 1,5 2,4

,0 Ti lébôhoc (%) 5,5 6,0 6,0 3,0 3,0 2,4
(f)

0 56 hoc sinh phài huy dçng 99 45 62 28 12u
u
Q.

50 hoc sinh pha càp'x: 83 42 61 15 9
0>
c:
:::1

50 hoc xong rnôt lop 42 15 23 8t=

50 iàp pha cap 5 2 2 2

Ti léhoc sinh totnghi$p trung hoc ca sô(%) 82,2 92,0 96,0 97,0 98,1 93,1

TIlé fré 15-18 tuôi t6t nghiép trung hoc cosa (%) 48,8 60,2 66,9 80,4 83,3 85,6

Nguon: UBND Xà Suôi Tan· Ban Chi dao PCGDTHCS; So li$u lhong kê cac lop phô càp lruàng TH
Hanh Thang; Sô li$u lhong kê cac lép phô câp THCS xà Suoi Tân; • So li$u do Ban Giarn hiëu lruàng
lieu hoc cung cap.
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Xâ không cô tnrènq trung hoc ph6 thông. Dé hoc tiép lên cap hoc này,

nhÜ'l1g hoc sinh cô du diêu kiên hoc I,!c, tài chfnh và cô nquyên vonq

cùa xâ phàl dang ky hoc tai tnrônq trung hoc phô thông Hoàng Hoa

Thàrn d th! xâ - céch xâ Suéi Tân khoànq 10km, hoàc tnrènq trung hoc

phô thông d xâ khàc. Tlurc té, sô Iltç1ng cac em da tôt nqhiêp trung hÇ>C

Cd sô d xâ hoc tiép lên trung hoc phô thông rat thâp. Phan lôn hoc sinh

da tôt nqhiêp trung hÇ>C Cd sô di làm thuê, theo hÇ>C cac lôp day nghé

hoac di làm vlêc d khu công nqhiêp: cüng cô nhÜ'l1g em vé Nha Trang

làm vlêc trong cac nhà hàng, khàch san, MQt trong nhÜ'l1g Iy do chfnh

cùa tinh tranq này là diêu kiên kinh té cùa gia dinh han ché, không dam

bac cho chi phf nhà tro và an uéng dé hoc tàp: dong thôi vlèc phài di

lai xa ànn hltdng tôi sïrc khôe cüng nhu s'! an toàn cùa cac em, dàc

biêt khi di trên dltè1ng quéc IQ. Chfnh vi thé, trong cac cuôc phônq van,

nhiéu phu huynh da cho rang viêc không cô truônq trung hoc ph6

thông tai xà thire s'! là rnôt van dé dang quan tâm. Ngoài ra, nhàn thïrc

cùa cha me hoc sinh và cac em cüng là Iy do quan tronq dan té1i ty I~

hÇ>C sinh hoc trung hoc phô thông thàp. Qua tim hiêu cho thay, nhiéu

gia dlnh và hoc sinh không muén hoc tiép lên trung hoc phô thông VI
sau khi tôt nqhiêp trung hoc Cd sô cac em cüng da cô thé tlrn dltÇ1c vièc

làm tal khu công nqhiêp d dia phironq. Cé thé thây, vlêc hoc tiép lên

lôp 10 chi dành cho cac em cô hoc luc tôt và gia dinh cô diéu klên cho

cac em hÇ>C lên cao.

Nhln chung, so vé1i tinh hinh qlao duc trong huyèn Diên Khành và tlnh
Khanh Hàa, qlao duc cùa xë Suéi Tân, thé hiên qua cac chi s6 vé giao

duc d ca ba cap hÇ>C, da dat dVÇ1c nhÜ'l1g két qua tïch circ, Viêc huy d(>ng

hoc sinh ra lôp d mârn non, tiéu hoc dat ty I~ rât cao; ty I~ hoc sinh bô

hoc, luu ban dltÇ1c han ché. Nhè1 dé, ty I~ phô càp dûng dQ tuôi da gia

tang trong rrurèi nam trô lal dây. Xâ cüng da dat dltÇ1c cac mue tiêu vé

phô càp tiéu hoc nhè vlêc tiêp nhàn cô hè théng cac hoc sinh bo hÇ>C.

Tuy nhiên, néu không tiép tl,lc giam dltÇ1c sé hÇ>c sinh bo hÇ>c trung hÇ>c

cd sd se gây khê khan cho vi~c phô c~p trung hÇ>c cd sd sau này.
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Kit quà nghitn c(Ju vê chit IUOnl giao duc xi Su6i TAn

Gi6i thiêu vé cac tnrongduvc nghiên cüu

TrLfèmg Mau giao dân I~p SuOi Tân

Tnrèng dl1Ç1c thành tàp vào nam 1992, cùng vôl thài gian thành lâp
trl1àng tiêu hoc. Tr110c dây, tnrônq cô ba lôp, hiên nay cô 7 IOp, dôn
nhàn 204 tré tai trl1~1ng chmh và hai diém tr110ng phu, trong 50 dô cô

18 tre là ngl1ài dân tôc thiéu 50. Diém tr110ng chfnh d~t tai thôn Dong
Cau, càch truc quôc IÇ> khoàng 600m, dang sau trl1àng là dl10ng tàu

hôa, vOi 1 IOp dành cho tre 4 tuai, hai IOp cha tre 5 tuai. Hai diém phu
tai thôn Cây Xoài và oélu Son, moi nol cô hai IOp cha tre 4 tuai và 5
tuai, tuy nhiên 0 thôn Dâu SOn do diéu kiên 2 IOp hoc 0 xa nhau nên
không phân lôp theo lûa tuai rnà phân lop theo vi trl di lal thuàn lÇ1i cho
cac em. Hàng tuân, hiêu tnrônq phâi chia thài gian dé di thàrn cac diém
phu, ft nhât rnôt lan rnôt tuân.

Tre 0 trl1àng hai buôi: buai sang cac em hQC tù 7 già den 10 già 30,
buôi chiéu tù 14 gio den 16 già 30. Cac em an tnra tai gia dînh vi tnrônq
không phuc vu an tnra cho hoc sinh.

Trl1àng cô rnôt hièu tr110ng và 7 giao viên, trong dô chi cô hiêu tr110ng

thuôc biên che nhà n110c, cac giao viên déu là giao viên hop dong. Moi
giao viên phu trach rnôt IOp, trong trl10ng hop cô qiao viên Yang, hiêu
tr110ng sê phài day thay.

vé tài chfnh, cac khoàn thu hoc phi và quy xày dlfJlg tù phu huynh dl1Ç1c
nhà trl1àng nôp lên Uy ban Nhân dân xâ. Hàng nam, xâ cap cha tnrènq
rnôt khoàn tién dé mua sam trang thiêt b! phuc V':J day hoc, Voi tât cà
cac khoàn chi, hlêu tr110ng phài I~p ke hoach xin kinh phf và dl1Ç1C 51!
nhêt trf cùa Uy ban Nhân dân xâ. Do không cô ke toàn nên hièu tr110ng
phài làm viêc tnrc tiêp véfi ke toàn xâ vé cac thù tuc tài chfnh. Dôi khi,
vlêc này làm giàm v! the cùa ngl1ài hlêu tr110ng vi phài chô dÇ1i ke toan
xâ dé giai quyêt nhltng khoàn chi không danq ké.

TrLfèmg tiéu hçc SuôÎ Tân

Tr110c dây von là trl1àng cap l, Il và chi cô rnôtban giam hiêu. Den cuôl
nam 1995, tàch ra thành trl1àng tiéu hQC Suai Tân và Trung hoc co 50

. Phan Dinh Phùng, tuy the, hai trl1àng van chung cang vào và sân choi.
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Cong chïnh cùa ca hai tnrônq nam d rnàt dl1è1ng quôc IÇ> và cong sau

cùa hai tnrènq này cüng chung nhau. Tnrônq cô rnôt diém tnrènq phu

duoc xây dvng nam 1996 càch diém trl1è1ng chinh khoànq 3 km dé
nhàn cac em d thôn Cây Xoài và khu v"!c ké càn, Diên tfch diém tnrônq
phu là 1ha, vôi cành quan rat dep, nhiéu cây xanh. Viêc diéu hành,

quàn Iy moi hoat dçmg và tài chïnh d hai diém tnrônq này duoc thire

hièn chung và thônq nhat nhu nhau trên nguyên tac dam bac tfnh công
bang. Ban qiàrn hlêu gom hièu trl1dng và rnôt hiêu phô luân phiên tnrc

hàng ngày tai haï diém tnrènq. Cac hoat dÇ>ng chuyên môn cùa tnrènq

cüng dl1Ç1c luân phiên to chïrc d hai dia diém. Qua trao doi cho thay
viêc cô hai diém tnronq không gây kh6 khan gi cho công tac quàn Iy
và to chue giang day cùa tnrônq.

Nam hoc 2005 - 2006, tnronq c6 23 IOp: 13 IOp d diém chfnh và 10 IOp
d diém phu ô ca 5 khôl IOp, vôi tong s6 hoc sinh toàn tnronq là 729 em.
So vôl nhÙl1g nam hoc tnrôc, s6 hoc sinh nhâp hoc qiàrn dan, rnôt
trong nhünq nguyên nhân cùa hiên tl1Ç1ng này là do ty lE%! sinh qiàm
(xem bang 2). Hoc sinh dl1Ç1c xép IOp d diém chfnh hay diém phu can
cïr vào d!a bàn cac em ô.

Gan 8% hoc sinh cùa trl1è1ng là ngl1è1i dân tôc thiêu sô, da s6 là dân tôc
Raglai. Thire té, Su6i Tân là rnôt trong nam X8 cùa huyên cô hoc sinh

là ngl1è1i dân tôc thiéu s6 và là X8 c6 s6 h9C sinh tiéu hoc ngl1è1i dân tôc
thiéu s6 dông thïr hai cùa huyën (58 em trong nam h9C 2005 - 2006),
sau X8 Su6i Càt (335 em).

Do không du phàng h9C, tnronq to chïrc day rnôt buôi/nqày, theo hai
ca: sang và chiéu. Tuy nhiên tù khoi IOp môtdén khô] IOp bon, moi kh6i

c6 rnôt lôp hoc hai buoi/ngày. Ngoài ra con c6 nhÙl1g IOp phu dao bat
bUÇ>C dl1Ç1c to chïrc cha hoc sinh yéu, vào ngày thïr bay.

Nam hoc 2006 - 2007, tnronq c6 34 càn bô công nhân viên trong dô
cô 26 qiào viên thuôc biên ché Nhà mrôc, b6n ngl1è1i phu tràch hành

chinh, trong dé rnôt ngl1è1i là nhân viên hop dong, và haî nhân viên hop

dong làm tap vu.

vé kinh phi hoat dÇ>ng, hàng nam truônq tiéu h9C lên ké hoach chi tiêu

trinh Phàng Giao dt,Jc hUYE%!n. Trên Cd sd làm viE%!c voi Phàng Giao dt,Jc

huyE%!n, Phàng Tài chinh cua huyE%!n se duYE%!t và cap kînh phi hang nam
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cha tnJèlng và tnJèlng sê lay tnrc tiép kinh phi này 0 Kho bac, néu c6
khoàn chi nào ngoài dl! trù, nhà tnJèlng phài xin phép cac cap. TnJèlng
c6 rnôt ké toàn trong biên ché nhà rurôc dam nhiêrn cac công vlèc vé

tài chfnh cùa tnJèlng.

TrLfèmg Trung bçc ca sO' Phan Dinh Phùng

TnJèlng nam trong khuôn viên r(>ng khoànq 8.000m2
, chung vôl TnJèlng

Tiéu hoc Suoi Tân. Hoc sinh cac lôp cùa trung hoc Cd sô Phan Dinh

Phùng thay phiên nhau tnrc 0 công ra vào dé trành tlnh tranq hoc sinh
tl! y ra ngoài công tnJèlng trong gièl hoc hoac ngl1èli I~ vào trong tnrènq.

TCt 521 hoc sinh nhàp hoc vào nam hoc 1996 - 1997, trl1èlng da cô 719
hoc sinh 0 nam hoc 2005 - 2006, trong dô 99% là hoc sinh dën ter
Trl1èlng Tiéu hoc Suoi Tân. Sô hoc sinh trung hoc tang liên tuc, dù sô
hoc sinh tiéu hoc không tango Trong dô, gan 7% là cac em hoc sinh
dân tôc thiéu sô (tl1dng dl1dng 45 em trong nam hoc 2006 - 2007). Diéu
này cô dl1Çlc môt phan nhèl chfnh sàch phô càp qiào duc (xem bang 3).
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Hinh 3. Tntè1ng Trung hoc cd sb Phan Dinh Phùng

Tnrônq to chïrc day hai ca rnôt ngày: IOp 8 và IOp 9 hoc buôi sang , lôp
6 và lôp 7 hoc buoi chiéu . Nam hoc 2005 - 2006, trLtèlng co 18 lôp : bon
IOp 6, nam tôp 7, bon lôp 8 và nam lôp 9. Ngoài ra, con to emre cac iôp

phu 690 cha hoc sinh yéu kém. Cac lôp phô càp cüng hQC acac phàng

hQC này vào buoi toi.
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TnJàng c6 38 can b9 công nhân viên, trong dô c6 rnôt hiêu tnrônq, rnôt
hiêu ph6, 33 qiào viên và ba nhân viên hành chînh. Hai giao viên và
rnôt nhân viên hành chînh là nhân viên hgp dong. Tnrènq c6 gan 1/3
qiào viên c6 thâm niên dl1ai nam nam.

Ll1angqiào viên tnrôc dây do Sc,Giào duc chuyën qua Phèng Giào duc
dé chuyén vé cho tnrônq, nhLfllg hlên nay Phèng Tài chînh huyën
chuyén truc tiép cha tnJàng và trl1àng phàt cha giao viên. Kinh phî hoat
d9n9, phl1ang thïrc quàn Iy tài chînh cùa trl1àng trung hoc ca sc, gi6ng
nhu trl1àng tiéu hoc,

Bang 2. 50 h9C sinh tnJàng mau giao 5uoi Tân

Diém tnfàng

Dong Cau

S61ap

310p

HS//ap (4 tu6i)

30

HS//ap (5 tu6i)

30

32

T6ng 56

92

Dâu Son

CâyXoâi

,
!

Tang 50 hQC sinh

210p

210p

18 30

30(4tuai + 5 tuai) 34(4tuai + 5 tuai)

48

64

204

Ngu6n: 86 li$u doBan Giarn hi$u truàng mau giao cung cap.

Bang 3. 50 h9C sinh Tiêu h9C qua tù'ng nam 1996 ·1997 dén 2005 - 2006

1 1

1996/9711997/98 1998199! 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
t-

Nam 450 1 478 504 521 491 470 447 422 378 368

! Nù 446 476 467 475 445 458 410 416 376 361

! Cqng 896 954 971 996 936 928 857 838 754 729

Ngu6n: 86li$u doBan Giarn hi~u truàng tiéu hoc cung cap.
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Bang 4.50 hçc sinhtrunghçc ca sa qua tlmQ nam 1996· 1997dén 2005·2006

1996197 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Nam 263 270 276 301 304 321 280 316 327 343

Nü 258 283 291 281 299 328 375 351 356 376

CQng 521 553 567 582 603 649 655 667 683 719

Ngu6n: 86 li$u do Ban Giàm hièu truàng trung hoc cosôcung cap.

Dimh gia vé cac diéu kiên thuc hlën chat h.n;mg giao duc

Ca 50'V;1t chât và thiêt bj dô' dùng d~y nçc

Trl1èJng Mau giao Suai Tân
~i'"

fJiéu ki~n trl1èJng, téJp: Cho dén nam 2005, cac diém tnlèlng déu chira
co tl1èlng rào bac quanh, và lai không co nhân viên bac v~ nên tnrônq
trô thành rnôt trong nhÛ'llg dia diém mà rnôt sa ngl1èli thiéu y thïrc dén

tiêm chfch hoac gây mat v~ sinh nhà trl1èlng, ành hl1dng rat nhiéu tôi

môi trl1èlng giao duc. Tuy nhiên, tlt rnôt nam nay, tnrônq da co tl1èlng

rào, tlnh hlnh da dl1Çlc cài thièn. M9t trong nhÛ'llg qiào viên tÙ' Nha
Trang lên day d dây, vi không co nhà d nên d lai trl1èlng và kiêm luôn
vlêc bac v~ trl1èlng vào bu6i toi.

Khu vire tnrônq chfnh không qua gan quôc 19 nên ft b] ành hl1dng bôi
tiéng on do cac phironq tlèn giao thông gây ra, nhung phia sau tnrônq
co dl1èlng tàu chay qua gây ành hl1dng không nhô téli gièl hoc,

Trl1èlng chira dat chuân quôc gia. Hiên trl1èlng co tarn phàng hQC cap 4

véli 5 phàng hoc kiên co, trong do co ba phàng dung quy càch chuân
vïra rnôl diroc Dl! an ha tang ca sô nông thôn dâu tu xây dl,Jl1g dé tàp
trung cac nhôrn tre vé tnronq chfnh VI diém tnrônq phu qua gan che và
khu công nqhiêp, Cac phàng méli này r9ng rai, khang trang, thoànq

mat, day du ành sang, nén lat qach hoa. Trang trf trong cac phàng hoc
cüng da dl1Çlc Ban qiàrn hlêu và gi<':lo viên chu y dé dam bac môi tnrônq

giao duc phù hop vôi tre em ô lïra tu6i mau qiào. Tnrônq chira co phàng

chïrc nang, phàng thiét b],
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Tai dïêm tniong chfnh, chi co phan sân tnrôc phèng hiêu tnrônq cô
trang xi manq, cac nol khàc bang càt. Sân cô trang b! rnôt xfch du, du

quay cho tre do Uy ban Nhân dân xâ mua càch dày bon, nam nam.
Cac diém tnrônq phu chi cô sân cat, không cô dé chai ngoài trôi, Bà

D., me cùa rnôt hoc sinh léJp mau qiào léJn qiài thfch rang dé là Iydo vi
sac rnôt sô cha me hoc sinh thfch gU'i con dén tnrônq hi fhuc Sao Mai,
hay tniong Hoa Phu'çJng du'éJi th! trân Diên Khành han là a dây dù "Cac
em dl/çJC hoc day dù chl/ong trinh, nbunq viêc pné! triën nang khiéu thi
ben cnê, không so sent: âuoc".

v~ sinn: van dé v~ sinh a dày cân diroc quan tàrn. Néu a diém tnrènq

chfnh, nam 2006 da du'çJc dâu tu' xây dlJng nhà v~ sinh cho qlào viên
và hoc sinh (hai càt dành cho nam và ba cal dành cho na), thi a cac
diém phu không cô công trinh v~ sinh nào cho ca qlao viên và hoc sinh.
Khi cân, qlào viên dan cac em qua nhà dân a gan tru'ong và cac em
con lal trong léJp h! trông nhau néu không nhè diroc ai trông qiùp. Dây
là diéu rât dànq 10 nqal bai không chi vân dé nhu cau toi thiéu cùa qiào
viên và hoc sinh không du'çJc dàp ltng mà con là vân dé vé an toàn cùa
tré em không dam bào.

Trl/àng tiéu hQC Suai Tân

Diéu kiêr: phàng hoc: Co 14 phèng hoc sù dunq cho 23 (op, trong dé
4 phèng dành cho cac léJp hoc haï buoi ngày. Cac phèng hÇ>C déu là
phèng câp 4, diéu kièn ành sang tu'ong doi dam bào do cô nhiéu cùa
sô; moi phèng cô hai quat trân, Tuy nhiên, rnôt sô phèng hoc da xuônq
câp. Bào cao cuôi nam cùa tnrènq ghi rô là kinh phi cùa tnrènq không
du dê sûa mai cûa bon phèng h9C da xuônq câp vi b] dôt, mira uôt, Vi
không du phèng h9C, nèn tru'è1ng không to chïrc day h9C hai buoilngày
cho toàn tnrônq nhu rnôt sô tru'ong tiéu hoc khàc trên toàn quôc, nhu'ng
theo ké hoach tu'ong lai gan, tnrènq Trung h9C co sa Phan Dinh Phùng
së chuyén tôi co sa rnôi và tnrènq tiéu hoc së co thêm rnôt sô phèng

h9C dê trién khai day haî buôi/nqày.

Phèng hoc du'çJc trang bi bàn ghé bang go, moi bàn dành cho bon hoc
sinh. Nhu rnôt qiào viên tiéu h9C da giai thich, bàn ghé này không phù

hop véJi dÇ> tuoi hÇ>c sinh "và khi hQc sinh viét, cac em phai nàm lên bàn
[. ..] hay phai dtJng." Ngoài vi~c không phù hçJp, so bàn ghé này cüng
không ti~n dl,lng cho vi~c to chuc hÇ>c nhom.
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Phàng chue nang: van phonq ban qiàrn hlêu dong thôi là phàng hôl
dong chfnh là nol d~t bàn b6ng bàn nhLfng da dl1ç'c coi nôi btmg càch

xây thêm hai tl1àng tnrôc sau và lop tôn lên khoànq trong giÛ'a hai khu

phonq hoc dé sù dunq. Môt phonq hoc dl1ç'c chia làm dôi, dùng làm thu
vièn và phonq thiét b]; muon vào dây bat buôc ph ai di qua phonq ban

qiàrn hlèu, Diéu này c6 thé làm hoc sinh e nqai khi muon sù dunq thu
vièn và khôrtq khuyén khfch cac em dQC thêm sàch a tnrènq.

Truànç Trung hoc co sa Phan Dinh Phùng

Phàng boe - phàng chue nang: Tnrônq cüng qôrn hai day nhà cap 4

nhu tnrônq tiéu hQC Suai Tân vôi 9 phènq hoc cha 18 lôp. Thiét ké và

diéu kièn phonq hoc cüng giong a tnrènq tiéu hQC Suai Tân; và da

tl10ng doi cü. C6 hai phonq dành cha ban giam hlêu và hành chfnh,

ngoài ra c6 rnôt phonq dành cha thu viên và rnôt phènq dành làm

phonq Hôi dong. Thu vlên don qiàn chi là rnôt kho dé sàch, không cô
phènq doc, Bon phonq tnrôc dây là khu nôi tru cùa giao viên, hièn nay

duce dùng dé cât giÛ' do dùng day hoc cha cac bô môn: hoa - sinh,
toàn - Iy, sù - d!a và nqoai ngÛ'. Dây cüng là day nhà cap 4, da khà cü,
không dam bac diêu kièn bac quàn trang thiét b], Môt giao viên kiêm

nhlêrn công vlèc quàn Iy nhÛ'ng phonq chïra thiét b] day hoc này.

Tnrônq Phan Dinh Phùng không c6 phènq thire hành. Tinh tranq này

không chi a riêng tnrônq Phan Dinh Phùng mà a nhiéu tnrènq thuôc

huyèn Diên Khành.' Van dé này gây ra nhiéu kh6 khan cha giao viên
vi dén nhÛ'ng tiét day c6 thire hành, giao viên phâl mang do dùng day
hoc lên lôp, diéu này làm mat rat nhiéu thôi gian cùa ca giao viên và

hoc sinh. Ngoài ra, cüng gây ra nguy hiém cha hoc sinh, không dam
bac v$ sinh dàc blêt là trong nhÛ'ng tiét hoa hoc hay khoa hoc t'! nhiên,
hoc sinh thl1àng phài sù dunq cac dung dich héa hoc hoac nhÛ'ng mau
vàt song.

Môi truanç hoc têp: Viêc hai tnrènq trung hoc co sa và tiéu hQC a chung

trong rnôt khuôn viên, chung cong di vào gây kh6 khan cha viêc day hQC

a ca hai truènq, vi hai bâc hoc không c6 chung thôi gian biéu, rnôt sa

lôp c6 thé dang già ra choi trong luc rnôt sa lôp knac dang hoc, do dô

5.Nam h9C 2003/04, chi coduy nhât 9 phông thuc hành càmôn khoa h9C tunhiên trên toàn tinh, trong 48
truàng cap 2 [3. p. 17].
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giè1 hoc cùa nhùng IOp không ra cho: b] ành hU'ong, dôi khi b] ngât
quânq boi tiéng on tlt sân choi. Ngoài ra, do nam ngay bên dU'è1ng quôc
19 nên cac lôp hoc con b! ành hU'ong nhiéu boi nhùng tiéng on tlt cac
phU'ong tlên giao thông trên dU'è1ng quôc 19 và tiéng on do cac lôp hoc
không dU'Ç1c càch âm, d:{lc bièt khi lop bên canh c6 tiét hat nhac,

à cà hai trU'è1ng tiêu hoc và trU'è1ng trung hoc co sô déu không c6 nhà
tàp thé cho giao viên. Do dô giao viên cüng than phién là nhùng ngU'è1i
tlt xa dén day 0 trU'è1ng không c6 nol nào dé nghÎ nqol. ThlfC té, dây là
tinh hlnh chung trên cà rurôc, không phài tnrônq nào cüng c6 diéu klën
c6 khu nhà 0 cha giao viên 0 xa.

Nhà v~ sinh: TrU'è1ng tiéu hoc và trU'è1ng trU'è1ng trung hoc co sô déu c6
nhà v~ sinh cha giao viên và hoc sinh, nam riêng na riêng, nhU'ng sô
1U'Ç1ng chira dû: rnôt phènq cha khoàng 150 hoc sinh. Tuy nhiên 0 diém
trU'è1ng chfnh cùa trU'è1ng tiéu hoc, giao viên phàl dùng chung vôi hoc
sinh, giao viên nam voi hoc sinh nam, giao viên na vôi hoc sinh na;
diéu này gây bat tièn cha cà qiào viên và hoc sinh.

Diën, nt/oc: Cà ba tnrônq déu c6 diên và ft khi b] mat di~n, nhU'ng buôi
chiéu thU'è1ng di~n rat yéu, do d6 ành sang trong lôp hoc nhiéu khi
không dàrn bào cha viêc day và hoc cùa giao viên và hoc sinh vào buc5i
chiéu.

NU'oc uônq không hop v~ sinh, do dô hoc sinh và giao viên déu dùng
rurôc binh mua 0 bên ngoài. Hàng thang, hoc sinh n9P tién mua rurôc
u6ng. Riêng 0 nhùng diém phu cùa trU'è1ng Mam non, hoc sinh tlf mang
rnrôc u6ng.

Cà trU'è1ng tiéu hoc và trU'è1ng trung hoc co sô déu không c6 canq tin
phuc vu an tnra: nhùng hoc sinh hoc lôp 2 buôi/ngày phài vé nhà an
tnra hay mua do an cùa nhùng ngU'è1i ban rong quanh tnrônq.

NhU' v~y, diéu kièn co sô vàt chat cùa cac trU'è1ng 0 xâ Suoi Tân con rat
khiêm ton, khà nang tài chfnh chi trà cha viêc duy tu, bào dU'ông co sô
vât chat 0 trU'è1ng con han ché. Tü nam hoc 2006 - 2007, vôi qui dinh
moi x6a bô thu quy xây dlfng thi vlèc chù d9n9 dau ur, càl thièn co sô
vàt chat cûa cac tnrônq dU'è1ng nhir kh6 khan hon. Boi vl.vlêc dau nr càl
thlên co so v~t chat cüng phài dU'Ç1c cO quan c6 th§m quyén nhU' phong
giao dl,lc, phong tài chfnh huy~n duy~t. Trên thlfc té, m9t phan nhÜ'ng
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khô khan vé cd sa vât chat cùa cac tnlèlng se dLlÇlC xoà bô khi nhàp
rnôt sô lôp cùa mau giao a diém tnrônq phu vé diém tnrènq chfnh và

xây dlfng xong cd sa moi dat chuan qu6c gia cha tnrènq trung hoc cd
sa Phan DInh Phùng. Tuy nhiên, van dé v$ sinh, nhàt là cho qlào viên
mau giao và trang b] cd sa vât chat cha cac phèng hQC cùa tiéu hoc
cân dLlÇlC giai quyét som.

Diê'u ki~n di nçc

DLlèlng dén trLlèlng

Dai vot trllèlng mau qiéo, hièn nay, cac em diroc hoc tai tnrônq a trong
thôn và khoànq càch xa nhât mà cha me phai di dé dira con em dén
tnrènq là khoànq 1,5 cây s6. Dl! dinh nhàp cac lôp hoc a diém tnrônq

phu vé diém trLlèlng chfnh se làm tang thêm khoàng càch di lal cha cha
me cac thôn Cây Xoài và Dau Sdn. Theo cô hièu tnrônq, khi dô phài
tfnh toi viêc ta chïrc hoc ban tru. Thire té, viêc không cô lôp ban tru gây
khô khan Ion cho cha me tre VI thèli gian làm vlèc cùa ho không trùng
vôi thèli gian biéu cùa cac em; hon nüa vièc dira dôn con em di hoc

nhiéu lan trong ngày gây khô khan vé thèli gian cho phu huynh. Do dô,
rnôt sô phu huynh thfch gai con dén trLlèlng tu thuc Sao Mai, VI a dô cô
ban tru và ho cô thé dira chàu dén som và dôn chau rnuôn hon,

Dai vô! trLlèlng tiéu hoc và trung hoc co sa, dé toi tnrènq, da s6 hoc sinh
phài di ft nhât ba cây 50. Cac em thLtèlng di bô hoac di xe dap hay cha
me dira dén. Cha me không dLlÇlC phép vào trong sân tnrônq. Van dé
à dây không nhLmg là khoàng cach, mà là an toàn, nhât là vôi cac em
phài bang qua qu6c 19 dén trLlèlng. Da cô nhLmg tai nan xày ra vôi
ngLlèli dân và hoc sinh à dây. Mac dù, da cô dLlèlng kè dành dâu 16i
sang dLlèlng dành cho ngLlèli di bô tnrôc cong tnrônq tiéu hoc, nhLtng
cüng nhu nhiéu Mi à Viêt Nam, nô dLlèlng nhu chi cô y nghTa tLlÇlng

tnmq, cac phironq tiên giao thông thLlèlng không di chàrn lai khi qua
khu vl!C tnrônq hoc, Dàc blêt giao thông a dây nguy hiêrn cho nhLmg
em hoc lôp pho càp và lôp phu dao vào buai t6i VI diéu kiên chiéu sang
tnrôc cong tnrônq không cô, Tnrôc dây rnôt vài nam, trLlèlng tiéu hoc da

dl ngLlèli ta chïrc sang dLlèlng cha cac em moi ngày, nhLtng cüng chi
duy trl diroc trong thèli gian nqân, hiên nay cac em déu tl! 10. Tat cà cac
bên Iiên quan tham gia phônq van trong dô cô cà dai diên chfnh quyén

dia phLldng déu không dLla ra dLlÇlC giài phap cha van dé này. Cha m~

hay d~i di$n h(>i cha m~ hQc sinh cha rang dây là van dé thu(>c tham

100
Nghiên cCtu ve chat 111çng giào dl,lc tÎnh Khành Hoà



quyén cùa xâ, trong khi chinh quyén xâ giai thïch rang dLtong quôc 19
do tlnh quàn Iy, hon nüa VI dây là quôc 19 nên con thuôc pham vi quàn

Iy cùa ca ngành giao thông. Do dô, ho không thé can thièp diroc gl,

không thé tl,l' cha d~t biên bac giam toc dô hay làm doan dLtong giam

toc d9 a khu vl,l'cnày, và cüng không thé dé nghi xây cau virot hay ham
ngam néu không c6 su nhat tri và kinh phi cùa tlnh. Xâ cüng không c6

diéu kiên dé tÔ chïrc xe dtra don hoc sinh, ké ca cac hÇ>C sinh cap ba
phài di 10 cây sa moi toi tnrônq. Do dô, chi con càch duy nhât là tuyên

truyén cha cac em vé an toàn giao thông ngay tù' lôp mau qiào dé cac
em tl,l' y thïrc bào vlf! minh, và khuyén khich cac em mua bào hiém tai
nan - rnôt loai bào hiém không bat buôc,

Chi phi cha vi~ h{JC

Bau nam hoc, Sa giao duc gÙ'i công van trong dô quy dinh cac khoàn
hoc sinh phài d6ng g6p dén tât ca cac tnrônq, Cac trLtong thông bac
cha tât ca cac hÇ>C sinh vé cac khoàn bat bU9C và không bat bU9C phàl
n9P. Cac khoàn d6ng g6p này cüng se dLtÇlC thông bac trong buôl hop
cha me hoc sinh dâu nam hoc và ban dal diên cha me hoc sinh se chiu
tràch nhiêrn giam sàt vièc thu cùa tnrènq cha dung vôl qui d!nh trong

van ban. Tnrènq Mau giao thu hoc phi nr cha me hoc sinh và d6ng I~i

cha ké toàn xâ - Cd quan ch[u trach nhiêrn diéu phôl khoàn thu này. Bai

vôi cac trLtong tiéu hoc và trung hoc Cd sa, cac khoàn thu tù' hoc sinh
se dLtÇlC chuyén lên huyèn.
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Bàng 5.Chi phi h9C t~p èJ mau giâo, tiêu h9C và trung h9C cd sèJ nam 2006 • 2007

Mâu qiâo Tiêu hoc Trung hoc ca sô

sé tien Thài gian sé tien Thài gian sé tien Thèri gian

HQe phi 10000 HQe kv - - 72 000 Nam

buy hQi cha me;hQCsinh 10000 Nam 20000 Nam 20000 Nam

Khoàn buy dQi/QuY léIP - 5000 Nlim 1000 Tuân

d6ngg6pIHQeba, giây thi - - 15000 Nam - -
ait buQc

Phi thi - - - 21000 Nam

ihQc phi bLÔi tm hai - - 35000 Thang - -

iNuoc 4000 Thang 25000 Nam 20000 Nam

Lop plv dao (ait buôc dÔi véi hoc sinh yêu) - - 10000 Thang 4000 Thang'

lBâo hiêrn y tê Miênphi - 40000 Nam 40000 Nam

lBào hiêrn tai nan 30000 Nam 30000 Nam 30000 Nam

ông 30000 Nam 70000 Nam 30000 Nam

Irota1(hors assurances) 760002 Nam 55000/41500 Nlim 148000/209 Nam
0 3 000"

H IIc sinh trung binh - - 169000 Nam
t.ëp 9 /QjOi

H IIc sinh hçc phI} d..,.o - - - - 489000 Nam

Chi tiêt: ôp hai bull; H IIC sinh trung - - 380000 Nam - -

ingày blnh/aiOi
HIIC sinh hçc phu d..,.o - - 460000 Nam - -

hllC sinh trung - - 65000 Nàm 148000 Nlim
k:ae 16"p kh ole binh/aiôi

H IIC sinh hçc phI} d..,.o - - 145'000 Nam - -

• TCtng giadinh. •• Ol,!ng CI,! hoc tàp, dong phuc, sàch vb...

1 Tfnh trên 177 ngày thire hoc trang nam.

2 Trën tàm thang vi caclôp phu dao bat dâu tv thang 10.

3 Tlnh trën 177 ngày thire hoctrang nam, và1.000 d6ng/tuân. Hinh nhôs6liêndong thay d5ituytheo lep, giao dOng tLr 2.000 dén 4.000 d6ng/thang.



Chi phi hoc tàp, tù màu giao dén trung hoc co 50 déu dU'Ç1c ghi trên
bang 504 trên dây. Chi phi cha rnôt nam hoc doi vôi moi hoc sinh màu
giao trung binh là 367.000 dông/nam dén 377.000 dông/nam; tïr 65.000
dông/nam dén 380.000 dông/nam cho rnôt hoc sinh ti~u hoc và tù 158.000
dông/nam dén 819.000 dông/nam cha rnôt hoc sinh trung hoc CO 50.
C6 th~ tfnh thêm bào hi~m: 30.000 dông cha cac em màu giao và
70.000 dông/hÇlc sinh 0 cac bàc hoc khàc,

Thêm vào d6, phài tfnh thêm nhùng khoàn chi khàc Iiên quan dén vlêc
hoc tàp (dunq cu hoc tàp, dông phuc, sàch vo, an uônq, di lal), Cac
tnrônq thu tién cùa hoc sinh và chiu trach nhiêrn mua. Dunq cu hoc tàp
ton khoànq 51.000 dông cha lôp 4 tuôi và 61.000 dông cha lôp 5 tuôi,
trong d6 10.000 dông d~ mua dô choi và dông phuc 25.000 dông. à
ti~u hoc và trung hoc co 50, tién mua sàch, tàp viét, dông phuc giao
dÇ>ng tù 100.000 dông dén 200.000 dông/hÇlc sinh cha rnôt nam hoc,
Doi vôl cac khu vue ft kh6 khan hay thành thl, nhùng d6ng g6p này c6
th~ không là van dé lôn nhU'ng doi vôl nhiéu gia dinh 0 xâ là VU'Ç1t qua
khà nang cûa ho.

Hoc bông rat ft, chu yéu dành cha hoc sinh gioi; hoc sinh con nhà
nghèo hiém khi c6 dU'Ç1c nhùng thành tfch hoc tàp tot d~ dU'Ç1c nhàn hoc
bông. à bac trung hoc co 50, gan 0,05% hoc sinh dU'Ç1c nhàn hoc bông.
Vi$c mièn giam cac khoàn d6ng g6p rnôt phan hay toàn phan phài
dU'Ç1C thào luàn vôi dai diên hôl cha me hoc sinh theo dûng nhùng qui
d!nh trong van ban. Cac hô nghèo theo chuân quôc gia (c6 sô hô
nghèo) c6 th~ dU'Ç1c nhàn rnôt khoàn ho tro, Cac em 0 nhùng gia dinh
nghèo dU'Ç1c nhàn tro cap 150.000 dông/nam d~ di hoc, Ngoài ra cac
em con dU'Ç1c oào hiêm y té mièn phl."

Dê khuyén khich cac em dân toc thiêu 50 di hoc, tlnh da cap cha moi
em dân tôc hoc màu qlào 15.000 dông/thang, cac em tiêu hoc 45.000
dông/thang, và 120.000 dông/thang cha hoc sinh trung hoc co 50, tnr
nhùng thang nqhl hè. Tién này dùng dê trà hoc phl và do nhà tnrônq
phàt cho phu huynh. Khi cha me không d6ng tién, nhà tnrônq khâu trù
vào khoàn tién này cac khoàn phàl d6ng. Theo nhàn xét cûa cac hlêu
tnrônq, chfnh sach ho trç này cûa tlnh da g6p phan tfch circ trong vlëc
giam ty 1$ hÇlc sinh dân tÇ>c bo hÇlc. Khoan ho trÇ1 này cÇ>ng thêm cac
ho trÇ1 khac tà chU'ong trinh 135 nhU'phat g~o cha gia dinh dân tÇ>c thiêu
50 da làm mÇ>t 50 hÇ> ngU'èfi Kinh nghèo không nh~n dU'Ç1C bat ca sv ho

6.Quyét dinh cua Thu tu6ng Chfnh phu s6143/2DD1/Qfl-TIG.
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tro nào không dông tinh. NhO'ng hô này thLtàng là nhO'ng hô không dLtÇ1c
công nhàn là h9 nghèo, do không co hô khau thLtàng tru trong xâ. HQ
diflt van dé vi sac nhO'ng hô dân tôc thiéu sa không quan tâm nhiéu den
vlëc hoc cùa con em lal dLtÇ1c ho tro, trong luc ho - nhO'ng ngLtài rat
quan tâm den viêc hoc cùa con em minh I~i không dLtÇ1c trç qiùp gi ca.
Diéu này d;)t ra van dé cân nâng cao nhàn thïrc cho moi ngLtài dân vé
qiào duc cüng nhLt ca hôl tiêp càn qiào duc cùa trè.

Cô thé thày, vièc xoà ba phf xây dl,lt1g da giam chi phf xuônq rnïrc cha
me hoc sinh cô thé châp nhàn diroc. HQc phf da diroc giam di mot nùa
èJ mau qlào và mien hoàn toàn èJ tiéu hoc, qiàrn xuônq càn 8.000
dông/thang ô trung hoc ca sô, tuy nhiên, hQC phf phu dao da tang tïr
30.000 dông den 40.000 dông thang/môn èJ trung hoc ca sô. Cac
tnronq da co gang thu diroc du cac khoàn hoc sinh phàl déng gép. Ty
I~ thu du èJ tiéu hQC là 95%, nhunq trong bac cao nam hQC, nhà tnrènq
da nhân rnanh là kinh phf thu dLtÇ1C van qua ft vi nhiéu gia dinh nghèo
dLtÇ1c mien qlàrn. Chfnh qiào viên là ngLtài thu tién và nhâc cac em phài
n9P tién. Khi dLtÇ1C hôl, rnôt sa hQC sinh da néi vôi chùnq tôi là dôl khi
hoac thLtàng xuyên cac em không cô gi an. atnrènq trung hoc ca sô,
neu chàrn déng tién ba thang, hoc sinh phài dltng tnrôc toàn tnrènq
trong buôi chào cà dâu tuân. Dé con minh khèt phài bi hinh phat này,

phu huynh thLtàng co gang dé déng tién hoc cho con minh, nhiéu khi
ho phài ban lùa dtr trCt hay gà vit, hoac cô ngLtài phài di vay rmron dé
déng. Môt vài cha me thi chap nhàn cho con nqhl hQC de khôl bi hinh
phat này. athôn Cây Xoài cô 300 hô nhunq cô den 50 hô nghèo và 30
hô dang nÇ1 cac khoàn déng gép vôi nhà trLtàng. Khà nang không déng
dLtÇ1c tién càng tang cao khi rnôt gia dinh cô nhiéu con cùng di hoc,
Diéu này cô thé dan den vlèc nqhl hoc, nhât là khi kët qua hQC tâp cùa

hoc sinh không tot hoac khi hoc sinh không con thfch di hoc.

Diéu ki~n giàng d~y và hçc t~p

Do dùng dé?Y hÇ)C

atnrônq Mam non, nhè diroc chon là rnôt trong rmrèi tnrènq tham gia
thù nqhlêrn chironq trinh mdi cùa B9 Giao duc và Dào téilo nam 2006,

trLtàng dLtÇ1c nh~n trang thiet bi cho m9t phàng hQc và m9t b9 dô dùng
d~y hQc tuy nhO'ng trang thiet bi này dLtÇ1c nh~n kM mU9n, vào thang
11, khi da vào nam hQc vài thang. Hi~n trLtè1ng càn thieu rat nhiéu trang
thiet bi phl,lc Vl,l hQc t~p nhLt dài, tivi phl,lc Vl,l giang déilY; tranh anh cac
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dunq cu phuc vu cho hoc tàp chù yéu do giao viên tl! làm và hllong dan
hoc sinh cùng làm. Dù trong khoàn dong qôp mua hoc phârn 51.000

dong/ hoc sinh/ nam d6i voi hoc sinh d lôp mau giao nhô và 61.000
dong/ hoc sinh/ nam d6i vôi hoc sinh ô lôp mau qiào Ion co trfch 10.000

dong/ hoc sinh dành d~ mua do chol nhunq van rat thiéu do choi cho
cac em. HlIdng ûng chi dao dôi rnôi phllong phàp giang day, qiào viên
rat tïch eue tl! làm và dôl khi tô chïrc d~ cac em tham gia cùng làm do
choi phuc vu cho cac buôi hoc. Nhung cac cô cho rang nhO'ng do choi
tl! làm này chi sù dunq diroc trong thài gian nqân vi chônq h6ng, ngay
ca nhO'ng do chol mua cüng cân bô xung thllàng xuyên vi trè dùng
thllàng xuyên và cüng không biét bào quàn. Bà H., me cùa rnôt em lôp
mau qiào IOn cünq dong tinh vôl y kién này: "vi du nhu tat ca cac top
déu co dl.)ng cu âm nhec, nnunç hàng nam, môt phan d6 dùng së bf
hu', nhu v~y sê cân dau tu d~ bô sung, nhimq vôi ngân sach hiên nay,
van de này không de dàp ûng. Xà không co nquôn kinh phi dù d~ trang
bi thêm cho tnronq mau qiào và néu rnôt s6 phu huynh san long chi
thêm tien cho nhà tnrônq, thi rnôt sô gia dinh nghèo cüng không thé
hlldng ûng vi không co khà nang, vi ngay d nhà con cài ho cüng hiém
khi co do chol. Cac cha me co hoc thïrc hon cho rang s6 do chci ngoài
trôi không dù dé dàp ûng nhu cau phàt tri~n cùa chàu, nhimq cüng nhu
nhO'ng cha me khac, ho cüng công nhàn rang tnrènq và xâ không co
dù dieu kiên d~ trang bi thêm cho tnrônq.

ati~u hoc, rnôt qiào viên giai thfch: "Nôi chung thi chung tôi co it d6
dùng d~y hoc và da phan chat /L/çJng không bao dam". y kién này dllÇ1c
da sô qiào viên nhât tri nhât là cac giao viên tré, trong khi, rnôt qiào

viên da co nhiêu nam thâm niên co suy nghT lac quan hon: "Nhin
chung, néu so sént; thi giao viên ngày nay da co qua nhiéu thuên /çJi
hon ngày xue khi chung tôi moi vào nghé. Hiën nay, nhin chung séct:
them khao, tranh và nhùng dl.)ng cu giang d~y âéu tôt hon ngày xue
nhiéu". Theo danh gia tông quan cùa hièu trlldng, trllàng nam nào
cüng thiéu do dùng day hoc vi thllàng dén cu6i nam mOi nh~n dllÇ1c tü
Sd hoé)c Phong; riêng IOp 5 nam nay mOi thay sach thi van chlla co;
chat IlIç'ng cùa cac thiét bL do dùng d~y h<;>c nhieu cai không d~t.

Ngoài ra nguon tài Ii$u, sach tham khao cùa trllàng không dllç'c trang
bi day dù, rat nghèo nàn. Trllàng cüng da khuyén khfch và ho trç' tien
dé giao viên tl! làm do dùng d~y h<;>c, tuy nhiên cüng không cai thi$n
dllÇ1c tinh hinh bac nhiêu vi giao viên cüng không co nhieu thài gian
dau tll cho vi$c này.
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à trung hoc co sô, tinh hinh cüng tl10ng tll do dùng day hoc 6 da sô
môn thiéu vé sô 111Ç1ng, rnôt sô lal thïra: chat 111Ç1ng và d(> chfnh xàc lai
không dàrn bào rnôt phan do chat 111Ç1ng sàn xuat rnôt phan do diéu
kiên bào quàn thiét bi cùa tnrènq không dàp ûng; không cô phèng may
tfnh, may nghe. M(>t sô cha me hoc sinh cüng da so sành diéu klên này
vôi trl1è1ng 6 th! trân và phàn nàn vé van dé này không dàrn bào cho
con ho diroc hoc vi tfnh và tiéng Anh.

Nhin chung, qua cac y kién thu dl1Ç1c và qua thire té quan sàt cho thày,
cà 3 trl1è1ng diroc nghiên CÛIJ déu g~p khô khan vé do dùng, trang thiét
bi day hoc, Trên thire té cân cô du cac diéu kiên ho tro, dl1Ç1C dâu tu
dong bô thi vlëc thire hiên d6i moi trong giàng day rnôi thành công
dl1Ç1c, dé cüng là y kién cùa qiào viên vé van dé này: "Khi chLlong trinh
doi moi hoàntoàn, dLlong nhiên là phai thiéu dc dùng d<i/Y boe,vi vi ou
ntiu môt b(J dc dùng d<i/Y boe dùng chung cho nam lop thi không th€
nào du âuoc".

Si salop: Trong cac lôp màu qiào, si sô hoc sinh trung binh là 30 em,
dung qui dinh cùa nqành.' Nhunq qiào viên cho rang nhu thé là qua
nhiéu, nhât là vôl viêc d6i rnôi phl10ng phàp sir pham và diéu kiên thire
té cùa nhà trl1è1ng là moi lôp chi cô 1 qiao viên, nhât là 6 cac diém phu
diéu kiên vÉfl sinh con han ché nhir da nôi 6 trên.

à tiéu hoc, moi IOp trung binh cô 32 hoc sinh, tuy nhiên si s6 trong cac
IOp giao dçmg ter 25 dén 34 em. Ty IÉfl qiào vlên/hoc sinh là 1/30, thâp
hon con sô quy d!nh trong tuàt qiào duc (moi IOp 35 hoc sinh, vôi rnïrc
giao d(>ng + 10%). Vlêc xép IOp dira trên co sô xép IOp cùa tnrônq màu
qiào tnrôc dây dua lên, Wc là chu yéu phân theo dia bàn dân cir. Vf du
nhu lôp 1A nhàn cac chàu ter diém Vïnh Phu. Cac lôp 1B, 2B, 3B và 4B
hoc hai buôi ngày. LOp E nhàn cac chau tl! nquyèn ghi danh hay cac
chàu không hoc à trl1è1ng màu qiào cùa xâ. Cu6i nam IOp 1, nhà trl1è1ng
cô thé chuyén hoc sinh tCt lôp này sang IOp kia trên nguyên tac dàrn
bào cân d6i vé sô 111Ç1ng và chat 111Ç1ng hÇ>C sinh dé cac qiào viên yên
tâm giàng day,

7.Quyét dinh 27/2000/00-BGD&flT cùa b(> GD-flT ngày 20m 2000 védiéu I~ truàng mâm non nhân rnanh
rang s6hoc sinh t6i datrong mot làp phài là30chau trong lép 4 tuai, và 35chàu cho lop 5 tuai [Quyét
dinh s627/2000/00-BGD&flT Ngày 20Thâng 07 nâm 2000 Vé vi~c ban hành fliéu I~ Truàng mam non].
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atrung hoc cd sô, si sô hoc sinh trong rnôt lôp là 40 (cac van ban qui
dinh toi da là 45 hoc slnh/lôp), 0 lôp 6, hoc sinh dllÇ1c phân lôp theo két

qua hQC tàp 0 lôp 5. Lên IOp 7, co thé phân lai lôp theo hanh kiém và

hoc hIc.

Nhu v~y, co thé thây si sô hoc sinh trong rnôt lôp hiên nay déu dam
bào nhu qui dlnh và không phàl là van dé khô khan doi vôi giao viên 0
trllàng tiéu hoc và trung hQC Cd sô dllÇ1c khào sàt, Hàng nam, nhà

trllàng co nhùng xem xét và diéu chlnh hoc sinh giÜ'a cac lôp cha phù
hop, tao diéu klên thuàn lÇ1i cha viëc day và hoc.

EJào tso và lU'Cfng cûe gi80 viën'

aTnrônq Màu giao Suoi Tân, trong sô 7 giao viên hiên co, co 5 ngllài
da dat chuân, 2 giao viên con lai dang hoc chlldng trlnh dào tao tü xa
dé dat chuân. Trù' rnôt qlào viên môl dllÇ1c nhàn vào tnrènq, cac giao

viên khàc déu dllÇ1c xép loai giao viên day tot hay rat tôt. Hai giao viên
cùa trllàng da tham gia ky thi giao viên gioi cûa huyên và rnôt cô da
dat danh hlêu giao viên day gioi cap huyèn.

a trllàng tiéu hoc Suoi Tân, tât ca qlào viên déu dat chuan: 18 ngllài
da tot nqhiêp su pham, 8 ngllài tot nqhiêp cao dâng, và tat ca déu
thuôc biên ché nhà rurôc. 11 qiâo viên dllÇ1c xép loal gioi, cac giao viên
khàc xép loai khà, Giào viên dllÇ1c phân loai co 4 cap: gioi, khà, trung

blnh, yéu. Nam hoc 2005 - 2006, co rnôtgiao viên dllÇ1c công nhân là
giao viên gioi cap huyên, và hai giao viên day gioi cap tlnh Glào viên
dl,!Ç1c nhà tnrônq dành gia, phènq giao duc huyën kiém tra và néu dllÇ1c
trllàng xêp loal gioi, ho co thé thi dé nhàn danh hièu giao viên gioi cap
huyên, ky thi này dllÇ1C ta chue hai nam rnôt lan. Ky thi giao viên qiôi
cap t1nh dllÇ1C sô Giao duc ta chïrc ba nam rnôt lan. B(> Giao duc ta
chïrc thi cap quôc gia nam nam rnôt lan theo dé nqh] cûa cac sô. Tuy
nhiên, dai diên Ban qiàrn hiêu cùa trllàng cüng cha biét co nhiéu giao
viên dllÇ1c dào tao, bôi dllông rôi chuyën di trllàng khàc. Diéu này ành
hllong toi vlëc an dinh và nâng cao chat IlIÇ1ng qiào viên.

atrllàng trung hoc cd sô Phan Dinh Phùng, tat ca giao viên déu da d~t

chuân. Nam hQc 2005 - 2006, 12/33 giao viên cùa trllàng dllÇ1c xép lo~i

gioi và cac giao viên khac xép lo~i khà Trllàng co m(>t giao viên gioi
cap t1nh và sau giao viên d~y gioi cap huy~n.
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Viêc xép loai giao viên 0 cap tnlèlng dira trên dành gia qlào viên hàng

nam. Ngoài ra, theo quy dinh chung cùa ngành, moi qlào viên 0 xâ
diroc thanh tra toàn diên trung binh 3 nam/lan. à tnronq tiéu hoc Su6i
Tân, qlào viên diroc càn bô phèng qlào duc huyèn thanh tra trung blnh

hai lan/nam. Thông thl1èlng, qlào viên dl1Çlc dành gia dua trên cac tiêu
chi: chuyên cân, tuân thù I!ch và nôi dung giang day, phl1dng phàp 511

pham, 51,1' tham gia và két qua hÇ>C tàp cùa hoc sinh, bai dl1ông nâng
cao kién thïrc nqhiêp vu, cac hoat dÇ>ng liên quan dén công tac giang
day, vl du nhu công tac chu nhiêm.... Tuy nhiên, rnôt 56 qlào viên
không hài lèng vé viêc dl1a tiêu chi két qua hÇ>C tàp cùa hoc sinh (ty I~

hoc sinh khà và giài) vào danh gia qlào viên; ho cha rang nhu véfly
không chînh xàc vi nhiéu khi ho b] mat diém thi dua vi hoc sinh. Viêc
du gièl dành gia qlào viên diroc thl1èlng xuyên chu y: "Tiét dfilY c6 to
trLlang và cac thành viên trong to dl./, qua tiét dfilY â6 [âanh gia] qiéo
viên â6 co truyén âet âûng n(Ji dung a trang séch giao khoa không,' thü

hai là sa dl,mg âûng phLldng phBp âèc tnmç b(J môn hay không; thtl 3
là chat ILlçJng bài làm hQC sinh c6 âfilt yêu cau hay không". Và viêc xép
loai gièl day se dira trên rnïrc dÇ> dat dl1Çlc yêu cau 0 ba nôl dung trên
cùa qlào viên. "N6i chung, môt hoc ky, binh quân moi ngLlài cOng âuoc
[dt.! già] 2, 3 tiét. C6 nhiéu ngLlài âL1ÇJc du già Iiên tuc hon, nhat là giao
viên mot ra tn.lèJng thi [âL1ÇJc] dt.! già Iiên tI.)C". à trl1èlng tiéu hoc, viêc dl,l'
gièl dl1Çlc thire hiên qua cac tiét day 0 ba môn: Toén, Tiéng Vlèt và rnôt
môn tl,l' chon trang nhùng môn con lai.

Trang ca ba trl1èlng, tlurènq cac giao viên tre là nhùng ngl1ài cô két qua
dành gia thâp hon, cô thé do con thiêu kinh nqhiêm nghé nqhlèp. Thire
té, theo bào cao t6ng két nam hÇ>C 2005 - 2006 cùa trl1àng Trung hoc
Cd 50 Phan Dinh Phùng, trlnh dÇ> giao viên cùa trl1àng không dong déu
vi 56 giao viên tre mai vé tnrônq. Hon nüa, 0 tnronq này, 56 II1Çlng giao
viên chung là du nhunq lal cô tlnh tr~ng thù'a - thiéu qlào viên eue bô,
vi dl,l nhl1 môn L'1 thi thiéu giao viên nhl1ng môn SLt, Giao dl,lc công
dân ... I~i thù'a giao viên. Do dé, mÇ>t 56 giao viên phai d~y chéo môn,
hÇ> phai d~y nhùng môn không dung chuyên ngành dl1Çlc dào t~o nhl1
Âm nh~c, Thé dl,lc. Thl,l'c té này tat nhiên se gây anh hl10ng tai chat
II1Çlng giang d~y cua giao viên dù hàng nam hÇ> déu dl1Çlc dl,l' cac lap
téflp huan, bai dl1ông chuyên môn do So và Phèng t6 chÛ'c.

Qua thl,l'c té trên cé thé thay, tinh hinh giao viên cua xâ nhin chung déu
dap Û'ng cac yêu cau vé trinh dÇ> nhl1qui dinh; chat II1Çlng cua giao viên,
theo danh gia cua nhà trl1àng và qua tim hiéu hÇ>c sinh, là dam bao.
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Tat nhiên, nhàn xét này chi c6 tfnh tl10ng d6i do mai dl/a vào cac con
56 vé xép loal qiào viên và y kién cùa rnôt 56 bên Iiên quan. Dê c6 dành
gia chinh xàc hon cân c6 nhÜ'l1g hinh thïrc tiép cân khàc nhu dl/ gio,

tharn lôp...; nhLtng nghiên cÛ'U này chira c6 diéu klèn thire hlên, NhLtng
qua tiép xùc và trao doi vôi qiâo viên và hoc sinh nhàn thây hâu hét
giao viên déu yêu nghé, c6 y thïrc vôi nghé nqhiêp, nhât là qlào viên

tiêu hoc, rat tâm huyét vôl nghé qiào, quan tâm tai hoc sinh. D6 cüng
là rnôt 1'1 do khién cac hoc sinh dl1Ç1c hôi déu n6i thïch di hoc,

M9t sovân dê'liên quan t61 gi80 viên

Ve viêc di tel: Do yêu cau vé trinh dQ dào tao cùa qiào viên, do phl10ng
thïrc tuyên dunq, c6 rat nhiéu qiào viên trung hoc co sa tù' cac huyên
khac dén. Ngoài mot 56 qiào viên dl1Ç1c xâ cap dat cho xây nhà và a tai
dia phl1ong, phan nhiéu qiào viên do diéu kiên gia dînh không a gan
trl10ng và lai không c6 cha nôl tru nên phài di lai nhiéu, c6 ngl10i tù'
thành phô Nha Trang càch dô 20km, diéu này gây rnèt moi và t6n kém.

Chi phi cha vlèc di lal là không nhô, nhiéu khi chiém tai 40% Il10ng co
ban cùa giao viên. D6 cüng là If do nhiéu qiào viên xin chuyén trl10ng
vé gan nhà. Diéu này cüng gây ành hl10ng tai viêc 6n dinh dQi ngü qiào
viên, dam bào chat Il1Ç1ng qlào duc cùa tnrônq.

Ve thu nh(lp: MQt qiào viên Trung hoc Cd sa c6 thâm niên chùng rnuôi
nam c6 Il10ng Cd ban là 1,2 trlêu dông/thang. Giao viên c6 thé c6 thêm
thu nhâp tù' vièc day phu dao hay day lôp pho càp. Trang luc qlào viên
mau qlào c6 rnïrc Il1dng thëp nhât, nhLtng Ié;li c6 ve bang làng vôl rnïrc

Il10ng cùa minh vi cha rang tnrôc dây con kh6 khan hon, Giào viên tiéu
hoc thi cho rang mac Il1dng cùa ho là phù hop, nhLtng không du. và ho
phài vay ngân hàng thêm dé chi trà cha nhÜ'l1g khoàn bat thirônq, vi du
nhu mua xe dé di day, MÛ'c trân cha vay tuy thuôc vào rnïrc Il10ng, và
viêc hoàn v6n se dl1Ç1c khâu trù vào luonq. Giào viên trung hoc cd 50
cüng cha rang Il1dng cùa ho không du s6ng. Trong khi dal diên Ban
qiàrn hlêu lal cha rang không c6 van dé gi vé thu nhàp cùa giao viên.

Ve thoi gian: Theo giao viên trl1èlng mam non, hÇl mat nhiéu thoi gian
cha cac hOé;lt dQng ngoài giang dé;ly nhl1 hÇlp t6 chuyên môn, hÇlp
chuyên môn toàn trl1ong, sinh hO<;lt chuyên dé. Tll dau nam, trl10ng da
t6 chÛ'c chuyên dé vé dé;ly toan, giao dl,lc hoà nh~p tre khuyét t~t, giao
dl,lc thé chat, an toàn giao thông. Ngoài ra, trl10ng cüng tham gia vào
cac hOé;lt d9n9 khac nhl1 ngày phàng ch6ng ma tu'1.... MQt giao viên
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cho rang: "chllong trinh qua n~ng, co chllong trinh vé dinh dllBng,
chl1CJng trinh v~ sinh rang mi~ng, chl1CJng trinh an toàn giao thông,
chl1CJng trinh giao duc gia âinh, nhiéu qua, và roi con thêm chl1CJng trinh
noet â(Jng ngoài trôl, th~t n~ng". Do v~y, quy thài gian cùa giao viên
càng eo hep,

Giào viên tiéu h9C và ban giam hièu déu cho rang công vlêc cùa giao

viên qua nhiéu. Do dac diém cùa bàc h9C, moi qiào viên phài soan bài
giang cho 11 môn. Trung blnh dé chuân b] giao an cho rnôt tiét day,
giao viên cân rnôt già, nhu' v~y ngoài day h9C trên lôp, moi ngày qiào
viên phài mat 5 già dé soan bài cho tiét sau. Giào an cân phài du'Ç1c
soan tnrôc rnôt tuân: té tru'àng chuyên môn së kiém tra và ky duyèt
qlào an cùa giao viên té minh, hiêu ph6 kiém tra và ky duyêt giao an
cùa té tnrônq. MÇ>t giao viên dâ n6i: "Con vé giao an n~ng vôcùng, néu
nhu âau tu thài gian cho giao an thi coi nnu không co thài gian âéhoc
thêm ho~c âoc thêm sécn. Mà cu âoi hai giao viên phai nâng cao trinh
â(J nâng cao tay nghé; néu nhu anh không co kiê'n thûc thi sac âôi mai
phl1CJng phép âuçc?'. Ngoài ra, giao viên con phài tham gia h9P té

chuyên môn, h9P chung toàn tnrènq trung binh 2 lan/thang, hàng nam
phàl h9P chung do phonq giao duc té chïrc, và phàl tham dV cac khoà
bôi du'ông chuyên môn ft nhât 1 lan/nam. Giao viên I~i con phài day

phu dao cho h9C sinh vào ngày nghl thïr bay, chu nhât; day bù cho
nhCh1g ngày nghlle. Giào viên cho rang chironq trinh mai rat n~ng và ho
không con thài gian dé quan tâm dén tCtng hoc sinh, dén hoàn cành gia
dînh cùa tCtng em. Ap IVc càng lôn hon cho giao viên VI chi day rnôtbuéil
ngày trong khi chu'ong trlnh h9C du'Ç1c xây dl,fl1g cho hai buôl ngày, mà
h9C sinh lal ft khi làm bài à nhà do cac em phài làm thêm giup bo me,

atnrènq trung h9C co sô, qiào viên cüng chiu àp IVc tu'ong tv vé quy
thài gian, mà nhiéu nhàt là dành cho viêc soan giao an. Theo qiào viên
cho biét, trung blnh, ho mat haï dén ba già dé soan rnôtqiâo an, dù là
viét tay hay dành may, VI con phài d9C và tlrn kiém tài Ilêu do sàch dành

cho qiào viên chi cung cap nhCh1g kién thïrc và ky nang thuc hành CO

ban. Chfnh VI thé, ft c6 qiào viên tham gia du'Ç1C cac kh6a bôl du'ông

chuyên môn; vf du: tnrèrtq dâ té chltc mÇ>t khoa h9C vi tfnh cho giao
viên, nhu'ng phai dCtng I~i VI giao viên không thé tham gia day du, do
thiéu thèli gian..

vé nguon tài Ii~u: Giao viên tiéu h9C, cüng nhu' à tru'èlng màu giao cho
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rang ho không c6 diéu kiên dê tiép càn véJi nhiéu tài liêu tham khào dê
soan giao an. Thu viên "không c6 céi gi, không dù, ch! co ba céi sach
cùa hoc sinh thôi cnü con tài Ii~u tham khao bên ngoài dit it, mà co
nhCtng cuôn séch minh doc minh thay không co gi hét trotî. Do do,

qiào viên tl,l' hài long véJi sach giao viên dê phuc vu giàng day, vi ho
không c6 thèfi gian cüng nhu không co cach nào dê tiép càn véJi nhùng
tài llêu dê nâng cao kién thïrc.

à trl1èfng trung h9C ca sô, giao viên co thê rruron èJ thu vièn sàch giao
khoa, sàch giao viên, và nhùng tài liëu nhu Ià sàch hl1éJng dan bài tàp
hoac sàch nâng cao dê phuc vu cha viêc chuân b] bài giàng. Theo qlào
viên thi thu vlên co nhiéu sàch, nhl1llg không phài luc nào cünq co
nhùng sàch dàp (mg dung nhu cau cùa ho, nhât là sàch dê nâng cao
cha nhùng hoc sinh gi6i. H9 cüng rat it khi mua sàch, vi sach dât,
nhimq néu mua dl1Ç1c, ho c6 thê trao doi sàch véJi nhau.

Nhln chung giao viên déu cha rang ho không de tiép càn dl1Ç1c véJi cac
thông tin và tài lièu tham khào: trl1èfng không c6 ti vi, không c6 két n6i
rnanq internet do d6 giao viên không xem dl1Ç1c chuonq trinh cùa VTV2
hay là tim kiém tài liêu trên manq. Và cac giao viên cüng cha rang ho
không c6 nhiéu thôi gian dê d9C sàch.

vé diéu kiên cùa h9C sinh: hâu hét qiâo viên tiêu h9C và trung h9C ca
sô dành gia là trlnh dÇ> h9C sinh èJ xë thâp, nhât là néu so vôi h9C sinh

khu vl,l'c thành thl. MÇ>t trong nhùng Iy do là do diéu klên kinh té gia dlnh
cùa cac em: "Kho khan, do là cac hÇJC sinh yéu trang léJp tôi qua nghèo.
Vi du nnu tôi déJy môtbài nào do và cac em không co dl,Jng CI,J boe tëo,
két qua së thâp và khi vê nhà, cha me tranh thù d€ giao viëc cha cac
em, do do viëc cbuén bj bài cûe cac em rfit hen ché. [. ..] HÇJc sinh trang
vùng này rat nghèo và thiéu do dùng hoc tëo", M(>t giao viên khàc cha
rang s6 hoc sinh mà gia dlnh c6 diéu klên kinh té kh6 khan "SalLlring
cûnq chiém khoang cô tü 25-30% trang lôp. Diéu ki~n noe tëp cùe
cheu kno vi kinh té gia âinh kho khan cha nên không co diéu klén hoc,
roi cha me vi céi diéu ki~n kinh té kho nên không co thài gian dé quan
tâm dén con em cùa minh".

PhLlong phap sLl phéJm và chLlong trinh hÇJc: Theo giao viên, phl10ng
phap méJi là hay, trè rat thich nhllng nÇ>i dung chl10ng trlnh cua mau
giao không phù hÇ1p lam véJi khà nâng cua cac em. "ChLlong trinh téJO
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hinh cùe IOpnho, IOp bé thi due ra nô không co phù hçJp vo! cél kT nang,
vi du nhudau nam chéu nô chue boe dén s61L1çJng nhtJng van âue vô,
va dây là va teo hinh là minh chuyên sâu vé céi kT nang teo hinh nhtJng
mà nam nay tui em thuc hi~n chu yéu là toén vo! môi trLlèJng chinh xéc
hon là teo hinh, nô không phù hçJp vôi cet hoàn cénn teo hinh". "Co
nhCJng céicheu cnue hoc dén a céimôn dô te! bat, céimôn knéc léfli bat
sa dl,lng. Thê' là toén tnt chue hoc s6 dtlng không, chue hoc âëm này,

nhtJng a môn khâc thi da bat dau sa dl,lng roi".

atiéu hoc, theo tlrn hiéu dUÇ1c biét 21 qlao viên dang àp dunq phunnq
phàp giang day rnôi và tât ca da dUÇ1c tàp huân vé nôi dung này. Cac
qlâo viên déu nhât tri rang phircnq phàp rnôi: "Râ't tôt cha hoc sinh,
nhtJng giâo viên thi vâ't va". "HQC sinh lop 3 da Ion, co thé dé hon,
nhtJng a lop 1, rat kno, lop hai cOng v~y. Gâi khô nhat là viêc cha hoc
sinh chuân b! bài, không co lop nào mà hoc sinh tl/ chuân b! bài a nhà".
Theo thây hlêu tnrônq, vôi cac hQC sinh da qua mau qlào thl không cô
van dé, nhirnq theo giao viên, hoc sinh van g~p khô khan. Thire té,
chironq tr1nh rnôi dành nhiéu thèi gian cha cac hoat dÇ>ng nhàrn phàt
trién tfnh nang dÇ>ng và sang tao, Tuy nhiên, do nôi dung giang day qua
nhiéu, phân bô rnôt sa bài không hop Iy, doi tUÇ1ng hoc sinh khàc nhau,
trlnh dô hoc sinh chênh lèch, qlâo viên không cô du thôi gian, và
thuàng không cô du dé dùng day hoc phù hep vôi chuonq trlnh, VI du
thiéu tranh ành minh hoa bài hoc, nên vlèc thire hlên dôi moi phuong
phàp giang day con han ché. VOi doi tuçmg hoc sinh 0 dây, theo qiào
viên cho biét rnôt IOp chi cô toi da khoànq 5 hoc sinh gioi trên 40 em,
hoc sinh yéu chiém It nhât 10%, thl dé truyén dat hét nôi dung cân day
trong môt tiét hQC 40 phùt toi tat ca doi tUÇ1ng hoc sinh giao viên phài
no hrc rat nhiéu.

Nhln chung, qua tiép xùc vôi cac qlào viên, cô cam nhàn rang ho phài
làm vlêc qua vat va, tù' dâu tu so~n giao an chuan b! bài giang, toi vi~c
giang d~y trên lop.

ab~c trung hQc cO so, giao viên cha rang, hQ co gang hét sUc m1nh
dé ap dl,!ng nhÜ'llg phuong phap su ph~m mOi, nhung cüng g~p mÇ>t sa
khé khan, nhu bo tri phèng hQc và trang thiét b! không thu~n ti~n cha
vi~c hQc nhém: "ngoi theo thûtl/trên IOp thi hQc nhôm nô không cô hay,
không khoa hQc". Giao viên cüng cha rang voi phuong phap giang d~y

moi, hQc sinh tham gia vào bài hQc nhiéu hon truoc kia, cac em chu
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dçmg hon, nhât là ô lôp nha, hoc sinh tl,l nhiên hein, tuy nhiên, nhiéu em
không làm bài èJ nhà. TÙ' lôp 8 trô lên, rat khé dçmg viên cac em tham

gia vào gièf hoc, Theo qiào viên, "noe sinh à dây Ytnuc chue cao. HOÇ1t
d{)ng nhom là ca nhom phai cùng làm viêc, nhLlng co nniéu aue no âëu
co chiu làm, chi co môt hai dûa kha tnôi". Qua phônq van cüng cho
thëy nhiéu hoc sinh lôp tarn không hôi qiào viên khi g~p khé khan, cac

em không thé cüng không muon giai thfch tai sao, phan Ion cac em hai
ban khi cô gl không hiéu.

Doi vôi qiào viên, viêc tham gia chua phài là bang chûng cùa chat
ILlçng. HÇ> ghi nhàn rang, hoc sinh cô thé trà lèfi nhÜ'llg câu hôi cô trong
sàch qiào khoa, nhLlng khi hôi nhÜ'llg câu hôi tông hop vé nhÜ'llg kién
thïrc da hoc, cac em không trà lôi dLlÇC. Vôi thire té trlnh d<) hoc sinh

nhu v~y, giao viên cô khuynh hLlong sa dl,mg cùng luc ca phironq phàp
rnôi và cü dé bac dam cho hoc sinh nam bat dLlÇC nhÜ'llg kién thïrc toi
thiéu. HÇ> cho rang phironq phàp su pham moi yêu cau hÇ>C sinh hoc
bang càch tl,l mlnh khàrn phà, vôi cac em giai là rat thoài mai, nhimq

vôi cac em yéu lai rat khé khan. Hon nüa, nôl dung mot vài môn trong
chironq trlnh cüng cô van dé, nhât là môn van; theo qiào viên thl rnôt
50 nôi dung không phù hop vôi kién thïrc cüng nhu dàc diém phàt trién
tâm sinh Iy cùa cac em, nhàt là èJ cac IOp nha.

Nhln chung, vlèc dôi mai chironq trlnh, phironq phàp giang day da giup
chat ILlçng giao duc dLlÇC càl thlèn, tuy nhiên van con rat han ché do
cac diêu kièn thuc té vé nang hrc cùa giao viên, trlnh âÇi cùa hoc sinh ...

Dént: gia hoc sinh

amau qiao, két qua hÇ>C tàp cùa cac em dLlÇC danh gia theo nam tiêu
chf phàt trién mà mue tiêu da dLlÇC xàc d!nh nr dâu nam hoc: thé chat,
nhàn thïrc, ngôn ngÜ', thârn my, tlnh cam xâ hôi. Theo bào cao cùa
trLlâng, nam hoc 2005 - 2006, chat ILlçng qlào duc cùa trLlâng rat khà
quan: co 95% hoc sinh nhàn biét, sac chép và phàt âm dung 29 chû
cài: 90% chau thuôc và hiéu nôl dung cac bài tho, ca dao, dong dao
và rnôt 50 câu do theo chu diém, ty I~ chàu dLlÇC xép loai trung blnh trô
lên chiém 97% trong do co 19,6% hoc sinh giai; két qua phat trién cac
ky nang, tham my cüng kha cao; tlnh hlnh dinh dLlë1ng, phat trién thé
chat cua cac em déu tîch cl,lc hon nam trLlOc.
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à tiéu hoc, tnrôc dây, két qua hoc tàp d tiéu hoc dl1Çlc d'la trên diém
trung binh cùa ca nam, nhung hlên nay lal d'la vào diém thi. Vlêc xét
lên lôp cüng d'la vào két qua cac ky thi. "HÇJC sinh ci I~i phai c6 tiëu chi
dàng hoàng ctiü không phai tl/ giao viên muôn cho ci I~i thi cho. Vf du,
c6 4 dgt thi, 4 dgt thi em déu không d~t hét thi em phai môt là thi I~i,

hai là ci I~i lôp, tl/ qiéo viên chu nhi~m quyét d;nh là không phai. mà
nhClng dgt thi d6 hoàn toàn là ngLlài khac coi chtJ không phai qiéo viên
chu nntëm cor. Giao viên cho rang cach dành gia này không chfnh
xàc, không quan tâm dén cô gang và nhünq két qua cac em da dat
dl1Ç1c trong su6t nam hoc. Trên thire té, giao viên d'la trên trinh dô hoc
sinh thire té cùa lôp minh dé xây dlfng chi tiêu, trinh lên trl1àng, trl1àng
tông hop d~t ra chi tiêu chung dang ky lên Phèng Giao duc, Theo càch
này, so vôi chi tiêu dé ra, sô luu ban cùa trl1àng da giam di rnôt nûa ké
tù' nam 2000.

. '

à trung hoc co sô, hoc sinh dl1Ç1c dành gia thông qua diém thi hoc ky
và diém kiém tra dinh ky, kiém tra rnlènq hay kiém tra viét và viëc xép
loai dl1Ç1c thire hièn d'la vào sô diém dat dl1Ç1c. Trong nhÜ'l1g nam gan
dây, chu trl10ng qlàrn ty 1$ luu ban dl1àng nhu da dan dén hièn tl1Ç1ng
rnôt s6 hoc sinh dl1Ç1c lên lôp trên dù không du trinh dÇ>, do dô, nhu rnôt
giao viên da giai thfch, "Tôi không noemà tôi cüng lên dLlgc thi tôt cën
gi hoc? Giào viên cho rang diéu này không chi dan dén hâu qua hÇ>C
sinh không dat trlnh dÇ>, ngôi nhârn lôp rnà vièc cac em này dl1Ç1C lên
IOp trên cüng là diéu không công bang d6i vôl cac em c6 h9C lire trung
binh, và chfnh giao viên cüng thay kh6 chiu vé thire té này.Tù nam nay,
cac tnrènq dl1Ç1c nhiéu quyén hon trong vlêc quyét dinh cho lên IOp và
ty I~ luu ban c6 thé së lai cao. Trài vôi dành gia tiêu circ cùa giao viên,
bào cao tông két nam h9C nhân rnanh rang trong nam hoc 2005-2006
trl1àng c6 144 h9C sinh gi6i (khoànq 20,5%), trong d6 5 em dl1Ç1c dat
danh hlêu hoc sinh qiôl cap huyên, 99,3% hoc sinh dat loai khà vé hoc
I,!c và dao duc, và "Da sô cac em c6 dQng cO hÇJc t?P dOng dan, ham
hÇJc, thfch dén trLJàng, lé phép, ngoan". Nhln chung, néu nhl1vi$c cho
lên IOp d<;li trà da giup cai thi$n dl1Ç1c van dé si s6, n6 l<;li dl1a dén van n<;ln
"h9C sinh ngôi nham IOp", nghia là cac em không c6 dl1Çlc trlnh dÇ> nhat
d!nh dé theo hÇ>c mÇ>t IOp nào d6. Van dé là phai làm sac dé cho tât ca
cac h9C sinh c6 dl1Çlc trlnh dÇ> can thiét dé cac em c6 thé lên lop trên.

Theo y kién giao viên và hi$u trl1dng, h9C sinh dân tÇ>c thiéu s6 dl1àng
nhl1 là nhÜ'l1g em c6 nhiéu kh6 khan nhat. Ngoài vi$c rat ft cac em da
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hoc qua mau qiào, cac em con thl1è1ng s6ng trong nhCtng diéu kiên rat
kh6 khan, cha me cac em thl1è1ng trlnh dÇ> thâp. Tuy nhiên, rnôt 56 cha
me hoc sinh ngl1è1i Kinh 1ai c6 y kién khàc, HÇ> cho rang nhCtng ngl1è1i
này da "Kinh hoa" và ho cüng quan tâm dén viêc hoc cùa con em nhl1
ngl1è1i Kinh. Cha me hoc sinh hlnh nhu không cho rang su hlên diên
cùa cac em dân tôc trong IOp là rnôt tra nqal cho cac em khàc và ho
cho rang vôi cac ho tro nhàn dl1Ç1c, nhiéu em da là hoc sinh giDi. Tuy
nhiên, tién bô cùa cac em này cüng chi han ché trong viêc tù' tù' giam
khoànq càch gitîa hai nh6m, con nhiéu em bi luu ban là tre em dân toc
thieu 50.

Duy tri si so và bo hçc

Vôi Luàt Pha càp giao duc tieu hÇ>C và gan dây là trung hoc co sa, nhà
rurôc Viêt Nam tai cam két Giào duc cho MÇ>i ngl1è1i trong khuôn kha
HÇ>i nghi Dakar, ty I~ huy dÇ>ng a tât ca moi cap hÇ>C déu tang cao.Viêc
theo dôi sàt 56 tre moi sinh qiùp nam dl1Ç1c 56 tre trong dô tuai dén
trl1è1ng làm tang 56 hÇ>C sinh vào hoc dâu cap, vièc duy tri sl 56 da làm
qiàrn dang ke 56 luu ban, tang 56 hoc sinh lên lôp trên, vièc duy tri sî
56 nhàrn tai huy dÇ>ng cac em da bô hoc vào cac lôp phô càp,

Huy d9ng ra Idp và bo nçc

amau giao, ty I~ huy dÇ>ng nam hoc 2005 - 2006 50 vôi chi tiêu dat
102%; ty I~ tre di mau giao dat 75% trên tang 56 trè a dô tuai tù' 3 dén
5 tuai trên dia bàn. Cac thông tin vé 56 tre trong dÇ> tuai dl1Ç1C cac giao
viên và Uy ban xâ thu thàp, càp nhàt thl1è1ng xuyên de kip thè1i huy
dÇ>ng tre trong dÇ> tuai di hÇ>C. HÇ>c phf mau giao cao dl1Ç1c cho là rnôt
nguyên nhân chfnh khién bô me tre không cho con di hoc mau giao.

atieu hÇ>C, ty I~ chuyên cân dat 98-99%, không c6 trl1è1ng hop bô hoc
gitîa giè1.

atrung hoc co sa, ty I~ oô hÇ>C tl10ng d6i cao (Xem Phu luc 3): nam
hoc 2005 - 2006 c6 16 em bô hoc, và thang 3 nam 2007, da c6 8 em
da bô hoc, NhCtng kh6 khan vé phfa gia dlnh là nguyên nhân chfnh cùa
hlën tl1Ç1ng này. Thuc té, vlëc bô hoc gitîa chù'ng thl1è1ng rOi vào cac d6i
tl1Ç1ng thuôc diên gia dinh kh6 khan hay c6 dông con. Vf du nhir trong
9 hoc sinh cùa cac iôp pha càp tieu hÇ>C và trung hoc co sa, chi c6 ba
em là con nhCtng gia dinh c6 haï hay ba con, cac em khac déu là con
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cùa nhùng gia dinh c6 tù'bon dén tarn ngl1ài con. Tuy nhiên, dl1àng nhu
van dé giai hay thû tl! trong gia dinh không c6 ành h110ng nào dén
quyét dinh thôi hoc, Hinh nhu em nào c6 khà nang và uôc muon diroc
di hoc, thi cha me co gang hét sûc dé cho cac em di hQC. Và nhiéu luc,
cha me ép con phài di hoc dù cac em không muon. Van dé hoc hành
cùa cac em tuy thuôc vào thay doi cùa hoàn cành gia dinh, và cüng tuy
thuôc vào khà nang và nquyên vonq cùa tÙ'llg em; co thé là do gia dinh
nghèo hay lâm vào cành nghèo VI c6 thêm rnôt em bé, VI thiên tai dlch
bènh, VI mat vlëc làm, cha me c6 thé không con, hay không thé c6 khà
nang tài chfnh, nhât là khi gia dinh c6 nhiéu em cùng di hoc mà không
nhàn dl1<;jc bat cïr khoàn ho tro nào. Giào viên chuyên trach pho càp
cûa xâ phàt biéu, "trang lop này toàn là nhùng em râ't ham hoc, nnunq
âiéu kiën gia âinh qua kh6 kh8n".vi~c giao viên nhâc di nhàc 1<;li viêc
d6ng tién và nhàt là hinh phat dành cho nhùng em chàrn nôp nhiéu
khoàn tién hlnh nhu da dây nhanh quyét dinh thôi hoc, T110ng tl! nhu
v~y, vlêc công bô kêt qua hQC tàp cùa tLtng em trong buoi hop cha me
hoc sinh c6 thé làm cha cha me mat rnàt và hoi thuc ho cha con nghT
hoc, tuy mue dfch cuà viêc công bô này là dÇ>ng viên cha me quan tâm
hon dén 51! chuyên cân và hoc hrc cùa con cài. Cac cha me c6 trlnh dô
hoc van thâp bi trlnh dÇ> con cài nhanh ch6ng viret qua và ho không thé
giup gl diroc cha con minh. Trài lal, rnôt gia dlnh c6 thé co thu nhàp
tang lên khi trong gia dinh c6 nhiéu ngl1ài làm vlêc an 1110ng, d~c blèt
là khi nhùng anh chi Ion trong nhà da di làm, thl së c6 diéu kiên dé
dong tién trl1àng cho cac em nhô. Vièc hoc hành cùa cac em trong
cùng mot gia dinh co thé khàc nhau, co em hoc lên cao, co em lal bô
hoc sam.

Duy tri sï sô'

Duy tri si 50 là rnôt thành phân co ban cùa chu trl10ng "Xâ hôl hoa giao
duc", thl1àng dl1<;jc hiêu nhâm nhir là chu trl10ng cha me phàl d6ng tién
cha viêc qiào duc con em. Thire té, toàn thé cônq dông c6 trach nhiêrn
vàn dÇ>ng cha me dira con em dén tnrènq theo dô tuoi và trlnh dô cûa
cac em. Trong moi xâ, giao viên chuyên trach phô càp phài quan tâm
dé tât ca cac em trong dô tuôi dén trl1àng ra lôp. à Suai Tân, cüng nhu
trong nhiéu xâ, phironq khàc, chuyên tràch pho càp là rnôt giao viên

tiéu hoc, Can bÇ> này c6 50 c~p nh~t dé theo dôi tat ca trè em trong dÇ>
tuoi trong tLtng gia dlnh, m<;lng 1liai pho c~p rat ch~t chë và kh6 c6 thé
dé s6t nhùng em không di hQc. Dl1àng nhl1ap Il!c xa hÇ>i, nhiéu khi dan
dén ép bUÇ>c di hQc. Nhà trl1àng c6 vai trà chu yéu trong hO<;lt dÇ>ng này
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bang vlèc theo dôl chuyên cân cùa cac em. Day là viëc làm diroc danh

gia là rat quan tronq dé c6 thé can thlèp kip thèl, qiàrn nguy cd bô h9C

vi thl1àng nhûnq em không di hoc chuyên cân là nhÜ'ng em dè bô hoc.

Khi c6 rnôt em vâng, qiào viên chu nhièm Iiên h~ vôl gia dinh, dén giflp
tnrc tlëp hay bang diên fhoai, và thirônq là bang rnôt giay bào, giao cha

rnôt h9C sinh gan nhà em bô h9C. Giào viên n6i rang nhiêu khi giflp
diroc cha me không phài là chuyèn dè vi ho di làm ve muon. Néu vâng
mat nhlëu lan, cha me dl1Çlc rnôi dén trl1àng. Trang tnrènq hop bô hoc,
cônq dong dl1Çlc huy dônq dé dén nhà d(>ng viên. Thông thirônq se c6
rnôt thành viên cùa hôi cha me h9C sinh, môt dai diên cùa xâ và thôn
tnrônq dén thërn gia dinh. Néu nhir viêc bô hoc dl1Çlc xàc nhàn, chuyên
tràch phô càp se dên vàn d(>ng cha me ghi tên cha em ra IOp phô càp.
H9c phô càp không phài d6ng h9C phi và hoc sinh con dl1ÇlC cap nhÜ'ng
do dùnq hoc tàp càn thiét. Cac doàn thé quân chunq phan công tràch
nhiêrn phu tràch moi vùng. aSuai Tan, Hôi phu ml phu tràch vàn d(>ng

thôn Vinh Phu, Hôi Thanh niên thôn Dong Cau, Hôi nông dan thôn Dâu
Sdn, và hôi Cl,JU chién binh thôn Cày Xoài. Toàn bô công viêc do Ban
chi dao phô câp thire hièn và dieu phôi, theo chi th! cùa tlnh, cùa huyên
và cùa xâ. B(> may do xâ dieu hành ta ra hoat d(>ng rat hièu qua, ft nhât

là ve sa 111Çlng. atiéu h9C hâu nhu không con tnrônq hop bô h9C và ty
I~ ra lôp hlën nay dat gan 96%, và 99% trè em hoc xong tiéu hoc, h9C
tiép len lôp 6. atrung hoc cd sô, ty I~ bô hoc dâ qiàm tù'5,5 xuônq con
2,4% trang sàu nam, và sï sa cac em trang lôp phô càp qlàm tù'con sa

83 em trong nam 2001 - 2002 xuônq con 9 em trong nam hoc 2005 
2006. VI sa 111Çlng h9C sinh phô càp tiéu h9C con qua ft nên không rnô
diroc IOp. Nam h9C 2006 - 2007, c6 bon h9C sinh phô càp tiéu hoc, tât
ca déu h9C IOp 5, trong dô c6 ba em h9C buôi toi tal nhà cô giao, con
rnôt em h9C cùng IOp chfnh quy èJ tnrônq. Cac em h9C phô càp trung
h9C cd sô h9C buôi toi tal tnrènq trung h9C cd sô .

Viêc theo d6i si sa diroc thire hlën ca èJ ca tnrônq phô thông lan lôp phô
càp, khuynh hirônq vâng hoc ô phô càp thi cao hon. Phan nhlêu cac

em phài làm vièc tarn tiéng moi ngày. Cac em di h9C sau khi làm vi~c

do d6 thl1àng m~t moi. Trang trl1àng hÇlp này, giao vien b(> môn bao
cha giao vien chu nhi~m hay thôn trl1èJng.

Vi~c df!Y h{'c pho c~p

Vi~c giang d~y trang lop phô c~p là m(>tnhi~m vl,l xem ra niflng né doi
voi m(>t sa giao vien, trang luc m(>t sa khâc th] khâ nh~y cam voi nhÜ'ng
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kh6 khan cùa cac em h9C sinh. Nh6m thïr nhât, c6 rnôt cài nhin rat tiêu

circ vé trlnh dô, tfnh hiéu h9C, trinh âÇ> cùa hoc sinh, trong luc nh6m thïr

hai thl vi y thïrc diroc nhÙJlg kh6 khan mà h9C sinh phài âoi mat nên c6
cal nhin rat tfch eue, dù ho cüng công nhàn rang trinh âÇ> hoc sinh n6i
chung là kém, tuy nhiên cac em rat co gang hoc tàp. Giào viên day phô
càp chinh là qiào viên day d chironq trinh chinh quy do ban qlàrn hlêu
quyét âinh. Trên nguyên tac, nhà tnrènq trành giao cac lôp phô càp cho
nhùng qiào viên c6 kh6 khan, nhir qiào viên d xa. Trên thire té, công
viêc giang day diroc phân chia cha cac qiào viên, vi ho phà: 10 day ô

lôp cùa minh, IOp phu dao, roi IOp phô càp, và vôl qiào viên tiéu h9C,
con phài thêm lôp xoà mù rnà hiên nay phài day cha âén lôp 5. Thù lao

cha qiào viên âl1çc tfnh theo sô gid âa day và dl/a trên bâc lironq cd
ban âang diroc hl1dng. Giào viên nhân phu cap day phô càp rnôt lan,

trên nguyên tac là vào cuôi nam. Ngoài tién hronq, nhùng qiào viên ô

xa con c6 thêm tién âi lai và néu day vào thôi gian hè thl khoàn phu
cap này âl1çc tfnh hê sô 1,5.

Hlnh thïrc h9C phô càp tiéu h9C mém déo hon d trung hoc cd sô, trong
sô 4 em hlèn âang h9C phô càp, c6 ba em h9C buôi toi tal nhà cô qiào,
con rnôt em hoc cùng lôp chinh quy d tnrènq. Cac em h9C phô càp

trung hoc cd sô hoc buôi toi tal tnrônq trung h9C cd sô, tù 18h00 âén
20h00, tù thïr hai âén thïr sàu.

Chironq trinh h9C pho càp cüng giong nhl1 chironq trlnh pho thông,
nhunq dl1dng nhl1 âl1çc giao viên làm nhe âi. à tiéu h9C, rnôt giao viên
dâ cha rang "Chl1dng trinh chfnh quy và cnuonq trinh phô c~p thi tuonq
al1dng nhau. Tl1dng alldng 7:1O. [. ..} nhtlng mà khéc nhau là d su tfép
thu cùe hoc sinh, hoàn toàn knéc nhau". MÇ>t giao viên khàc giai thich:
"CIj thé là cûnq déjJY môt chlldng trinh lop 5 do nhunq gii!mg trên top,
aoi tl1Ç1ng binh thl1dng nhat cùe chf, tfép thu trong vàng 5 phot thi aoi
vô! cac em phô cëo phai khoang 10-15 phût, 20 phot em mai hiéu âuoc
môt van aé, môt nô! dung âo, nên thdf gian dành cha cac em nhiéu
horï'. MÇ>t qiâo viên khàc cho rang h9C sinh phô c;flp nam bat không qua

40% chl1dng trinh. à trung h9c cd sd h9c sinh chi h9C bay môn thay vi
ml1di môn nhl1 chinh quy, cac em không h9C Thé dl,Jc, Vë và Anh van.

Theo cac giao viên, h9C sinh phô c;flp c6 thé hiéu âl1çc nhùng âiéu cd
ban nhat. H9C sinh cüng cha rang, khi bài kh6 thêm mÇ>t chut, thi cac
em không hiéu gi ca. Giao viên so~n giao an dl/a trên giao an dành
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cho cac em phô thông - không cô sach qiào khoa riêng cho phô càp
và giao viên co gang diéu chinh cho phù hop vôi trinh dÇ> hoc sinh, và
và ho xem tot nhàt là can cïr vào trinh dÇ> trung binh cùa cùa cac IOp
phô thông. Trong rnànq này, không cô dôi rnôi chl1emg trinh và qlào
viên tiép tuc sa dl,Jng sàch giao khoa cü. Nhl1v~y cac bài giang thl1èJng
rat Iy thuyét.

Van dé vé trinh dÇ> cùa hoc sinh phô càp dl1Ç1c giai thfch là do diéu klèn
hoc tâp cùa cac em khô khan, hem nüa thèJi gian hoc trên IOp han ché.

Hâu hét cac em toi di hoc nhimq ban ngày déu phàl lac dÇ>ng kiém
song. à tiéu hoc, cac em nhô thl1èJng chan bo, và cô thé kiém chût thu
nhàp, cac em IOn hon di t110i cây, phu hé hay làm vlêc C1 nhà may trong
khu công nqhièp. Theo luât dlnh, tuôi toi thiéu dé lac dÇ>ng là 15 tuôl,
hoc nghê, nhimq theo giao viên và càn bô lânhdao tal d!a phuonq, cô

nhiéu em miron khai sinh cùa ban bè IOn tuôi hon dé di làm. Chfnh vi
phài di làm ban ngày và toi vé, an corn xong là phài di hoc Iién, nên
hâu hét hoc sinh không hoc bài dl1Ç1c vi rnêt và không cô dû quyét tâm
dé hoc, Chi cô rnôt sô em hoc bài vào ban ngày, khi cô chût thèJi gian

ranh roi.

Theo giao viên, nhLtng em b] cha me ép di hoc nhimq không thfch hoc
là cac em khô vàn dÇ>ng nhât, gây nhiéu khé khan nhât. Dé thl1èJng IOn
tuôi hon cac em khâc và thiéu co gang trong hoc tàp.

MÇ>t giao viên cho biét "Co gia dinh kh6 khan thi con em phai di làm.
Mayem ao nghi thi buoi sau không hiéu, minh phai dt:mg l<;ii giang cho
mêy em'. Khi bat bUÇ>C phàl nghi hoc, hoc sinh thl1èJng bac cho giao
viên và xln phép nghi, nhimq nhiéu khi cha me cOng không biét cac em
di dâu. COng nhu trong cac IOp phô thông, chuyên cân là rnôt tiêu chf
dành gia hoc sinh và giao viên.

Dsnh gis IOp phô'c~p

Viêc dành gia hoc sinh cOng t110ng tl,l nhu C1 chironq trinh chfnh quy phô
thông, thire hièn dành gia hoc sinh qua kiém tra viét, kiém tra rniênq,
và kiém tra hoc ky, theo lich da dinh san theo chironq trinh hoc: "Moi
buoi déu co kiém tra mi~ng lue dau gièJ. C6 ca so dau bàl'. Cac ky thi
hoc ky dl1Ç1c tô chue C1 tnrônq, ké ca cac hoc sinh hoc C1 nhà riêng giao
viên, tuy nhiên vlêc cho diém dành gia dl1Ç1c l1U ai hon nhàrn dÇ>ng viên

119

Nalwen Henaff, E>inh Th! Blch Laan



khuyén khfch cac em di hoc. vé van dé van bang, thi lên trung hoc pho

thông hay dai hQC, cac em déu thi chung nhir nhau. Trên thire té, bang
cap cha hoc sinh phô càp không co gia tri nhir bang cap cho hoc sinh
pho thông, nhlfng nhu can bÇl chuyên trach phô càp xâ giai thfch, diêu
này không co ành hlfong lam vi cac công vièc làm tal d!a phironq
không dol hôi trinh dô chuyên môn cao và tât ca nhCtng gi nhà tuyén

dl:mg yêu cau là co cài bang.

Chat IlfÇ1ng là van dé cân xem xét boi két qua qiào duc phô câp thuôc
tràch nhiêrn cùa ngành giao duc, nhlfng rnôt phan thuôc trach nhiêrn
cùa chfnh quyén dia phuonq, Tuy nhiên, su phân công giÜ'a Cd 50 qiào
duc và chfnh quyén không dong bô, Dôi khi cd 50 qiào duc chtu àp luc
vé chi tiêu cùa chfnh quyén dia phironq, mà chi tiêu qiào duc 1al ành
hlfong toi tiêu chf thi dua cùa dia phlfdng. Do do, doi vôi rnôt 50 doi
tlfÇ1ng pho càp qiào duc phài ruronq nhe dé dat diroc chi tiêu, phàt trién

phong trào: "Khi dEi/Y minh thay no không hiéu cha bài dé nht.Jng âént:
gia van nhu binh thl1àng cha" (qiao viên phô càp) "No! chung dé cha
cac em tiép thu tot hon thi trang qua trinh d<ilY minh d9ng viên cac em.
Không bao già chê cac em là hoc thé này hoc thé kia. Co luc cac em
làm bài chue dl1çJc thi cac cô cOng noi nht.Jng no! kiéu khac. Noi chung
là khi cac em chue hiéu thi minh noi nhimq không noi céi gi dé cac em
no mëc cam cel van dé no hoc. Céi thü hai là trang qua trinh cha diém
thi cOng céi bài do thi minh cha trung binh thôi nnimç doi vot cac em thi
minh cho cao hon kM dé d(Jng viên cac em". Hay nhir mot giao viên
cha biét: "mac d9 doi gioi thi không co, nên cac diém gioi cua em do
(phêl cëp) chl tuoru; dl1dng voi trung binh hoëc trung binh kM cua cac
em kia (cac em hQC chinh quy ban ngày)". Diéu này ành hlfong toi tfnh
chfnh xàc cùa ty I~ tot nqhlëp thire té 0 cac cap hQC cùa chlfdng trinh
Pho càp giao duc - mot trong nhCtng chi tiêu phan ành chat IlfÇ1ng giao
duc pho câp,

Nhin chung, nglfbi ta co thé cha rang, trên Cd 50 dang hoàn thiên bâc
hoc tiêu hoc, tinh tranq hlên nay chi là tarn thôi và cac lôp hoc này së
dan dan bién mat khi diéu kiên hoc tàp dune càl thiên.

Cha me và nhà truimg

Ban dai diên cha me hoc sinh co rnôt vai trè> rô ràng. Do là tham gia
qlàm sàt rnôt 50 hoat dÇlng cûa nhà trlfbng và huy dÇlng sl,1 tham gia
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cûa cac cha me khàc, Quan h~ giÜ'a cha me và nhà tnrônq khà phïrc

tap, tuy thuôc nhiéu vào trlnh dô nhàn thïrc cünq nhLt hoc van, mïrc

song và nol cu tru cùa cha me, Nhin chung, chién ILtÇ1c cùa cha me
trong vlêc cha con di hoc phu thuôc vào dành gia cùa ho vé nhà trLtàng
và târn quan tronq cùa qiào duc.

Ban dl.Ji di~n cha me nçc sinh và gi80 d'lc

Hàng nam, ngày chù nhàt dâu tiên sau khai giang diroc dành dé t6
chïrc buôl h9P toàn thé cha me h9C sinh và trang cuôc h9P dô së bau
Ban d~i diên cha me h9C sinh cûa tLtng lop và cûa ca trLtàng.

Không c6 van ban nào qui dinh cu thé vé thành phan và nôi qui hoat
dÇ>ng cùa ban d~i diên cha me h9C sinh, và diéu này làm cha viëc àp
dunq luât chira ra ràng. Trang nÇli quy trLtàng trung hoc cd sô, diéu 44,
qui dinh ban d~i diên cha me h9C sinh è1 moi IOp c6 tù' ba dén nam
ngLtài do cha me bau lên. Ban d~i diên cha me h9C sinh cûa trLtàng c6
tù'5 dén 9 thành viên, trang dô c6 môt trLtè1ng ban do ban d~i diên cac
lôp bau lên. 8 Tturc té, ông ph6 trLtè1ng ban dai diên cha me h9C sinh
trLtàng Trung hoc cd sô Phan Dinh Phùng, cOng là thôn trLtè1ng thôn
Cây Xoài giai thfch rang ban dal diên c6 13 ngLtài. Trang ca ba tnrènq,
ban dai diên cha me hoc sinh c6 môt dal diên cùa UBND xâ, thLtàng là
ph6 chù tich phu tràch van xâ, hièu trLtè1ng và bon ông thôn trLtè1ng dé

c6 thé giai quyét dLtÇ1c cac kh6 khan. Theo d6, ông dal diên cha UBND
xâ là thành viên chù yéu giai quyét nhlmg van dé liên quan dén diéu
kièn giang day, ông hlèu trLtè1ng là thành viên thLtàng truc và luôn luôn

nam bat nhlmg van dé Iiên quan dén nhà trLtàng, cac ông thôn trLtè1ng
là nhlmg ngLtài biét ra hoàn cành cùa cac gia dlnh và dÇlng viên cac
doàn thé xâ hôi tham gia can thlëp khi c6 trLtàng hop c6 khô khan trang
h9C tàp hay bô h9C. à trung h9C cd sô, c6 6 thành viên cùa Uy ban
Nhân dân xâ trang ban d~i diên cha me h9C sinh. Ban dai dlên chi dinh
ra môt bô phàn thLtàng tnrc gom ba ngLtài trang do ph6 ban là hlëu
tnrônq và trLtè1ng ban do Uy ban Nhân dân xâ bau.

Dal hôl cha me h9C sinh dâu nam h9C c6 môi tât ca cac phu huynh dé
bau cac ban dai diên cha me h9C sinh, và dé thông qua cac khoàn cha

8. "Moi lop co mot Ban d9-i dièn cha me h9C sinh gom tù 3 dén 5 thành viên, trang docomot truâng ban,
docha me, nguài giam hôhoc sinh cù ra(...] Moi truàng comqt Ban d9-i di~n cha m~ h9c sinh gom tù 5
dén 9 thành viên, trong doco1 truâng ban, docac Ban d9-i diên cha m~ h9C sinh lop cùra[...]" fliéu 44,
fliéu I~ truàng trung h9c (Ban hành kèm theo Quyét d!nh s6:23/2000/00·BGD&flT ngày 11 thang 7 nam
2000 cùa Bô truâng Bô Giào d~c vàflào tao).
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me phài d6ng cha nhà trLtèlng. Ngoài hôi nqh] toàn thé vào dâu nam,

ban dal diên cha me h9C sinh cac lélp con h9P vôl qlào viên và ban
qiàrn hiêu vào cuôi hoc ky rnôt và cuôi nam. Vào cuôi nam, cha me lal

diroc triêu tâp dé nghe công bô két qua h9C tàp, vé dao dltc cùa h9C

sinh và vlêc lên lélp. ThLtèlng thl cha me tham gia day du cac buôi h9P,
trïr rnôt sa cha me c6 con em c6 van dé vé h9C tàp hay d<;lo dltc (ké ca
chuyên cân), do dô ho không muon dên dé nghe phê blnh tnrôc mat

moi ngLtèli. Cac ban dai diên h9P hàng thâng dé dành gia tlnh hlnh.

Cac ban dal diên cha rne h9C sinh, do co cau tô chïrc cüng nhu do
phLtClng thïrc hoat dÇ>ng rat phù hop dé dÇ>ng viên toàn thé cônq dông
và nhÜ'J1g ngLtèli bào hô dé giai quyét nhÜ'llg van dé mà cac trLtèlng phàl
doi mat, Cac ban d<;li diên chu yéu dLtÇlc xem nhu nhÜ'llg ban diéu hành
cùa cac trLtèlng. Do dô, ngoài viêc vàn dÇ>ng cho cac trLtèlng, ho c6 vai
trè quan trong trong viêc theo dôi vlëc tuân thù phàp luàt cûa cac

trLtèlng nhu vièc thu h9C phf cüng nhu viêc thu cac khoàn cha me phài
d6ng g6p. Chfnh ban dai diên tham gia quyét dinh mien giam rnôt phan
hay toàn phan trên CCl sô cac van ban cùa nhà rurôc (dân tôc thiéu sa,
tre em khuyét tàt, v.v ... ), và vlêc xàc minh tlnh hlnh hô nghèo thông

qua nhÜ'J1g thông tin do cac thôn tnrônq cung cap. Viêc này mang lai
quyén hành cha cac thôn tnrônq, viêc xàc dinh hÇ> giàu nghèo cùa cac
thôn tnrônq nhiéu khi không dông nhat véli nhàn dinh cùa cha me hoc
sinh, nhât là cac hô c6 con em phàl bô hoc VI không c6 tiên d6ng tién

trLtèlng.

Nhln chung, c6 thé thay, can thlêp cûa chfnh quyén vào vlêc h!a chon
thành phan ban dal diên cha me h9C sinh là rat léln. Dây nhu là rnôt bô
phàn chu chat cûa bô may cûa xâ tham gia vào công tac giao duc trong
dô c6 huy dÇ>ng h9C sinh vào lôp phô càp, Nhu thé, vai trè cùa n6 vuçt
qua chïrc nang dal diên cha me h9C sinh dé vàn dÇ>ng cha me. à dày,
ban dai diên c6 vai tro thông tin và tuyên truyén cha cha me hoc sinh;
ho vù'a giai thfch cha cha me tâm quan tronq cùa qiào duc, dông thèli
vù'a ILfU y vé târn quan tronq cûa vièc d6ng g6p cha cac hO<;lt dÇ>ng cua

nhà trLtèlng. NhLt vé\'ly, d6 là chiéc cau noi gilia nhà trLtèlng véli cha m~,

và h9 cha rang d6 là nhili!m vl,l cua mlnh. H<;> giai thfch, nhiéu khi phai
dén g~p ban giam hili!u khi cha m~ yêu cau dé xac minh xem nhà
trLtèlng c6 vLtÇlt qua nhÜ'J1g gl lué\'lt cha phép. T6m l<;li, chltc nang chu yéu
cua cac ban d<;li dili!n cha m~ là dé bao vli! quyén IÇli cua té\'lp thé: cha
m~ không dLtÇlc gây can trèl cha nhÜ'llg thành tfch cua nhà trLtèlng VI
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không déng tién và hon nûa không ành hl1àng dén két qua chung cùa

trl1àng (két qua h9C têp cüng nhu d90 dïrc) vi không kiém soàt dl1Ç1c
con cài và vi thiéu quan tâm dén giao duc; vé phan nhà tnrônq, nhà
tnrônq phâi àp dunq chat chë cac qui dinh phàp luàt hlën hành.

Nh~n thLic và hành vi cû« cha ml! dôÎ vO'i giBo duc

Suôi Tân, cüng tl1dng tl,l' nhu cac xâ nông thôn khàc, khu công nqhlèp
dâ mang 19i công an vlêc làm cha nhLtng ngl1ài dân nhàp cu tCt cac tlnh
khàc dén và ca rnôt phan nhân dân trong xâ.

Theo dai diên cha me hoc sinh, nhLtng công nhân an ll1dng trong khu
công nqhiêp theo d6i sàt con em minh và phan ltng ngay néu nhà
tnrènq thông bào là con em ho cô van dé, trong luc dé, vôi cac hô
thuân nông, van dé xem ra khé khan hon nhiéu. Giào viên, ban qlàrn
hiêu, dal diên cùa xâ déu cha rang nhLtng doi tl1Ç1ng cha me này ît hay
không quan tâm dén viëc hoc cùa cac em vi ho phà! lao d(>ng kiém

song. "[. ..] bo mf? di làm ca, moi viéc hoc càe con déu giao cha tui em
ca. T(Ji em phai tt! buon chai, tt! chèo chong dd âu« cac em hÇJC thôi,
chu con cac em hÇJC yéu, hoc sinh ca biê: tui em g~p piu) huynh tnt ptu)
huynh cnl cuot boëc not là cô giup giùm". Môt qlào viên con nôi thêm
"co nhùng pnu huynh chfJng phai ngLlài ta kiïo khan âéu nhL1f7g ngLlài
ta lao vào di làm kinh té không co quan tâm dén con em minh nûe".
"Not chung tnt già cha mf? la làm an, la kinh té, mà con céi thi cu nô!
cha di hoc internet là tot, di hoc vi tinh là tot, thé nhL1f7g mà không hidu
di ra ngoài do no làm gi cha mf? dëu quan l'y, ra ngoài do là tha ho no
chdi, mà no choi là no anh hLlong". Theo cac qiào viên, môi tnrônq xâ
h(>i dang làm cha cac em Ion tnrôc tuôl. H9 cha rang, h9C sinh tiéu h9C
con sÇ1 qlào viên, nhunq lên trung h9C, cac em xem nhu mlnh dâ là
ngl1è1i Ion, và trong nhiéu trl1è1ng hop do cha me không cô nhà hayqua
rnèt moi khônq quan tâm nhiéu toi cac em dl1Ç1C, rnôt 50 em rat hiéu
d(>ng, nôi chuyèn trong lôp và nhiéu khi không tôn tronq qiào viên.
Theo ho, cha me không kiém soàt viêc hoc cùa con mà yên tâm gLti
con di h9C thêm hoac glti con ra th! tràn h9C, néu ho cô tién. Doi voi
viêc h9C cûa con em, ho "tram su nhà cô". Cô qiào viên nôi rang "phu
huynh t{Ji là bidu cu danh di, cu âéntï di, âént: cha chay mau cüng
âuoc, âénn cha què chân què tay cüng dl1çJc, mà dâu co làm thê' âuoc.
Mà ph(J huynh hay danh noe tro qua nên no li, no li dàn roI". Th~t ra,
cüng cé m(>t 50 cha m~ hoàn toàn y thltc vé diéu này và la cha con caL
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VI thé, van cô nhùng phu huynh hoc sinh tieu hoc san sàng trà tién hoc

buôi thïr hai cha con và cha me hoc sinh trung hoc Cd SO thl trà tién cac
lôp phu d'il0 , de châc chan rang, con ho nhàt là con trai, diroc hoc thêm
kién thire hon là la cà ngoài dLtong. Do dé, néu nhLt cac lôp phu dao là
bat bUÇ>C doi vôi hoc sinh yéu, rnôt sô hoc sinh cô két qua hoc không
phài là yéu cüng theo hÇ>C cac lôp này. Cac cha me không nhàt trf vôi
nhau vé van dé này, rnôt ông bo da hoc dal hoc, cùa rnôt em hoc sinh

tieu hÇ>C néi: "Theo tôi là thé này, tot nhat là nên dÇlY ci trtJàng th~t tot
cha hoc sinh. Giéo viên dÇlY th~t tot, chat ItJçng th~t tot trang già dÇlY
cùe minh và thài gian côn IÇli cac chéu tt.! hoc, gia dinh kèm cëo cac

cnéu, côn không nên hoc thêm, dÇlY thêm néu co ta cnuc tnt ta cnuc
nhu tôi nol thôi giai âoen thi hoc ky cuôt khoé", NhLtng cô cha me néi

rang, nr lôp 1, phài cha hoc thêm VI cha me không the kèm cha cac em
cach hw hièu dLtc;1c. HÇ> dàc biêt nhàn rnanh dén giÇ>ng doc dia phironq
cùa cac em, và cac em vàp nhiéu loi chfnh ta: "Minh kèm cha nô thôi
chu noi chung tnt cüng tniëu chinh xéc, phat âm thi cüng không chinh
xéc bàng thay cô nên dÇlY nô nniéu luc nô cüng cël leî'. "NhtJ tiéng

trong này kêu uôc tJéJt nô viét là uoc, viét cha c dàng sau côn dung th~t

ra là cha t dàng sau, rat nniéu tù né sai". Van dé này lal càng tram
trang hon khi trinh dô hÇ>C van cùa cha me thàp. atrung hoc Cd SO, cha
me cha rang minh không kiërn soât dLtc;1c bài làm cùa con VI chuonq
trlnh hlèn nay khéc vôi luc ho di hoc rat nhiéu. Trang nhùng cuôc
phônq van cha me hoc sinh, chi cô nhùng ngLtOi cô trinh dÇ> hoc van
cao rnôi néi rang cân thiét phàt quan tâm dén vlèc làm bài tàp và hoc
bài cùa trè. Cac cha me déu nhât trf là con ho phài cô rnôt doi song
khà hon ho và nhLt v~y ho cüng mong muon cha con hoc dén rnôt lôp
nào dé bôl VI cac công vlëc tal d!a phLtdng da phan chi giéli han 0 nhùng
công viêc không dol hai chuyên môn cao, và thLtOng chi yêu cau trlnh
dô lôp 9. Mue tiêu cùa cha me là, néu dLtc;1C, cha cac em hÇ>C dén hét
trung hoc Cd SO.

De qlào duc hoc sinh dat két qua tot can két hc;1P ca gia dlnh và nhà
trLtong. MÇ>t giao viên cüng chia xe y kién này: "muon hQc sinh nô hQc
gioi thi thu nhat là y thuc cua hQc sinh, bên cÇlnh y thuc cua hQc sinh
thi phI.} huynh hQc sinh ph ai cô y thuc naa. PhI.} huynh hQc sinh quan
tâm dén con em minh giup da con em minh thi hQc sinh méJi hQc tién
b9". Cha m~ cac em thl xac nh~n là cac em tién bÇ> hdn khi hÇ> quan
tâm dén cac em, nhLtng hÇ> không cé nhiéu thoi gian cüng nhLt nang hIc
và kha nang.
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Môt vài cha me muon con minh bô hoc dé di làrn, nhimq trong nhiéu

tnrènq hop khàc, phu huynh mong muon con tiép tuc hoc do nhàn thïrc
rang hoc hét trung hoc ca sô, cac em së cô khà nang cô rnôt công vièc
và rnôt dông ILlang cao han.

Néu vé phfa nhà tnronq, hiêu tnrônq và giao viên cha rang, trong xâ

nông thôn nghèo, cha me không quan tâm dén con cal và trinh dô cac
em thàp, ành hLlàng tiêu clic lên chat ILI<;1ng giao duc thi nhiéu cha me
l<;li nôi rang ho sê cha con ho lên phô hoc (nghïa là lên th! trân Diên
Khành) néu ho cô diéu kiên, Môt 50 khàc l<;li thfch con hoc à gan nhà

cha dù moi ngLlài déu nhât tri là chat ILI<;1ng giao duc trong rnôt trLlàng
nông thôn, nhu Suai Tân không thé 50 sành diroc vé1i nhùng tnrènq à
thành phô. SlI 50 sanh vôi cac trLlàng thành phô duoc làp di lap 19i
nhiéu lan và kèm theo rnôt chût cam chiu: vùng nghèo, thu nhàp thâp,
tnronq nghèo không du sïrc giiJ nhùng giao viên gioi, cha me nghèo,
không cô diêu klên thài gian cüng nhu tién bac cho con hoc tàp tot.

Xét trên diéu kiên cùa d!a phironq, moi ngLlài dêu dành gia chat ILI<;1ng
qiào duc à xâ là tot. Tuy nhiên, doi vôi rnôt 50 cha me, nhât là nhùng

ngLlài tù mién Bac vào, cha rang chat ILI<;1ng trLlàng à dày kém han 50

vôi cac trLlàng nông thôn mién Bac. Môt 50 con cha rang, chat ILI<;1ng
giao viên chira dat và rnôt giao viên dat chuân cüng không phâi là rnôt
giao viên gioi. Két qua thi tuyén vào trung hoc phô thông làm cha
chûng ta phàl d~t lal van dé chat ILI<;1ng qiào duc cùa tnrènq trung hoc

ca sô. Hinh nhu rnôt 50 phu huynh không hài làng lam vôi két qua thi
vào trung hoc phô thông và cac v! cô thârn quyén à xâ xem ra bai roi
tnrôc thuc té này.

Khi quyét djnh gai con di hQC rnôt trLlàng nào dé, chat ILlÇlng giao duc
không phàl là yéu tô quyét dinh và duy nhàt. Tnrônq mau qiao Sao Mai
cô nhiéu hoc sinh vi à dé cô ban tru, dôn chàu sôrn han tnronq dân lâp
và giiJ chàu rnuôn han. Ban tru và khà nang tiép nhân cùa trLlàng cüng
là rnôt moi quan tâm cùa cha me cac em hQC sinh tiéu hoc và trung hoc
ca sô. Cha me mong muon con minh dLl<;1c hoc hai buôi ngày, nhl1llg
vièc day 2 buÔilngày chi cô à tiéu hoc, và moi khôi lôp, chi cô rnôt lôp
diroc hoc hai buÔi ngày. MÇ'lt bà m~ nông dân giai thfch: "0 nông thôn
này hQc hai buôi thi nhiéu nhà không co aiéu ki~n dlla con di hQc, néu
co nQi tru thi cOng không co diéu ki~n dong tién dong gop". MÇ'lt dÇ'lng
ca khac cua vi$c chQn trLlàng là gan nhà ông bà hay mÇ'lt ngLlài bà con
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nào dô trong gia dlnh dé cô ai dô trông coi chàu luc cha me chau dang
bàn công vlêc hay di công tac xa, hay là cac em cô thé qiùp da ho

dLlÇ!C. Rat ft cha me gai con lên th! trân hoc mau qiào, tiêu hoc hay
trung hoc ca sa vi xa và chi phf cao. NhLl v~y, nguyên nhân hoc trài
tuyén khà da danq và chat ILlÇ!ng giao duc không phàt là dçmg ca chfnh.
Néu cô ai dô gai con di hoc tnrônq khàc, thi rnôt 56 cha me cac xâ lân

càn lal gai con dén hQC a Su6i Tân. TrLlèlng trung hoc ca sa cô ba em
hoc trài tuyén, cac em mu6n hoc tai dày vi a dày cô hoc tiéng Anh.

vé chat ILlÇ!ng cac trLlèlng, da 56 phu huynh hoc sinh dira trên 56 ILlÇ!ng
và chat ILlÇ!ng ca sa vàt chat cüng nhir trang thiét bi. do dùng giang day,
chat ILlÇ!ng qiào viên và két qua hQC tàp dé dua ra cac binh luàn, dành
gia vé trLlèlng con minh theo hoc, HQ 50 sanh vôl nhÜ'ng tnrônq ho biét
hay nghe nôi, và chu y dên nhÜ'ng gi qiûp cho ho 50 sành dLlÇ!C giCta
tnrènq này vôi trLlèlng khàc, Do dô ho rat quan tàrn dén cac cuôc thi

qiào viên day gioi cap huyën, cap tlnh, dén cac ky thi cùa hoc sinh, dén
két qua thi tuyën vào trung hoc phô thông dé dành gia vé chat ILlÇ!ng
cac giao viên và cac tnrônq. HQ cüng 50 sành trinh dô nhân thïrc cùa
con ho vôi cac em khàc trong thôn xôrn hay cac em hQC trLlèlng khàc,
NhLtng dù dành gia thé nào, da 56 déu cho rang ho chi cô khà nang

cho con hoc a cac tnrènq trong xâ, và ho hài long vé chat ILlÇ!ng cac
tnrônq a dày vi y thïrc dLlÇ!C nhÜ'ng han ché cùa chfnh minh trong viêc

kèm càp, ho tro con em minh trong vlêc hoc, và trà thêm chi phf cho
giao duc cô chat ILlÇ!ng han. Nôi chung, da 56 phu huynh hài long vôi
nhÜ'ng gi con ho dang dLlÇ!C hLlang, nhLtng dong thèli cüng yêu cau
tnrènq hQC cân nâng cao chat ILlÇ!ng qiào duc han nüa. Phu huynh cac
gia dinh khà gia glti con di hoc nol khàc, trong khi cac cha me cô trlnh
d<) nhàn thïrc cao rat phàn nàn vé chat ILlÇ!ng hlën nay.

Két luàn và kién nghi

l'JhLl da ghi trong cac bào cao chfnh thïrc (bào cao cùa cac trLlèlng, cùa
ban chi dao phô câp qiào duc cùa Uy ban Nhàn dân xâ, .v.v...), trong

nhÜ'ng nam qua, qiào duc tai d!a phironq con g~p nhiéu van dé dù da
thu dLlÇ!C rnôt 56 thành qua nhët dinh trong vièc tang 56 tré ra lôp, duy
tri si 56 và phô câp dung d<) tuai. Sô liêu pha càp giup theo dôi ch~t

chë tlnh hlnh giao dl,lc cua tre em trong d<) tuai dén trLlèlng và ngày
càng h~n ché vi~c cac em b! giao dl,lc "bo sôt". Diéu này cüng cô thé
hiéu ap Il,l'c xa h<)i tai cac hQC sinh kém cüng ngày càng lan.
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SI! liên két giiia nhà tnrônq, cônq dông và chinh quyén trong công tac

này khà chinh quy, nhl1ng dl1èJng nhu c6 51! canq thêng giiia rnôt 56 cha
me hoc sinh và qiào viên, di;'tc biêt vé chi phi hoc. Trong hai nam trô lal
dây, èl rnôt rmrc dÇ> nào d6, rnôt 56 càl càch trong giao duc da giup lay

lal dl1çJc thlên cam cùa cha me hoc sinh d6i vôi hê th6ng giao duc, d~c
biêt là chi th] 56 33/2006/CT-TTg cûa Thù tl1èJng chinh phù ban hành

ngày 8 thang 9 nam 2006 vé Chang tiêu eue và khâc ptwc bênt: thành
tich trang giao duc, 9 và Quyét dinh cùe BQ TrLlong bô Giao duc và Dào
teo Qui dinh vé viêc dç1Y thêm, hoc thèm," và diéu 10S l.uât Giào duc

quy dinh "Ngoài hoc phi và I~ phi tuyén sinb, ngLlèJi hoc hoëc gia dinh
ngLlèJi hoc không phai dong gop knoén tién nào khéc", Quy dinh này
dông nghia vôl vlêc bô thu I~ phi xày dl!ng trl1èJng,- rnôt khoàn chi phi
lôn trong kinh phi cùa gia dinh dành cha vlêc hoc hành cûa con em.

Néu nhir quyét dinh này dl1çJc cac gia dinh hoan nghênh thi quy dinh
vé cac lôp day thêm hoc thêm không nhàn dl1çJc 51! dông thuàn, nhât
là khi cac tnrènq crura thé ta chïrc hoc hai buôi ngày. vé phla nhà
trl1èJng, cac hièu tnrônq dl1èJng nhir déu tiéc nu6i vi phài bô thu phi xây
dl!ng. Thire té, khoàn thu này da cha phép nhà tnrônq giii lal rnôt phan
dé sù dl,lng cha cac chi tiêu cùa minh và de dàng thire hlën duy tu bào

dl1àng trl1èJng lôp. Nguôn thu này mat nhl1ng kinh phi hoat dÇ>ng cha
trl1èJng cüng không diroc tang lên dé bù tnr, D6i vôl chinh sàch bô day
thêm hoc thêm, giao viên không n6i ho tiëc nu6i viêc bô cac buai day
thêm, nhl1ng cüng c6 thé nghi rang vé rnàt thu nhàp ho chânq c6 Iy do
gi dé hài long khi hoc phi lôp phu dao không cao. vé mât tang thé, c6
thé n6i khoàn tién mà cha me thu lal diroc là 56 tién rnà nhà tnrènq và

giao viên bi thât thu vi Nhà rurôc và chinh quyén dia phl1dng không co
diéu kièn dé bù dâp lai cho ho khoàn kinh phi này. Trl1èJng it diroc l1U
dai nhât cùa xâ van là trl1èJng mau giao dân làp, bai vi vièc cap kinh phi
cho trl1èJng cüng nhl1 111dng giao viên tuy thuôc vào cac khoàn thu tÙ'

cha me và d!a phl1dng, mà nhiing nguôn thu này thl1èJng bi ht;ln ché.

Nhin chung, quyét dinh cùa cac cap chinh quyén Vi~t Nam phù hçJp vèJj
nhiing cam két cùa Nhà nl1èJc trong khuôn kha chl1dng trinh "Giao dl,lc
cha mÇli ngl1èJi" theo hl1èJng tt;lO diéu ki~n cha mÇli ngl1èJi dl1çJc tiép c;Itn
giao dl,lc.

VèJi chù trl1dng tang cl1èJng huy d(>ng hÇlc sinh vào cac lèJp dau cap, duy
tri si 56, giang dt;ly và phl,l dt;lo hÇlc sinh yéu, vi~c huy dÇ>ng hÇlc sinh èl
cac cap hÇlC déu tang cao, t11~ 1l1U ban và t11~ bo hÇlc giam dang ké,

9.Chi th! cùa Thù tuémg Chinh phù 86 33/2006/CT·TIg Ngày 08 Thàng 09 nàm.

10. Quyél dinh 03/2007/0f)·BGD·f>T ngày 31·01·2007.
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s6 hoc sinh chuyén cap và chuyén lên lôp cao hem ngày càng tango
Gông tac theo dôi vlëc tang dân s60 d,a phuonq dL1Ç1c dàc bièt chu y,
qiùp quàn Iy s6 1L1Ç1ng tre trang dô tuôi dén tnrènq, tù' luc cac em con
nhô và làm tang sô nhàp hoc dâu cap; chu tnronq duy tri si sô qiûp tai

huy d9n9 cac em da bô hoc vào cac IOp pho càp.

Giao duc phô càp dang ton tai song song vôi hE%! th6ng qiao duc chinh
quy là rnôt phironq càch hÜ'U hiêu dé d6n nhàn nhùng hoc sinh không
c6 diêu klên hoc chïnh quy trang dô c6 hoc sinh bô hoc, qiùp dam bào
kha nang tiép càn qiào duc cha moi hoc sinh. Tuy nhiên, c6 thé nôi,
trên co sô dang hoàn thiên bàc hoc tiéu hoc, tinh tranq hièn nay chi là
tarn thèi và cac lôp hoc pho càp này sê dan dan bién mat khi diéu kiên
hoc tàp chinh quy dL1Ç1c cài thièn, Ngay tù' bây giè1, cân c6 cac giai phàp
tïch eue hon dé giai quyét tinh tranq hoc sinh bô hoc mà van dam bào
cha cac em co dL1Ç1C trinh dô cân thiêt dé lên IOp trên. Cac hè th6ng ho
tro và mièn qiàrn hièn nay cùa dia phuonq chira dàp ûng dL1Ç1c nhùng

hoc sinh nghèo. Van dé là néu càng mien qiàrn nhiéu, nçuôn kinh phi
cha trL1è1ng së giam. Tuy nhiên, trang bat cïr tnrènq hop nào cüng không
nên dé tre bi loai bô khôl tnrônq hoc vi nhùng nguyên nhân kinh té.

Dê giém tV I~ bô hoc rnôt cach bén VÛTlg co thê thuc hiën cac giai
phap sau

TrÇ1 giup vé tài chïnh kip thol d6i vôi nhùng hoc sinh dang hoc chïnh quy
c6 hoàn cành kinh té kh6 khan thi ngay khi cac em c6 nguy CO bô hoc,
nên dùng rnôt phan kinh phi dành cha cac IOp pho càp dé tro qiüp. SOi
néu s6 hoc sinh bô hoc trang tnrènq pho thông dL1Ç1c han ché thi s6
1L1Ç1ng hoc sinh hoc pho càp së qlàrn, kinh phi chi cha viêc pho càp qlào
duc së giam. Tlurc té, khoàn tién chi phi cha chironq trinh pho càp giao
duc là khà IOn. Trang thèi gian tù' nam 2002 dén 2006, s6 tién chi cha
cac IOp pho càp trung hoc co sô 0 xâ Su6i Tân là 107.517.180 dong,
trang dô 80,7% dành chi hronq cha qlào viên, 8,9% cha diéu hành,
8,2% cha hoc sinh (ho trç và mua dunq cu), và 2,1% cha bào vè. Dé

thire hièn dL1Ç1c giai phap này ngay không don qiàn, boi ngân sach chi
cha chL10ng trinh pho c~p giao dl,lc do xa quan Iy chU' không phai
trL1è1ng quan IY. ViE%!c chuyén doi ml,lc dich Slr dl,lng kinh phi này can c6
m9t CO ché dL1Ç1c th6ng nhat 0 cap chinh quyén chU' không phai 0
trL1è1ng hQc. Trang trL1è1ng hÇ1p này, m9t phan kinh phi pho c~p giao dl,lc
co thé dL1Ç1c chuyén qua tài khoan cua trL1è1ng dé ho trÇ1 hQc sinh và nhà
trL1è1ng c6 thé giÜ' I~i phi diéu hành.
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Co hinh thlic trq giup trong hçc t~p cha nhÙl1g hoc sinh hoc yéu
hem. Vf du t5 chïrc phu dao riênq cho hoc sinh yéu, thay vi t5 chïrc day
phu dao gan nhl1 dong loat cha tât ca cac hoc sinh nhir hièn nay dang
àp dunq 0 cac nhà tnrônq.

Ngoài ra, cüng cân quan tâm và c6 nhÙl1g can thlèp phù hep, kip thôi
doi vôl nhÙl1g tnrônq hep c6 nguy co bô hoc do cac nquyën nhân khac
nhl1 cha me Iy hôn, bênh tàt..

Nhin chung, viêc phàt hlên và can thièp som dé nqan chàn tinh tranq
bô hoc 0 chironq trinh chfnh quy là cân thiét. Dé thire hiên diroc cân
nhà trl1è1ng và cônq dong c6 lien lac và phôi hop chàt che hon nüa và
cân phài xem xét 1<;li cach ho tro con em gia dinh kh6 khan và cach cap
kinh phi d~c blèt cha qiào duc phô càp.

goi vôl nhfmg IOp hçc ph6 câp, dé trành tinh tranq bô hoc nhiéu nhl1
hi$n nay, cac qiào vien phài tàrn huyét, kiên tri và co gang hon nhiéu
so vôi giang day 0 tnrônq chfnh quy. Chfnh vi thé phài c6 cac hinh thïrc
d9n9 vien, khuyén khfch qiào vien day phô càp thfch hep.

M9t sa qiào vien và phu huynh c6 y kién d5 loi cha ben kia chira quan
tâm dung rnïrc dén hoc sinh. M9t vài qiào vien bat binh vi thành tfch
cùa ho bi ành hl10ng hay ành hl10ng bôi két qua dành gia nhûnq hQC

sinh, mà theo ho thl1è1ng là hoc sinh yéu. Néu giao vien chi gioi han vai
trà cùa minh trang chuyên môn su pham thi hinh nhu cha me cac em
chô dÇ1i nhiéu hon tù' qiào vien. Trang khi nqiroc lai, cac giao vien lai
mong muon phu huynh hoc sinh cân y thïrc hon trong viêc theo dôi vièc
h9C tàp cùa con em ho. Trang van dé này, mot trang nhÙl1g giai phap
c6 thé diroc là t5 chïrc IOp ban tru, qiùp trè em c6 thé làm bài tal tnronq
và khi cân, con c6 ngl1è1i trông coi. D6 c6 thé là giao vien, tinh nquyên
vien cùa xâ. Di nhiên, càch làm nhir thé chi c6 thé t5 chïrc 0 nhÙl1g
trLtè1ng mà phàng hoc không diroc sù dunq cha vlëc day ba ca, nghïa
là khi tnrônq trung hoc co SO dâ chuyên di. Càch làm này cüng c6 thé
thire hlèn trên quy mô toàn xà hay tù'ng thôn, tranh thù co SO cùa dia
phironq và nquôn nhân hrc cùa xâ. Chfnh quyén dia phironq cân dl,l'

kién nhiéu phironq an kha thi. Ben C9nh d6, vi$c t5 chuc hQc hai bu5i
ngày se cha phép giao vien dành nhiéu thè1i gian hOn cha hQc sinh. Tuy
nhien hQc phf cha bu5i thu hai càn cao và trl10c mat, nhÙl1g gia dinh
nghèo chl1a kham n5i chi phf này, nen kh6 c6 thé n6i dén hQc ban tru.
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Hè th6ng ho tro và mièn qiàrn hinh nhu chira dàp Ctng dl1Çlc véli nhùng

diéu kiên cu thé tai d!a phironq. Di nhiên, van dé là néu càng mièn
qiàrn nhiéu, nquôn kinh phi cha tnrènq se qiàrn. Nhà tnrônq thi mu6n
han ché cac mièn qlàrn. Cha me cac hÇ>C sinh co con da bô hoc và
nhùng ngl1èli co con dang di hoc cüng phàn nàn vé cach dành gia mCtc
dô nghèo, và van dé không diroc mièn qlàrn khi co nhiéu con cùng di
hoc, MÇ>t trong nhùng nguyên nhân không dl1Çlc mièn qiàrn vi co nhiéu
con di hoc là do chfnh sàch ké hoach hoa gia dinh mu6n han ché sinh
con thCt ba. Tuy nhiên, dù sao cüng phài dua trè ra lôp và cac cha me
này g<)p rat nhiéu khô khan. Nhàrn mue dfch han ché bô hoc và không

loai bô tre vi nhùng nguyên nhân kinh té, hinh nhu quy dinh thu hoc phi
và mièn qiàrn nhu hiên nay chira phàl là hlêu qua nhàt, nhimq cüng

nên luu y là vlèc giéli han cac khoàn thu co thé nâng cao khà nang

dong gap day du cùa cha me tïr nam nay.

Cüng trong chiéu hl1élng do, cac lôp phô càp qiùp "vélt vat" ngày càng
nhiéu nhùng hoc sinh da bô hoc, Thât chfnh dang khi nghï rang sô kinh
phi dành cha cac lôp phô càp co thé dl1Çlc sa dunq hiêu qua dé nqàn
chan tinh tranq hoc sinh bô hoc bang càch mièn qlàrn hoàn toàn cha
nhùng em co hoàn cành kinh té gia dinh khô khan.

Giào duc cha trè em ngl1èli dân tôc thiêu sô ~hin chung không co khô
khan gi dàc biêt, do co cac chfnh sàch ho tro cùa tlnh và d!a phuonq,
cüng nhir su quan tâm cùa cônq dong, và ngl1èli dân d dây. Sl,f gan güi
trong cuôc s6ng du de cha giao viên hay cha me hoc sinh co càl nhln
dung dan hon vé nhôrn dân tôc thieu sô. Dù rnôt sô ngl1èli Kinh, nhàt
là nhùng ngl1èli da buôc phài cha con thôi hoc vi không co tién dong
gap, van con ft nhiéu dinh kién the hièn qua thaï dÇ> không bang làng,
hay rnôt vài cha me không thfch cha con hoc trong cac lôp co hÇ>C sinh
dân tôc vi cha rang cac em này hÇ>C yéu, ành hl1dng tôl con ho. VI thé
chu tnronq ho tro hoc sinh dân tôc, dam bào quyén binh dâng trong
tiép càn giao duc cha d6i tl1Çlng này cân dl1Çlc tuyên truyén sâu rÇ>ng
trong cônq dong ngl1èli Kinh. Trong phan Iinh hoat cùa chl1dng trinh hoc
d mau qlào và tiêu hoc co thé dtra thêm nhùng thông tin vé cac dân tÇ>C

thieu s6 và giup cac em tCt bé làm quen véli Sl,f da d'ilng này.

Chfnh sach nham duy tri sï s6 trong nhà trl1èlng, ké ca cac lélp phô c~p

da chCtng minh tfnh hiÉflU qua. Tuy nhiên cüng càn mÇ>t h'iln ché làm cha
ta không do 111èlng dl1Çlc két qua chfnh xac vi chi ghi nh~n dl1Çlc cac

trl1èlng hÇlp co hÇ> khâu t'ili d!a phl1dng. Cac em không co hÇ> khâu, néu
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duqc phép theo hoc tal dia phironq, sê không duoc quàn Iy chat chë và
cünq không duqc theo dôi tai nguyên quàn. Trong rnôt vùng mà viêc
t~ng dân 50 co hQC cao và vlêc dang ky thuèfng tru không don giàn,
vlèc huy dÇ>ng cac em không c6 dàng ky hÇ> khâu di hoc hoàn toàn tuy
thuôc vào y thïrc cùa cha me. C6 lê dây không phàl là rnôt van dé lôn
cùa dia phuonq vi 50 dân nhàp cu da phan là công nhân và nhu cau
cha con di hoc rat cao. Nhung van dé này cOng cha phép ta suy nghi
vé rnôt khia canh han ché trong vlèc thire hlèn cUë1ng bach giao duc,

Hiên nay, h(l thong qiào duc dang vàn hành rat nhanh theo hUéfng
thuàn Iqi cho vièc dat duqc nhÜ'l1g mue tiêu Giao duc cha MQi nguèfi và
nâng cao chat luqng qiào duc. Hoàn cành c6 thé thay dôi tÙ' dia phuonq
này qua dia phuong khàc tuy theo kinh phi mà huyên và xâ c6 thé dành
cha qiào duc, nghia là tuy theo cac khoàn thu théllng du dia phironq c6
duqc, hay là tuy theo nhu cau cap kinh phi. Không phài là rnôt xë d~c

bièt kh6 khan, và vi c6 khu công nghi(lp trên dia bàn xâ, Suoi Tân
không duqc huong Iqi tÙ' chironq trinh giàm nghèo nên tnrôc mat, van
dé kinh phi xem ra kh6 giài quyét. Tuy nhiên, vé lâu dài, vien cành phàt
trién cùa dia phuonq rat sang sua, 50 hÇ> nông dân và hô nghèo sê
giàm dan. Ta c6 thé cha rang, chu truong phô càp trung hoc co 50 da
thire sl,tgiup hoàn thành phô càp cap tiéu hoc tal dia phironq. C61ë nên
co gang tién hành phô càp trung hoc phô thông dé hoàn thành phô càp
trung hoc co 50 và diéu này yêu cau phài c6 rnôt truèfng trung hoc phô
thông 0 cu Iy mà cha me và hoc sinh châp nhàn duqc. Diéu này déllt ra
van dé dau ra cho cac em da hoàn thành trung hoc co 50 hay da tot
nqhiêp trung hoc phô thông nhunq không vào dal hoc, huéfng cac em
dén cac trung tâm day nghé, ky thuàt.
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PHI) LI)C

PhI,! luc 1. Càn bQ công nhân viên cac truimg

Bang 1.Can b9 công nhân viên tru'àl1g mau giao, 2006 • 2007

Trinh dg Thâm niên Danh giagiaoviên 1

r' Biên Hqp Cao Daihoc Trung Trong tntàngong h~ d' . .
c e ong ding slt slt capsu

pham pham phsm ' ,;5 >5 ,;5 >5
Gi6i

nam nam nam nam
------------

Hi$u
tru6ng

Giào 7 7 4 2 4 3 4 3 3 3viên

Bang 2. Can b9 công nhân viên tru'àng tiêu hçc, 2006 • 2007

Fonction T6ng ! Biên ché Hqp Na se h/qng cânbg So Iltqngcànbg theo
dong theotrinh dg thâm niêngiàng d~y 1

Trung-é~P! Cii-oding--<1 nam r~S-namT> Snam i

supham supham

Hiéu tru6ng, hièu pho 2 2 2 2

Giào viên 26 26 21 18 8 2 24
i Nhân viên hânh chinh 4 3 2

, Nhân viên hàu cân 2 2

TÔng cgng 34 31 3 , 24 18 10 2 26

Bang 3. Can b9 công nhân viên tru'àng trung hçc ca sa, 2006 • 2007

Fonction T6ng, Biên che Hqp
dong

Na i ss Iltqng càn bq ss Il1\1ng càn bqtheo
. theotrinh dq thâm niên giang d~y

!TrungCâ'pCao d~ng'<1-nâmT~S namr-;5 nam
slt pham slt pham

Hiêu tru6ng, hiêu phé 2 2

Giào viên 26 26 21

Nhân viên hành chinh 4 3 2

Nhân viên hàu càn 2 2

T6ng c9n9 34 31 3 24 .

18

18

2

8

10

2

2

2

24

26
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Phu luc 2. Kêt quà cùa hoc sinh, nam 2005 - 2006

Bang 4. Két qua hQC hIc và dinh d1l6ng, nam hçc 2005 • 2006

HQc tuc

Dinh duong

se luc;/ng TiI~

Giài 40 19,6

Khà 106 51,9

Trung binh 52 25,5

Yéu 6 3,0

TangcQng 204 100,0

Kênh A 161 78,9

Kênh B 42 20,6

Kênh C 0,5

TangcQng 204 100,0

Bang 5. Két qua hQC hIc và hanh kiêm cûa hçcsinh, nam hçc 2005 • 2006

Lap1 Lap2 Lap3 Lâp4 LapS TangcQng

SI. % SI. % SI. % SI. % SI. % SI. %

HQc
Giài Môn toan 88 62,0 66 55,0 97 57,7 28 20,0 74 46,5 353 48,4

luc
Môn liéng Vi$1 95 66,9 81 67,5 107 63,7 29 20,7 52 32,7 364 49,9

Kélqua xép lo~i cuai nàm 77 48,4

Khà Môn toan 45 31,7~ 45 37,5 53 31,5 56 40,0 57 35,8 256 35,1

Môn liéng Vi~1 38 26,8 31 25,8 53 31,5 90 64,3 84 52,8 296 40,6

Kélqua xép loai cuai nam 51 32,1

TB Môn toan 8 5,6 ! 9 7,5 18 10,7 56 40,0. 28 17,6 119 16,3

Môn liéng Viêl 7 4,9 8 6,7 8 4,8 21 15,0 23 14,5 67 9,2

Kélqua xép la~i cuai nam • 31 19,5

Yéu Môn toan 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,1

Môn liéng Vi$1 2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 • 0 0,0 2 0,3

. Kélqua xép loai cuai nàm 0 . 0,0
- ------- - -_ .._~--

ToI 100,0% ! 100,0% 100,0% 81,9% 87,4%

Khà 18,1% 12,6%
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Phu luc 3. Biêu tÔng hep tinh trang hoc, nam hoc 2005 - 2006

Bang 6. Biêu tÔng h!1p tinh tr~ng hçc tiêu hçc, nam hçc 2005 • 2006

Lélp 1 LéIp 2 Lélp 3 LéIp 4 LéIp 5 cQng

SI. % SI. % SI. % SI. % SI. % SI. : %

HQG
Gi6i Môn toan 88 62,0 66 55,0 97 57,7 28 20,0 74 46,5 353 48,4

II,IG
Môn tiéng Vièt 95 66,9 81 67,5 107 63,7 29 20,7 52 32,7 364 49,9

Kélqua xép loç.i Guai nam 77 48,4

Kha Môn toan 45 31,7 45 37,5 53 31,5 56 40,0 57 35,8 256 35,1

Môn tiéng Viet 38 26,8 31 25,8 53 31,5 90 64,3 84 52,8 296 . 40,6

Kélqua xép loai Guai nam 51 32,1

TB Môn toàn 8 5,6 9 7,5 18 10,7 56 40,0 28 17,6 119 16,3

Môn tiéng Viet 7 4,9 8 6,7 8 4,8 21 15,0 23 14,5 67 9,2

Kélqua xép loai Guai nam 31 19,5

Yeu Môn toan 0,7 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 0,1

Môn tieng Viet 2 1,4 a 0,0 a 0,0 a 0,0 a 0,0 2 0,3

Kélqua xép loai Guai nam a 0,0

Hanh
Tot 100,0% 100,0% 100,0% 81,9% 87,4%

kiém
Kha 18,1% 12,6%

Bang 7. Biêu tÔng h!1p tinh tr~ng hçc trung hçc cd sê, nam hçc 2005·2006

DQ Nam TÔng· 5050 doi TÔng 50doi tu~g dang hQC THC5 Tot nghi~p THC5
tuÔi sinh·50doi khuyét· tUc;1ng. ~

tuc;1ng t~t, phâl Tong LéIp 6 Lélp 7'Lélp 8 Lélp 9 2004/05 TnJélc Trong

trong 'chuyên, phÔ 2004/05 do H5

dô chét cap TN TH TNTH Lélp phôcap

tu6i nam tnJé1c phÔ
2004/05 2004/05 cap

11 1995 161 6 146 144 144

12 1994 170 11 156 ' 156 8 4 144

13 1993 205 7 197 188 2 23 162

14 1992 191 11 179 166 4 20 141

11·14 . 727 35 678 654 154 6 171 182 141

15 1991 212 11 201 16 3 8 4 161

16 1990 178 8 170 4 2 2 15 129 59

17 1989 203 14 189 167 42

18 1988 182 13 169 153 34

15·18 775 46 729 23 3 10 9 176 449 135
t--

CQng 1502 81 1407 676 154 6 174 183 151 8 176 449 135
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Bang 8. Thang kê bo hçc

8

5

7

3

23

23

2

4 4

246

8 6

385

9 4

742

5 6

18 22 17

2B 30 23

6 155 153 146 94,2

11 159 157 158 99,4

196 99,0

178 98,9

678 98,0

201 100,0

169 99,4,

14 189 188 99,5.

13 169 169 100,0

46 729 22 99,7

B1 1 421 690 1 405 9B,9

Dg Nam TÔng i 50 :50doiIDangi Totnghi,p 1 Totnghi,p IB6 hçc~ B6hçcil THCS
tuÔi sinh 50doi : khuy~t tuqng: hçc TH THCS itiêu hçc i

tu~ng 1 ~t. : phâi .. ; 1··
trong :chuyên,1 phÔ 50 al. 50, % :Ldp&!Ldp 71 LâpBI Lâp

dg tuÔi 1 ch~t 1 cap 1U'~ng a lU'qng:

11 1995 161

12 1994 170

13

14

11·14'

15

16

17 1989 203

18 1998 182

15·18 775

iCgng 1 502
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