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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Bất kỳ một quốc gia nào muốn phát triển cũng cần phải có các nguồn lực 

nhƣ: tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con ngƣời… Trong các 

nguồn lực đó, nguồn lực con ngƣời là quan trọng nhất, có tính chất quyết định sự 

tăng trƣởng và phát triển KT-XH của mọi quốc gia. Lịch sử phát triển của thế giới 

cũng đã chứng minh, quốc gia nào có nền giáo dục phát triển thì quốc gia đó phát 

triển nhanh, mạnh hơn những quốc gia khác, bởi, giáo dục chính là chìa khóa vạn 

năng quyết định đến chất lƣợng NNL, đặc biệt là NNL trình độ cao. Để giáo dục 

hoàn thành sứ mệnh đó trong bối cảnh mới của đất nƣớc, Nghị quyết Đại hội Đảng 

XI nêu rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện 

nền giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa 

và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Đối mới căn bản 

và toàn diện giáo dục theo hƣớng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập”.  Muốn 

vậy, chúng ta phải phát huy đƣợc sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào giáo dục. 

GDĐH thế giới nói chung và GDĐH Việt Nam đã trải qua giai đoạn phát 

triển tinh hoa (elite) để chuyển sang GDĐH đại chúng (mass). Theo đó, cơ hội học 

ĐH đƣợc chia đều cho tất cả những ai có đủ năng lực và có nhu cầu học tập. Cùng 

với đó là quan điểm “giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, nhà nƣớc và toàn 

dân”, toàn xã hội, từ Trung ƣơng đến ĐP đều tham gia vào quá trình giáo dục với 

mục đích tạo ra một xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi ngƣời dân, đặc biệt là 

những ngƣời dân ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đƣợc quyền học tập. Đó 

cũng là một trong những lí do để các trƣờng cao đẳng cộng đồng, cao đẳng ĐP và 

sau đó là các trƣờng ĐHĐP đƣợc thành lập trên khắp trên địa bàn toàn quốc. 

Nếu nhƣ trƣớc đây NNL chất lƣợng cao qua đào tạo có thể đƣợc điều chuyển 

từ địa phƣơng này qua địa phƣơng khác theo hình thức phân bổ bắt buộc thì ngày 

nay hoàn toàn ngƣợc lại. NNL của địa phƣơng có thể có đƣợc bởi 2 hình thức: các 

chính sách thu hút đặc biệt dành cho NNL đến từ các địa phƣơng khác hoặc NNL 

đƣợc đào tạo ngay chính địa phƣơng mình. Các trƣờng ĐHĐP đƣợc trao trách 

nhiệm cao cả đó. 

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo NNL đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nƣớc 

nói chung và của địa phƣơng nói riêng, cùng với các yêu cầu về cơ sở vật chất đáp 

ứng yêu cầu đào tạo, yêu cầu về một ĐNGV đủ về số lƣợng, đáp ứng về cơ cấu, đạt 
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chuẩn cả về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp là hết sức quan trọng và là yêu cầu 

bức thiết đối với các trƣờng ĐHĐP hiện nay. Đội ngũ đó sẽ quyết định thƣơng hiệu, 

chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng, gián tiếp quyết định NNL của địa phƣơng. Muốn 

vậy, phát triển ĐNGV không chỉ là trách nhiệm của các trƣờng ĐHĐP mà còn là 

của UBND các tỉnh, thành phố chủ quản và các sở, ban ngành liên quan. 

Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 về phê duyệt Chiến lƣợc Phát 

triển giáo dục 2010-2020 với mục tiêu “Đến năm 2020, nền giáo dục nƣớc ta đƣợc 

đổi mới căn bản và toàn diện theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân 

chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lƣợng giáo dục đƣợc nâng cao một cách toàn 

diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, 

năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất 

lƣợng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và xây dựng 

nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt 

đời cho mỗi ngƣời dân, từng bƣớc hình thành xã hội học tập” đã đƣợc ban hành. Để 

đạt đƣợc mục tiêu của Chiến lƣợc này, Chính phủ đã đƣa ra 8 giải pháp, trong đó 

giải pháp “Đổi mới quản lí giáo dục” là giải pháp mang tính đột phá và giải pháp 

“Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục” là then chốt. Theo đó, phải tiếp tục 

đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng đội ngũ nhà giáo để đến năm 2020, 60% GV cao 

đẳng và 100% GVĐH đạt trình độ ThS. trở lên; 100% GVĐH và CĐ sử dụng thành 

thạo một ngoại ngữ. Vì vậy, xây dựng ĐNGV ĐHĐP đáp ứng yêu cầu là góp phần 

thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. 

Hiện nay, ở nƣớc ta có hơn 450 trƣờng ĐH trong đó có 26 trƣờng ĐHĐP. 

Các trƣờng ĐHĐP là mô hình mới trong GDĐH Việt Nam, đóng vai trò quan trọng 

trong việc đào tạo NNL lao động có trình độ ĐH phục vụ các mục tiêu phát triển 

KT-XH của các địa phƣơng và cả nƣớc. Các trƣờng ĐHĐP chủ yếu đƣợc hình 

thành, nâng cấp từ các trƣờng cao đẳng cộng đồng - một mô hình giáo dục rất nổi 

tiếng ở các nƣớc nhƣ Mỹ, Canada; từ các phân hiệu của các ĐH vùng, sát nhập các 

trƣờng dạy nghề, CĐ sƣ phạm, đƣợc các địa phƣơng đầu tƣ cơ sở vật chất, cấp một 

khoản ngân sách để hoạt động. Mặc dù chƣa có một văn bản chính thống nào quy 

định riêng cho các trƣờng ĐHĐP, nhƣng việc tồn tại loại hình trƣờng này đã bƣớc 

đầu phát huy hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển KT-XH của 

địa phƣơng thông qua đào tạo NNL; tạo cơ hội học tập cho mọi đối tƣợng ngƣời 

dân mong muốn đƣợc học ĐH, học nghề ngay chính trên quê hƣơng của mình. 
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Những năm qua, với sự chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ, sự thực hiện, vận 

dụng sáng tạo và linh hoạt các chủ trƣơng, nghị quyết, quyết định của Đảng và 

Chính phủ vào điều kiện thực tế của mỗi trƣờng, mỗi địa phƣơng, ĐNGV trong các 

trƣờng ĐHĐP tăng nhanh về số lƣợng, nâng dần về chất lƣợng, từng bƣớc khắc 

phục một phần bất hợp lí về cơ cấu và chất lƣợng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu học tập 

của nhân dân, sự phát triển kinh tế của địa phƣơng và đất nƣớc. Tuy nhiên, ĐNGV 

ĐHĐP vẫn tồn tại nhiều bất cập về số lƣợng, cơ cấu và chất lƣợng. Một bằng chứng 

gần đây nhất cho thấy, năm học 2014-2015 gần 100 ngành học của 9 trƣờng ĐHĐP 

đã bị Bộ GD&ĐT ra quyết định ngừng tuyển sinh vì không đáp ứng ĐNGV cơ hữu. 

Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo cho công tác quản lý ĐNGV của các trƣờng 

ĐH nói chung, ĐH ngoài công lập và ĐHĐP nói riêng. 

Hiện đang có rất nhiều bất cập trong công tác quản lí ĐNGV ĐHĐP. Nếu 

nhƣ các trƣờng ĐH trực thuộc Bộ GD&ĐT đƣợc quyền lập kế hoạch, triển khai 

công tác tuyển dụng và bồi dƣỡng GV thì ở các trƣờng ĐHĐP, quản lí ĐNGV phải 

chịu sự quản lí của đơn vị chức năng thuộc UBND, đặc biệt là phê duyệt về chỉ tiêu 

tuyển dụng. Một số trƣờng hiện nay đã đƣợc UBND cho phép xây dựng quy trình 

tuyển chọn cán bộ và GV, tuy nhiên hầu nhƣ các trƣờng đều bị kiểm soát từ Sở Nội 

vụ địa phƣơng về công tác này. Chịu sự quản lí về thủ tục hành chính của chính 

quyền địa phƣơng đã tạo ra sự khác biệt về công tác quản lí ĐNGV ĐHĐP. Bên 

cạnh đó, quy mô đào tạo của mỗi trƣờng, chất lƣợng đầu vào của SV, điều kiện địa 

lí, phát triển kinh tế, chính sách thu hút nhân lực của từng địa phƣơng… cũng là 

những yếu tố làm ảnh hƣởng đến chính sách tuyển dụng và bồi dƣỡng ĐNGV của 

mỗi trƣờng nói riêng và công tác quản lí ĐNGV nói chung.   

Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về ĐNGV, về quản lí 

GV ĐH; về quản lí ĐHĐP/đại học thuộc tỉnh. Tuy nhiên, chƣa có công trình nào tập 

trung nghiên cứu về ĐNGV ĐHĐP. 

Với những lí do trên, tác giả chọn Đề tài: “Quản lí đội ngũ giảng viên các 

trường đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay” để nghiên cứu nhằm tìm hiểu 

thực trạng ĐNGV, thực trạng quản lí ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP và đƣa ra một 

số giải pháp cho công tác quản lí ĐNGV ở các trƣờng ĐHĐP Việt Nam.  
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2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lí luận quản lí ĐNGV và phân tích thực 

trạng ĐNGV, quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP Việt Nam, Luận án đề xuất các giải 

pháp quản lí ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

3. Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: ĐNGV tại các trƣờng ĐHĐP ở Việt Nam. 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP ở Việt Nam. 

4. Giả thuyết khoa học 

Công tác quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP đứng trƣớc bối cảnh đổi mới giáo 

dục hiện nay còn bộc lộ những bất cập, hạn chế trong tuyển dụng, đào tạo và bồi 

dƣỡng, đánh giá GV và tạo động lực phát triển ĐNGV. Nếu có những giải pháp 

quản lí ĐNGV ở các trƣờng ĐHĐP phù hợp với bối cảnh đổi mới GDĐH và bối 

cảnh địa phƣơng hiện nay thì sẽ nâng cao đƣợc chất lƣợng ĐNGV ĐHĐP, từ đó 

nâng cao chất lƣợng đào tạo trong các trƣờng ĐHĐP.  

5. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí ĐNGV theo tiếp cận quản lí NNL.  

- Đánh giá thực trạng ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP Việt Nam hiện nay. 

- Đánh giá thực trạng quản lí ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP Việt Nam hiện 

nay; khái quát những bài học kinh nghiệm về quản lí ĐNGV, các yếu tố ảnh hƣởng, 

đánh giá mặt mạnh, yếu, thời cơ, thách thức. 

- Đề xuất giải pháp quản lí ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP thời gian tới ở 

Việt Nam theo tiếp cận quản lí NNL. 

- Đề xuất và tổ chức khảo nghiệm giải pháp quản lí GV trƣờng ĐHĐP ở Việt 

Nam theo tiếp cận quản lí NNL.  

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng điều tra: Các bộ quản lí, GV, các nhà nghiên cứu về GDĐH. 

- Đối tượng nghiên cứu: Luận án chỉ nghiên cứu về ĐNGV cơ hữu dạy các 

môn chuyên ngành tại các trƣờng ĐH công lập địa phƣơng. Đây là lực lƣợng đông 

nhất, quan trọng nhất trong đội ngũ nhân sự của các trƣờng ĐHĐP. Cấp quản lí là 

Hiệu trƣởng, các Phó hiệu trƣởng cùng các chủ thể phối hợp là các phòng chức 

năng và các khoa đào tạo. 
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- Phạm vi địa bàn nghiên cứu, khảo sát: Giới hạn trong 7 trƣờng ĐHĐP thuộc 

3 miền Bắc, Trung, Nam gồm Trƣờng ĐH Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa), Trƣờng ĐH 

Hùng Vƣơng (tỉnh Phú Thọ), Trƣờng ĐH Bạc Liêu (Tỉnh Bạc Liêu), Trƣờng ĐH Tân 

Trào (tỉnh Tuyên Quang), Trƣờng ĐH Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam), Trƣờng ĐH 

Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình), Trƣờng ĐH Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). 

Khảo sát, đánh giá trong thời gian từ 2009 đến 2016. 

- Địa bàn thử nghiệm: Trƣờng ĐH Hà Tĩnh.  

6. Phƣơng pháp nghiên cứu, tiếp cận 

6.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận 

Phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiếu các tài liệu, các công trình khoa học, 

các văn kiện, nghị quyết, các văn bản pháp quy có liên quan đến nội dung nghiên 

cứu của Luận án. 

6.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 - Điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn trực tiếp để khảo sát về thực trạng 

ĐNGV các trƣờng ĐHĐP và quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP hiện nay, các yếu tố 

ảnh hƣởng đến quản lí ĐVGV các trƣờng ĐHĐP Việt Nam. 

- Nghiên cứu điển hình (Case study) để làm rõ hơn vấn đề cần nghiên cứu, 

đánh giá. 

- Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm qua hệ thống website, các văn 

bản hành chính của các trƣờng ĐHĐP nhằm khẳng định thêm kết quả khảo sát bằng 

phiếu hỏi.  

- Thử nghiệm kết quả nghiên cứu để đánh giá tính cần thiết, khả thi và hiệu 

quả của các giải pháp đề xuất.  

6.3 Nhóm các phương pháp xử lí số liệu 

Dùng toán thống kê, phần mềm... để xử lí số liệu nghiên cứu. 

6.4. Phương pháp luận tiếp cận nghiên cứu 

- Luận án chủ yếu sử dụng cách tiếp cận quản lí NNL, ngoài ra còn sử dụng 

tiếp cận theo năng lực và tiếp cận cung - cầu. 

7. Luận điểm bảo vệ 

7.1. Công tác quản lí ĐNGV còn bộc lộ nhiều hạn chế về lập kế hoạch, tuyển 

dụng, đánh giá, đào tạo và bồi dƣỡng GV, đặc biệt là về chính sách tạo động lực 

phát triển liên quan đến học tập nâng cao trình độ, tạo môi trƣờng tốt cho GV giảng 
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dạy và NCKH làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng ĐNGV và chất lƣợng đào tạo của 

trƣờng ĐH. 

7.2. Trên cơ sở phân tích lí luận và đánh giá đúng thực trạng, căn cứ vào 

nhiệm vụ của ngƣời GV trƣờng ĐHĐP có thể đề xuất đƣợc chuẩn năng lực nghề 

nghiệp GV ĐHĐP.  

7.3. Xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp GV phù hợp với yêu cầu và điều 

kiện của trƣờng ĐHĐP là giải pháp thiết yếu để quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP. 

7.4. Các giải pháp quản lí ĐNGV theo tiếp cận quản lí NNL nếu đƣợc áp 

dụng sẽ khắc phục đƣợc các hạn chế, bất cập và nâng cao chất lƣợng ĐNGV.  

8. Đóng góp mới của Luận án 

- Hệ thống hóa lí luận về quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP theo tiếp cận 

quản lý NNL. 

- Xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp GV ĐHĐP gồm 4 tiêu chuẩn và 14 

tiêu chí. 

- Phát hiện thực trạng ĐNGV và chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và 

thách thức đối với quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP hiện nay. 

- Đề xuất và khẳng định hiệu quả của các giải pháp quản lí ĐNGV theo tiếp 

cận quản lí NNL nhằm nâng cao chất lƣợng ĐNGV ĐHĐP.  

9. Cấu trúc của Luận án 

Luận án ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Khuyến nghị có 3 chƣơng gồm: 

Chƣơng 1: Cơ sở lí luận về quản lí ĐNGV theo tiếp cận quản lí NNL 

Chƣơng 2: Thực trạng ĐNGV quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP 

Chƣơng 3: Giải pháp quản lí ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP Việt Nam trong 

bối cảnh hiện nay.  
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề đội ngũ giảng viên đại học 

 1.1.1.1. Ở nước ngoài 

Trong mọi thời đại, vai trò của ngƣời giáo viên luôn đƣợc đánh giá cao. 

Không chỉ Robert J.Marzano xác định GV là yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến 

thành tích học tập của ngƣời học [150], Peter A.Hall và Alisa khẳng định: trong 

giáo dục, năng lực của GV là sức mạnh quan trọng nhất [139], hay “giáo viên đƣợc 

xem nhƣ là chìa khóa của chất lƣợng và sự thành công trong giáo dục ở bất kỳ hệ 

thống giáo dục của bất kỳ xã hội nào” [134]. Chính vì vậy, nhiều tác giả đã nghiên 

cứu và đề xuất nhiều nội dung lí luận nhằm phát triển năng lực của GV, làm thế nào 

để ngƣời GV phát huy tốt nhất vai trò của mình đối với ngƣời học. 

Theo Peter A.Hall và Alisa, nhà quản lí giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc 

xây dựng năng lực cho GV với vai trò là “ngƣời đƣa ra gợi ý” (prompter) và “ngƣời tạo 

ra thách thức” (challenger), đặc biệt là thuyết phục GV có quan niệm tích cực về sự 

thay đổi: thay đổi về chƣơng trình, khối lƣợng công việc, nhận thức… Robert A. Slullo 

[158] đã cung cấp các thông tin làm thế nào để có thể trở thành một giáo viên đầy cảm 

hứng; bàn về nhiều nội dung rất hữu ích nhƣ: Phẩm chất của một giáo viên giỏi (niềm 

đam mê học tập, học tập suốt đời, lời nói đi đôi với việc làm), cách quản lí xung đột 

hay quản lí thời gian,... và bàn đến một số vấn đề khá thú vị nhƣ: “Thuyết lựa chọn” 

(Choice Theory) hay những nội dung liên quan đến việc “truyền cảm hứng cho sinh 

viên của bạn” “truyền cảm hứng nghề nghiệp cho đồng nghiệp”... 

ĐNGV luôn là một nội dung không thể thiếu trong các công trình nghiên cứu 

về GDĐH: John K Thelin [160] chỉ ra rằng, trong lịch sử phát triển của GDĐH Hoa 

Kỳ từ năm 1945-1970, GV là ngƣời đƣợc hƣởng thu nhập cao nhất, có quyền lực 

nhất, có uy tín nhất và đƣợc bảo vệ tốt nhất bởi họ quyết định đến sự thịnh vƣợng 

của nhà trƣờng. Tuy nhiên, họ phải là những ngƣời phải trải qua nhiều vòng tuyển 

chọn gắt gao để trở thành GVĐH. 

Sidney Hook [140] khi phân tích tình hình GDĐH Hoa Kỳ vào những năm 

70, đã đƣa ra những vấn đề cụ thể liên quan đến quản lí GDĐH Hoa Kỳ nhƣ: quyền 

tự do học thuật của các trƣờng ĐH, chiến dịch chống lại việc coi các trƣờng ĐH là 
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một cộng đồng của các nhà học giả, của GV nhằm hƣớng đến mục tiêu thực sự của 

các trƣờng ĐH,… Khi bàn về tự do học thuật của GV (academic freedoom), ông 

cho rằng, tự do học thuật, nói một cách ngắn gọn, là sự tự do của những ngƣời đƣợc 

đào tạo chuyên nghiệp (professionally qualified persons) để tìm hiểu, khám phá, 

công bố và dạy những sự thật họ tìm đƣợc trong khả năng của họ (to inquire, 

discover, publish, and teach the truth as thay see in their field of their competence). 

Theo quan điểm của ông, những ngƣời đƣợc hƣởng quyền này chỉ là những GV đã 

đƣợc nhà nƣớc tuyển dụng - tenures. Ông cũng đã so sánh với tự do học thuật ở 

Đức và chỉ ra rằng, tự do học thuật ở Hoa Kỳ mới chỉ dừng lại ở tự do giảng dạy 

(freedom to teach) chứ chƣa có tự do học tập (freedom to learn).   

Nghiên cứu thực tiễn, Philip G Altbach và Gerard A. Postiglione [132] đã 

giải thích tại sao Hong Kong (HK) - Đặc khu hành chính của Trung Quốc với dân 

số chỉ có 7 triệu ngƣời, lại có nhiều trƣờng ĐH đƣợc xếp hạng trƣờng ĐH nghiên 

cứu hơn Trung Quốc với 3 trƣờng ĐH nằm trong tốp đầu của thế giới và 8 trƣờng 

ĐH công khác cũng đều là những trƣờng danh tiếng. Những lí do đó tập trung vào: 

bối cảnh, tình hình phát triển của HK, sự chỉ đạo của chính quyền và quyền tự chủ 

của các trƣờng; sự quản lí hiệu quả của bộ máy lãnh đạo các trƣờng; môi trƣờng 

toàn cầu hóa; sự thống trị của tiếng Anh và đặc biệt là đội ngũ làm công tác giảng 

dạy. Chế độ trả lƣơng cao, điều kiện làm việc, đãi ngộ tốt cả về lƣơng, thƣởng, 

thăng tiến… đã giúp cho HK có đƣợc ĐNGV tốt nhất. Ngoài ra, họ cho rằng, các 

trƣờng ĐH nghiên cứu của HK phải đƣợc xây dựng một cách cơ bản trên sự tầm cỡ 

về chuyên môn của các nhà lãnh đạo nhà trƣờng và chỉ những nhà chuyên môn nổi 

tiếng mới có thể lãnh đạo trƣờng của họ.  

Handbook of good human resource practices in the teaching profession 

[145] đã rút ra đƣợc những kinh nghiệm thực tiễn trong quản lí NNL giáo dục ở các 

nƣớc thành viên thuộc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); đƣa ra nhiều ví dụ và 

những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng đối với tất cả các trƣờng học và hệ thống 

giáo dục, cũng nhƣ có thể điều chỉnh để thích ứng với sự khác biệt về nguồn lực sẵn 

có, về văn hóa, dân tộc, giới tính, chính trị,... để quản lí đội ngũ giáo viên một cách 

hiệu quả nhƣ: tuyển dụng và việc làm của giáo viên dựa trên nguyên tắc cơ hội bình 

đẳng, không phân biệt đối xử và dựa trên khả năng chuyên môn; điều kiện làm việc, 

bao gồm cả quyền đƣợc nghỉ phép và phát triển sự nghiệp; vai trò và trách nhiệm 

nghề nghiệp của giáo viên; môi trƣờng làm việc, thời gian và khối lƣợng công việc, 
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quy mô lớp học, tỉ lệ học sinh - giáo viên; và các vấn đề về sức khỏe và an toàn; 

những yêu cầu của giáo viên về khen thƣởng, tiền lƣơng và các chính sách ƣu đãi; 

các vấn đề an ninh xã hội; đối thoại xã hội và các quan hệ lao động trong nghề dạy 

học; những vấn đề liên quan đến đào tạo ban đầu, đào tạo nâng cao và bồi dƣỡng 

đội ngũ.  

Khẳng định rằng, nghề dạy học là nghề quan trọng nhất và những nhà giáo dục 

phải là những ngƣời làm công việc hằng ngày của mình một cách đầy nhiệt huyết và 

hiệu quả; tinh thần làm việc của đội ngũ là hết sức quan trọng, các tác giả Todd 

Whitaker, Beth Whitaker và Dale Lumpa [164] đã cung cấp các chiến lƣợc để các 

nhà quản lí giáo dục có thể kiến tạo tinh thần tích cực cho ĐNGV và nhân viên. Đây 

là một trong những nghiên cứu quan trọng liên quan đến việc xác lập các yêu cầu đối 

với GV; giúp các GV tiếp cận công việc mỗi ngày trong một trạng thái tinh thần tích 

cực. Những gợi ý khuyến khích GV nâng cao phẩm chất và kỹ năng để truyền nhiệt 

huyết cho ngƣời học học tập và giúp ngƣời học thành công cũng đã đƣợc James H. 

Stronge đƣa ra [154] cùng với việc phân tích điều kiện tiên quyết cho việc giảng dạy 

hiệu quả, quản lí và tổ chức lớp học, lập kế hoạch và tổ chức lớp học...  

Trong thời đại hiện nay, hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu. Teachers 

Professional development - Europe in international comparison [155] đã phân tích 

tác động của bối cảnh chính trị châu Âu đến việc giảng dạy, chính sách giáo dục và 

trƣờng học, coi việc phát triển chuyên môn cho GV là phƣơng tiện để đẩy mạnh 

hiệu quả giáo dục, cụ thể là làm tăng hiệu quả giảng dạy của các GV, củng cố niềm 

tin và năng lực của GV, tăng cƣờng kỹ năng giảng dạy, phát triển chuyên môn một 

cách liên tục cho GV. Cuốn sách cũng phân tích các chính sách phát triển chuyên 

môn cho GV và hiệu quả của các chính sách này ở một số quốc gia. Các tác giả 

nhận thức rằng, “ngƣời học xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau và vì vậy, ngay cả 

những GV giỏi nhất cũng phải luôn cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết để 

hoàn thành vai trò mới của mình”. Hơn nữa, GV có trách nhiệm mở rộng kiến thức 

chuyên môn thông qua nghiên cứu, và thông qua việc tham gia các hoạt động 

chuyên môn liên tục trong suốt sự nghiệp của họ. 

1.1.1.2. Ở trong nước 

ĐNGV giữ vai trò quan trọng trong chiến lƣợc phát triển của các trƣờng ĐH 

Việt Nam. Nếu nói GDĐH là máy cái để quyết định đào tạo chất lƣợng NNL của 

đất nƣớc thì ĐNGV quyết định chất lƣợng vận hành của máy cái đó. Rất nhiều công 
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trình của các nhà khoa học quản lí giáo dục trong nƣớc đã nghiên cứu về đội ngũ 

nhà giáo nói chung, về vai trò, chức năng và các vấn đề liên quan khác đến ĐNGV 

ĐH nói riêng. Vấn đề đƣợc quan tâm nhất đó là, làm thể nào để phát triển ĐNGV 

trong các trƣờng ĐH hiện nay trên mọi phƣơng diện đáp ứng yêu cầu phát triển của 

đất nƣớc và hội nhập quốc tế. 

Có 2 lí do chính làm cho vấn đề ĐNGV trở thành mối quan tâm hàng đầu 

của trƣờng. Thứ nhất, trình độ của đội ngũ quyết định chất lƣợng và khả năng của 

nhà trƣờng trong giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ xã hội trong nền kinh tế hàng 

hóa. Thứ hai, chi phí lƣơng và phụ cấp cho đội ngũ này là khoản chi phí lớn nhất 

của mỗi trƣờng ĐH, nó gắn liền với vấn đề chất lƣợng, hiệu quả và hiệu suất đào 

tạo [72]. Trong đổi mới giáo dục ĐH, có rất nhiều nội dung cần đƣợc tiến hành 

đồng bộ song phát triển ĐNGV có chất lƣợng cao là vấn đề đƣợc quan tâm hàng 

đầu và là nhân tố có tính sống còn trong việc nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào 

tạo. Tuy nhiên, việc bồi dƣỡng, phát triển giảng viên ở nƣớc ta hiện nay còn hạn 

chế. Đó là chƣa có một hệ thống, những tiêu chí cụ thể trong việc phát triển và đánh 

giá GV cả về năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu. [62]  

Để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của ĐNGV, những nội dung cần 

phải đƣợc quan tâm đó là: Khả năng sử dụng ngoại ngữ để hỗ trợ cho hoạt động 

nghề nghiệp; Khả năng gắn kết giảng dạy, nghiên cứu khoa học với thực tiễn lao 

động sản xuất; Khả năng biết và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; Sự 

am hiểu về các vấn đề văn hóa xã hội [108]. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu nhƣ 

hiện nay, “Đội ngũ giảng viên cần đƣợc đào tạo phát triển một cách toàn diện, 

hƣớng tới chuẩn mực quốc tế”.[18]. 

Trong thời gian qua, nhiều Luận án Tiến sĩ Quản lí giáo dục đã nghiên cứu 

các vấn đề liên quan đến quản lý, phát triển ĐNGV các trƣờng ĐH đa ngành, ĐH 

chuyên ngành, ĐH tƣ thục… và đƣa ra nhiều giải pháp quan trọng nhƣ: Xây dựng 

môi trƣờng tự chủ và trách nhiệm trong đại học đa ngành đa lĩnh vực; Tuyển dụng, sử 

dụng ĐNGV theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội; Đổi mới quy hoạch và đào 

tạo, bồi dƣỡng ĐNGV theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã hội... [95];“Tổ chức 

thực hiện mạng liên kết ĐNGV trong các trƣờng đại học vùng đồng bằng sông Cửu 

Long” [27]; Ban hành các bộ quy chế, quy định về chế độ công tác của GV; thực 

hiện chế độ phụ cấp ƣu đãi...[93]; Phối hợp thực hiện tốt các giải pháp quản lý hiệu 

quả ĐNGV thính giảng bằng hình thức liên kết mạng GV thính giảng trong các 
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trƣờng ĐH tƣ thục duyên hải miền Trung [30]; Xây dựng đƣợc qui trình đánh giá GV 

theo chức danh gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ ra khả năng vận dụng vào đánh giá 

GV của các cơ sở giáo dục đại học[9]… Ngoài ra, còn có rất nhiều các bài báo 

nghiên cứu về ĐNGV ĐH, có thể kể đến: Bùi Văn Quân, Nguyễn Ngọc Cầu (2006), 

Một số cách tiếp cận trong nghiên cứu và phát triển ĐNGV, Tạp chí Khoa học giáo 

dục (số 8 tháng 5 năm 2006); Trần Đình Tuấn (2006), Chất lượng đội ngũ nhà giáo 

là nhân tố quyết định chất lượng GDĐH, Tạp chí Khoa học giáo dục (số 12 năm 

2006); Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đánh giá hoạt động của GV và chất lượng dạy 

học ở ĐH, Tạp chí Giáo dục (số 158, tháng 3/2007); Đoàn Thị Thanh Thủy (2008), 

Tăng cường chất lượng ĐNGV ĐH đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, 

Tạp chí Giáo dục (số 203, tháng 12/2008)... Gần đây có: Nguyễn Đức Trí (2015), 

Các đặc trưng cơ bản của quản lí ĐNGV trường ĐH theo tiếp cận quản lí NNL 

chiến lược [95], Thái Văn Thành, Nguyễn Nhƣ An (2015), Quản lí hoạt động 

NCKH của GV trường ĐH trước bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo [87], Phạm Trung Thành (2015), Xây dựng ĐNGV các trường ĐH theo 

hướng chuẩn hóa [88],… 

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lí ĐHĐP 

1.1.2.1. Ở nước ngoài 

Vai trò của các trƣờng ĐH đối với phát triển kinh tế vùng miền, địa phƣơng 

đã đƣợc khá nhiều các nghiên cứu nƣớc ngoài đề cập. Ở Hoa Kỳ, chức năng nghiên 

cứu và giảng dạy truyển thống của các trƣờng ĐH gắn bó lâu dài với phát triển kinh 

tế vùng. Một nghiên cứu của Hiệp hội Các trƣờng ĐH và cao đẳng Hoa Kỳ từ năm 

1985 đã cho thấy rằng: 97% trên 300 trƣờng ở Hoa Kỳ đều xác định mục đích của 

họ là nhằm hƣớng tới phát triển kinh tế. Ngày nay, các trƣờng ĐH đã chủ động gắn 

kết chƣơng trình nghiên cứu và phát triển NNL với kế hoạch phát triển kinh tế tổng 

thể vùng miền qua các hoạt động nhƣ: chủ động thành lập các trung tâm nghiên cứu 

về sinh học, máy móc tự động, truyền thông để đƣa công nghệ đến với các doanh 

nghiệp tƣ nhân; đánh giá lại các chƣơng trình đào tạo nhằm cung cấp cho ngƣời học 

một hệ thống kỹ năng linh hoạt và đa dạng; nhìn nhận GV nhƣ là tác nhân (agents) 

của tăng trƣởng kinh tế, chứ không chỉ là những nhà giáo dục thụ động (passive 

educators) [166, trang 202]. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra sự ảnh hƣởng của giáo 

dục đến tăng trƣởng kinh tế vùng (regional economic growth): chi phí cho GDĐH 

có ảnh hƣởng tích cực và rõ ràng đến thu nhập của ngƣời dân của địa phƣơng 
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(Helm, 1985); mức độ chi phí cho giáo dục của địa phƣơng (state) và mức độ chất 

lƣợng giáo dục liên quan tích cực (possitively) tới sự tăng trƣởng kinh tế của địa 

phƣơng (Vedlitez, 1988) [dẫn theo 166, tr. 208]. Họ cũng nhấn mạnh nên khuyến 

khích và củng cố quan hệ lâu dài giữa các trƣờng ĐH với sự tăng trƣởng kinh tế 

vùng và mức độ tài trợ cho GDĐH của các bang, vùng miền đã khuyến khích sự 

tham gia của các trƣờng vào sự phát triển kinh tế của vùng, miền. [166, tr. 219, 202] 

Ở các nƣớc Bắc Âu, 2 nhiệm vụ chính của một trƣờng ĐH là giáo dục và 

nghiên cứu (education and research). Ngoài ra một nhiệm vụ khác liên quan đến 

cộng đồng đã đƣợc tất cả các nƣớc Bắc Âu thừa nhận đó là phối hợp với cộng đồng 

trên địa bàn trƣờng đóng. Trong báo cáo của OECD (2007) 3 nhiệm vụ đó là: truyền 

tải tri thức qua giáo dục và phát triển nguồn nhân lực (knowledge transfer through 

education and human resources development); sáng tạo ra tri thức (knowledge 

creation through research and technology transfer); phát triển văn hóa và cộng đồng 

(cultural and community development). Tất cả các nhiệm vụ này đều nhằm đảm bảo 

cho sự phát triển của nền kinh tế dựa vào tri thức (knowledge -base) của các vùng 

miền. Để các vùng miền hội nhập và cạnh tranh đƣợc trong nền kinh tế tri thức toàn 

cầu hóa, thì hàng hóa và dịch vụ tri thức cần phải đƣợc thiết lập, vì vậy, công nghệ tri 

thức và kỹ năng mới phải đƣợc xem là trọng yếu. Các trƣờng ĐH phải đƣợc khẳng 

định là nguồn lực chủ chốt (key sources) để cung cấp NNL đáp ứng yêu cầu. [163] 

GDĐH Trung Quốc đƣợc hình thành từ những năm nửa đầu của thế kỷ 20. 

Trải qua một thời gian dài, các trƣờng chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy (teaching - 

only university) hƣớng tới phục vụ nhu cầu phát triển tầm quốc gia. Năm 1985, chính 

sách phân vùng/ĐP hóa (regionalisation) đƣợc bắt đầu, tạo ra mối quan hệ giữa 

GDĐH và sự phát triển vùng miền mà mục đích chính là để chính quyền ĐP, các cá 

nhân trong và ngoài nhà nƣớc tham gia hỗ trợ GDĐH (Wei and Zhang, 1995).  

Chính sách phân vùng/ĐP hóa bao gồm việc chuyển đổi GDĐH về chính 

quyền ĐP và khuyến khích chính quyền ĐP là đơn vị chủ quản của các trƣờng ĐH. 

Từ năm 1994 đến 2007, 293 cơ sở GDĐH do trung ƣơng và các bộ ngành quản lí đã 

đƣợc chuyển về chính quyền ĐP. Đến năm 2011, số lƣợng các trƣờng ĐH đƣợc 

chính quyền ĐP tài trợ 100% là 1502, trong khi trƣờng ĐH đƣợc trung ƣơng tài trợ 

chỉ còn 111 [167, tr. 1664]. Riêng tỉnh An Huy (Anhui), tính đến tháng 8 năm 2014 

đã có đến 22 trƣờng ĐH trực thuộc tỉnh, còn tỉnh Quảng Đông (Guangdong) có đến 

29 trƣờng. Cùng với các trƣờng cấp quận, thành phố (Municipal), các trƣờng ĐHĐP 
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(provincial) đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - chính trị, xã hội 

của từng địa phƣơng và chƣơng trình phổ cập GDĐH ở Trung Quốc. Khi GDĐH 

càng ngày càng mở rộng, việc phân cấp trƣờng ĐH và giao cho các ĐP đã góp phần 

giúp Chính phủ Trung Quốc giải quyết đƣợc gánh nặng tài chính (finance burden), 

tập trung đầu tƣ vào 211 chƣơng trình hỗ trợ 100 trƣờng ĐH trở thành trƣờng 

nghiên cứu chuyên sâu (research - intensive) vào thế kỷ 21 và 985 chƣơng trình 

nhằm phát triển các trƣờng trở thành ĐH tầm cỡ thế giới (world class). Tuy nhiên, 

ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền ĐP bắt buộc phải hỗ trợ các trƣờng 

đóng trên địa bàn để đạt mục tiêu này. 

Cuộc cách mạng phân cấp/phi tập trung hóa (decentralisation) đã làm thay 

đổi chính sách phát triển GDĐH ở Trung Quốc: chuyển từ chỉ hƣớng đến mục tiêu 

phát triển quốc gia (national development objectives) sang cả phát triển địa phƣơng 

và vùng miền (local and regional). Bất kể đó là trƣờng công, trƣờng địa phƣơng hay 

trƣờng tƣ thục thì đều phải phục vụ nhiệm vụ mà chính quyền trung ƣơng hoặc 

chính quyền ĐP đƣa ra, phải có nghĩa vụ tƣ vấn và hỗ trợ cho cộng đồng dân cƣ và 

vùng miền vô điều kiện (free). Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp NNL có tay 

nghề cao cho thị trƣờng lao động, các trƣờng ĐH phải kết nối với nền công nghiệp 

của vùng, địa phƣơng thông qua các hoạt động học thuật của nhà trƣờng (hợp đồng 

tƣ vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ) và giảng viên (nghiên cứu, tƣ vấn, 

làm chuyên gia, làm việc trong các doanh nghiệp…). Bên cạnh đó, việc lãnh đạo 

Đảng và chính quyền ĐP giữ vị trí điều hành trong hội đồng khoa học hoặc một số 

hội đồng khác của nhà trƣờng đã giúp tăng phần trách nhiệm đối với cộng đồng của 

cả 2 bên, đồng thời giúp trƣờng ĐH ổn định nguồn hỗ trợ về tài chính. [167] 

Do đặc thù của loại hình trƣờng này nên trên thế giới, việc nghiên cứu về các 

trƣờng ĐHĐP chủ yếu mới chỉ dừng lại ở các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu 

Trung Quốc. Hầu hết các nghiên cứu đều khẳng định vai trò quan trọng của mô hình 

trƣờng này và xem nó là một xu thế phát triển tất yếu trong quá trình địa phƣơng hóa 

và phổ cập GDĐH ở Trung Quốc, là trƣờng của cộng đồng địa phƣơng, tồn tại và phát 

triển vì sự phát triển của địa phƣơng đó. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các 

trƣờng ĐHĐP Trung Quốc đƣợc hƣởng một lợi thế tự nhiên ƣu đãi trong việc phục vụ 

nền kinh tế địa phƣơng. Để tận dụng tốt hơn khả năng của mình, các trƣờng ĐHĐP 

phải khơi dậy ý thức phục vụ và gia tăng khả năng phục vụ, chính quyền ĐP phải đóng 

vai trò đàm phán và thúc đẩy việc thành lập cơ chế hợp tác cùng chia sẻ nguồn lực giữa 
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các trƣờng ĐHĐP và xã hội nhằm đảm bảo sự hòa hợp giữa GDĐH với môi trƣờng 

dân số, chính trị và kinh tế [dẫn theo 44, tr. 16], khẳng định xu hƣớng phát triển của các 

trƣờng ĐHĐP là phải tăng cƣờng sự liên kết giữa nhà trƣờng và xã hội địa phƣơng 

[dẫn theo 44, tr. 16]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra những mặt hạn chế về 

nội dung, chƣơng trình đào tạo, phƣơng pháp giảng dạy của các trƣờng ĐHĐP và đƣa 

ra những phƣơng pháp mang tính đổi mới nhƣ “thực tiễn hợp tác”, “thực hành chủ 

động”, “thực tiễn thị trƣờng” và phân tích chi tiết các cách thức thực hiện, [dẫn theo 44, 

tr. 18], đề xuất giải pháp khắc phục những thử thách từ phổ cập GDĐH tại các trƣờng 

ĐHĐP nhƣ: giải quyết mâu thuẫn giữa quy mô và chất lƣợng, giữa nhu cầu xã hội và 

năng lực hiện tại của nhà trƣờng... [dẫn theo 44, tr. 17] 

1.1.2.2. Ở trong nước  

Trong nƣớc, chƣa có cuốn sách chuyên khảo nào tập trung nghiên cứu về 

ĐHĐP. Các nghiên cứu chủ yếu là các bài báo đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội 

thảo, hội nghị khoa học, đặc biệt là các Luận án tiến sĩ. Mặc dù số lƣợng không 

nhiều nhƣng các vấn đề nghiên cứu rất đa dạng, từ vi mô đến vĩ mô, nhƣ: cơ sở lí 

luận, mô hình để xây dựng trƣờng ĐHĐP, hoàn thiện chính sách về vị trí, sứ mệnh, 

đầu tƣ, quy hoạch... 

- Cơ sở khoa học xây dựng trường ĐHĐP đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực 

trong bối cảnh hiện nay của Dƣơng Đức Hùng [44] đã nghiên cứu cơ sở lí luận của 

việc xây dựng trƣờng ĐHĐP đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện 

nay. Theo tác giả, đặc trƣng cơ bản nhất của trƣờng ĐHĐP so với các trƣờng ĐH 

truyền thống là ở “tính địa phƣơng” và mô hình hoạt động có sự giao thoa giữa 

GDĐH và giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chức năng kép (chức năng của trƣờng 

ĐH truyền thống và chức năng của trƣờng ĐH/cao đẳng cộng đồng). Điểm mạnh 

của các trƣờng địa phƣơng là nhận đƣợc sự ƣu tiên của chính quyền ĐP về đất đai, 

có chƣơng trình đào tạo linh hoạt, có lợi thế trong việc tuyển thí sinh là ngƣời địa 

phƣơng… Điểm yếu của các trƣờng này là nguồn lực, bao gồm NNL (chất lƣợng 

ĐNGV thấp và chất lƣợng đầu vào của SV không cao), vật lực (thiếu giảng đƣờng 

hiện đại, thiếu thiết bị thực hành…), tài lực (tiềm lực tài chính hạn hẹp, thu nhập 

của giáo chức thấp…)  

- Quản trị ngu n nh n lực trường ĐHĐP ở miền Trung Việt Nam: Thực trạng

và Giải pháp của Châu Văn Lƣơng [68] đã chỉ ra thực trạng Quản trị nguồn nhân lực 

các trƣờng ĐHĐP thuộc miền Trung Việt Nam qua các chức năng chính: Tuyển dụng 
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và lựa chọn (thiết kế và phân tích công việc, kế hoạch NNL, tuyển dụng, lựa chọn, 

...); đào tạo và phát triển; duy trì NNL (đánh giá, khen thƣởng, tạo động lực, bảo 

hiểm, quan hệ lao động,...) và đề xuất 12 giải pháp chính nhằm hoàn thiện Quản trị 

nguồn nhân lực các trƣờng ĐHĐP thuộc miền Trung Việt Nam, trong đó có các giải 

pháp liên quan trực tiếp đến ĐNGV nhƣ: Hoàn thiện quy trình tuyển dụng và lựa 

chọn để đảm bảo rõ ràng, minh bạch và hiệu quả; Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng cho 

cán bộ, GV và nhân viên hành chính đúng chuẩn; Tăng cƣờng hỗ trợ GV trong việc 

nâng cao kiến thức của mình, tham gia vào các chƣơng trình chất lƣợng cao, và nâng 

cao năng lực ngoại ngữ của họ trong việc giảng dạy và NCKH… 

- Hoàn thiện chính sách đối với trường ĐH thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối 

cảnh hiện nay của Ngô Thị Minh [70] đã đề xuất đƣợc một số nội dung hoàn thiện 

chính sách đối với trƣờng ĐHĐP thuộc tỉnh ở Việt Nam nhƣ: Hoàn thiện chính sách về 

vị trí, sứ mệnh nhà trƣờng, về quy hoạch trƣờng ĐH thuộc tỉnh, về đầu tƣ, tạo nguồn 

lực tài chính cho nhà trƣờng, về phát triển các mối quan hệ của trƣờng… Theo tác giả, 

“Trƣờng ĐH thuộc tỉnh là trƣờng công lập chịu sự quản lí của UBND các tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng; có mục tiêu đào tạo theo hƣớng nghề nghiệp ứng dụng, 

thực hiện chức năng đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực; trực tiếp đào tạo trình độ 

ĐH và các trình độ thấp hơn; làm nòng cốt trong việc cân đối cung cầu NNL tại mỗi 

địa phƣơng; phục vụ nhanh và kịp thời nhu cầu NNL tại chỗ cho các địa phƣơng”. Đây 

là Luận án mới nhất và duy nhất nghiên cứu về chính sách đối với trƣờng ĐHĐP tính 

đến thời điểm hiện nay, bao gồm: chính sách về vị trí, sứ mệnh của nhà trƣờng; quy 

hoạch trƣờng ĐH thuộc tỉnh; cơ chế quản lí và phƣơng thức đào tạo; đầu tƣ, tạo nguồn 

lực tài chính cho nhà trƣờng và chính sách về phát triển các mối quan hệ của trƣờng. 

Mặc dù có đề xuất đến vấn đề về ĐNGV trong chính sách về cơ chế quản lí và phƣơng 

thức đào tạo nhƣng tác giả Luận án chƣa đƣa ra đƣợc những chính sách cụ thể để phát 

triển ĐNGV của các trƣờng ĐHĐP - vấn đề quan trọng nhất quyết định chất lƣợng đào 

tạo, một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của các trƣờng ĐHĐP hiện nay. 

Liên quan đến ĐHĐP, Kỷ yếu Hội thảo Mô hình Trường đại học trực thuộc 

địa phương ở Việt Nam [22] và Quản trị trong các Trường đại học địa phương [23] 

với hơn 40 bài viết của các nhà khoa học, các nhà quản lí trong và ngoài nƣớc, các 

GV của các trƣờng ĐHĐP bàn về các vấn đề liên quan đến mô hình và quản trị 

trong trƣờng ĐHĐP hay gần đây nhất là Hội thảo Quản trị đại học địa phương 

trong bối cảnh mới vừa mới đƣợc tổ chức tại Trƣờng ĐH Hồng Đức bàn về sự phát 
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triển của ĐHĐP trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là bàn về đổi mới, phát triển 

chƣơng trình đào tạo của các trƣờng ĐHĐP. [102] 

1.1.3. Đánh giá các công trình nghiên cứu đã có và rút ra điểm mới trong 

hướng nghiên cứu của Luận án 

1.1.3.1. Về ĐNGV và quản lí ĐNGV đại học 

Đối với các công trình liên quan đến ĐNGV đại học, các nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nƣớc đều khẳng định vai trò của GV trong trƣờng ĐH: GV là yếu tố mạnh mẽ nhất 

ảnh hƣởng đến thành tích học tập của ngƣời học, là chìa khóa của chất lƣợng và sự thành 

công trong giáo dục ở bất cứ hệ thống giáo dục của bất kỳ xã hội nào. 

Nhiều công trình của các tác giả nƣớc ngoài đã đƣa ra một hệ thống chi tiết 

các nội dung liên quan đến chất lƣợng GV, các tiêu chuẩn, tiêu chí về năng lực, phẩm 

chất của một GV giỏi, về những yêu cầu mà một ngƣời GV thế hệ mới cần phải làm 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các chính sách ƣu đãi, phát triển 

chuyên môn...; chính sách, kinh nghiệm của các nƣớc trong phát triển ĐNGV. 

Vấn đề quản lí ĐNGV, phát triển ĐNGV ở các cơ sở GDĐH đã đƣợc rất 

nhiều NCS chọn làm đề tài nghiên cứu. Các tác giả đã vận dụng lí luận, đánh giá 

thực tiễn quản lí ĐNGV cơ sở: các yêu cầu đối với GV, chuẩn GV...; học tập kinh 

nghiệm nƣớc ngoài, từ đó đƣa ra những hệ thống giải pháp nhằm quản lí, phát triển 

ĐNGV một cách hiệu quả, phù hợp với từng cơ sở đào tạo nhƣng phải theo đúng 

các quy định, quy chế hiện hành của nhà nƣớc. 

1.1.3.2. Về các trường ĐHĐP và quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP 

Do đặc thù của loại hình trƣờng này nên việc nghiên cứu về các trƣờng 

ĐHĐP chủ yếu mới chỉ dừng lại ở các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Trung 

Quốc. Hầu hết các nghiên cứu đều khẳng định vai trò quan trọng của mô hình 

trƣờng này và xem nó là một xu thế phát triển tất yếu trong quá trình địa phƣơng 

hóa và phổ cập GDĐH ở Trung Quốc; trƣờng ĐHĐP là trƣờng của cộng đồng địa 

phƣơng, tồn tại và phát triển vì sự phát triển của địa phƣơng đó; chƣa có nghiên cứu 

sâu nào về ĐNGV ĐHĐP. 

Ở Việt Nam, chƣa có nhiều các nghiên cứu về ĐHĐP, chủ yếu là các Luận 

án Tiến sĩ, nhƣng các vấn đề nghiên cứu khá đa dạng, từ vi mô đến vĩ mô. Ngoài ra, 

còn có một số bài viết trong các hội thảo bàn về phát triển đội ngũ cán bộ, GV ở 

một số trƣờng ĐHĐP cụ thể. Tuy nhiên, chƣa có một công trình nghiên cứu nào tập 

trung nghiên cứu sâu về quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP trong bối cảnh hiện nay. 
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1.2. Quản lí nguồn nhân lực 

1.2.1. Khái niệm nguồn nhân lực và quản lí nguồn nhân lực 

NNL (Human Resources), theo nghĩa rộng, là tổng thể các tiềm năng (lao 

động) của con ngƣời của một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phƣơng đã đƣợc 

chuẩn bị ở mức độ nào đó, có khả năng huy động vào quá trình phát triển KT-XH 

của đất nƣớc (hoặc một vùng, một địa phƣơng cụ thể). Với cách tiếp cận này, NNL 

nhƣ một bộ phận cấu thành các nguồn lực của quốc gia nhƣ nguồn lực vật chất (trừ 

con ngƣời), nguồn lực tài chính, nguồn lực trí tuệ…Theo nghĩa hẹp, NNL là toàn bộ 

lực lƣợng lao động trong nền kinh tế quốc dân (hay còn gọi là dân số hoạt động 

kinh tế), bao gồm những ngƣời trong một độ tuổi nhất định nào đó, có khả năng lao 

động, thực tế đang có việc làm và những ngƣời thất nghiệp. [112, tr. 22].  

Dƣới góc nhìn chung, quản lí NNL là thiết kế các chính sách và thực hiện các 

lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con ngƣời đóng góp giá trị hữu hiệu nhất cho tổ 

chức, bao gồm các hoạt động: hoạch định NNL, phân tích và thiết kế công việc, tuyển 

mộ và lựa chọn, đánh giá thành tích, đào tạo và phát triển và thù lao. Đây cũng là khái 

niệm đƣợc tác giả sử dụng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung Luận án. 

1.2.2. Mục tiêu, nguyên tắc, đặc điểm của quản lí NNL 

Theo Amstrong [129], các mục tiêu của quản lí NNL gồm: (1) Hỗ trợ tổ chức 

đạt đƣợc mục tiêu bằng cách phát triển và thực hiện các chiến lƣợc NNL đƣợc lồng 

ghép trong các chiến lƣợc kinh doanh (hay còn gọi là quản lí NNL chiến lƣợc - 

strategic HRM); (2) Tập trung phát triển văn hóa làm việc hiệu quả (high-

performance culture); (3) Bảo đảm tổ chức có những con ngƣời tài năng (talented), 

có kỹ năng (skilled) làm việc tổ chức cần; (4) Tạo mối quan hệ công việc tích cực, 

bầu không khí tin tƣởng lẫn nhau giữa nhà quản lí và nhân viên. (5) Dùng cách tiếp 

cận mang tính đạo đức (ethical approach) để quản lí con ngƣời.  

Mục tiêu của quản lí NNL gồm: mục tiêu xã hội (social objectives), mục tiêu 

tổ chức (organisational), mục tiêu chức năng (funtional) và mục tiêu nhân sự 

(personal) và các chức năng hỗ trợ tƣơng ứng cho từng mục tiêu. Với mục tiêu tổ 

chức có các chức năng hỗ trợ sau: lập kế hoạch NNL (Human resourse planning), 

lựa chọn nhân viên (employee selection), đào tạo và phát triển (training and 

development), thẩm định (appraisal), sử dụng (placement) và đánh giá (assessment). 

([128] tác giả dẫn theo B. Wether, Jh and Keith David, Human resourses and 

Personal management, tr.15) 
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Quản lí NNL liên quan đến các hoạt động và nhiệm vụ nhằm tối đa hóa hiệu 

suất của nhân viên, do đó, bao gồm việc tuyển dụng, lựa chọn, sắp xếp công việc, tạo 

động lực làm việc, đánh giá kết quả làm việc, phát triển, kết nối, sử dụng, tạo điều 

kiện phù hợp cho nhân viên nhằm đạt đƣợc mục tiêu tổ chức. “Một trong những lợi 

ích cơ bản của quản lí NNL đó là đặt đƣợc đúng ngƣời vào đúng chỗ trong sự tƣơng 

tác đúng thời điểm của ngƣời lãnh đạo. Do đó, điều quan trọng là phải lựa chọn và 

đào tạo các nhà lãnh đạo, quản lí, nhân viên có năng lực để đáp ứng đƣợc mục tiêu và 

nhiệm vụ của tổ chức trong thời điểm hiện tại và tƣơng lai”. [137] 

Là 2 khái niệm quan trọng của quản lí liên quan đến NNL của tổ chức, quản 

lí NNL và phát triển NNL có thể đƣợc phân biệt dựa trên các căn cứ sau đây [164]: 

- Quản lí NNL mang tính định hƣớng duy trì (maintenance oriented) trong 

khi phát triển NNL mang tính định hƣớng phát triển (development oriented) 

- Cấu trúc tổ chức trong quản lí NNL là độc lập, trong khi phát triển NNL tạo ra 

một cấu trúc có mối liên quan và phụ thuộc lẫn nhau (inter-dependent and inter-related) 

- Quản lí NNL chủ yếu nhằm nâng cao năng lực của nhân viên còn phát triển 

NNL vừa nâng cao năng lực của nhân viên vừa nâng cao hiệu quả của tổ chức 

(efficiency). 

- Trách nhiệm của quản lí NNL đƣợc trao cho các nhân viên/bộ phận quản lí 

NNL và đặc biệt cho ngƣời quản lí nhân sự trong khi trách nhiệm của phát triển 

NNL đƣợc trao cho tất cả các nhà quản lí ở các cấp độ khác nhau của tổ chức. 

- Quản lí NNL tạo động lực cho nhân viên khuyến khích bằng tiền hoặc phần 

thƣởng trong khi phát triển NNL nhấn mạnh vào động viên nhân viên bằng cách 

làm hài lòng nhân viên những nhu cầu bậc cao hơn (satisfying higher-order needs). 

1.2.3. Các mô hình quản trị và quản lí nguồn nhân lực 

1.2.3.1. Mô hình Quản trị nhân lực Michigan [33] 

Mô hình này còn đƣợc gọi là mô hình liên kết Devanne/Fombrun/Tychi thuộc 

trƣờng phái quản trị nhân lực Michigan. Theo mô hình này, chức năng của quản trị 

nhân lực gồm: tuyển dụng nhân lực, đánh giá nhân lực, định mức lƣơng bổng và phát 

triển nhân lực. Theo đó, trong quá trình tuyển chọn, ai đáp ứng đƣợc yêu cầu của tổ 

chức sẽ đƣợc tuyển dụng, thành quả lao động của nhân viên sẽ đƣợc ghi nhận và 

kiểm nghiệm trong quá trình đánh giá nhân lực; kết quả đánh giá, thành tích công 

việc sẽ là cơ sở để xác định mức lƣơng, khen thƣởng và phát triển nhân lực. Bằng 
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cách đó, biện pháp quản trị theo mô hình này sẽ có tác động làm tăng năng suất lao 

động cho nhân viên cả trong hiện tại và tƣơng lai. Tuy nhiên, mô hình này có điểm 

yếu là: công tác quản trị thụ động, tầm nhìn của tổ chức chƣa đƣợc đề cập tới. 

 

Hình 1.1. Mô hình Quản trị nhân lực Michigan 

(Nguồn: Quản trị nhân sự định hƣớng tổng thể - Mục tiêu, chiến lƣợc, công cụ,  

Nxb Thống kê, 2013, tr. 14 - dẫn theo [33]) 

1.2.3.2. Mô hình Quản trị nhân lực Harvard [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Mô hình Quản trị nhân lực Harvard 

 

Chung quyền lợi: 

- Cổ đông 

- Quản lý 

- Các nhóm ngƣời làm thuê 

- Chính phủ 

- Cộng đồng 

- Công đoàn 

 

Nhân tố tình huống: 

- Các đặc điểm của ngƣời 

lao động 

- Chiến lƣợc và điều kiện 

kinh doanh 

- Triết học quản lý 

- Thị trƣờng lao động 

- Các tổ chức công đoàn 

- Nhiệm vụ công nghệ, luật 

pháp và các giá trị xã hội. 

 

 

Các lựa chọn chính 

sách quản trị nhân 

lực: 

- Ảnh hƣởng của ngƣời 

lao động. 

- Dòng di chuyển nhân 

lực. 

- Chế độ làm việc 

- Hệ thống lƣơng bổng 

- Hệ thống công việc. 

 

Tác động 

của nguồn 

nhân lực: 

- Sự cam kết. 

- Khả năng, 

năng lực. 

- Sự phù hợp 

- Hiệu quả, 

giá trị. 

 

 

Tầm quan 

trọng và hệ 

quả dài hạn: 

- Cá nhân 

cảm nhận 

thoải mái. 

- Hiệu quả tổ 

chức. 

- Sự hoài lòng 

xã hội. 
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Đây là mô hình đƣợc Beer HD DO đề xuất năm 1984 tại Harvard. Theo mô hình 

này, ngƣời lao động sẽ chịu tác động của 3 yếu tố: Chế độ làm việc (work system); Các 

dòng di chuyển nhân lực (human resourse flow) và Mức lƣơng bổng (rewards). 

Mô hình quản trị nhân lực Harvard là mô hình “mềm”, tập trung vào mối 

quan hệ giữa ngƣời với ngƣời, coi trọng vấn đề giao tiếp, tạo động lực và vai trò 

lãnh đạo; lấy con ngƣời làm trung tâm, coi sự hài lòng của con ngƣời là nền tảng, 

dựa trên ảnh hƣởng của cá nhân, chế độ làm việc và dòng di chuyển lao động. 

1.2.3.3. Mô hình Quản trị nhân lực Nhật Bản [33] 

Theo mô hình này, có 3 nhân tố là cơ sở cho việc quản trị nhân lực và tổ chức 

sản xuất ở Nhật Bản, đó là: Công nhân đa kỹ năng với cấp bậc và trình độ nhất định, 

Nghiên cứu cải tiến nhằm nâng cao chất lƣợng và hạ giá thành sản phẩm và Tạo sự 

thống nhất giữa ngƣời lao động và doanh nghiệp. Nội dung của mô hình đƣợc biểu 

hiện trong các lĩnh vực: chính sách tuyển dụng (Recruitment policy), thăng tiến và thù 

lao (Promotion and Compensation); chính sách làm việc và đào tạo (Emplyment Policy 

and Training); tham gia vào việc ra quyết định (Participation in Decisions). 

Ở Nhật Bản, trong quá trình tuyển dụng, các công ty tập trung vào việc xác 

nhận xem ứng viên có thích nghi với văn hóa công ty hay không hơn là tập trung 

vào kiểm tra các kiến thức và kỹ năng đặc biệt. Tiêu chí tuyển dụng chỉ là các kiến 

thức cơ bản, sau đó công ty sẽ cung cấp các chƣơng trình đào tạo đặc biệt để có kiến 

thức và kỹ năng cần thiết. Trong thời điểm tuyển dụng, việc đánh giá các kỹ năng 

xã hội quan trọng hơn kiến thức.  

Trong các công ty, sự thăng tiến nghề nghiệp diễn ra chậm và dựa trên cơ sở 

đánh giá trong thời gian dài. Lƣơng khởi điểm rất thấp và ngƣời lao động sẽ đƣợc 

hƣởng cao hơn khi thâm niên công tác cao hơn. Việc tăng lƣơng dựa trên thâm niên 

làm việc đã gắn chặt ngƣời lao động với công ty. Nếu họ chuyển sang làm việc ở 

một công ty khác lại bắt đầu mức lƣơng khởi điểm của công ty này. Đây đƣợc xem 

là một nguyên nhân tại sao ngƣời Nhật lại gắn bó lâu dài với công ty. 

Chế độ tuyển dụng dài hạn, tuyển dụng không cần đến bản miêu tả công việc 

đã thúc đẩy sự hình thành chế độ làm việc nhóm. Đây chính là một trong những công 

cụ quan trọng của cách tổ chức công việc kiểu Nhật Bản và là cơ sở cho quá trình đổi 

mới trong công việc. Làm việc nhóm đạt đƣợc khả năng truyền đạt nhanh và tối thiểu 

hóa chi phí kinh doanh, đạt đƣợc sự thống nhất, sự thay đổi thƣờng xuyên trong công 

việc của các đối tác. Việc đào tạo trong công việc thông qua làm việc nhóm, việc 
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kiểm tra chất lƣợng đƣợc thực hiện bởi các công nhân lành nghề hơn đòi hỏi công 

nhân phải đa kỹ năng và có tính trách nhiệm cao hơn. Đào tạo diễn ra trong nội bộ 

công ty sẽ hạn chế việc di chuyển của ngƣời lao động sang công ty khác. 

Nói đến sự thành công của mô hình Nhật Bản không thể không nói đến tính 

sáng tạo của nhà quản lí và nhân viên. Khi đƣợc tham gia vào quá trình thảo luận và 

ra quyết định, các bên cùng nhau đƣa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện quá trình sản 

xuất; kích thích sự tham gia của nhà quản lí và nhân viên vào những đổi thay của 

doanh nghiệp và nâng cao ý thức của họ đối với doanh nghiệp. 

1.2.3.4. Mô hình Quản trị nhân lực tổng thể viễn cảnh [33] 

Là mô hình quản trị nhân lực mà hệ thống các chính sách và biện pháp quản trị 

nhân lực hƣớng tới một hình ảnh rõ ràng trong tƣơng lai. Mô hình đƣợc miêu tả gồm:  

- 4 chức năng quản trị nhân lực tổng quát: Tuyển dụng, đánh giá, định mức 

và phát triển nhân sự. 

- 4 nhóm đƣợc hƣởng lợi ích là: cổ đông, khách hàng, nhân viên và cộng đồng. 

- Trao đổi thông tin, hợp tác và đánh giá hiệu quả của tổ chức mang tính liên kết. 

 

Hình 1.3.  Mô hình Quản trị nhân lực tổng thể viễn cảnh 

Theo mô hình này, các khâu gồm tuyển dụng, đánh giá, khen thƣởng và phát 

triển nhân viên phải đƣợc đặt trong một tổng thể chung. Bốn chức năng của quản trị 

cũng cần đƣợc kết nối với nhau: 

- Ngay từ khi tuyển dụng nhân lực đã phải đánh giá tiềm năng của họ, bởi 

nếu tuyển dụng nhân viên không có tiềm năng thì không thể phát triển đƣợc họ.  
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- Cần đánh giá thành tích của nhân viên theo chuẩn chuyên môn phù hợp với 

vài trò và chức vụ của họ. 

- Triển khai trả thù lao và phúc lợi phù hợp với thành tích và yêu cầu công 

viêc và phát triển nhân lực phù hợp với tiềm năng của họ. 

- Nếu một doanh nghiệp đạt đƣợc thành công trong định hƣớng phát triển 

nhân lực tƣơng ứng với tính tổng thể thì chắc chắn họ sẽ không gặp khó khăn đáng 

kể trong việc tìm kiếm nhân viên phù hợp trên thị trƣờng sức lao động. Vòng tuần 

hoàn vì thế sẽ đƣợc khép kín [33, tr. 85] 

Mục tiêu chính của tuyển dụng nh n lực tổng thể là tuyển lựa nhân viên có 

trình độ học vấn, khả năng phù hợp với yêu cầu công việc, có khả năng đóng vai trò 

trong nhóm khi đảm nhận công việc đƣợc giao phù hợp với viễn cảnh doanh nghiệp. 

Đổi mới để vƣợt qua đối thủ cạnh tranh và chỉ đăng quảng cáo tuyển dụng nhân 

viên bên ngoài, quan hệ tiếp xúc với các ứng viên bên ngoài sau khi đã kiểm tra 

toàn bộ khả năng của các ứng viên nội bộ xem có phù hợp với vị trí đang cần tuyển 

không là 2 nguyên tắc quan trọng của tuyển dụng nhân lực tổng thể. Theo quan 

điểm chung của mô hình này, việc tuyển chọn cần phải dựa trên cơ sở: khả năng cá 

nhân, khả năng chuyên môn, khả năng giao tiếp và khả năng lãnh đạo. 

Đánh giá nh n sự tổng thể có 2 mục tiêu chính, đó là: động viên nhân viên 

và phát triển nhân lực. Trong đánh giá nhân sự tổng thể, ngƣời ta chú trọng đánh giá 

về mặt chất lƣợng (vừa đánh giá mục đích, vừa đánh giá phƣơng pháp), về mặt số 

lƣợng (vừa đánh giá tổng thể chu kỳ hằng năm vừa đánh giá cách làm việc hằng 

ngày, về mặt thời gian (vừa đánh giá thành quả trong quá khứ, vừa đánh giá tiềm 

năng trong tƣơng lai) và về mặt liên quan đến các nhóm đƣợc hƣởng lợi ích (vừa tự 

đánh giá, vừa để ngƣời khác đánh giá). Việc đánh giá nhân sự tổng thể đƣợc thực 

hiện qua mô hình 360 độ gồm 6 bậc đánh giá đó là: Tự đánh giá, Đƣợc đánh giá qua 

cấp trên trực tiếp, Giám định của cấp trên gián tiếp, Đƣợc đánh giá bởi thuộc cấp 

(nếu có chức năng lãnh đạo), đƣợc đánh giá bởi các đồng nghiệp (cùng chức vụ) và 

Đƣợc đánh giá bởi khách hàng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Việc đánh giá 

đƣợc thực hiện thông qua các mẫu đơn đánh giá phù hợp với từng vị trí nhân viên. 

Theo mô hình này, thù lao và phúc lợi tổng thể là tạo ra sự công bằng trong 

nội bộ (công bằng theo tiêu chuẩn công việc, theo thành tích và theo những yếu tố 

xã hội), công bằng ngoại biên (công bằng tính theo giá trị trên thị trƣờng sức lao 

động) và công bằng đối với doanh nghiệp (công bằng theo thành công của doanh 
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nghiệp). Việc ấn định thù lao và phúc lợi nhằm: Hƣớng đến viễn cảnh của doanh 

nghiệp; liên kết chức năng quan trọng của quản trị nhân lực và tuyển dụng, đánh giá 

thành tích và phát triển nhân lực; Đảm nhận những đánh giá thành tích thƣờng kỳ 

dƣới nhãn quan của nhiều nhóm đƣợc hƣởng lợi ích khác nhau của doanh nghiệp. 

Mục đích của phát triển nh n lực tổng thể là tạo cho nhân viên có điều kiện 

đảm nhiệm những công việc giúp họ đạt đƣợc những kỳ vọng của xã hội và cá 

nhân, đạt đƣợc sự thoải mái và tự do, tạo điều kiện cho họ có đƣợc sự cân bằng 

trong học tập, làm việc và nghỉ ngơi. Theo mô hình này, từng nhân viên trƣớc hết 

phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển của chính mình, sau đó trách nhiệm mới 

thuộc về cấp trên trực tiếp, tiếp theo là cấp trên gián tiếp; cấp trên trực tiếp chỉ đóng 

vai là huấn luyện viên; cấp trên gián tiếp là ngƣời đỡ đầu, lãnh đạo là ngƣời ủng hộ 

và trƣởng bộ phận nhân sự có vai trò là ngƣời phát triển mô hình, ngƣời điều phối 

và ngƣời tƣ vấn.  

1.2.3.5. Mô hình Quản lí ngu n nhân lực của Leonard Nadler [31] 

Theo mô hình này, quản lí NNL bao gồm các cấu phần: phát triển NNL, sử 

dụng NNL và môi trƣờng phát triển NNL. 
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Giáo dục và đào tạo  Sàng lọc  Mở rộng quy mô việc làm 
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đình 

 
Bố trí sử dụng 

 Phát triển tổ chức 

Văn hóa và  

truyền thống dân tộc 

 
Đánh giá 

Việc làm và phân phối  

thu nhập 

 
Đãi ngộ 

  Kế hoạch hóa sức 

lao động 

Hình 1.4.  Mô hình Quản lí nguồn nhân lực của Leonard Nadler 

Ngu n: Quản lí NNL (Leonard Nadler “Phát triển NNL của một tập thể - 

Một công cụ quản lí”, Newyork, 1980, tr. 2, dẫn theo 31) 
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Phát triển NNL bao gồm các yếu tố về: dinh dƣỡng và sức khỏe, giáo dục và 

đào tạo, dân số và kế hoạch hóa gia đình, văn hóa và truyền thống dân tộc, việc làm 

và phân phối thu nhập liên quan đến phát triển trí lực, chất lƣợng và số lƣợng dân 

số, bản sắc văn hóa. Năm yếu tố trên tác động vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau, song 

giáo dục và đào tạo là cơ sở cho tất cả những yếu tố khác, là nhân tố để cải thiện sức 

khỏe và dinh dƣỡng [31, tr. 619], để duy trì sự cân bằng và phát triển dân số, giữ gìn 

và bảo tồn văn hóa, truyền thống dân tộc... Sử dụng NNL bao gồm 6 yếu tố: Tuyển 

dụng, sàng lọc, bố trí sử dụng, đánh giá, đãi ngộ và kế hoạch hóa sức lao động. Đây 

cũng chính là những hoạt động thực hiện các chức năng quản lí nhằm tạo ra đội ngũ 

nhân lực đảm bảo về cơ cấu, số lƣợng, chất lƣợng đội ngũ và kế hoạch sử dụng đội 

ngũ một cách hiệu quả. Mở rộng chủng loại việc làm, mở rộng quy mô việc làm, 

phát triển tổ chức là các hoạt động tạo lập môi trƣờng phát triển NNL. 

Vấn đề quản lý NNL bao gồm đồng bộ 3 mặt chủ yếu: Giáo dục và đào tạo 

con ngƣời, sử dụng con ngƣời, tạo môi trƣờng việc làm và đãi ngộ thỏa đáng cho 

con ngƣời; trong đó giáo dục và đào tạo đƣợc coi nhƣ là cơ sở để sử dụng con ngƣời 

có hiệu quả, để mở rộng và cải thiện môi trƣờng làm việc [31, tr. 620]. 

1.2.3.6. Nhận xét và lựa chọn mô hình phù hợp với mục đích nghiên cứu của 

Luận án 

Nghiên cứu các mô hình kể trên, chúng tôi thấy rằng: 

-  Đƣợc hình thành từ các nƣớc công nghiệp phát triển nên các mô hình hầu 

nhƣ đều mang màu sắc quản lí NNL công nghiệp. 

- Mỗi mô hình, tùy theo mục đích của các tác giả, các nội dung của quản lí 

NNL nhƣ tuyển chọn, khen thƣởng tạo động lực, bồi dƣỡng, tạo môi trƣờng làm 

việc... đƣợc lựa chọn ƣu tiên. 

-  Mỗi mô hình có tính ƣu việt khác nhau: có mô hình coi thành tích là một 

phần mắt xích quan trọng để từ đó tác động vào các chức năng quan trọng khác  và 

cũng bị các chức năng khác tác động trở lại (Mô hình quản trị nhân lực Michigan),  

có mô hình lại coi trọng vấn đề giao tiếp, tạo động lực và vai trò lãnh đạo (Mô hình 

quản trị nhân lực theo trƣờng phải Harvard), hay coi tuyển dụng là một kế hoạch 

đầu tƣ lớn và tuyển dụng bên trong là một nguyên tắc quan trọng (Mô hình quản trị 

nhân lực Nhật Bản), các khâu nhƣ tuyển dụng, đánh giá, khen thƣởng và phát triển 

nhân viên phải đƣợc đặt trong một tổng thể chung (Mô hình Quản trị nhân lực tổng 

thể viễn cảnh)... 
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- Các Nội dung trong Mô hình Quản trị nhân lực tổng thể viễn cảnh liên quan 

đến đánh giá nhân sự tổng thể phù hợp để nghiên cứu, đƣa vào áp dụng trong quản 

lí giáo dục đại học, đặc biệt là quản lí ĐHĐP Việt Nam hiện nay. 

- Hầu nhƣ các mô hình đều bàn đến đào tạo nhân viên, phát triển nhân lực 

qua đào tạo, nhƣng không bàn đến vai trò của giáo dục và đào tạo. 

- Mô hình của Nadler phù hợp để làm cơ sở nghiên cứu khung lí luận và sử 

dụng đƣa ra các giải pháp cho vấn đề quản lí ĐNGV ĐHĐP vì:  

+ Mô hình của Nadler chứa đựng đầy đủ các nội dung quản lí NNL, trong đó có: 

Tuyển dụng, sàng lọc, bố trí sử dụng, đánh giá, đãi ngộ và kế hoạch hóa sức lao động. 

+ Mô hình đề cao vai trò của giáo dục, đào tạo trong phát triển NNL, coi giáo 

dục và đào tạo là một nội dung, đồng thời là phƣơng thức để phát triển NNL.  

+ Các nội dung trong Mô hình là cơ sở lí luận để tác giả phân tích, luận giải  

những đặc thù của NNL, khảo sát và đánh giá thực trạng ĐNGV các trƣờng ĐHĐP 

làm căn cứ đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng ĐNGV các trƣờng ĐHĐP. 

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu của Luận án, những ƣu điểm nhƣ đã 

nêu ở trên của các mô hình quản trị nhân lực sẽ đƣợc vận dụng phù hợp. 

1.3. Quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP theo tiếp cận quản lí NNL 

1.3.1. Quản lí 

Quản lí là một chức năng lao động xã hội bắt nguồn từ tính chất xã hội của 

lao động. Theo Từ điển Tiếng Anh Oxford 2000, Quản lí là hành động bao quát và 

điểu khiển một doanh nghiệp hoặc các tổ chức tƣơng đƣơng (Management is the act 

of running and controlling a business or similar organization). 

Có thể nêu ra một vài quan điểm về quản lí sau: 

- Theo Thuyết quản lí khoa học của Federick Winslow Taylor, quản lí là biết 

chính xác điều bạn muốn ngƣời khác làm và sau đó khiến họ hoàn thành công việc 

một cách tốt nhất và rẻ nhất [8, tr.84] 

- Theo Thuyết quản lí hành chính của Henry Fayol, quản lí hành chính là dự 

đoán và lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối hợp với kiểm tra [8, tr.24] 

- Theo Thuyết quản lí tổ chức của Chester Irwing Barnard, quản lí bao giờ 

cũng là việc quản lí một hệ thống tổ chức nhất định, nó có tính hệ thống và mục 

đích của nó là làm tăng sức mạnh hệ thống của một tổ chức [8, tr.84] 
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- Peter Drucker (1954) cho rằng: Quản lí là hành động thiết yếu nảy sinh khi 

con ngƣời hoạt động tập thể, là sự tác động của chủ thể vào khách thể, trong đó 

quan trọng nhất là khách thể con ngƣời, nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức. Ông 

cũng khẳng định: Quản lí là một chức năng xã hội nhằm để phát triển con ngƣời và 

xã hội với những hệ giá trị, nội dung, phƣơng pháp biến đổi không ngừng. Quan 

niệm về “quản lí theo mục tiêu” của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề quản lí. Có ngƣời cho 

rằng, quản lí là hoạt động nhằm bảo đảm sự hoàn thành công việc thông qua nỗ lực 

của ngƣời khác. Có ý kiến lại khẳng định, quản lí là hoạt động thiết yếu nhằm bảo 

đảm phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt đƣợc mục đích của nhóm…Tựu 

trung, các ý kiến đều cho rằng, quản lí là một hoạt động quan trọng nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của tổ chức và các cá nhân trong tổ chức đó. 

Khái niệm quản lí đƣợc chúng tôi sử dụng trong Luận án này là: “Quản lí là 

hoạt động hay tác động có định hƣớng, có chủ đích của chủ thế quản lí (ngƣời quản 

lí) đến khách thể quản lí (ngƣời bị quản lí) trong một tổ chức nhằm là cho tổ chức 

vận hành và đạt đƣợc mục đích của tổ chức” [103].  

1.3.2. Trường đại học địa phương 

Theo Vũ Ngọc Hải: “Trƣờng ĐHĐP là một tổ chức giảng dạy và NCKH đa 

ngành, đa trình độ bao gồm các khoa, các bộ môn, trung tâm nghiên cứu, trung tâm 

dịch vụ và các đơn vị khác có khả năng cấp đƣợc các chứng chỉ chuyên môn, nghề 

nghiệp và các bằng TC, CĐ, ĐH. Trƣờng ĐHĐP là đào tạo nhân lực tại chỗ, là nơi 

tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phƣơng, đặc biệt là ngƣời nghèo có điều kiện 

để tiếp cận với GDĐH” [22]. Theo Đặng Bá Lãm: Trƣờng ĐHĐP “…là trƣờng ĐH 

công lập cấp tỉnh, có mục tiêu đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực ở trình độ ĐH 

và các trình độ thấp hơn, nhằm phục vụ nhu cầu nhân lực đáp ứng sự phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phƣơng” [22]. Hệ thống trƣờng ĐHĐP Việt Nam thực hiện 3 

chức năng tổng quát: Đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp, đa hệ nhằm đáp ứng 

nhu cầu NNL địa phƣơng; Giáo dục thƣờng xuyên giúp mọi ngƣời trong cộng đồng 

vừa làm vừa học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu 

biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lƣợng cuộc 

sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội, góp phần xã 

hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập ở địa phƣơng; Hoạt động khoa học và 

công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống cộng đồng. [59] 
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Ở Trung Quốc, các trƣờng ĐHĐP đƣợc nhận dạng qua 5 tiêu chí sau [dẫn 

theo 44, tr. 24]: (1) Do chính quyền địa phƣơng đầu tƣ và cấp kinh phí hoạt động. 

(2) Phục vụ cho chính quyền địa phƣơng, nơi phát sinh nguồn đầu tƣ và các khu vực 

phụ cận. (3) GDĐH định hƣớng cử nhân. (4) GDĐH định hƣớng nghề nghiệp và có 

xu hƣớng lựa chọn vào các lĩnh vực cụ thể của ứng dụng công nghệ. (5) Sinh viên 

hầu hết là ngƣời bản xứ. 

Ở Việt Nam, trƣờng ĐHĐP có các đặc điểm: 

- Trƣờng ra đời do nhu cầu tự thân của các địa phƣơng. Xuất phát từ nhu cầu 

thực tiễn của địa phƣơng, trƣờng đƣợc thành lập trên cơ sở đề nghị của UBND 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT và do TTCP ký 

quyết định thành lập; đơn vị chủ quản là UBND các tỉnh, thành phố. 

- Trƣờng do chính quyền địa phƣơng đầu tƣ cơ sở vật chất ban đầu và cấp 

kinh phí hoạt động theo ngân sách địa phƣơng, đƣợc quyết định thông qua các kỳ 

họp của Hội đồng nhân dân ĐP.  

- Nhân sự lãnh đạo (Hiệu trƣởng) của các trƣờng do UBND tỉnh đề nghị Thủ 

tƣớng Chính phủ ra Quyết định; số lƣợng nhân sự trong biên chế nhà nƣớc do 

UBND tỉnh chủ quản quy định và trả lƣơng. 

- Phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phƣơng và nhu cầu học 

tập của ngƣời dân địa phƣơng. 

- Trƣờng hoạt động theo mô hình đa cấp, đa ngành, đa nghề. 

- Hầu hết SV của trƣờng là ngƣời dân địa phƣơng.  

- Chịu sự quản lí nhà nƣớc của Bộ GD&ĐT về chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch và chính sách phát triển giáo dục, tiêu chuẩn GV, mục tiêu, nội dung, chƣơng 

trình, kế hoạch và phƣơng pháp đào tạo; tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, 

công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ và quản lí chất lƣợng đào tạo. 

- Trƣờng chỉ đƣợc Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng cơ bản, 

không đƣợc Bộ GD&ĐT hỗ trợ kinh phí, không đƣợc đăng ký tuyển chọn các 

nhiệm vụ NCKH của Bộ GD&ĐT nhƣng do Bộ GD&ĐT quản lí về học thuật (mở 

mã ngành đào tạo, các quy định liên quan đến đào tạo, tuyển sinh…). 

- Trƣờng phải đảm bảo hoặc hƣớng đến các điều kiện đảm bảo cho kiểm 

định chất lƣợng cơ sở GDĐH theo Bộ tiêu chuẩn chung của Bộ GD&ĐT nhƣ các 

trƣờng ĐH trực thuộc Bộ. 
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Từ những nghiên cứu trên và qua thực tiễn, theo tác giả: Trường ĐHĐP là 

trường ĐH đa cấp, đa ngành; trực thuộc chính quyền địa phương, do địa phương 

đề nghị thành lập, cấp một phần kinh phí để hoạt động, chịu sự quản lí của chính 

quyền địa phương về hành chính, của Bộ GD&ĐT về học thuật (thẩm định chương 

trình đào tạo, mã ngành đào tạo, chỉ tiêu, điều kiện tuyển sinh…); đào tạo và cung 

cấp NNL tại chỗ có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương 

nói riêng, cả nước nói chung và đào tạo theo nhu cầu học tập của người dân địa 

phương; là cầu nối trọng yếu giữa chính quyền và cộng đ ng để xây dựng xã hội 

học tập ở địa phương. 

1.3.3. Giảng viên và đội ngũ giảng viên các trường ĐHĐP 

1.3.3.1. Giảng viên 

Theo điều 70, Luật Giáo dục 2005, khái niệm “Nhà giáo” đƣợc hiểu nhƣ sau:  

- Nhà giáo là ngƣời làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trƣờng hoặc 

các cơ sở giáo dục khác. 

- Nhà giáo phải có tiêu chuẩn sau: a) phẩm chất, đạo đức, tƣ tƣởng tốt. b) đạt 

trình độ chất lƣợng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu 

nghề nghiệp; d) Lí lịch bản thân rõ ràng. 

- Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục nghề nghiệp gọi là giáo viên, ở cơ sở GDĐH đƣợc gọi là Giảng viên. 

Theo UNESCO “Giảng viên bao gồm tất cả những ngƣời làm việc ở trƣờng 

ĐH hoặc các chƣơng trình đào tạo ĐH; thực hiện công việc giảng dạy và/hoặc thực 

hiện hoạt động và/hoặc nghiên cứu và/hoặc cung cấp dịch vụ đào tạo cho sinh viên 

hoặc cho cộng đồng nói chung”. [165] 

Theo Điều 54, khoản 1, 2, 3 của Luật GDĐH năm 2012 quy định về tiêu 

chuẩn lựa chọn GV trong cơ sở GDĐH, GV trong cơ sở GDĐH phải là ngƣời có 

thân nhân rõ ràng, có phẩm chất, đạo đức tốt, có sức khỏe theo yêu cầu nghề 

nghiệp…, trình độ chuẩn của chức danh GV GVĐH là thạc sĩ trở lên.”. Điều 24 của 

Điều lệ trƣờng ĐH 2010 quy định: GV phải “Có phẩm chất, đạo đức tƣ tƣởng tốt; 

Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm; Có 

bằng ThS trở lên đối với GV dạy các môn lí thuyết của chƣơng trình GDĐH; có 

bằng TS đối với GV giảng dạy và hƣớng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các 

chƣơng trình đào tạo ThS và TS; Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu 

công việc; Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp và Lí lịch bản thân rõ ràng”. 
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Về quyền và nghĩa vụ của GV trong học tập và n ng cao trình độ, Điều 15, 

Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất 

lƣợng giáo dục; Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gƣơng tốt cho 

ngƣời học; Nhà nƣớc tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo; có chính sách sử dụng, 

đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực 

hiện vai trò và trách nhiệm của mình, giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng 

nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học. Điều 55, khoản 3 của Luật GDĐH 2012 nêu: GV 

đƣợc “định kỳ học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ và phƣơng pháp giảng dạy.”.  

Nhƣ vậy, có thể khái quát, Giảng viên là các viên chức thực hiện công tác 

giảng dạy, NCKH và các hoạt động liên quan; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

được nhà nước, cơ sở GDĐH nơi họ làm việc quy định và được trả lương, hưởng 

các phúc lợi xã hội, được xã hội tôn vinh và được pháp luật bảo vệ. 

1.3.3.2. ĐNGV và ĐNGV các trường ĐHĐP 

 “Đội ngũ giáo viên là tập hợp những ngƣời đảm nhận công tác giáo dục và 

dạy học có đủ tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn và nghiệp vụ quy định” [104]. Vậy, 

ĐNGV là tập hợp các GV công tác trong một cơ sở GDĐH, cùng thực hiện chức 

năng và nhiệm vụ nghề nghiệp nhƣ nhau. 

ĐNGV có những đặc điểm sau: [dẫn theo 26, tr. 21] 

- Những thành viên trong đội ngũ đã đƣợc tuyển chọn tƣơng ứng với một hệ 

thống các tiêu chí về tƣ tƣởng, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng 

lực nghề nghiệp; 

- Các thành viên đƣợc liên kết với nhau trên cơ sở thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ, chức năng mà Nhà nƣớc đã giao phó đối với hoạt động đào tạo ở ĐH; 

- Mỗi thành viên, mỗi bộ phận của đội ngũ thực hiện những chức trách và 

nhiệm vụ chuyên biệt tùy thuộc vào vị trí và đặc điểm của môi trƣờng hoạt động, 

song đều chịu sự quản lí thống nhất về thể chế, về tổ chức, về chuyên môn theo quy 

định của Nhà nƣớc; 

- ĐNGV hoạt động trong môi trƣờng đào tạo nhằm hình thành nhân cách 

nghề nghiệp cho đối tƣợng đào tạo (ngƣời học), vì thế nó mang đậm sắc thái văn 

hóa sƣ phạm trong các mối quan hệ giữa thầy với thầy, giữa thầy với trò, giữa nhà 

trƣờng với xã hội.  
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ĐNGV ĐHĐP là tập hợp các GV công tác tại các trường ĐHĐP, cùng thực 

hiện chức năng và nhiệm vụ nghề nghiệp như GV các trường ĐH khác nhưng chủ 

yếu phục vụ đào tạo NNL cho địa phương. 

Nhân lực trong đào tạo ĐH nói chung, đào tạo tại các trƣờng ĐHĐP chính là 

đội ngũ cán bộ và GV, trong đó ĐNGV là lực lƣợng chiếm đa số. Đây là lực lƣợng 

quyết định sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là lực lƣợng biến các 

mục tiêu giáo dục thành hiện thực, quyết định chất lƣợng đào tạo và thƣơng hiệu 

của trƣờng ĐH, đặc biệt là các trƣờng ĐHĐP. 

1.3.4. Các nội dung quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP theo tiếp cận quản lí 

NNL 

Nếu "Quản lí là hoạt động hay tác động có định hƣớng, có chủ đích của chủ 

thế quản lí (ngƣời quản lí) đến khách thể quản lí (ngƣời bị quản lí) trong một tổ chức 

nhằm là cho tổ chức vận hành và đạt đƣợc mục đích của tổ chức” thì quản lí ĐNGV 

là hoạt động quản lí có định hƣớng, có chủ đích của nhà quản lí đến ĐNGV trong cơ 

sở giáo dục nhằm phát triển ĐNGV cả về cơ cấu, số lƣợng, chất lƣợng để đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trƣờng, nhằm giúp nhà trƣờng hoàn thành tốt nhiệm vụ 

đào tạo và phát triển bền vững.  

Cùng với chức năng, nhiệm vụ của trƣờng ĐHĐP đã đƣợc trình bày ở những 

phần trên, Sơ đồ 1.5 trình bày tóm tắt nội dung quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP theo tiếp 

cận quản lí NNL. Theo đó, các hoạt động quản lí nhƣ: kế hoạch hóa ĐNGV, tuyển 

chọn, sử dụng, đào tạo và bồi dƣỡng, đánh giá, tạo động lực cho ĐNGV phải đƣợc gắn 

kết chặt chẽ với mục đích và chiến lƣợc phát triển của nhà trƣờng và địa phƣơng:  

- Kế hoạch hóa ĐNGV phải dựa trên chiến lƣợc phát triển của nhà trƣờng và 

địa phƣơng. 

- Tạo động lực làm việc cho ĐNGV thông qua các chính sách phù hợp với 

điều kiện thực tiễn địa phƣơng để làm tốt công tác tuyển chọn, sử dụng, đánh giá, 

đào tạo và bồi dƣỡng ĐNGV, vì vậy nó tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nội 

dung quản lí khác. 
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Hình 1.5.  Mô hình quản lí ĐNGV ĐHĐP theo tiếp cận quản lí NNL 

- Các giải pháp quản lí về tạo động lực để phát triển ĐNGV thông qua việc 

xây dựng môi trƣờng làm việc, môi trƣờng pháp lí, ban hành và thực thi các chính 

sách đãi ngộ đối với ĐNGV cũng hƣớng đến đạt mục tiêu của tổ chức, hỗ trợ thực 

hiện tốt các nội dung khác.  

- Các hoạt động này có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau và đều phải chịu sự chi 

phối của mục tiêu, định hƣớng phát triển của nhà trƣờng và là một quá trình liên 

tục: sau một chu kỳ, ĐNGV lại đƣợc đánh giá lại xem đã, đang đáp ứng đƣợc mục 

tiêu, kế hoạch phát triển của nhà trƣờng hay chƣa và một chu trình lập kế hoạch mới 

lại bắt đầu. 

1.3.4.1. Kế hoạch hóa ĐNGV 

a. Kế hoạch hóa 

QUẢN LÍ ĐNGV ĐHĐP 

THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC 

Chiến lƣợc phát triển  

của nhà trƣờng và địa phƣơng 

Kế hoạch hóa ĐNGV 

 

Tuyển dụng GV 

 

Sử dụng GV 

Tạo động lực làm việc 

cho ĐNGV 

-Chính sách liên quan 

đến lƣơng, thƣởng, phạt 

- Chính sách liên quan 

đến đào tạo, bồi dƣỡng 

- Tạo môi trƣờng làm 

việc, nghiên cứu… 

 

 

Đánh giá GV 

Đào tạo và Bồi dƣỡng GV 
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“Lập kế hoạch hay kế hoạch hóa là quá trình xác định các mục tiêu và cách 

thức để hoàn thành các mục tiêu đó (Planing is the process of setting objectives and 

determining what should be done to accomplish them), là khâu quan trọng nhất 

trong quá trình quản lí, tạo thảnh một đƣờng ray vững chắc (solid platform) cho các 

chức năng quản lí khác (tổ chức - organizing; leading - chỉ đạo; controling - kiểm 

tra và đánh giá - controlling). Trong kế hoạch hóa cần phải chú ý đến mục tiêu 

(objectives) và mục đích (goal) để xác định đƣợc kết quả cụ thểvà mục tiêu quan 

trọng mong muốn đạt đƣợc”. [159, tr. 178). 

Quá trình lập kế hoạch của một tổ chức gồm 5 bƣớc: Xác định mục tiêu 

(define your objectives); Xác định tình trạng của tổ chức hiện tại qua các mục đích 

(Determine where you stand vis-à-vis objecties); Xác định những ƣu tiên trong 

tƣơng lai (Develop premises regarding future condition); Phân tích sự thay đổi và 

đƣa ra kế hoạch (Analyze alternatives and make a plan); Thực hiện kế hoạch và 

đánh giá kết quả  (Implement the plan and evaluate results). 

Kế hoạch hóa là một quá trình liên tục (ongoing) đƣợc thực hiện trong mối 

liên quan với các yêu cầu đòi hỏi khác. Stephen R.Covey chỉ ra rằng, một kế hoạch 

đƣợc lập tốt sẽ giúp cho nhà quản lí: đảm bảo rằng những thứ quan trọng nhất thì 

đƣợc quan tâm nhất (Priority oriented), đi đúng hƣớng (Action oriented: keeping a 

results-driven sense of direction); đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực đều đƣợc sử 

dụng để đạt đƣợc ƣu điểm tốt nhất (Advantage oriented-all resourse are used to best 

advantage), tính đến các vấn đề nảy sinh và nắm bắt các cơ hội để có thể giải quyết 

chúng một cách tốt nhất (Change oriented). Với những nhu cầu, thời điểm, điều 

kiện khác nhau yêu cầu phải có các loại kế hoạch khác nhau: Kế hoạch ngắn hạn và 

dài hạn (Long-range and short-range plans), Kế hoạch chiến lƣợc (Strategic Plans), 

Kế hoạch chiến thuật (Tactical plans) hay Kế hoạch hành động (Operational plans). 

Để lập kế hoạch hiệu quả, nhà quản lí cần sử dụng nhiều công cụ và thủ 

thuật khác nhau như: Dự báo (Forecasting), Lập kế hoạch dự phòng (Contingency 

planning), Lập kế hoạch kịch bản (Scenario planning), Đối chiếu (benchmarking). 

Có một đội ngũ chuyên gia lập kế hoạch giỏi (staff planners) luôn là mong 

mỏi của bất kỳ nhà quản lí nào. Họ là các chuyên gia trong tất cả các bƣớc của lập 

kế hoạch cũng nhƣ sử dụng các công cụ và các thủ thuật để lập kế hoạch, sẽ giúp 

định hƣớng và đƣa ra một hệ thống các nhiệm vụ trong kế hoạch. 
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Một điều hết sức quan trọng đó là, nếu kế hoạch đƣợc lập ra nhƣng không 

cam kết thực hiện kế hoạch thì dù kế hoạch có tốt đến đâu cũng không hiệu quả. 

b. Kế hoạch hóa ĐNGV 

Kế hoạch hóa ĐNGV là một quá trình đề ra mục tiêu về ĐNGV và các biện 

pháp thực hiện để đảm bảo đủ số lƣợng, chất lƣợng, cơ cấu ĐNGV đáp ứng nhu cầu 

của nhà trƣờng và đảm bảo việc bố trí sử dụng ĐNGV có hiệu quả. Tiến trình lập kế 

hoạch QL ĐNGV có thể xây dựng thành các bƣớc nhƣ sau:  

Bƣớc 1. Xác định mục tiêu kế hoạch hóa ĐNGV, gồm: Xác định nhiệm vụ 

ƣu tiên trong sự phát triển của nhà trƣờng trong từng thời kỳ (ngắn hạn, trung hạn, 

dài hạn) liên quan đến quy mô tuyển sinh, ngành nghề sẽ đào tạo, bậc học (ĐH, 

ThS, TS), hƣớng nghiên cứu…; Xác định rõ mục tiêu kế hoạch hóa ĐNGV của nhà 

trƣờng trong kế hoạch trung hạn hay dài hạn; Xác định tình trạng ĐNGV hiện tại về 

cơ cấu, số lƣợng và chất lƣợng; Xác định thế mạnh hiện nay của nhà trƣờng và thế 

mạnh cũng nhƣ điểm yếu của ĐNGV nhà trƣờng hiện nay.  

Bƣớc 2. Đề xuất phƣơng án, gồm: Căn cứ vào các nội dung trên và đƣa ra kế 

hoạch quy hoạch ĐNGV; Phân tích và thiết kế công việc của GV dựa trên năng lực 

hiện tại và mô tả đƣợc khung năng lực vị trí của từng GV trong nhà trƣờng trong 

phạm vi thời gian cụ thể; Đề xuất các biện pháp thực hiện quy hoạch; Căn cứ tính 

hình phát triển của nhà trƣờng, của địa phƣơng, xác định những nội dung cần ƣu 

tiên. Liệt kê và đánh giá đƣợc những thay đổi có thể xẩy ra và đƣa ra các phƣơng án 

thay thế.  

Bƣớc 3. Thực hiện và đánh giá công tác kế hoạch hóa ĐNGV, gồm: Lập kế 

hoạch tuyển dụng GV theo từng năm, từng giai đoạn cụ thể; Lập kế hoạch sử dụng, 

điều chuyển ĐNGV; Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại ĐNGV phù hợp theo chuyên 

ngành, theo năm công tác của GV và theo nhu cầu của nhà trƣờng; Lấy ý kiến đánh 

giá, góp ý, bổ sung kế hoạch hóa ĐNGV trƣớc tập thể ban lãnh đạo nhà trƣờng và 

các đơn vị trực thuộc. Kế hoạch phải đƣợc thông qua đến tận GV và có ý kiến phản 

hồi từ GV; Phê duyệt kế hoạch và ký cam kết thực hiện.  

Một số điểm cần lưu ý trong kế hoạch hóa ĐNGV: 

- Công tác kế hoạch hóa ĐNGV của mỗi trƣờng phải bám sát kế hoạch và 

mục tiêu phát triển của nhà trƣờng và cần phải đƣợc tiến hành trên cả 3 yếu tố: về 

số lƣợng, cơ cấu và chất lƣợng đội ngũ. Quy hoạch về số lƣợng ĐNGV sẽ giúp nhà 

trƣờng đảm bảo duy trì đủ, ổn định số lƣợng ĐNGV; đảm bảo số lƣợng SV trên GV 



 

 

34 

theo quy định; đảm bảo cho GV hoàn thành đƣợc nhiệm vụ giảng dạy và tạo điều 

kiện cho GV có thời gian tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; đảm bảo cho việc sử dụng hợp lí và hiệu quả, đồng thời phát huy tối đa 

khả năng của ĐNGV. Quy hoạch về mặt cơ cấu sẽ giúp tạo ra sự đồng bộ và cân đối 

ĐNGV trong nhà trƣờng thể hiện ở các mặt độ tuổi, giới tính, trình độ, ngành nghề. 

Vì vậy, hằng năm các trƣờng cần rà roát lại kỹ cơ cấu GV hiện có của nhà trƣờng để 

có hƣớng giải quyết kịp thời. Một trong những vấn đề mà rất nhiều trƣờng ĐH có 

thể gặp phải đó là không làm tốt công tác quy hoạch về trình độ và về chuyên môn 

đào tạo. Cơ sở giáo dục nào làm tốt quy hoạch về chuyên môn đào tạo thì lộ trình 

mở các mã ngành đào tạo các cấp học nhƣ ThS, TS sẽ hết sức thuận lợi. Quy hoạch 

về chất lƣợng ĐNGV là nhằm đảm bảo cho ĐNGV có trình độ, năng lực, phẩm chất 

theo quy định và đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục đề ra; đảm bảo đƣợc tính liên tục, 

không bị hụt hẫng về chất lƣợng ĐNGV. 

- GV là đội ngũ quyết định sự thành công hay thất bại của nhà trƣờng. Trong 

quá trình lập kế hoạch, phải sử dụng cả kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch chiến 

lƣợc và kế hoạch chiến thuật để phù hợp với tình hình và những thay đổi của thực tiễn. 

- Dự báo chỉ là phƣơng tiện hỗ trợ lập kế hoạch, chứ không thay thế việc lập 

kế hoạch. 

- Cần phải có kế hoạch dự phòng và cụ thể bằng các kế hoạch kịch bản để 

bảo đảm tính hiệu quả và linh hoạt của công tác kế hoạch hóa. 

- Đối chiếu ngoài là một thủ thuật cần thiết trong kế hoạch hóa ĐNGV: những 

kinh nghiệm hay của các trƣờng khác cần thiết phải đƣợc tham khảo và học tập. 

- Không coi nhẹ đội ngũ làm công tác kế hoạch hóa nói chung, kế hoạch hóa 

ĐNGV ở các trƣờng ĐH. Cần giao việc kế hoạch hóa ĐNGV cho những nhà quản lí 

sâu về lí luận và vững về kinh nghiệm thực tiễn.  

1.3.3.2. Tuyển dụng (Tuyển mộ và tuyển chọn) giảng viên 

Tuyển mộ và tuyển chọn (Recruiting and Selection) là một bộ phận quan 

trọng trong mô hình chung về quản lí NNL [149, tr. 271] đƣợc Robert Kreitner đƣa 

ra nhằm mục đích xác định và giải quyết các vấn đề NNL của tổ chức cùng với 

đánh giá việc thực hiện công việc (Performance appraisal) và Đào tạo (Training). 

a. Tuyển mộ 

Tuyển mộ là quá trình thu hút các ứng viên nộp hồ sơ cho một vị trí nào đó 
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của tổ chức (Recruitment is a process of attacting candidates towards a job in an 

organization). Tuyển mộ có 2 mục đích: Thu hút những ứng viên tiềm năng và để 

những ứng viên không đủ năng lực tự loại mình ra khỏi các vị trí cần tuyển. Đó là 

một quá trình có 2 chiều: tổ chức đi tìm các ứng viên tiềm năng còn các ứng viên lại 

đang đi tìm những cơ hội việc làm tiềm năng. 

Quá trình tuyển mộ gồm: Xác định vị trí cần tuyển (Vacant or New position 

occurs) gồm: số lƣợng, cơ cấu, tiêu chí tuyển chọn, khung năng lực cho vị trí cần 

tuyển dụng, Sàng lọc ứng viên bằng phƣơng pháp tuyển mộ trong và ngoài 

(Generate candidate pool via internal or external recruitment method), Đánh giá ứng 

viên qua vòng sơ khảo (Evaluate Candidates via Selection Process), Chọn ứng viên 

(Impress Candidate), Gửi lời mời tham gia vòng tiếp theo (Make offer). 

Có các nguồn tuyển mộ sau đây: Đăng tuyển mộ (Job Posting and Bidding); 

Giới thiệu bởi ngƣời đã hoặc đang làm việc ở đó (Employee Referrals); Nhân viên 

cũ hoặc các ứng viên đã từng bị loại (Re-recruiting former Employees and 

Applicants); Cơ sở dữ liệu tuyển dụng nội bộ (Internal Recruiting Data base). 

Tuyển mộ bên trong là tuyển từ trong nội bộ tổ chức, một cá nhân có thể 

đang làm ở một vị trí này nhƣng khi có thông tin tuyển dụng lại đăng ký tuyển mộ 

để sang một vị trí khác phù hợp hơn. Tuyển mộ bên ngoài là từ nguồn ngoài tổ 

chức: đó có thể là các trƣờng ĐH và cao đẳng, các tổ chức lao động, các trung tâm 

việc làm, các phƣơng tiện truyền thông (Media Sources). Tuyển mộ bên ngoài có 

một số đặc điểm sau: Nguồn tuyển dụng dồi dào, rẻ hơn và nhanh hơn đào tạo từ 

đầu; nguồn tuyển đƣợc đào tạo chuyên nghiệp (professionals); mang đến bầu không 

khí mới, cách nghĩ mới đối với tổ chức… Trong khi đó, tuyển mộ bên trong có thể 

sẽ không lựa chọn đƣợc đúng ngƣời phù hợp với công việc hoặc tổ chức; có thể gây 

ra những vấn đề đạo đức cho nội bộ nếu ứng viên không đƣợc lựa chọn; cần thời 

gian sát hạch nhiều hơn (longer adjustment) và ứng viên biết quá rõ về tổ chức. 

Kết quả nghiên cứu về tìm kiếm việc làm ở Bảng 1.1 đã đƣa ra những con số 

hết sức thú vị. Trong 5 loại hình đƣợc sử dụng nhiều nhất để tìm kiếm việc làm: các 

website của các công ty cần tuyển ngƣời, các website nói chung, quảng cáo rao vặt, 

giới thiệu, văn phòng tìm việc thì loại hình website công ty đƣợc lựa chọn nhiều 

nhất nhƣng lại ít tìm đƣợc việc nhất; loại hình giới thiệu không nhiều ngƣời lựa 

chọn nhƣng tỉ lệ thành công lại cao nhất. 
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Bảng 1.1. Phân loại loại hình tìm việc và tìm được việc  

(How diverse Candidate Search for and find jobs) 

5 công cụ tìm kiếm đƣợc ƣa chuộng nhất 

(Top 5 Search Methods) 
Tỉ lệ 

1. Trang Web của công ty (Corporate Web site) 70% 

2. Các trang tìm việc chung (General job listing sites) 67 

3. Quảng cáo, rao vặt (Classified ads) 53 

4. Giới thiệu (Referals) 52 

5. Văn phòng tìm việc (Headhunter/agencies) 35 

5 công cụ tìm kiếm hiệu quả nhất 

Top 5 ways Candidate Found Jobs 

 

1. Trang Web của công ty (Corporate Web site) 6 % 

2. Các trang tìm việc chung (General job listing sites) 17 

3. Quảng cáo, rao vặt (Classified ads) 15 

4. Giới thiệu (Referals) 25 

5. Văn phòng tìm việc (Headhunter/agencies) 17 

(Ngu n: HR Magazine by Ruth Thaler - Carter. Copyright 2001 by Society 

for Human Resourse Management  (dẫn theo 159 tr. 275) 

b. Tuyển chọn 

Tuyển chọn là quá trình thuê đƣợc đúng ngƣời cho đúng công việc đúng thời 

điểm và đúng giá và đƣợc tiến hành sau quá trình tuyển mộ (selection is a process 

of hiring right person for a right job at a right time at a right cost. Selection follows 

recruitment) hay là quá trình lựa chọn những ngƣời có năng lực có thể phù hợp với 

vị trí trong tổ chức.   

Những tiêu chí tuyển chọn cơ bản gồm: Đào tạo chính quy (Forrmal 

education), Kinh nghiệm làm việc và các thành tích đã có (Experience and Past 

Performance), Điều kiện về sức khỏe (Physical Characteristics) và Nhân cách 

(Personality Characteristics). Phƣơng pháp thƣờng dùng để tuyển chọn là: Làm bài 

kiểm tra (Testing), Xét chọn dựa trên các thông tin liên quan (Gathering 

Information) nhƣ: Tờ khai, tiểu sử, kinh nghiệm, thành tích đã có… và kênh tham 

khảo khác (reference checking) qua liên lạc với lãnh đạo trƣớc đây, giáo viên giảng 
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dạy hoặc bạn bè và Phỏng vấn (Interviewing). 

Các chuyên gia về NNL thƣờng so sánh quá trình tuyển mộ/sàng lọc 

(recruitment/screening) và lựa chọn (selection) với một cuộc vƣợt rào (a hurdle 

race). Del J.Still (2001) đã đƣa ra một quy trình lựa chọn nhân viên đƣợc viết tắt là 

“PROCEED”: 

Bảng 1.2. Quá trình tuyển chọn nhân viên của Still 

(The Employee Selection Process: Still’s PROCEED Model) 

Giai đoạn 1 

Chuẩn bị (P=PREPARE) 

 

Xác định đội ngũ chuyên môn hiện có (Identify 

existing superior performance) 

Chuẩn bị bản Miêu tả công việc ngắn gọn đƣa 

ra các mong muốn và các đòi hỏi về kỹ năng cụ 

thể cho một công việc. (Create a job description 

for the position) 

Xác định năng lực hoặc các kỹ năng cần thiết 

cho công việc đó (Identify the competencies or 

skills needed to do the job) 

Chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn (Draff 

interview question). 

Giai đoạn 2 

Kiểm tra lại (R=REVIEW) 

Xem xét lại câu hỏi để đảm bảo tính hợp pháp 

và công bằng (Review questions for legality 

and fairness) 

Giai đoạn 3 

Tổ chức (O=ORGANIZE) 

Lựa chọn nhóm phỏng vấn và phƣơng pháp 

phỏng vấn (Select your interview team and 

your method of interviewing) 

Giai đoạn 4 

Thực hiện (C=CONDUCT) 

Phân công vai trò của nhóm và phân chia câu 

hỏi (Assign roles to your team and divide the 

questions). 

Thu thập dữ liệu của ứng viên (Gather data 

from the job candidate) 

Giai đoạn 5 

Đánh giá (E=EVALUATE) 

Xác định sự phù hợp giữa ứng viên và công 

việc (Determine the match between the 

candidate and the job). 
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Giai đoạn 6 

Trao đổi thông tin đánh giá 

(E=EXCHANGE) 

Chia sẻ dữ liệu trong một cuộc họp thảo luận 

(Share data in a disscussion meeting) 

Giai đoạn 7 

Quyết định (D=DECIDE) 

Đƣa ra quyết định cuối cùng, sẽ chọn hay 

không chọn ứng viên nào đó (Make the final 

decision). 

 (Ngu n: Del J, Still, High Impact Hiring: How to Interview and Select 

Outstanding Employees, 2nd edition (dẫn 159, tr. 276) 

c. Tuyển dụng giảng viên 

Tuyển dụng GV bao gồm tuyển mộ và tuyển chọn GV. Tuyển mộ GV là quá 

trình thu hút những ngƣời có khả năng từ nhiều nguồn khác nhau đến đăng kịp nộp 

đơn để đƣợc tham gia tuyển chọn. Quy trình tuyển mộ GV gồm: 

(1) Xác định vị trí GV cần tuyển mộ: Chuẩn bị bản Miêu tả công việc ngắn 

gọn đƣa ra các mong muốn và các đòi hỏi về kỹ năng cụ thể cho một công việc;  

Xác định năng lực hoặc các kỹ năng cần thiết cho công việc đó. (2) Thông báo 

thông tin tuyển dụng bằng các hình thức khác nhau. (3) Thông báo tuyển dụng và 

nhận hồ sơ. (4) Sàng lọc ứng viên thông qua hồ sơ (vòng sơ khảo). (5) Chọn ứng 

viên. (6) Gửi lời mời tham gia vòng tiếp theo. 

Tuyển chọn GV là quá trình xem xét, lựa chọn những ngƣời có đủ các tiêu 

chuẩn làm GV theo yêu cầu vị trí đang cần. Các tiêu chuẩn này căn cứ vào Luật 

Giáo dục vào pháp lệnh công chức nói chung và pháp lệnh công chức ngành giáo 

dục và đào tạo nói riêng, ngoài ra cần căn cứ vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của 

từng nhà trƣờng. 

Công tác tuyển chọn GV đóng vai trò hết sức quan trọng trong quản lí đội 

ngũ. Chính vì vậy, quy trình này phải diễn ra một cách hết sức khoa học, công khai. 

Quy trình đó có thể tiến hành theo các bƣớc sau đây: 

Bảng 1.3. Quy trình tuyển chọn GV (POCEED) 

Bƣớc 1:  

Chuẩn bị (P=PREPARE) 

 

- Thành lập Hội đồng tuyển chọn gồm lãnh đạo nhà 

trƣờng, các đơn vị cần tuyển, các phòng chức năng 

liên quan. 

- Lựa chọn các phƣơng pháp tuyển dụng: viết, phỏng 

vấn và dạy thị phạm. 



 

 

39 

- Chuẩn bị các câu hỏi thi viết hoặc phỏng vấn, nội 

dung giảng dạy… liên quan đến vị trí tuyển chọn. 

- Thẩm định các câu hỏi thi viết hoặc phỏng vấn, nội 

dung yêu cầu giảng dạy… liên quan đến vị trí tuyển 

chọn để đảm bảo tính chính xác và công bằng. 

- Gửi giấy mời cho các ứng viên. 

Bƣớc 2: 

 Tổ chức (O=ORGANIZE) 

 

- Phân công thành viên tham gia tuyển chọn tại các 

ban 

- Họp các ban 

- Bố trí lịch, địa điểm  

Bƣớc 3 Thực hiện 

(C=CONDUCT) 

-Thực hiện các nội dung thi theo lịch 

Bƣớc 4: Đánh giá 

(E=EVALUATE) 

Xác định sự phù hợp giữa ứng viên và vị trí việc làm 

cần tuyển 

Bƣớc 5:  

Trao đổi thông tin đánh giá 

(E=EXCHANGE) 

- Thƣ ký Hội đồng tổng hợp điểm số 

- Họp Hội đồng để trao đổi thông tin đánh giá 

 

Bƣớc 6: Quyết định  

(D=DECIDE) 

Đƣa ra quyết định cuối cùng, sẽ chọn hay không 

chọn ứng viên nào đó  

Để công tác tuyển dụng GV đƣợc tốt cần lƣu ý: Xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng khoa học, tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, thông tin tuyển dụng phải công khai rộng 

rãi, tạo đƣợc nguồn tuyển dụng thông qua các cơ sở đào tạo, thực hiện đúng quy trình 

tuyển dụng một cách công minh và phải giám sát tốt quy trình tuyển dụng... 

1.3.3.3. Sử dụng giảng viên 

a. Sử dụng nhân viên 

Sử dụng nhân viên là phân công công việc của nhân viên đúng sở trƣờng, 

năng lực để họ phát huy đƣợc thế mạnh của bản thân; lựa chọn đƣợc những cấp 

dƣới xuất sắc để bồi dƣỡng, đề bạt vào các chức vụ quản lí hoặc các vị trí cao 

hơn… Ở đây, khái niệm sử dụng đƣợc hiểu theo nghĩa rộng hơn, bao hàm cả việc sử 

dụng (bổ nhiệm) trong hiện tại và cả định hƣớng sử dụng tiếp theo điều động, thăng 

chức, thời gian sử dụng và sự phát triển tiếp theo,…).  

Một trong những vấn đề làm đau đầu các nhà quản lí ngày nay là làm thể nào 
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sử dụng và giữ chân đƣợc những ngƣời giỏi ở lại với tổ chức. Muốn vậy, nhà quản 

lí cần lƣu ý đến những vấn đề nhƣ: Công việc hiện tại đã phù hợp với nhân viên 

chƣa? Mức lƣơng đƣợc trả có tƣơng xứng với năng lực và sự cống hiến cho tổ chức 

của nhân viên hay chƣa? Môi trƣờng làm việc (cơ sở vật chất), quan hệ giữa lãnh 

đạo và nhân viên, giữa nhân viên và nhân viên có tốt không? Cơ hội thăng tiến của 

họ nhƣ thế nào? Chính sách khen thƣởng ra sao?... 

Sử dụng nhân viên là một nghệ thuật của ngƣời quản lí, là chìa khóa của sự 

thành công. Những nhà lãnh đạo khôn ngoan cần phải linh hoạt, uyển chuyển thay 

đổi sự quản lí để phù hợp với từng nhân viên, đặc biệt là nhân viên giỏi. Đây phải là 

một quá trình, bắt đầu từ khi nhân viên vào làm việc chứ không phải chỉ đến khi 

nhân viên nộp đơn thôi việc mới bắt đầu “giữ chân”. 

b. Sử dụng giảng viên 

Sử dụng GV chính là sự sắp xếp, bố trí, đề bạt GV vào các nhiệm vụ, chức 

danh cụ thể nhằm phát huy tối đã khả năng hiện có của GV để hoàn thành đƣợc mục 

tiêu của nhà trƣờng. Ngày nay, sử dụng GV còn bao gồm cả việc thực thi các chính 

sách nhằm giữ chân những GV giỏi ở lại trƣờng công tác hoặc quay lại trƣờng cống 

hiến sau khi đã đi học nâng cao trình độ. 

Đối với quản lí ĐNGV, tuyển chọn GV rất quan trọng, nhƣng việc sử dụng 

GV nhƣ thế nào để họ phát huy hết khả năng, năng lực của họ cho mục đích chung 

của tổ chức là cực kỳ quan trọng. Muốn vậy, phải: Có kế hoạch phân bổ và sử dụng 

GV phù hợp: đảm bảo sự phù hợp giữa năng lực và vị trí công việc; Phân công 

nhiệm vụ giảng dạy đúng chuyên môn, đúng vị trí; Phát hiện GV giỏi để phát triển 

sở trƣờng chuyên môn, đề bạt, giao chức vụ quản lí; Thực hiện đúng quy định về 

giao việc, đánh giá GV theo nhiệm vụ GV; Thực hiện điều động, luân chuyển vị trí 

quản lí, giảng dạy… đối với GV; Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát và đảm bảo 

GV thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

Công tác quản lí sử dụng ĐNGV thƣờng gắn bó cơ hữu với các thành tố khác 

trong hoạt động quản lí GV nhƣ: tuyển chọn, đào tạo, bồi dƣỡng và tạo môi trƣờng 

phát triển (chính sách, chế độ đãi ngộ…). 

1.3.3.4. Đánh giá giảng viên 

a. Đánh giá nhân viên 

Đánh giá (appraisal) là hoạt động đƣa ra nhận xét (feedback) đối với nhân viên 

của các nhà quản lý. Đánh giá có nhiều mục đích: để tăng lƣơng, thăng chức, phát triển 
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nghề nghiệp hoặc là để có kế hoạch đào tạo chuyên môn trên 3 tiêu chí: việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn, hành vi và tố chất (task measurements, behaviors and traits). 

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ là đánh giá về chất lƣợng và về hiệu quả công việc. 

Đánh giá hành vi bao gồm đánh giá việc có mặt (attendance), đi chậm (tardiness), thời 

gian nộp báo cáo…Đánh giá về tố chất là tiêu chí khó đánh giá nhất và cũng mang tính 

chủ quan nhất, bao gồm: thái độ (attitude), sự phụ thuộc (dependability) tính tiên phong 

hay tính trung thực trong công việc. Theo một khảo sát của Kery Sulkowwicz (2007), 

thì “hơn 70% nhà quản lí thừa nhận rằng họ thƣờng đƣa ra những nhận xét khắc nghiệt 

đối với các nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ”.  

Để thực hiện đánh giá tốt có 2 yếu tố quan trọng cần phải quan tâm là tính 

pháp lí và các thủ thuật để đánh giá (Appraisal Techniques). Muốn vậy, các tiêu chí 

đánh giá cần đƣợc xây dựng một cách có hệ thống và đảm bảo tính pháp lí. 

Các nhà khoa học Mỹ khẳng định rằng, hệ thống đánh giá (Appraisal system) 

sẽ thành công nếu đảm bảo đƣợc 4 yếu tố: Hồ sơ phân tích công việc (A job analysis) 

đƣợc sử dụng để xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá; Hệ thống đánh giá phải hƣớng 

vào hành vi, không hƣớng tới tố chất (behavior-oriented, not trait-oriented); Những 

ngƣời làm công tác đánh giá (evaluators) phải tuân thủ các hƣớng dẫn cụ thể đã đƣợc 

thông qua (specific written instructions) trong quá trình đánh giá; Ngƣời đánh giá 

thảo luận kết quả đánh giá với ngƣời đƣợc đánh giá (with the ratees). 

Bảng 1.4. Một số thành tố của đánh giá tốt  

(Elements of a Good Performance Appraisal) 

TT Các thành tố 

1 Mục tiêu đánh giá đƣợc ngƣời quản lí và nhân viên thực hiện tại thời điểm đánh 

giá cuối cùng 

2 Danh sách các kỹ năng, năng lực cụ thể đƣợc đo lƣờng có minh chứng cụ thể  

3 Quy mô xếp hạng (Rating scale) phù hợp với tổ chức 

4 Nhân viên đƣợc tự đánh giá 

5 Cấp trên đánh giá 

6 Cấp trên đƣa ra những nhận xét cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên 

7 Đƣa ra những gợi ý cho nhân viên phát triển 

8 Đƣa ra mục tiêu cho lần đánh giá sau. 

(Ngu n: HR Magazin by Carle Johnson, Copyright 2001 by Society for 

Human Resource Management (SHRM). Reproduced with permission of Society for 

Human Resourse Management in the forrmat Texbook) [dẫn theo 149, tr. 284]  
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Những thủ thuật đánh giá thƣờng dùng: Đánh giá dự trên mục tiêu (Goal 

setting), Đánh giá theo thang bậc (Graphic rating scales), Đánh giá xếp hạng/so 

sánh (Ranking/comparisons) và Đánh giá nhiều chiều (Multirater appraisals) 

Đánh giá nhiều chiều là hình thức đánh giá những mặt khác nhau của một cá 

nhân và đƣợc nhiều ngƣời cùng tham gia vào quá trình đánh giá với phƣơng châm: 

“hai hoặc nhiều ngƣời sẽ công tâm hơn một ngƣời” (two or more heads are less 

biased than one). Một cách tiếp cận (approach) ngày nay đang đƣợc sử dụng đó là 

đánh giá theo hình thức 360 độ (360 degree-review). Theo đó, mỗi một nhân viên 

đƣợc đánh giá bởi nhà quản lí và các cấp dƣới của anh ta, đồng nghiệp (boss, peers 

and subodinates) hoặc bất kỳ ai có liên quan đến công việc của nhân viên. Việc sử 

dụng cách tiếp cận này đƣợc xem nhƣ là một công cụ để đƣa ra một kết quả tổng 

hợp. Tuy nhiên, ta thấy cách đánh giá này hiệu quả hơn đối với những nền văn hóa 

mang tính cá thể (individualistic “me”) hơn là ở nền văn hóa mang tính tập thể 

(collectivist “we”). Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, đây sẽ là cách tiếp cận mới 

và đƣợc sử dụng nhiều hơn hiện nay. 

Trong đánh giá cần lƣu ý: 

- Những nhận xét đƣa ra trong quá trình đánh giá, cho dù đó là những nhận 

xét tốt hay những điều chƣa làm đƣợc thì đều nhằm một mục đích chung đó là làm 

cho việc thực hiện công việc đƣợc tốt hơn. 

- Nhiều đối tƣợng đƣợc tham gia vào quá trình đánh giá với nhiều hình thức 

khác nhau nhƣ: đánh giá lẫn nhau (peer evaluation), bản thân tự đánh giá (their own 

performance), ngƣời quản lí trực tiếp (immediate subordinates) và các đối tác liên 

quan đến công việc theo cách đánh giá 360 (360-degree evaluation). 

b. Đánh giá giảng viên 

Đánh giá GV là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của GV trong tƣơng quan 

với các mục tiêu và tiêu chuẩn của tổ chức. Việc đánh giá phải dựa trên nguyên tắc 

thúc đẩy quản lí GV tốt hơn. Một số nội dung liên quan đến quản lí đánh giá GV 

bao gồm: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá theo vị trí việc làm, chức danh GV 

đúng quy định của nhà nƣớc và nhà trƣờng; Xây dựng quy trình đánh giá khoa học; 

theo nguyên tắc thúc đẩy quản lí GV tốt hơn; Thực hiện đúng quy trình đánh giá đã 

đƣợc ban hành, đặc biệt, không đƣợc bỏ qua khâu theo dõi kiểm tra, đánh giá thực 

hiện quy trình; Huy động nhiều lực lƣợng tham gia đánh giá; Kết quả đánh giá phải 

đƣợc thông báo cho GV biết. 
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Việc đánh giá GV có nhiều hình thức và tại các thời điểm khác nhau: Cán bộ 

quản lí đánh giá GV, Đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau, Cá nhân tự đánh giá, Sinh viên 

đánh giá GV, Đánh giá tổng hợp nhiều chiều (360 độ). Đánh giá dựa trên mục tiêu 

công việc đã đề ra và để xếp hạng... Tùy vào mục đích đánh giá mà nhà quản lí lựa 

chọn thủ thuật phù hợp. Các kết quả đánh giá đƣợc thảo luận sẽ giúp GVcải thiện 

việc thực hiện công việc; đồng thời, đƣợc cung cấp đến bộ phận quản lí, lƣu giữ trong 

hồ sơ GV, làm cơ sở để ra quyết định về nhân sự có liên quan đến công việc của GV. 

1.3.3.5. Đào tạo và b i dưỡng giảng viên 

  a. Đào tạo nhân viên 

“Đào tạo (training) là quá trình thay đổi hành vi hoặc thái độ của nhân viên 

bằng các hoạt động trải nghiệm có hƣớng dẫn” (training is the process of changing 

employee behavior and/or attitudes through some type of guided experience. [149, 

tr. 286]. Việc đào tạo đƣợc tập trung vào: phƣơng pháp, chƣơng trình đào tạo tốt, sự 

phân biệt giữa kỹ năng và thực tế công việc (factual learning). 

Hiện nay, có 2 phƣơng pháp đào tạo đang đƣợc áp dụng: đào tạo trong và 

đào tạo ngoài công việc. Đào tạo trong công việc là đào tạo trực tiếp tại nơi làm 

việc; ngƣời học sẽ đƣợc học những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc thông 

qua thực tế và thƣờng là dƣới sự hƣớng dẫn của những ngƣời lao động lành nghề 

hơn. Đào tạo trong công việc bao gồm: đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc; theo 

kiểu học nghề, kèm cặp và chỉ bảo; luân chuyển và thuyên chuyển công việc. Đào 

tạo ngoài công việc là phƣơng pháp đào tạo mà ngƣời học đƣợc tách khỏi công việc 

thực tế, bao gồm các phƣơng pháp: Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp; cử đi học ở 

các trƣờng chính quy; nghe bài giảng, tham gia hội nghị hoặc hội thảo; đào tạo theo 

chƣơng trình hóa với sự giúp đỡ của máy tính; đào tạo theo phƣơng thức từ xa; đào 

tạo theo kiểu phòng thí nghiệm hay là mô hình hóa hành vi. 

Đào tạo nhân viên nhằm đáp ứng thực tiễn và yêu cầu công việc của một tổ 

chức. Nội dung, sự ƣu tiên trong đào tạo của mỗi đơn vị là khác nhau và vì vậy, 

hình thức đào tạo cũng khác nhau. 

  b. Đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên 

Đào tạo và bồi dƣỡng GV liên quan đến nâng cao kỹ năng đã có của GV, 

nhằm hình thành hệ thống kiến thức, năng lực sƣ phạm, thái độ nghề nghiệp theo 

những tiêu chuẩn nghề nghiệp, chuẩn năng lực đã quy định và theo định hƣớng phát 

triển của trƣờng. 
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Đào tạo và bồi dƣỡng GV bao gồm các nội dung: trình độ chuyên môn, 

phƣơng pháp giảng dạy và kỹ năng nghề nghiệp, phƣơng pháp NCKH, ứng dụng 

kết quả nghiên cứu… 

Các hình thức đào tạo GV bao gồm: đào tạo tại chỗ (tập sự) hoặc gửi đi đào 

tạo. Các hình thức bồi dƣỡng GV thƣờng là: tập trung, không tập trung, bồi dƣỡng 

thƣờng xuyên theo chu kỳ; trong giờ, ngoài giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, hội thảo, 

tham quan, đi thực tế… 

Quản lí đào tạo, bồi dƣỡng GV cần bao gồm những nội dung sau đây: 

- Xây dựng và công khai kế hoạch đào tạo GV: xác định rõ mục tiêu, kế 

hoạch, lộ trình đào tạo và bồi dƣỡng GV. 

- Thực hiện đào tạo, bồi dƣỡng GV đúng kế hoạch đề ra. 

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng GV: Cử GV đi đào tạo trong và 

ngoài nƣớc; Đào tạo, bồi dƣỡng tại chỗ; Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học cho 

GV; Tổ chức cho GV đi tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài 

nƣớc; Bồi dƣỡng GV đầu đàn theo chuyên môn hẹp; Bồi dƣỡng về phƣơng pháp 

giảng dạy, NCKH, kỹ năng nghề nghiệp… 

- Giám sát việc thực hiện công tác đào tạo và bồi dƣỡng GV của nhà trƣờng. 

1.3.3.6. Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên 

  a. Tạo động lực cho nhân viên 

Một trong những thách thức nhất hiện nay đối với các nhà lãnh đạo là làm 

thể nào tạo đƣợc động lực làm việc cho nhân viên và năng lƣợng cho tổ chức. Học 

thuyết 2 yếu tố (Herzberg‟s Two-factor Theory) về sự thỏa mãn trong công việc và 

tạo động lực củaHerzberg chia các yếu tố thành 2 nhóm: 

Nhóm 1 bao gồm các yếu tố then chốt để tạo động lực và sự hài lòng trong 

công việc: Thành quả đạt đƣợc (achievement), Sự thừa nhận thành tích 

(Recorgannition), Bản chất công việc (Work itself), Trách nhiệm (Responsibility), 

Sự tiến bộ (Advancement) và Sự thăng tiến (Growth). Đây chính là những nhu cầu 

bản thân của ngƣời lao động. Khi các nhu cầu này đƣợc thỏa mãn thì sẽ tạo đƣợc 

động lƣc cho ngƣời lao động. 

Nhóm 2 bao gồm các yếu tố về môi trƣờng tổ chức làm cho ngƣời lao động 

không thỏa mãn: Các chế độ và chính sách quản trị của tổ chức (Company policy 

and Administration), Sự giám sát công việc (Supervision), Mối quan hệ với ngƣời 
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trực tiếp giám sát/lãnh đạo trực tiếp (Relationship with supervisor), Điều kiện làm 

việc (Work Conditions), Tiền lƣơng (Salary), Các mối quan hệ với đồng nghiệp 

(Relationship with peers), Đời sống cá nhân (Personal life), Quan hệ với cấp dƣới 

(Relationship with subordinates), Địa vị xã hội (status) và Sự an toàn (Security). 

Tạo động lực trong một tổ chức có thể có nhiều cách khác nhau nhƣ: quản lí 

theo mục đích (MBO),  đƣợc công nhận (recognition), vòng tròn chất lƣợng (quality 

circles) hay thực hiện chi trả đa dạng (variable pay plan). Với quản lí theo mục đích, 

nhân viên và nhà quản lí tạo ra các mục tiêu để có thể đạt đƣợc mục tiêu đó. Những 

mục tiêu đó phải có tính đồng thuận cao, khó đạt đƣợc và phải cụ thể. Với công 

nhận, nhân viên tài năng sẽ đƣợc công nhận vì những sự cố gắng không biết mệt 

mỏi của họ. Vòng tròn chất lượng sẽ là cách tốt để nhân viên đƣợc tham gia vào quá 

trình quản lí, tạo động lực làm việc cho họ vì mục tiêu chung của tổ chức. Nhân 

viên đƣợc quyền đƣa ra ý kiến, giải pháp, thảo luận nhóm và đề xuất thực hiện theo 

một chu trình khép kín của các bộ phận. Với thưởng theo các hình thức, các mức 

khác nhau là cách để nhân viên cố gắng trong mọi lĩnh vực của công việc và đƣợc 

trả theo kết quả làm việc của họ trên nguyên tắc nếu đóng góp nhiều thì sẽ đƣợc 

thƣởng nhiều. Thực chất của cách này đó là phân chia các khoản thƣởng ra thành 

các khoản nhỏ, tổng thƣởng của đơn vị không thay đổi.  

Tạo môi trường công việc (worklife) hết sức quan trọng để phát huy năng lực 

và giữ chân nhân viên. Có 2 vấn đề liên quan mà các nhà quản trị đang dành sự ƣu 

tiên trong quản trị nhân lực ngày nay đó là tính linh hoạt (flexibility) và điều kiện 

văn phòng làm việc (accomadation) [149, tr. 389]. Để tạo môi trƣờng làm việc thoải 

mái hơn cho nhân viên, lãnh đạo có thể cho phép họ có thể làm việc bán thời gian, 

toàn thời gian, dành thêm thời gian cho các công việc của riêng họ với điều kiện họ 

hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Tuy nhiên, để quản lí tốt, ngƣời lãnh đạo phải 

hiểu rõ năng lực của nhân viên để giao đúng, đủ khối lƣợng công việc; đồng thời, 

phải có chế độ thƣởng tốt để khuyến khích sự cống hiến của nhân viên đối với tổ 

chức. Trong thời đại hiện nay, văn phòng làm việc hết sức quan trọng để tạo động 

lực cho nhân viên làm việc. Một văn phòng đƣợc trang bị hiện đại và văn minh sẽ là 

điều kiện hấp dẫn để tuyển dụng và giữ chân ngƣời giỏi, đồng thời sẽ tạo cảm hứng 

cho họ làm việc.  

Môi trƣờng nhân văn giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên và nhân 

viên cũng là yếu tố quan trọng giúp nhân viên làm việc tốt. Một nhà lãnh đạo tốt chỉ 
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khi họ xây dựng đƣợc một mối quan hệ tốt và khối đoàn kết của tổ chức. 

Một nghiên cứu của C.G. Springer (2006) [156, tr.8] về động lực làm việc 

của nhân viên cho thấy rằng: khoảng 50% thừa nhận họ chỉ cố gắng làm việc đủ để 

duy trì và giữ chỗ cho công việc của họ. 84% họ có thể làm việc tốt hơn nếu nhƣ 

lãnh đạo muốn họ làm. Động lực chính đáng của tổ chức phụ thuộc và tài lãnh đạo 

và giao tiếp của nhà quản lí (leadership and good communication). Tuy nhiên, nhà 

quản lí cần lƣu ý rằng “Muốn tạo động lực cho ngƣời khác thì phải biết ngƣời ta cần 

cái gì.” (If you want to motivate people, first think about their needs”  [161, tr. 261]. 

b. Tạo động lực làm việc đối với ĐNGV 

Tạo động lực làm việc cho ĐNGV là tạo môi trƣờng pháp lí, môi trƣờng làm 

việc, cơ chế chính sách, các chế độ đãi ngộ để GV yên tâm phát triển và cống hiến 

cho nhà trƣờng, trong đó đãi ngộ là một yếu tố quan trọng giúp GV yên tâm công 

tác và là động lực để thúc đẩy GV hoàn thành nhiệm vụ. 

Việc tạo động lực cho ĐNGV gồm: Tạo ra hành lang pháp lí để GV có thể 

yên tâm thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao; Thực hiện các chính sách liên quan: đảm 

bảo chế độ tiền lƣơng, phụ cấp, tiền thƣởng... kịp thời; chính sách khuyến khích GV 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn, NCKH phục vụ cộng đồng; Xây dựng chính 

sách thu hút và duy trì ĐNGV giỏi: nâng lƣơng, ƣu tiên đào tạo, thăng chức...; Xây 

dựng văn hóa tổ chức trong nhà trƣờng để mọi thành viên tin cậy, chia sẻ lẫn nhau, 

cùng hợp tác để hoàn thành mục tiêu đề ra; Xây dựng chính sách quản lí hành chính 

ĐNGV phù hợp với đặc thù công việc mỗi GV; Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu cho GV; Vận dụng các chính sách KT-XH 

hợp lí góp phần nâng cao đời sống GV... 

1.4. Bối cảnh hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với GV các trƣờng 

ĐHĐP 

1.4.1. Bối cảnh chính trị, kinh tế - xã hội  

Việt Nam, sau 30 năm đổi mới, đã đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa 

lịch sử. Về ngoại giao, Việt Nam đã đƣợc thế giới công nhận là một trong những 

nƣớc có nền chính trị ổn định. Mặc dù chƣa phải là một quốc gia có tiềm lực tài 

chính, quân sự mạnh mẽ nhƣng những đóng góp của Việt Nam vào công việc chung 

của thế giới đã đƣợc cộng đồng quốc tế ghi nhận. Quá trình hội nhập toàn diện, tham 

gia vào các tổ chức thế giới và khu vực, việc thiết lập quan hệ với các nƣớc, trong đó 
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có các cƣờng quốc đã tạo nên vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế. Quan hệ đối 

ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. 

 Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vƣợt qua nhiều khó khăn, thách thức, nƣớc ta 

đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bƣớc vào nhóm nƣớc đang có thu nhập trung 

bình. Kinh tế tăng trƣởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm (giai đoạn 2001-

2010); đƣợc duy trì ở mức hợp lý, từ năm 2013 dần phục hồi, năm sau cao hơn năm 

trƣớc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực. Thể chế kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa từng bƣớc đƣợc hình thành và tiếp tục đƣợc hoàn 

thiện. Nền kinh tế nhiều thành phần đã khẳng định xu thế phát triển khách quan 

trong tất cả các lĩnh vực. Văn hóa - xã hội đạt đƣợc những thành tựu quan trọng, đời 

sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân đƣợc nâng lên. Chỉ số phát triển con ngƣời 

HDI năm 2010 đạt 0,733 - thuộc nhóm nƣớc trung bình cao của thế giới.     

Chiến lƣợc phát triển KT-XH 2010-2020 đã xác định “Phát triển nhanh gắn 

liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt”. Theo đó, 

phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trƣởng, từ chủ 

yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, 

vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lƣợng, hiệu quả, tính bền vững. 

Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ 

phù hợp với các vùng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và có cơ chế, chính 

sách phù hợp để các vùng trong cả nƣớc cùng phát triển, phát huy lợi thế của từng 

vùng, tạo sự liên kết giữa các vùng. Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng 

điểm, tạo động lực và tác động lan toả đến các vùng khác; đồng thời, tạo điều kiện 

phát triển nhanh hơn các khu vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các vùng biên 

giới, hải đảo, Tây Nam, Tây Nguyên, Tây Bắc và phía Tây các tỉnh miền Trung [3].  

Thực hiện nội dung Chiến lƣợc, trong thời gian qua, các địa phƣơng đã tranh 

thủ sự giúp đỡ của Trung ƣơng, phát huy sức mạnh nội sinh để chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trƣởng trên cơ sở thực tiễn, 

tiềm năng của địa phƣơng. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hƣớng bền vững, chú 

trọng chất lƣợng hơn số lƣợng, đƣa khoa học công nghệ vào sản xuất. Về phát triển 

công nghiệp, nhiều khu công nghiệp đã đƣợc hình thành và phát triển mạnh ở các 

tỉnh nhƣ Bắc Ninh, Bình Dƣơng, Hải Dƣơng, Quảng Ngãi, Quảng Nam…  với số 

lƣợng lớn tập trung ở các địa phƣơng: tỉnh Bình Dƣơng (28 Khu công nghiệp), 

Đồng Nai (31), Long An (37), Bắc Ninh (15) hay các khu kinh tế nhƣ Nghi Sơn 
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(Thanh Hóa), Dung Quất (Quảng Ngãi), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Chu Lai (Quảng 

Nam), Phú Quốc (Đảo Phú Quốc), Hòn La (Quảng Bình), các khu kinh tế ở các cửa 

khẩu giáp đƣờng biên giới Lào, Trung Quốc… Một điều có thể dễ nhận thấy đó là, 

hầu nhƣ các khu công nghiệp, khu kinh tế đều đóng ở các địa phƣơng. Chủ trƣơng 

phát triển các khu công nghiệp đã góp phần đáng kể cho sự phát triển công nghiệp 

nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung; tạo việc làm cho ngƣời lao động địa 

phƣơng và môi trƣờng chuyển giao công nghệ một cách nhanh chóng cho nguồn 

nhân lực, tăng chất lƣợng NNL. 

Đƣờng lối, chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc trong việc phát triển 

khu công nghiệp để tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nƣớc; chủ trƣơng đổi mới, mở cửa nền kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế và phát huy 

nội lực để tăng trƣởng kinh tế đã đƣợc quán triệt rộng rãi từ Trung ƣơng đến địa 

phƣơng và các thành phần kinh tế. 

Việc hình thành các vùng kinh tế, các khu công nghiệp, xu hƣớng kêu gọi 

đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc ngoài vào Việt Nam đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nền 

kinh tế của đất nƣớc. Chính sách ƣu đãi về thuế, về hành lang pháp lý, về thuê đất… 

là những lí do để các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thƣờng chọn các khu công nghiệp, khu 

kinh tế ở các địa phƣơng để đầu tƣ; góp phần làm thay đổi tình hình phát triển KT-

XH địa phƣơng.  

Ƣu tiên phát triển kinh tế vùng, liên vùng, “phát huy tiềm năng, thế mạnh 

của từng vùng” “Phát triển hạ tầng và thu hút đầu tƣ vào các khu kinh tế ven biển, 

khu kinh tế cửa khẩu” “Chú trọng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, các khu 

kinh tế, các khu công nghiệp. Tăng cƣờng liên kết giữa các địa phƣơng trong vùng, 

giữa các vùng để phát huy tối đa, lợi thế của từng vùng, từng địa phƣơng” “nhằm 

đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trƣởng” tiếp tục đƣợc 

Nghị quyết Đại hội Đảng XII xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.[6] 

Việt Nam đã và đang thực hiện đầy đủ các cam kết với WTO và trong cộng 

đồng ASEAN, tham gia các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc 

tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trƣớc. Thời cơ, vận hội phát 

triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trong phát triển KT-XH 

đất nƣớc đã đạt đƣợc trong thời gian qua, chúng ta cũng nhận thấy tốc độ phát triển 

của đất nƣớc còn chậm, thành tựu đạt đƣợc còn nhỏ và chƣa tƣơng xứng với tiềm 

năng hiện có về nguồn lực của đất nƣớc. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn 
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tại [6], nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nƣớc trong khu vực và 

trên thế giới.  

Trong bối cảnh hiện nay, “Phát triển và nâng cao chất lƣợng NNL chất lƣợng 

cao là một đột phá chiến lƣợc, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng 

khoa học công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trƣởng và là 

lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền 

vững” [3] cho nền kinh tế nói chung, cho khu kinh tế, các khu công nghiệp tại các 

địa phƣơng - nơi chịu ảnh hƣởng của khoảng cách địa lí, chênh lệch cơ sở hạ tầng 

giữa các vùng, miền trong dịch chuyển NNL - nói riêng là trọng trách đối với các 

trƣờng ĐH, đặc biệt là các trƣờng ĐHĐP.  

1.4.2. Bối cảnh giáo dục đại học 

1.4.2.1. Giáo dục đại học thế giới 

Giáo dục - đào tạo trên thế giới đang vận động và cải cách không ngừng. Vai 

trò của nền kinh tế tri thức ngày càng đƣợc khẳng định, theo quy luật cung - cầu, 

GDĐH trên thế giới đang phát triển với những xu hƣớng chủ yếu sau: 

1). Xu hƣớng đại chúng hóa: Chuyển từ giáo dục tinh hoa (Elite), giáo dục 

cho số ít sang giáo dục cho số đông, giáo dục đại chúng và giáo dục phổ cập; tăng 

nhanh quy mô giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Trong vòng hơn 20 năm qua, 

giáo dục đại học đã mở rộng ở một quy mô chƣa từng có: Trên phạm vi toàn cầu, 

nếu năm 1960 tổng số sinh viên tất cả các nƣớc là 13 triệu thì năm 1995 là 82 triệu, 

năm 2011 là 200 triệu (G. Altbach, 2012).  

2) Xu hƣớng đa dạng hóa loại hình và phƣơng thức giáo dục - đào tạo; kết 

hợp giữa đào tạo chính quy, không chính quy và phi chính quy; phát triển mạnh đào 

tạo từ xa, đào tạo qua mạng (online); Chuyển nhƣợng thƣơng mại - Macdonald hóa 

giáo dục đại học (Franchising - The McDonaldization of Higher education)… 

3) Xu hƣớng toàn cầu hóa (mức thấp hơn là khu vực hóa) hội nhập, hợp tác về 

giáo dục đƣợc đẩy mạnh với nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. Giáo dục - đào tạo 

trở thành dịch vụ xuyên quốc gia, thị trƣờng quốc tế về giáo dục - đào tạo ngày càng 

rộng mở. Các cụm từ nhƣ “Foreign Outposts” “Cross - boder” đã trở thành quen 

thuộc đối với các nhà quản lý giáo dục đại học trong tiến trình toàn cầu hóa.  

“Foreign Outposts” là cách thức các trƣờng đại học danh tiếng muốn đƣợc 

đánh dấu sự nổi tiếng trên toàn cầu thông qua việc phát triển các cơ sở nghiên cứu, 

văn phòng đại diện và các lớp học ở nƣớc ngoài bằng việc liên kết với các trƣờng 
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đại học tại các nƣớc bản địa. Theo Kevin Kinser and Jason E.Lane [148],  “Cross-

border” bắt đầu từ những năm 1990 một cách rầm rộ ở Châu Âu và sau đó trở thành 

xu hƣớng toàn cầu, mở đƣờng cho các trƣờng đại học, các nhà quản lý, các cơ quan 

kiểm định xem xét các chiến lƣợc, các chính sách hƣớng đến các chƣơng trình liên 

kết cấp bằng xuyên biên giới (cross-border), chƣơng trình liên kết cấp bằng bộ phận 

hoặc liên kết cấp bằng toàn phần.   

3). Sự bùng nổ của đại học tƣ thục (Private Higher Education), đặc biệt là đối 

với các nƣớc có nền giáo dục đại học đang phát triển. Nếu nhƣ trƣớc đây, các 

trƣờng ĐH, kể cả ở Anh, Mỹ đểu có kinh phí nhận đƣợc từ đầu tƣ công lớn thì hiện 

nay đang giảm mạnh. Vì vậy, sự tham gia của khu vực tƣ nhân thông qua hệ thống 

các trƣờng ĐH tƣ thục vào GDĐH lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, 

các trƣờng ĐH tƣ thục ở Nam Phi đã trở thành điểm đến của nhiều du học sinh 

không chỉ của khu vực Châu Phi mà còn từ các nƣớc khác, chuyên đào tạo những 

ngành đang “hot” nhất và đƣợc đầu tƣ nhiều nhất. Từ chỗ không đƣợc cộng đồng 

nghiên cứu quan tâm (Mabizela 2012), ĐH tƣ thục Nam Phi mở rộng và phát triển 

nhanh chóng, cảnh báo các trƣờng công và nền chính trị Nam Phi về sự hiện diện 

cũng nhƣ vai trò trọng yếu đối với GDĐH Nam Phi. Năm 2008, Nam phi chỉ có 23 

cơ sở GDĐH công lập nhƣng có 92 ĐH tƣ thục, năm 2009 tăng lên thành 99 và có 

hơn 30.000 sinh viên theo học. Với GDĐH Nam Phi, ĐH tƣ thục đã trở thành nơi 

đào tạo những ngành mũi nhọn, cùng với cơ sở vật chất phục vụ NCKH hiện đại 

ngang tầm quốc tế - điều mà các ĐH công không làm đƣợc vì không có đủ nguồn 

tài chính, trở thành điểm đến thu hút đối với du học sinh trên toàn thế giới. Sau 

thành công của ĐH tƣ thục Nam Phi, một số bài học kinh nghiệm vẫn nguyên giá trị 

không chỉ đối với ĐH tƣ thục Việt Nam mà còn đối với ĐHĐP Việt Nam trong bối 

cảnh hiện nay: 

- Tầm nhìn chiến lƣợc, đúng đắn của chính phủ đối với vai trò quan trọng 

của ĐH tƣ thục trong chiến lƣợc tổng thể phát triển GDĐH của Nam Phi. 

- Mặc dù tham gia vào tổ chức tài chính đa phƣơng toàn cầu để tạo nên một 

hệ thống chính trị kinh tế toàn cầu nhƣng Nam Phi vẫn theo đuổi các chính sách phù 

hợp với lợi ích quốc gia, nguyên tắc và nhất quán trong cách nhìn giáo dục nhƣ một 

hàng hóa công (public goods), trong đó có GDĐH. Thông qua các chính sách của 

Chính phủ, các trƣờng công đƣợc bảo vệ ngay cả khi khủng hoảng tài chính toàn 

cầu xảy ra.Vị trí các trƣờng ĐH tƣ thục ở Nam Phi đƣợc thiết lập đã khẳng định 
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rằng, toàn cầu hóa trong GDĐH sẽ không xảy ra khi có sự tham gia tích cực của 

Chính phủ.  

- Việc ban hành các văn bản quản lí và thực hiện đồng bộ, kiên quyết đã giúp 

Nam Phi chỉnh đốn và loại bỏ những trƣờng ĐH tƣ thục không đảm bảo tiêu chuẩn, 

duy trì quyền kiểm soát các trƣờng đang hoạt động một cách hợp pháp. Áp dụng các 

quy định này cho các trƣờng tƣ đã làm tăng uy tín của nền GDĐH Nam Phi cả về 

chất lƣợng và tính ổn định. 

- Trong GDĐH, không có sự ƣu tiên cho trƣờng công hay trƣờng tƣ nếu nhƣ 

không đảm bảo chất lƣợng. Chất lƣợng đào tạo, phúc lợi của GV và của SV trong 

cả hệ thống đều đƣợc Chính phủ quan tâm. Trƣờng công và trƣờng tƣ có thể phối 

hợp để cùng phát triển, cùng quản lí tốt, cùng chia sẻ mối quan tâm về chất lƣợng 

đào tạo và chất lƣợng đội ngũ giảng dạy và chất lƣợng đầu ra của SV [138], trong 

quan hệ đối tác phát triển các chƣơng trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của ngƣời học 

và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đất nƣớc. Các loại hình trƣờng đều phải chịu 

sự phối hợp quản lí chặt chẽ, đồng bộ của các cấp quản lí.  

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, quá trình toàn cầu hóa đã làm cho môi trƣờng 

GDĐH trở thành một bộ phận trong “thế giới phẳng” và thị trƣờng giáo dục thế giới 

mở cửa cho tất cả các quốc gia, cho mọi công dân toàn cầu. Trong quá trình đó, nền 

GDĐH nào năng động hơn thì thu hút đƣợc nhiều SV hơn và phát triển mạnh hơn.  

1.4.2.2. Bối cảnh GDĐH trong nước 

Trong những năm qua, giáo dục nói chung, GDĐH Việt Nam nói riêng đóng 

vai trò quan trọng trong quá trình chấn hƣng và phát triển của đất nƣớc. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, 

GDĐH Việt Nam đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giáo dục quốc gia. Tuy nhiên, 

cũng phải thừa nhận rằng, GDĐH Việt Nam đang tụt hậu so với các quốc gia trên 

thế giới và trong khu vực, phát triển chƣa tƣơng xứng với nền kinh tế và vị thế 

chính trị của đất nƣớc trên trƣờng quốc tế.  

1) Việc trở thành thành viên chính thức của WTO cũng đồng nghĩa với việc 

các tổ chức quốc tế sẽ nhanh chóng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế và hợp tác về 

giáo dục, tăng cƣờng đầu tƣ vào Việt Nam.  

Chúng ta đã ký Hiệp định Thƣơng mại song phƣơng Việt - Mỹ (BTA), Hiệp 

nghị chung về Thƣơng mại các dịch vụ GATS. Theo GATS, thƣơng mại quốc tế về 

dịch vụ nói chung và dịch vụ về giáo dục - đào tạo nói riêng có thể đƣợc cung cấp 
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thông quan 4 phƣơng thức sau đây: Cung cấp qua biên giới (Cross border Suply), 

Tiêu dùng ở nƣớc ngoài (Consumption abroad), Hiện diện thƣơng mại (Commercial 

presence), Hiện diện của thể nhân (Presence of natural person). 

Xét về tổng thể, Việt Nam đang thực hiện cả 4 phƣơng thức cung cấp dịch vụ 

giáo dục - đào tạo theo phân loại của GATS. Tuy nhiên, đối với phƣơng thức 1 việc 

thực hiện còn rất hạn chế do nền giáo dục - đào tạo nƣớc ta còn ở trình độ thấp hơn 

so với nhiều nƣớc trong khu vực và thế giới, hệ thống giáo dục - đào tạo còn chƣa 

hiện đại. Phƣơng thức 4 cũng mới chỉ dừng lại ở việc mời các chuyên gia, giáo sƣ 

quốc tế giỏi vào Việt Nam giảng dạy, cũng nhƣ các chuyên gia giáo dục Việt Nam 

đƣợc cử sang giảng dạy ở các nƣớc khác. Phƣơng thức 2 với việc một số lƣợng lớn 

học sinh, SV ra nƣớc ngoài học tập tại các nƣớc nhƣ Anh, Mỹ, Úc, Singapore… và 

phƣơng thức 3 với các nhà đầu tƣ và các cơ sở giáo dục - đào tạo nƣớc ngoài trực 

tiếp đầu tƣ hoặc tham gia vào các hoạt động giáo dục - đào tạo tại Việt Nam nhƣ 

ĐH RMITS, ĐH Loyola Chicago chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh hiện đang đƣợc 

thực hiện nhiều hơn và chủ yếu đƣợc thực hiện theo cơ chế lợi nhuận.  

Cam kết của Chính phủ Việt Nam thực hiện GATS trong lĩnh vực giáo dục đã 

đặt GDĐH trƣớc những thách thức cực kỳ to lớn. Giáo dục là một dạng dịch vụ 

thƣơng mại, đặc biệt là GDĐH đƣợc coi là lĩnh vực dịch vụ đƣợc mở cửa rộng nhất. 

Trong quá trình hội nhập này, chúng ta có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm thực 

tiễn quản lí để đổi mới quản lí nhà trƣờng trong nền kinh tế thị trƣờng. Tuy nhiên, 

cũng phải nhìn nhận rằng, tham gia vào WTO là bƣớc vào một sân chơi lớn với 

những luật chơi nghiêm ngặt và những áp lực từ các nƣớc lớn...   

2). Khoảng cách về chất lƣợng GDĐH của Việt Nam với các quốc gia trong 

khu vực còn lớn. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nhƣng các trƣờng ĐH Việt Nam 

vẫn chƣa làm nên tên tuổi trong hệ thống xếp hạng quốc tế. Năm 2014, Singapore 

có 3 trƣờng, Malaysia: 7, Thailand: 8, Indonesia: 8, Philipines: 4 trƣờng đƣợc đƣa 

vào hệ thống xếp hạng quốc tế của QS World University Rankings thì Việt Nam 

không có trƣờng nào mà mới chỉ có ĐH quốc gia Hà Nội, ĐH quốc gia Hồ Chí 

Minh và Bách khoa Hà Nội xuất hiện trong top 300 trƣờng tốt nhất tại Châu Á. Việc 

không có nhiều trƣờng đƣợc đƣa vào xếp hạng dẫn đến một hệ quả là chúng ta có 

nguy cơ sẽ thất bại ngay trên “sân nhà” trong lĩnh vực cung ứng giáo dục. Các 

trƣờng ĐH sẽ đứng trƣớc nguy cơ phá sản khi không tuyển sinh đƣợc hoặc chất 

lƣợng đầu vào sẽ giảm sút khi học sinh sẽ chọn các trƣờng khác trong khu vực có 
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chất lƣợng cao hơn, chất lƣợng đầu ra đảm bảo các yêu cầu quốc tế về trình độ và 

kỹ năng, có thể có việc làm tại các nƣớc trong khu vực. Bên cạnh đó, hệ thống các 

chuyên ngành đào tạo trong các trƣờng ĐH Việt Nam chƣa hoàn thiện và không 

theo đúng chuẩn quốc tế. Đây là một khó khăn rất lớn của Việt Nam khi tham gia 

vào tiến trình khu vực hóa đào tạo thông qua liên kết đào tạo theo hình thức xuyên 

quốc gia. 

3) Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đƣợc 

thành lập để thực hiện mục tiêu cuối cùng của hội nhập kinh tế trong Tầm nhìn 

ASEAN 2020 xây dựng ASEAN thành "một thị trƣờng và cơ sở sản xuất thống 

nhất" “tự do di chuyển lao động và di chuyển vốn”. Theo đó, nguồn lao động đƣợc 

đào tạo của nƣớc này sẽ đƣợc tự do di chuyển, tìm việc làm tại các nƣớc khác trong 

khu vực. Sự ra đời của AEC đã tạo ra những cơ hội nhƣng cũng nhiều thách thức 

cho các trƣờng ĐH Việt Nam nói chung và ĐHĐP nói riêng:   

- Với sự tự do dịch chuyển lao động trong 10 nƣớc khu vực ASEAN, sự cạnh 

tranh về cơ hội việc làm sẽ là tất yếu, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tuyển dụng 

và đƣợc quyền đòi hỏi NNL có chất lƣợng cao. Làm thế nào để đào tạo ra một NNL 

đủ sức cạnh tranh với lực lƣợng lao động đến từ các quốc gia thành viên của AEC là 

một bài toán hết sức khó khăn khi năng lực cạnh tranh của các trƣờng ĐH Việt Nam 

còn thấp.  

- Rào cản ngôn ngữ cũng là một thách thức lớn đối với GV và SV Việt Nam. 

Trong ASEAN chỉ một số nƣớc sử dụng tiếng Anh nhƣ là tiếng nƣớc ngoài, trong 

đó có Việt Nam, còn lại các nƣớc nhƣ Singapore, Brunei, Malaysia, Philipines sử 

dụng tiếng Anh nhƣ tiếng mẹ đẻ. Sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung của 

ASEAN đồng nghĩa với việc, SV sau khi tốt nghiệp ra trƣờng muốn tìm việc làm ở 

các nƣớc trong khối thì phải giỏi tiếng Anh và các GV phải là những ngƣời giỏi 

tiếng Anh và sử dụng tốt tiếng Anh trong công tác giảng dạy. Đây là một thách thức 

rất lớn khi trên thực tế, ĐNGV các trƣờng ĐH, đặc biệt là các trƣờng ĐHĐP hạn 

chế về năng lực tiếng Anh, thậm chí là chỉ trong giao tiếp bình thƣờng.  

- Hiện nay, cơ hội tìm đƣợc việc làm của SV không nhiều, đặc biệt là SV tốt 

nghiệp từ các trƣờng ĐHĐP thƣờng gặp khó khăn khi đi ra các địa phƣơng khác tìm 

kiếm việc làm, bị đánh giá yếu về kỹ năng làm việc và hạn chế về ngoại ngữ. Vậy, 

điều gì sẽ xẩy ra khi SV tốt nghiệp ở 9 nƣớc trong khối có thể đến Việt Nam để tìm 

việc làm trong khi SV Việt Nam không cạnh tranh đƣợc với các bạn đồng lứa đến 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_nh%E1%BA%ADp_kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng
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từ các nƣớc khác để tìm việc làm ở nƣớc họ? Tỉ lệ SV thất nghiệp sẽ lại tăng lên 

trong thời gian tới. 

4) Quản trị hệ thống GDĐH còn nhiều bất cập, chƣa phân tầng quản lí, chƣa 

đồng bộ, vẫn còn cơ chế xin cho hoặc mạnh ai nấy làm. Tự chủ và tự chịu trách 

nhiệm trong quản trị ĐH đã đƣợc thực hiện nhƣng vẫn ở trong tình trạng nửa vời, 

chƣa thống nhất và triệt để.  

Có thể nói rằng, vấn đề khó khăn hiện nay trong quản trị GDĐH Việt Nam là 

giải quyết mối quan hệ giữa số lƣợng và chất lƣợng: số lƣợng các trƣờng ĐH và 

chất lƣợng cơ sở vật chất; số lƣợng sinh viên/1000 dân và chất lƣợng đào tạo; số 

lƣợng GV/SV và chất lƣợng đầu ra của SV… Rõ ràng rằng, việc tăng số lƣợng các 

trƣờng ĐH (thành lập mới, nâng cấp từ các trƣờng CĐ) đáp ứng đƣợc nhu cầu học 

tập của ngƣời dân, làm tăng tỉ lệ SV theo yêu cầu, song lại không đáp ứng đƣợc cơ 

sở vật chất đảm bảo chất lƣợng đào tạo.  

1.4.3. Những khó khăn, thách thức đối với việc phát triển các trường 

ĐHĐP trong bối cảnh mới 

Ngoài những khó khăn và thách thức trên của GDĐH nói chung, ĐHĐP còn 

phải đối mặt với một số khó khăn và thách thức khác: 

1). Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/09/2015 của Chính phủ về việc Quy 

định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở GDĐH ra 

đời, đánh dấu một hƣớng đi mới cho GDĐH Việt Nam để phù hợp với xu thế phát 

triển của ĐH thế giới, đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế và sự đổi mới mang 

tính hệ thống của GDĐH Việt Nam, đồng thời là “kim chỉ nam” cho định hƣớng 

phát triển của các trƣờng ĐH Việt Nam, đặc biệt là các trƣờng ĐHĐP. 

Theo Nghị định, cơ sở GDĐH sẽ đƣợc phân thành 3 tầng: cơ sở giáo dục 

định hƣớng nghiên cứu, định hƣớng ứng dụng và định hƣớng thực hành. Trong mỗi 

tầng, tùy theo chất lƣợng, các cơ sở GDĐH đƣợc sắp xếp vào 3 hạng theo thứ tự từ 

cao xuống thấp: hạng 1, hạng 2, hạng 3. Hạng 2 bao gồm 40% các cơ sở GDĐH 

không thuộc Hạng 1 và Hạng 3; Hạng 3 bao gồm 30% các cơ sở GDĐH có điểm 

thấp nhất. So sánh các tiêu chuẩn phân tầng, xét chức năng, nhiệm vụ và thực tế 

phát triển hiện nay, các trƣờng ĐHĐP không thể là các cơ sở GDĐH định hƣớng 

nghiên cứu, rất khó để trở thành cơ sở GDĐH định hƣớng ứng dụng, mà chỉ có thể 

đƣợc xếp hạng cơ sở GDĐH định hƣớng thực hành theo các tiêu chuẩn trong Điều 5 

của Nghị định. Nếu nhƣ các trƣờng ĐH thuộc tốp đầu dễ dàng đƣợc xếp vào tầng cơ 
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sở giáo dục theo định hƣớng nghiên cứu, các trƣờng ĐH khoa học kỹ thuật đƣợc 

xếp vào cơ sở giáo dục theo định hƣớng ứng dụng thì các trƣờng ĐHĐP đang đứng 

trƣớc một thực tế là chƣa thể xếp vào hạng nào vì hiện nay đang phát triển theo 

hƣớng đa cấp, đa ngành, theo nhu cầu phát triển của địa phƣơng và đang trong tình 

trạng vừa theo định hƣớng ứng dụng vừa theo định hƣớng thực hành. Nếu không 

xác định đƣợc tầng trong hệ thống thì cũng khó có thể đƣợc xếp hạng theo Nghị 

định 73. Nhƣng nếu “nắn” các trƣờng ĐHĐP để có thể đƣa vào hệ thống phân tầng 

và xếp hạng thì đòi hỏi các trƣờng gần nhƣ phải xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, 

chƣơng trình giảng dạy… Điều này đòi hỏi không chỉ công sức, tài chính mà còn là 

vấn đề thời gian và phải chấp nhận rủi ro.  

2). ĐNGV các trƣờng ĐHĐP hiện nay khó đáp ứng yêu cầu về số lƣợng, đặc 

biệt về chất lƣợng. 

Số lƣợng ĐNGV đƣợc tuyển dụng đƣợc quy định bởi UBND các tỉnh và phải 

tuân thủ các quy định về quản lí đội ngũ theo quy định hành chính của các sở, ban 

ngành liên quan, vì vậy, các trƣờng muốn có đủ số lƣợng thì phải hợp đồng giảng 

dạy theo thời hạn - điều mà không một GV có năng lực và trình độ cao mong muốn. 

Sự chảy máu chất xám đối với ĐNGV ĐHĐP diễn ra mạnh mẽ. Những GV 

giỏi ở các trƣờng ĐHĐP đƣợc gửi đi đào tạo ở nƣớc ngoài không hoặc không muốn 

quay về trƣờng công tác mà muốn tìm công việc ở các trƣờng ĐH lớn hoặc không 

về nƣớc. 

 Nếu nhƣ ở các trƣờng ĐH lớn, điều kiện học NCS rất thuận lợi về địa lý, 

điều kiện sống do gần các trƣờng ĐH lớn; cơ hội kiếm thêm việc làm nâng cao thu 

nhập sau khi có bằng TS tại các cơ sở GDĐH khác nhau thì GV ĐHĐP lại gặp phải 

rất nhiều khó khăn cả về tài chính, điều kiện gia đình, điều kiện nghiên cứu... Đây là 

một trong những nguyên nhân làm cho tỉ lệ GV ĐHĐP đi học NCS không cao, dẫn 

đến việc thiếu ĐNGV có học vị TS. 

Không theo kịp ĐNGV các trƣờng ĐH trong nƣớc, chƣa tính tới các nƣớc 

trong khu vực là một thách thức lớn đối với ĐNGV các trƣờng ĐHĐP trong bối 

cảnh hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị địa phƣơng, của nhà trƣờng và trách nhiệm của chính các GV đối với bản thân, 

nhà trƣờng và cộng đồng. 
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1.4.4. Vai trò và nhiệm vụ của GV các trường ĐHĐP 

Ở các trƣờng ĐH tại các quốc gia phát triển, GVĐH thực hiện 3 chức năng 

chính: nhà giáo, nhà khoa học, nhà cung ứng dịch vụ cho cộng đồng. Ở Việt Nam, 

GVĐH là ngƣời thực hiện hoạt động giảng dạy, NCKH và hƣớng dẫn SV NCKH; 

tham gia vào quản lí khoa và các hoạt động của các tổ chức trong nhà trƣờng… và 

đảm nhận các vai trò cụ thể sau: 

GV - nhà giáo: Đây là vai trò quan trọng nhất của ngƣời GV. Không chỉ nắm 

vững các kiến thức chuyên ngành, kiến thức về chƣơng trình đào tạo, kiến thức và 

kỹ năng về dạy học để truyền đạt cho SV các kiến thức chuyên ngành mà GV còn 

phải là một nhà giáo dục, giúp SV định hƣớng tƣơng lai, trang bị cho bản thân kỹ 

năng sống; đào tạo ra một lớp SV “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng nhu cầu XH. 

GV - nhà khoa học: Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, GV nghiên cứu và ứng 

dụng các kết quả NCKH vào thực tiễn đời sống và công bố kết quả nghiên cứu cho 

cộng đồng; áp dụng các nghiên cứu vào nâng cao chất lƣợng giảng dạy; sử dụng kết 

quả nghiên cứu để hƣớng dẫn SV NCKH, hƣớng dẫn học viên sau ĐH… 

GV - nhà cung ứng dịch vụ cho xã hội: Với vai trò này, GV tham gia công 

tác quản lí, công việc hành chính của nhà trƣờng, tham gia vào các tổ chức xã hội, 

làm cố vấn cho SV, tham gia phản biện các đề tài, dự án, các đề án… trong vai trò 

là một chuyên gia hay một nhà phản biện khoa học. GV đóng vai trò là cầu nối giữa 

khoa học và xã hội, đƣa khoa học đến với đời sống. 

Để đáp ứng yêu cầu, GV phải: 

a. Về phẩm chất chính trị 

GV phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, luôn thực hiện những điều GV 

không đƣợc làm theo Luật Giáo dục 2012 quy định. Đối với đồng nghiệp phải luôn 

tôn trọng, có tinh thần hợp tác trong giảng dạy và NCKH. Đối với SV phải luôn tôn 

trọng nhân cách và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của ngƣời học, đánh giá công 

bằng và đúng năng lực của ngƣời học. 

b. Về kiến thức chuyên môn 

Khác với giáo viên các bậc học khác, GVĐH phải có kiến thức vững chắc, 

chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo và kiến thức cơ bản của các chuyên ngành liên 

quan đến chuyên ngành đƣợc giao giảng dạy; kiến  thức về mục tiêu, nội dung, 

chƣơng trình thuộc chuyên ngành đào tạo. Trong bối cảnh hiện nay, GVĐH không 
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chỉ nắm vững các kiến thức về chủ trƣơng, đƣờng lối chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc về công tác giáo dục mà còn phải có kiến thức về hội nhập quốc tế. Đặc biệt, 

để hội nhập và theo kịp các đồng nghiệp quốc tế, GVĐH phải là những công dân 

toàn cầu có trình độ ngoại ngữ và tin học tốt. 

c. Về năng lực giảng dạy  

GVĐH phải là những ngƣời đƣợc đào tạo bài bản về phƣơng pháp giảng dạy 

ĐH. Không chỉ phải có năng lực thiết kế bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy, năng lực 

sử dụng các phƣơng pháp giảng dạy khác nhau, các phƣơng pháp đánh giá ngƣời học 

khác nhau, GV phải có năng lực xây dựng chƣơng trình đào tạo, khai thác tài liệu và 

viết giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Trong bối cảnh hiện nay, khi đào tạo ĐH 

phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phù hợp với xu hƣớng hiện đại, GVĐH cần phải có 

năng lực nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành giảng dạy và năng lực sử 

dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. 

d. Về NCKH 

NCKH là một trong 2 nhiệm vụ quan trọng của GVĐH, hỗ trợ GV làm tốt công 

tác giảng dạy, là tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại GV. Để làm tốt nhiệm vụ này, 

GV phải có năng lực thiết kế, phát hiện vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cƣơng, biết lựa 

chọn phƣơng pháp nghiên cứu, thu thập và xử lí thông tin; viết báo cáo, bài báo khoa 

học công bố kết quả nghiên cứu tại các hội thảo, hội nghị khoa học, trên các tạp chí 

khoa học trong và ngoài nƣớc. Song song với nhiệm vụ giảng dạy, GV phải tổ chức 

cho SV NCKH, hƣớng dẫn học viên cao học… 

e. Về năng lực quản lí và phục vụ cộng đ ng 

GVĐH không chỉ là một nhà giáo mà còn phải là một nhà quản lí: tham gia 

quản lí khoa, tổ, bộ môn, quản lí quá trình học tập của SV với vai trò cố vấn học 

tập. Những GV có năng lực sẽ đƣợc đề bạt giữ các vị trí quản lí phù hợp với sở 

trƣờng của mỗi cá nhân. Không chỉ là những GV giỏi chuyên môn, họ còn phải là 

những ngƣời làm công tác quản lí hành chính tốt. 

Cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo tín chỉ và ảnh 

hƣởng đến sự thành công trong học tập, rèn luyện của SV. Mỗi cố vấn học tập là một 

“mắt xích” trong vòng tròn mối liên hệ giữa SV - chƣơng trình đào tạo - nhà trƣờng. 

Không chỉ tƣ vấn về kiến thức chuyên môn, cố vấn học tập phải giúp cho quá trình cá 

nhân hóa học tập của SV diễn ra hiệu quả nhất; tƣ vấn cho SV về kế hoạch học tập, 

lựa chọn môn học phù hợp… hƣớng dẫn SV tự kiểm soát quá trình học tập nhằm đạt 
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đƣợc mục tiêu của bản thân đề ra. GV phải là những ngƣời làm tốt nhất vai trò này. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của GV không chỉ phục vụ giảng dạy mà còn phải 

phục vụ cộng đồng; GV không chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà còn phải 

biết tìm cơ hội phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho cộng đồng, đƣa kết quả 

nghiên cứu của bản thân vào cuộc sống.  

Ngoài ra, để thực hiện tốt chức năng của mình, ngƣời GV hiện đại cần có 

những thành tố liên quan đến nghệ thuật sƣ phạm: kỹ năng phối hợp với mọi ngƣời 

ở các mức độ (SV, đồng nghiệp, lực lƣợng hỗ trợ, nhóm khoa học, ngƣời đứng 

đầu),…; thiết lập các mối quan hệ công việc và sáng tạo với đồng nghiệp; biết sử 

dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết để tác động đến SV nhằm đạt đƣợc hiệu quả 

truyển đạt kiến thức tốt nhất tới ngƣời học.  

GV ĐHĐP được xem là một bộ phận của ĐNGV đại học, phải đáp ứng các 

yêu cầu nói trên, đặc biệt là yêu cầu liên quan đến năng lực phục vụ cộng đ ng; 

ngoài ra còn phải đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình phát triển của địa 

phương, cùng nhà trường thực hiện chức năng của trường ĐHĐP. 

1.4.5. Yêu cầu về chuẩn năng lực của GV ĐHĐP 

Hiện nay, chƣa có một chuẩn năng lực cụ thể đối với GV ĐHĐP mà chỉ có 

chuẩn năng lực GV đƣợc quy định trong các văn bản pháp lý. Điều 77, mục 2 Luật 

Giáo dục sửa đổi 2012 quy định về trình độ đạt chuẩn của GV các trƣờng ĐH, cao 

đẳng: e) Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ 

phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, ĐH; có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà 

giáo giảng dạy chuyên đề, hƣớng dẫn luận văn thạc sĩ; có bằng tiến sĩ đối với nhà 

giáo giảng dạy chuyên đề, hƣớng dẫn luận án tiến sĩ. Điều 79: “... có phẩm chất tốt 

và ngƣời có trình độ ĐH, trình độ ThS., trình độ TS, có kinh nghiệm hoạt động thực 

tiễn, có nguyện vọng trở thành nhà giáo. Trƣớc khi đƣợc giao nhiệm vụ giảng dạy, 

GV cao đẳng, ĐH phải đƣợc bồi dƣỡng về nghiệp vụ sƣ phạm”. Theo đó, Bộ 

GD&ĐT đã có Quyết định số 61/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 ban hành Chƣơng 

trình bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm cho GVĐH, CĐ, tiếp theo là Thông tƣ số 

12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 Ban hành Chƣơng trình bồi dƣỡng 

nghiệp vụ sƣ phạm cho GV trong cơ sở GDĐH thay thế áp dụng cho GV các trƣờng 

ĐH không tốt nghiệp từ các trƣờng sƣ phạm.  

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, chuẩn năng lực GV các trƣờng ĐH vẫn còn mang 

tính chung chung, chƣa cụ thể đối với GV của một trƣờng ĐH nào hoặc theo phân 
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cấp, phân tầng các trƣờng ĐH. Thêm nữa, các văn bản trên đƣợc ban hành từ năm 

2005, 2007 và 2013 hiện đã không còn phù hợp với điều kiện hiện nay. Theo Luật 

GDĐH, các các trƣờng ĐH Việt Nam cần xác định hƣớng phát triển theo các định 

hƣớng: nghiên cứu, ứng dụng và thực hành, vì vậy đòi hỏi phải có chuẩn năng lực 

GV riêng để đáp ứng với tình hình mới. Mới đây nhất, Đề án "Đào tạo, bồi dƣỡng 

nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hƣớng đến năm 2025" xác định 

một trong ba nhiệm vụ quan trọng của giáo dục đó là “Nâng cao năng lực ĐNGV và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên và cán bô 

quản lý giáo dục phổ thông” và bắt buộc các trƣờng phải “Xây dựng hệ thống các tiêu 

chuẩn nghề nghiệp GV, các chƣơng trình tự bồi dƣỡng theo chuẩn chức danh nghề 

nghiệp”. Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn năng lực GV ĐHĐP là hết sức cần thiết. 

Dự án Phát triển GDĐH theo định hƣớng nghề nghiệp ứng dụng đƣợc thực 

hiện tại Việt Nam trong thời gian qua với sự hỗ trợ của Hà Lan đã đƣa Giáo dục 

định hƣớng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) - GDĐH đặt mục tiêu cung cấp các 

chƣơng trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, có sự liên kết chặt chẽ với các lĩnh vực 

nghề nghiệp (công giới) trong nền kinh tế xã hội của Việt Nam vào 8 trƣờng ĐH 

của Việt Nam [14]. Theo đó, sứ mạng của một trƣờng hay một khoa đào tạo POHE 

chủ yếu là phục vụ thị trƣờng lao động địa phƣơng, nhƣng cũng có thể là thị trƣờng 

lao động nội địa và quốc tế. Các chƣơng trình POHE đào tạo SV có khả năng làm 

việc đƣợc ngay trong môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. 

Nghiên cứu cho thấy, POHE phù hợp với sự phát triển của các trƣờng ĐHĐP 

theo hƣớng ứng dụng hoặc thực hành, vì vậy, Khung năng lực và Bộ tiêu chuẩn 

năng lực GV của POHE đƣợc Luận án kế thừa và phát triển để xây dựng Khung 

năng lực và Bộ tiêu chuẩn năng lực GV ĐHĐP [14].  

Xét nhiệm vụ, vai trò của GV ĐHĐP, xu hƣớng phát triển của GDĐH hiện 

nay và các căn cứ lí luận nêu trên, tác giả đề xuất Khung năng lực của GV ĐHĐP 

gồm 4 tiêu chuẩn và 14 tiêu chí. Việc xây dựng cụ thể nội dung các tiêu chí cần gắn 

chặt với vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm của GV ĐHĐP trong bối cảnh hiện nay. Đây sẽ 

là cơ sở để Luận án đề xuất tiêu chuẩn năng lực GV ĐHĐP. 
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Bảng 1.5. Khung năng lực giảng viên đại học địa phương 

Tiêu chuẩn Tiêu chí (TC) 

Tiêu chuẩn 1 

Năng lực chuyên môn 

TC 1. Kiến thức chuyên môn 

TC 2. Kỹ năng chuyên môn 

TC 3. Năng lực phát triển chuyên môn 

TC 4. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp 

Tiêu chuẩn 2 

Năng lực dạy học 

TC 1. Am hiểu ngƣời học và hỗ trợ phát triển năng lực 

ngƣời học 

TC 2. Xây dựng và nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, 

chƣơng trình các môn học đƣợc phân công thuộc chuyên 

ngành đào tạo; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên 

TC 3. Sử dụng phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

TC 4. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

TC 5. Xây dựng môi trƣờng học tập 

Tiêu chuẩn 3 

Năng lực NCKH 

TC 1. Thực hiện nghiên cứu khoa học và công bố kết quả 

nghiên cứu 

TC 2: Chuyển giao kết quả nghiên cứu 

Tiêu chuẩn 4. Năng 

lực quản lí; kết nối 

cộng đồng chuyên 

môn và phục vụ cộng 

đồng xã hội 

TC 1. Năng lực quản lí 

TC 2. Năng lực kết nối cộng đồng nghề nghiệp 

TC 3. Năng lực phục vụ cộng đồng xã hội 

1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP hiện nay 

Quản lí ĐNGV ĐHĐP trong bối cảnh hiện nay đang phải chịu ảnh hƣởng 

liên quan đến quản lí hành chính địa phƣơng, cơ chế, chính sách, quản lí nhà trƣờng 

và bản thân các GV... Theo tác giả, có thể phân thành 2 loại: yếu tố khách quan và 

yếu tố chủ quan. 

1.5.1. Yếu tố khách quan 

Là các yếu tố bên ngoài nhà trƣờng ảnh hƣởng đến phát triển ĐNGV mà nhà 

trƣờng và GV không thể quyết định đƣợc. 
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Các yếu tố đó bao gồm: Yêu cầu cao của nhà nƣớc về tiêu chuẩn, phẩm chất 

và năng lực của GV ĐHĐP; Nhận thức của cấp lãnh đạo đối về vai trò, vị trí của 

trƣờng ĐHĐP đối với sự phát triển của địa phƣơng; Sự quan tâm của lãnh đạo địa 

phƣơng về công tác phát triển đội ngũ nói chung, ĐNGV nói riêng; Quy định về 

công tác tuyển dụng ĐNGV/quyền tự chủ của nhà trƣờng về phát triển ĐNGV; 

Chính sách thu hút, đãi ngộ của UBND địa phƣơng: Chính sách về vật chất, chính 

sách động viên về tinh thần; Điều kiện, môi trƣờng làm việc của ĐNGV; Độ tuổi 

trung bình của ĐNGV; Tác động của nền kinh tế thị trƣờng đến từng GV; Vai trò 

của các đoàn thể: Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn... 

1.5.2. Các yếu tố chủ quan 

Là các yếu tố bên trong nhà trƣờng và ĐNGV ảnh hƣởng đến phát triển 

ĐNGV mà nhà trƣờng và GV có thể kiểm soát đƣợc, bao gồm: Nhận thức của lãnh 

đạo nhà trƣờng về tầm quan trọng của GV; Công tác ban hành và thực hiện các chủ 

trƣơng chính sách của nhà trƣờng nhằm tạo môi trƣờng phát triển đối với GV; Động 

cơ phát triển tự thân của ĐNGV; Trình độ, phẩm chất và năng lực của ĐNGV 

(Phẩm chất chính trị, phẩm chất nhà giáo, trình độ chuyên môn và năng lực sƣ 

phạm); Khối lƣợng công việc giảng dạy trên lớp, công tác kiêm nhiệm GV phải 

đảm nhận; Cơ sở vật chất, công nghệ đƣợc nhà trƣờng trang bị phục vụ hoạt động 

giảng dạy, NCKH của GV; Đời sống vật chất, tinh thần, môi trƣờng làm việc của 

GV và Độ tuổi trung bình của GV. 
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Kết luận chƣơng 1 

 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan và lý luận về NNL, về ĐNGV và ĐHĐP, 

bối cảnh GDDH trong nƣớc và quốc tế, có thể kết luận: 

1). Li luận về NNL, quản lí NNL là hết sức cần thiết và quan trọng để Luận 

án tiếp tục nghiên cứu các nội dung liên quan đến quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP 

theo tiếp cận quản lí NNL. 

2). Quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP theo tiếp cận quản lý NNL là quản lí 

thông qua các nội dung sau: kế hoạch hóa ĐNGV, tuyển chọn GV, sử dụng GV, 

Đào tạo, bồi dƣỡng GV, đánh giá GV và tạo động lực làm việc cho ĐNGV. Nội 

dung của các hoạt động quản lí ĐNGV ĐHĐP phải liên quan đến mục tiêu và chiến 

lƣợc phát triển của nhà trƣờng. 

3). Trong xu hƣớng của GDĐH thế giới và bối cảnh giáo dục Việt Nam,  các 

trƣờng ĐH nói chung, ĐHĐP Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều khó khăn và 

thách thức, đặc biệt là vấn đề về ĐNGV.  

4). GV ĐHĐP phải đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất chính trị, kiến thức 

chuyên môn, năng lực giảng dạy, năng lực NCKH, năng lực quản lí và phục vụ 

cộng đồng, ngoài ra, còn phải đáp ứng với yêu cầu, tình hình phát triển của địa 

phƣơng. 

5). Quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP bị ảnh hƣởng rất lớn bởi các yếu tố khách 

quan và chủ quan: yếu tố khách quan bao gồm các yếu tố liên quan đến Nhà nƣớc, 

chính quyền địa phƣơng, tác động của nền kinh tế thị trƣờng...; yếu tố chủ quan liên 

quan đến nhà trƣờng và chính bản thân GV. Đây sẽ là cơ sở lí luận để Luận án tiến 

hành khảo sát tìm hiểu thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng ở Chƣơng 2, từ đó làm căn 

cứ đề xuất giải pháp ở Chƣơng 3.  

Kết quả nghiên cứu ở Chƣơng 1 là cơ sở để tác giả giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu của đề tài, là cơ sở lí luận vững chắc để phân tích, đánh giá hiện trạng 

ĐNGV ĐHĐP và quản lí ĐNGV ĐHĐP trong Chƣơng 2. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ QUẢN LÍ 

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

 

2.1. Tình hình phát triển hệ thống các trƣờng ĐHĐP từ trƣớc đến nay 

2.1.1. Tiền thân và thời gian thành lập 

Năm 1996, đánh dấu sự hình thành của một loại hình trƣờng mới ở Việt Nam 

- ĐHĐP - bằng sự ra đời của Trƣờng ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), tiếp sau đó là 

Trƣờng ĐH An Giang (1999), Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng Phú Thọ (2003). Từ 2000 

đến 2009 có 14 trƣờng đƣợc thành lập, từ năm 2010 đến nay có thêm 10 trƣờng. 

Trong vòng 20 năm, hiện đã có 26 trƣờng ĐHĐP đã đƣợc thành lập, gần đây nhất là 

Trƣờng ĐH Khánh Hòa (2015). 

Bảng 2.1. Các trường đại học địa phương hiện nay ở Việt Nam 

TT Tên trƣờng 
Thời gian 

thành lập 
Tiền thân 

1 Trƣờng ĐH Hạ Long  13/10/2014 Trƣờng CĐSP Quảng Ninh 

Trƣờng CĐ VH-DL Hạ Long 

2 Trƣờng ĐH Thái Bình  8/9/2011 Trƣờng CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình 

3 Trƣờng ĐH Hải Dƣơng  01/3/2013 Trƣờng ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Hải 

Dƣơng (2011) 

4 Trƣờng ĐH Hải Phòng  9/4/2004 Trƣờng ĐH Sƣ phạm Hải Phòng (2000) 

5 Trƣờng ĐH Hoa Lƣ  9/4/2007 Trƣờng CĐSP Ninh Bình 

6 Trƣờng ĐH Thủ đô Hà Nội  31/12/2014 Trƣờng CĐSP Hà Nội 

7 Trƣờng ĐH Tân Trào  14/8/2013 Trƣờng CĐSP Tuyên Quang 14/8/2013 

8 Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng  29/4/ 2003 Trƣờng CĐSP Phú Thọ 

9 Trƣờng ĐH Hồng Đức  24/9/1997 Trƣờng CĐSP Thanh Hóa 

Trƣờng CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Thanh Hóa 

Trƣờng CĐ Y tế Thanh Hoá 

10 Trƣờng ĐH Văn hóa - TT - 

Du lịch Thanh Hóa  

22/7/2011 Trƣờng CĐ Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa 

11 Trƣờng ĐH Y Khoa Vinh  13/7/2010 Trƣờng CĐ Y tế Nghệ An 

12 Trƣờng ĐH Kinh tế Nghệ An  27/1/2014 Trƣờng CĐ Kinh tế Nghệ An 

13 Trƣờng ĐH Hà Tĩnh  19/3/2007 Trƣờng CĐSP Hà Tĩnh 

Trƣờng Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh 

Phân hiệu ĐH Vinh tại Hà Tĩnh 

14 Trƣờng ĐH Quảng Bình  24/10/2006 Trƣờng CĐSP Quảng Bình 
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TT Tên trƣờng 
Thời gian 

thành lập 
Tiền thân 

15 Trƣờng ĐH Quảng Nam  8/6/2007 Trƣờng CĐSP Quảng Nam 

16 Trƣờng ĐH Phạm Văn Đồng  7/9/2007 Trƣờng CĐSP Quảng Ngãi 

17 Trƣờng ĐH Phú Yên  24/1/2007 Trƣờng CĐSP Phú Yên 

Trƣờng TH Kinh tế - Kĩ thuật Phú Yên 

18 Trƣờng ĐH Khánh Hòa  03/8/2015 Trƣờng CĐSP Nha Trang 

19 Trƣờng ĐH Thủ Dầu Một  24/6/2009 Trƣờng CĐSP Bình Dƣơng 

20 Trƣờng ĐH Đồng Nai  27/7/2007 Trƣờng CĐSP Đồng Nai 

21 Trƣờng ĐH Sài Gòn  25/04/2007 Trƣờng CĐSP TP Hồ Chí Minh 

22 Trƣờng ĐH Kỹ thuật - Công 

nghệ Cần Thơ 

29/01/2013 Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ 

23 Trƣờng ĐH Tiền Giang  06/6/2005 Trƣờng CĐSP Tiền Giang 

24 Trƣờng ĐH Trà Vinh  19/6/2006 Trƣờng CĐ Cộng đồng Trà Vinh 

25 Trƣờng ĐH An Giang  30/12/1999 Trƣờng CĐSP An Giang 

26 Trƣờng ĐH Bạc Liêu  24/11/2006 Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên Bạc 

Liêu và Trƣờng CĐSP Bạc Liêu 

Nhìn vào Bảng 2.1. có thể thấy rằng: các trƣờng ĐHĐP hầu hết đều đƣợc nâng 

cấp từ các Trƣờng CĐSP hoặc sáp nhập 2 trƣờng chuyên nghiệp trở lên của địa 

phƣơng, chỉ có 01 trƣờng nâng cấp từ trƣờng CĐ cộng đồng (Trƣờng ĐH Trà Vinh), 

03 trƣờng nâng cấp từ trƣờng CĐ chuyên ngành (Trƣờng ĐH Y khoa Vinh, Trƣờng 

ĐH Kinh tế Nghệ An, Trƣờng ĐH Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trƣờng 

ĐH Thái Bình), 01 trƣờng đổi tên từ Trƣờng ĐH Sƣ phạm (Trƣờng ĐH Hải Phòng), 

01 trƣờng đổi tên từ trƣờng ĐH chuyên ngành (Trƣờng ĐH Hải Dƣơng). Điều này 

khẳng định chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc về tạo cơ hội học tập cho 

ngƣời dân địa phƣơng cũng nhƣ chủ trƣơng phát triển giáo dục đào tạo theo hƣớng xã 

hội hóa, giáo dục cho cộng đồng; đồng thời, cũng thể hiện rõ sự năng động của lãnh 

đạo địa phƣơng, của các trƣờng khi chuyển đổi mô hình trƣờng từ CĐ lên ĐH, từ đào 

tạo chuyên về sƣ phạm sang đào tạo đa ngành, đa nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

2.1.2.Về khu vực địa lý 

Theo khu vực địa lý, khu vực Đồng bằng sông Hồng có 6 trƣờng trên tổng số 

11 địa phƣơng, chiếm 23,1%; Miền núi phía Bắc có 2 trƣờng (7,7%), Nam bộ có 3 

(11,5%), Đồng bằng Sông Cửu Long có 5 trƣờng (19,2%). Nhiều nhất là Khu vực 

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có 10 trƣờng, chiếm 38,5%, Tây Nguyên 

không có trƣờng nào. 
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Bảng 2.2. Các trường ĐHĐP hiện nay ở Việt Nam theo khu vực địa lý 

TT 
Khu vực 

địa lý 
Tên trƣờng (tỉnh, thành phố) 

Tên giao dịch 

bằng tiếng Anh 

1 

Khu vực đồng 

bằng sông Hồng 

(11 tỉnh, thành 

phố) 

Trƣờng ĐH Hạ Long (Quảng Ninh) Ha Long University 

2 Trƣờng ĐH Thái Bình (Thái Bình) Thai Binh University 

3 Trƣờng ĐH Hải Dƣơng (Hải Dƣơng) University of Hai Duong 

4 Trƣờng ĐH Hải Phòng (Hải Phòng) Haiphong University 

5 Trƣờng ĐH Hoa Lƣ (Ninh Bình) Hoa Lu University 

6 Trƣờng ĐH Thủ đô Hà Nội (Hà Nội) Hanoi Metropolitan U 

7 Khu vực miền núi 

phía Bắc (14) 

Trƣờng ĐH Tân Trào (Tuyên Quang) Tan Trao University 

8 Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng (Phú Thọ) Hung Vuong University 

9 

Khu vực Bắc 

Trung bộ và 

duyên hải miền 

Trung (14) 

Trƣờng ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) Hong Duc University 

10 Trƣờng ĐH Văn hóa - TT - Du lịch 

Thanh Hóa (Thanh Hóa) 

 

11 Trƣờng ĐH Y Khoa Vinh (Nghệ An) Vinh Medical University 

12 Trƣờng ĐH Kinh tế Nghệ An (Nghệ An) Nghe An College of 

Economics 

13 Trƣờng ĐH Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) Ha Tinh University 

14 Trƣờng ĐH Quảng Bình (Quảng Bình) Quang Binh University 

15 Trƣờng ĐH Quảng Nam (Quảng Nam) Quang Nam University 

16 Trƣờng ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng 

Ngãi) 

Pham Van Dong 

University 

17 Trƣờng ĐH Phú Yên (Phú Yên) Phu Yen University 

18 Trƣờng ĐH Khánh Hòa (Khánh Hòa) University of Khanh Hoa 

19 

Khu vực Đông 

Nam bộ (6) 

Trƣờng ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dƣơng) Thu Dau Mot University 

20 Trƣờng ĐH Đồng Nai (Đồng Nai) Dong Nai University 

21 Trƣờng ĐH Sài Gòn (Thành phố Hồ 

Chí Minh) 

Saigon University 

22 

Khu vực Đồng 

bằng sông Cửu 

Long (13) 

Trƣờng Đại học Ký thuật - Công nghệ 

Cần Thơ 

Can Tho University of 

Technology 

23 Trƣờng ĐH Tiền Giang (Tiền Giang) Tien Giang University 

24 Trƣờng ĐH Trà Vinh (Trà Vinh) Tra Vinh University 

25 Trƣờng ĐH An Giang (An Giang) An Giang University 

26 Trƣờng ĐH Bạc Liêu (Bạc Liêu) Bac Lieu University 

Nếu xét về tỉ lệ trƣờng so với địa phƣơng, Khu vực Bắc Trung bộ và duyên 

hải miền Trung có tỉ lệ cao nhất, 10 trƣờng/14 tỉnh, thành phố (Nghệ An có 2 
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trƣờng); Đồng bằng sông Hồng có 6 trƣờng/11 tỉnh, thành phố; Miền núi Phía bắc 

có 2/14 tỉnh thành phố; Nam bộ có 3/6; Đồng bằng sông Cửu long có 5/16 tỉnh, 

thành phố. Trên thực tế, Khu vực Đồng bằng sông Hồng có 93 trƣờng ĐH, trong đó 

đóng tại thành phố Hà Nội có 64 trƣờng; Miền Đông Nam bộ có 52 trƣờng, trong 

đó đóng tại thành phố Hồ Chí Minh có 43 trƣờng. Khu vực Bắc Trung bộ và duyên 

hải miền Trung chỉ có 39 trƣờng ĐH thì riêng tại 2 tỉnh Thừa thiên Huế và Đà Nẵng 

đã có 18 trƣờng. Tỉ lệ trƣờng/tỉnh, thành phố phù hợp với điều kiện đi lại của ngƣời 

dân và đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng. Việc có nhiều trƣờng ĐH ở khu vực 

miền Trung, vùng đất đƣợc xem là hiếu học, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho con 

em khi sống xa các trung tâm đào tạo lớn, có năng lực, có mong muốn học tập 

nhƣng điều kiện kinh tế hạn chế là một tất yếu. Đây cũng là mục đích ra đời của các 

trƣờng ĐHĐP.  

2.1.3. Về tên trường 

Tên của các trƣờng ĐHĐP phản ảnh tính chất địa phƣơng: 

- “Trƣờng ĐH” là phần chung phản ảnh loại trƣờng. 

- Gắn liền với tên tỉnh, thành phố chủ quản (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Trà Vinh, 

Bạc Liêu...) hoặc địa danh nổi tiếng (Hạ Long, Hoa Lƣ, Tân Trào, Tây Bắc, Thủ 

Dầu Một)  hoặc danh nhân văn hóa nổi tiếng sinh ra từ địa phƣơng (Hồng Đức, 

Hùng Vƣơng, Phạm Văn Đồng). 

- Tên tiếng Anh: Sử dụng từ University để chứng minh tính đa ngành, đa 

nghề của loại hình trƣờng (Trừ Trƣờng ĐH Kinh tế Nghệ An sử dụng từ “College” - 

trƣờng chuyên ngành.  

Nhìn chung, việc chọn đặt tên trƣờng phản ảnh đúng loại hình trƣờng, tính 

địa phƣơng, đại chúng, dễ nhớ. Tuy nhiên, việc gọi tên trƣờng bằng tiếng Anh của 

Trƣờng ĐH Y khoa Vinh là không đúng (University) vì trƣờng chỉ đào tạo chuyên 

ngành Y.  

2.1.4. Về sứ mệnh và tầm nhìn 

Theo khảo sát của tác giả về sứ mệnh và tầm nhìn của các trƣờng ĐH thông 

qua hệ thống website của các trƣờng có thể thấy: 

- Các trƣờng đều xác định sứ mệnh là: Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung 

cấp NNL có trình độ cao đẳng, ĐH, trên ĐH, mang đến cơ hội học tập cho mọi đối 

tƣợng; là trung tâm NCKH, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - 
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xã hội của tỉnh, thành phố chủ quản. Tuy nhiên, các trƣờng cũng xác định, Trƣờng 

không chỉ phục vụ cho địa phƣơng chủ quản mà còn cho khu vực, các vùng lân cận 

và của cả nƣớc, có tính đến đặc điểm vùng miền, yếu tố dân tộc... 

Trƣờng ĐH Hải Phòng “... là một trong những trung tâm đào tạo ĐH đa ngành 

và lĩnh vực; là cơ sở NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp NNL có 

chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển KT - XH 

của thành phố Hải Phòng, các tỉnh duyên hải Bắc bộ và cả nƣớc”. 

Trƣờng ĐH Tân Trào: “...là cơ sở đào tạo ĐH, sau ĐH, NCKH, ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ 

thuật, phục vụ sự phát triển KT-XH của khu vực miền núi phía Bắc và hội nhập 

quốc tế.” 

Trƣờng ĐH Đồng Nai: “... đào tạo NNL có trình độ, chất lƣợng cao; nghiên 

cứu, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa, sự phát triển KT-XH của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông 

Nam bộ và cả nƣớc”... 

Về tầm nhìn, nhìn chung các trƣờng đều xác định định hƣớng phát triển là trở 

thành trung tâm đào tạo và NCKH có chất lƣợng cao của khu vực và cả nƣớc, giữ vai 

trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu đào 

tạo NNL chất lƣợng cao phục vụ sự phát triển KT-XH của địa phƣơng và cả nƣớc, 

“...cùng với các trƣờng ĐH khác trong vùng góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát 

triển KT-XH của địa phƣơng và cả nƣớc” (Trƣờng ĐH Phạm Văn Đồng). 

Đặc biệt, vai trò của cộng đồng, của ngƣời học cũng đƣợc các trƣờng hƣớng 

tới “... cung cấp cho ngƣời học môi trƣờng GDĐH và NCKH tốt nhất, có tính 

chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho ngƣời học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh 

tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển. (Trƣờng ĐH Quảng Nam) hay “Trở 

thành nơi hội tụ những tinh hoa để mang đến cho cộng đồng những sản phẩm đào 

tạo với chất lƣợng tốt nhất...” (Trƣờng ĐH An Giang). 

Phát huy thế mạnh, hƣớng tới hội nhập, một số trƣờng mạnh dạn xác định tầm 

nhìn hƣớng ra quốc tế: “...là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ, GV trình độ cao; có 

các chƣơng trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng, ...” (Trƣờng ĐH Đồng 

Nai), ...”đạt các tiêu chí hội nhập khu vực và quốc tế năm 2030” (Trƣờng ĐH Hùng 

Vƣơng), “có uy tín, ngang tầm với các trƣờng ĐH lớn trong vùng, vững vàng tiếp cận, 

hoà nhập với các trƣờng ĐH trong khu vực và trên thế giới (Trƣờng ĐH Quảng Nam) 



 

 

68 

hay “...từng bƣớc khẳng định vai trò và thế mạnh của một trƣờng ĐH có chất lƣợng 

ngang tầm quốc tế trên cơ sở phát huy các giá trị, thu hút và phát triển NNL nghiên 

cứu, giảng dạy, quản lý trong và ngoài nƣớc”. (Trƣờng ĐH An Giang). 

2.2. Các trƣờng thuộc phạm vi khảo sát của Luận án 

Nhƣ đã trình bày ở phần mở đầu, Luận án tiến hành khảo sát tại 7 Trƣờng 

ĐH: Hùng Vƣơng, Hồng Đức, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Yên và Bạc 

Liêu. Qua nghiên cứu, có thể thấy một số đặc điểm chung của các Trƣờng nhƣ sau: 

1) Ngoài Trƣờng ĐH Hồng Đức đƣợc thành lập năm 1996, các trƣờng chủ 

yếu thành lập vào năm 2006 và 2007, trừ Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng (năm 2003). 

Đây là giai đoạn đầu của thời kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, yêu 

cầu “Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo” “Xây dựng nền giáo dục của dân, 

do dân và vì dân; bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi ngƣời, tạo điều 

kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt đời”. 

2) Các tỉnh chủ quản của các Trƣờng là những tỉnh có điều kiện kinh tế - xã 

hội phát triển ở mức trung bình hoặc thấp so với cả nƣớc, tuy nhiên, đã có sự đầu tƣ 

cho xây dựng cơ bản của các trƣờng. 

Hầu hết các trƣờng đều là Trƣờng đại học công lập duy nhất tại địa phƣơng 

(trừ Trƣờng Đại học Hồng Đức); đƣợc dành một quỹ đất lớn ở vị trí thuận lợi tại địa 

phƣơng (các trƣờng đều đƣợc cấp trên 30ha, riêng Trƣờng ĐH Hà Tĩnh đƣợc cấp 

hơn 100ha) và đƣợc cấp kinh phí đầu tƣ xây dựng cơ bản hằng năm. Cùng với đầu 

tƣ cơ sở vật chất, UBND các tỉnh đã ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ GV đi 

học, thu hút GV có trình độ cao về các trƣờng ĐHĐP công tác.  

3) Mặc dù có trƣờng đƣợc thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều trƣờng chuyên 

nghiệp của địa phƣơng nhƣng tiền thân của các trƣờng đều là Trƣờng Trung học sƣ 

phạm, CĐ sƣ phạm trực thuộc tỉnh, có tuổi đời lâu năm (trên 50 năm), giữ vai trò 

chủ đạo, đặc biệt là về đội ngũ khi thành lập. 

4) Do yêu cầu của địa phƣơng, các trƣờng đều đƣợc xây dựng thành trƣờng 

ĐH đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực; trở thành trung tâm đào tạo, NCKH, trung tâm 

văn hóa chất lƣợng cao của địa phƣơng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT - XH 

của địa phƣơng và khu vực lân cận. Các trƣờng hiện nay đều đào tạo rất nhiều mã 

ngành từ trung cấp đến đại học thuộc các lĩnh vực: Sƣ phạm, Nông - Lâm nghiệp, 

Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật - Công nghệ, Ngoại ngữ, Du lịch, Văn hóa.. 

.  Riêng Trƣờng ĐH Hồng Đức đã đào tạo trình độ TS chuyên ngành Khoa học cây 
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trồng và Văn học Việt Nam; Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng đang đào tạo trình độ Thạc sĩ 

Lý luận và PPDH bộ môn Toán; Lý luận Văn học. Các trƣờng đã chủ động liên kết 

đào tạo thạc sĩ hoặc ĐH đối với các ngành các trƣờng chƣa có đủ điều kiện mở mã 

ngành với các trƣờng ĐH lớn trong toàn quốc. 

Để đáp ứng với yêu cầu của địa phƣơng, các trƣờng đã mở các mã ngành liên 

quan đến nhu cầu địa phƣơng nhƣ: Việt Nam học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, 

SP Âm nhạc; SP Mỹ thuật;  Du lịch lữ hành... (phát triển du lịch),  Kỹ thuật cơ 

khí,  Xây dựng Cầu đƣờng,  Điện tử Viễn thông, Khoa học môi trƣờng, Ngôn ngữ 

Trung Quốc, Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật công trình biển (Xây 

dựng công trình ven biển), (phát tiển các khu công nghiệp)... 

5) Phát triển đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng của các trƣờng. Vận dụng điều 

kiện thực tiễn, các trƣờng đã có nhiều giải pháp cụ thể trong phát triển đội ngũ. 

- Thực hiện các chính sách khuyến khích đãi ngộ cuả tỉnh đối với cán bộ, 

GV: chính sách thu hút, chính sách phụ cấp đối với GV đi học sau ĐH. 

- Tùy theo mức hỗ trợ khác nhau, đều có kinh phí hỗ trợ cho GV đi học sau 

đại học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ. 

- Tranh thủ các chƣơng trình hợp tác quốc tế của địa phƣơng (Trƣờng ĐH 

Hồng Đức) hay đặc điểm địa phƣơng (miền núi, vùng sâu vùng xa) để tìm nguồn 

học bổng tài trợ đi học sau ĐH hoặc ngắn hạn cho GV (Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng, 

Bạc Liêu); bồi dƣỡng tại chỗ thông qua hội thảo, tập huấn, seminar... (Trƣờng ĐH 

Hà Tĩnh, Quảng Bình); liên kết đào tạo với các trƣờng nƣớc ngoài để vừa nâng cao 

nguồn nhân lực cho địa phƣơng, và nâng cao chất lƣợng ĐNGV bằng hình thức “du 

học tại chỗ”, học việc với chuyên gia nƣớc ngoài... (Trƣờng ĐH Hồng Đức). 

- Không bổ nhiệm bất kỳ trƣởng khoa/trƣởng bộ môn nào vào vị trí trƣởng 

đơn vị nếu chƣa có học vị TS, chỉ bổ nhiệm Quyền trƣởng khoa hoặc phụ trách 

(Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng, Hồng Đức, Quảng Bình). 

- Giảng viên có trình độ Đại học không đƣợc phân công giảng dạy. Bắt buộc 

các GV ở độ tuổi dƣới 35 phải đi học sau ĐH ở nƣớc ngoài. Chính sách này thể 

hiện tầm nhìn của lãnh đạo nhà trƣờng: trong thời kỳ hội nhập, GV phải vừa giỏi 

chuyên môn vừa giỏi ngoại ngữ. (Trƣờng ĐH Quảng Bình). 

- Ký hợp đồng dài hạn đối với một số GV có trình độ cao là các giáo sƣ, phó 

giáo sƣ, TS có uy tín tại các trƣờng ĐH, các viện nghiên cứu trong nƣớc về công 

tác, làm việc tại trƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng, đồng 
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thời nâng cao chất lƣợng ĐNGV khi các GV có cơ hội làm việc, nghiên cứu với các 

các nhà chuyên môn giỏi. (Trƣờng ĐH Hồng Đức) 

- Nhằm động viên các GV là NCS cũng nhƣ để giúp GV khác làm quen với 

môi trƣờng học thuật chuyên nghiệp, tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo nhà 

trƣờng, lãnh đạo đơn vị, GV tham gia các buổi bảo vệ Luận án của các NCS tại các 

cơ sở đào tạo (Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng)... 

- Chuyển đổi ngành học sau ĐH đối với GV ngành sƣ phạm cho phù hợp với 

định hƣớng phát triển của nhà trƣờng, đồng thời giải quyết đƣợc sự mất cân đối về cơ 

cấu đội ngũ: GV ngành sƣ phạm đông do tiền thân là các trƣờng sƣ phạm trong khi SV 

ngành sƣ phạm càng ngày càng giảm. (Trƣờng ĐH Hồng Đức). 

6) Tất cả các trƣờng đều định hƣớng phát triển trở thành những trƣờng ĐH 

có uy tín trong hệ thống các trƣờng ĐHĐP và trong cả nƣớc. 

“...trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm văn hóa chất 

lƣợng cao của tỉnh; một trƣờng học đa cấp, đa ngành có uy tín của khu vực Miền 

Trung và cả nƣớc, đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ở nhiều trình 

độ, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa; trở thành địa chỉ tin cậy 

của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.” (Trường ĐH Hà Tĩnh) 

“Phát triển theo hƣớng toàn diện, hiện đại phù hợp với sự phát triển chung 

của hệ thống GDĐH Việt Nam; phấn đấu là trƣờng ĐH có uy tín trong cả nƣớc, nơi 

đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và là trung tâm 

hàng đầu trong NCKH, chuyển giao các ứng dụng NCKH của tỉnh” (Trường ĐH 

Quảng Bình) 

“...là trƣờng ĐH trọng điểm của khu vực Trung Trung bộ và Tây Nguyên, là 

một trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, ngang tầm với 

các trƣờng ĐH lớn trong vùng, vững vàng tiếp cận, hòa nhập với các trƣờng ĐH 

trong khu vực và trên thế giới. Nhà trƣờng cung cấp cho ngƣời học môi trƣờng giáo 

dục ĐH và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho 

ngƣời học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền giáo 

dục phát triển”. (Trường ĐH Quảng Nam) 

“Đến năm 2020,... là một trƣờng ĐH có uy tín, một trung tâm nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ thuộc tốp đầu ở khu vực Trung Bộ.” (Trường ĐH Phú Yên) 

“...thành trƣờng ĐH đào tạo đa cấp, đa ngành, một trung tâm NCKH và 

chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực có trình độ chất lƣợng cao cung cấp lao 
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động cho nền KT-XH tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận; trở thành trƣờng ĐH đạt 

chuẩn theo tiêu chí kiểm định chất lƣợng của Bộ GD&ĐT vào năm 2020, đạt các 

tiêu chí hội nhập khu vực và quốc tế năm 2030” (Trường ĐH Hùng Vương) 

“...sớm trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ĐH, sau đại 

học, NCKH và chuyển giao công nghệ  của khu vực Bán đảo Cà Mau.” (Trường 

ĐH Bạc Liêu) 

“Đến năm 2025, ... trở thành địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ đạt trình độ ngang tầm với các trƣờng ĐH 

lớn trong nƣớc và khu vực.” (Trường ĐH H ng Đức) 

2.3.  Khảo sát thực tiễn của Luận án 

2.3.1. Tổ chức khảo sát 

2.3.1.1. Mục đích khảo sát 

Luận án khảo sát ở các trƣờng nói trên nhằm đánh giá đúng thực trạng 

ĐNGV và hoạt động quản lý ĐNGV hiện nay của các trƣờng ĐHĐP. 

2.3.1.2. Nội dung khảo sát 

- Đánh giá thực trạng ĐNGV các trƣờng ĐHĐP hiện nay về số lƣợng, cơ cấu 

và chất lƣợng: phẩm chất chính trị, đạo đức; kiến thức chuyên môn và kiến thức bổ 

trợ; kỹ năng giảng dạy; năng lực NCKH; năng lực quản lý và phục vụ cộng đồng. 

- Đánh giá hoạt động quản lý ĐNGV ở các trƣờng ĐHĐP: xây dựng quy 

hoạch ĐNGV, tuyển dụng GV, sử dụng GV, đánh giá GV, tạo động lực cho ĐNGV 

phát triển.  

- Đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố khách quan và chủ quan đến 

hoạt động quản lý ĐNGV.  

2.3.1.3. Công cụ khảo sát 

Các mẫu phiếu dùng đề khảo sát gồm: 

Mẫu 1: Đánh giá thực trạng ĐNGV các trƣờng đại học địa phƣơng (Dành 

cho cán bộ quản lí kiêm giảng và GV các trƣờng ĐHĐP) 

Mẫu 2: Đánh giá thực trạng quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP (Dành cho cán 

bộ quản lý khoa, tổ bộ môn và các phòng chức năng liên quan trực tiếp đến ĐNGV: 

Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí - ĐBCL, Phòng Thanh tra, Phòng Tổ chức - HC, 

Phòng Kế hoạch - TC và Phòng Quản trị và một số GV). 
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Ngoài ra còn có các mẫu phiếu thống kê gửi cho các phòng, ban chức năng 

của các trƣờng. 

2.3.1.4. Tiêu chí và chuẩn đánh giá 

a. Tiêu chí đánh giá 

- Đánh giá phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp theo mức độ: tốt, 

khá, bình thƣờng, chƣa tốt (tốt, khá, trung bình, yếu kém) và cho điểm theo nguyên 

tắc 4-3-2-1. 

- Đánh giá mức độ thực hiện và kết quả thực hiện của các biện pháp quản lí 

ĐNGV: thƣờng xuyên, thỉnh thoảng, không (tốt, bình thƣờng, chƣa tốt) và cho điểm 

theo nguyên tắc 3-2-1. 

- Đánh giá yếu tố ảnh hƣởng theo mức độ ảnh hƣởng rất nhiều, nhiều và 

không ảnh hƣởng và cho điểm theo nguyên tắc 3-2-1. 

b. Chuẩn đánh giá 

- Phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp: 

Mức 1: ; Mức 2:  

Mức 3: ; Mức 4:  

- Đánh giá biện pháp quản lí và yếu tố ảnh hƣởng: 

Mức 1: ; Mức 2:  Mức 3:  

2.3.1.5. Mẫu và địa bàn khảo sát 

a. Khảo sát thông qua phiếu 

Nhƣ đã trình bày ở trên, tác giả tiến hành khảo sát đối tƣợng GV và cán bộ 

quản lý tại 7 trƣờng ĐH: Hồng Đức, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bạc Liêu, 

Hùng Vƣơng và Phú Yên. 

Bảng 2.3. Số phiếu khảo sát và số phiếu hợp lệ để xử lý kết quả 

TT Trƣờng 

Cán bộ quản lý GV Chung 

Phiếu 

phát ra 

Phiếu 

xử lý 

Phiếu 

phát ra 

Phiếu 

xử lý 

Tổng 

số 

Phiếu 

không xử lý 

1 ĐH Hồng Đức 15 15 50 43 65 7 

2 ĐH Hà Tĩnh 38 33 91 82 129 14 

3 ĐH Quảng Bình 17 15 75 68 92 9 

4 ĐH Quảng Nam 30 23 42 40 72 9 
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5 ĐH Bạc Liêu 25 25 45 41 70 4 

6 ĐH Phú Yên 0 0 21 21 21 0 

7 ĐH Hùng Vƣơng 30 27 50 43 80 10 

TỔNG SỐ 155 138 374 338 529 53 

 

Bảng 2.4. Mẫu điều tra ĐNGV các trường ĐHĐP ở Việt Nam  

TT Trƣờng  
CBQL GV Chung 

SL % SL % SL % 

1 ĐH Hồng Đức 15 10.9 43 12.7 58 12.2 

2 ĐH Hà Tĩnh 33 23.9 82 24.3 115 24.2 

3 ĐH Quảng Bình 15 10.9 68 20.1 83 17.4 

4 ĐH Quảng Nam 23 16.7 40 11.8 63 13.2 

5 ĐH Bạc Liêu 25 18.0 41 12.2 66 13.9 

6 ĐH Phú Yên 0 0.00 21 6.2 21 4.4 

7 Hùng Vƣơng 27 19.6 43 12.7 70 14.7 

TỔNG SỐ 138 100.00 338 100.00 476 100.00 

Trƣớc khi tiến hành khảo sát trên diện rộng thông qua Phòng QLKH-HTQT 

của các trƣờng nói trên, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại 2 khoa của Trƣờng ĐH 

Hà Tĩnh và tiến hành chỉnh sửa phiếu. Sau khi làm sạch phiếu (loại bỏ những phiếu 

không điền đủ thông tin từ sau câu hỏi thứ 8), chúng tôi tiến hành xử lý 138 phiểu 

dành cho cán bộ quản lý và 338 phiếu dành cho GV. Đối vói Trƣờng ĐH Phú Yên, 

chỉ khảo sát 21 GV làm nhiệm vụ kiêm giảng tại các khoa của Trƣờng. Toàn bộ 

phiếu từ các Trƣờng đƣợc nhận về trƣớc ngày 15 tháng 2 năm 2016. 

b. Khảo sát thông qua hồ sơ, tài liệu, website 

Nguồn số liệu đƣợc chúng tôi thu thập thông qua các báo cáo của các trƣờng 

và qua các website chính thức của các trƣờng. Số lƣợng GV cơ hữu đƣợc lấy từ 

nguồn “Ba công khai theo TT09” trên các website của các trƣờng ĐHĐP. 

c. Phỏng vấn sâu 

Đối tƣợng phỏng vấn là lãnh đạo các trƣờng, các trƣởng phòng Tổ chức - 

Cán bộ/Tổ chức - Hành chính và các chuyên gia nhằm chính xác hóa những kết quả 

thu đƣợc đã đƣợc xử lý từ phiếu khảo sát. Hình thức phỏng vấn là thực hiện phỏng 

vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn qua điện thoại, email. 
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2.3.2. Kết quả khảo sát 

2.3.2.1. Thực trạng ĐNGV các trường ĐHĐP 

a. Số lƣợng 

Bảng 2.5. Số lượng GV các trường ĐHĐP năm 2014 

TT Tên trƣờng 
GV năm 2014-2015 

Tổng số Nữ TS ThS Khác 

1 Trƣờng ĐH Hạ Long  76 56 1 51 24 

2 Trƣờng ĐH Thái Bình  158 82 2 128 28 

3 Trƣờng ĐH Hải Dƣơng  202 156 18 113 71 

4 Trƣờng ĐH Hải Phòng  700 426 70 492 138 

5 Trƣờng ĐH Hoa Lƣ  183 134 8 114 61 

6 Trƣờng ĐH Thủ đô Hà Nội  Đang ở bậc cao đẳng 

7 Trƣờng ĐH Tân Trào  191 120 10 89 92 

8 Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng  373 224 57 213 103 

9 Trƣờng ĐH Hồng Đức  316 211 19 210 87 

10 Trƣờng ĐH Văn hóa-TT-Du lịch Thanh Hóa  152 90 2 135 15 

11 Trƣờng ĐH Y Khoa Vinh  320 194 54 192 74 

12 Trƣờng ĐH Kinh tế Nghệ An  155 116 4 90 61 

13 Trƣờng ĐH Hà Tĩnh  186 126 10 113 63 

14 Trƣờng ĐH Quảng Bình  148 104 7 105 36 

15 Trƣờng ĐH Quảng Nam  185 143 6 132 47 

16 Trƣờng ĐH Phạm Văn Đồng  223 103 7 135 81 

17 Trƣờng ĐH Phú Yên  107 65 1 76 30 

18 Trƣờng ĐH Khánh Hòa  Chưa thành lập 

19 Trƣờng ĐH Thủ Dầu Một  473 254 44 362 67 

20 Trƣờng ĐH Đồng Nai  257 151 3 168 86 

21 Trƣờng ĐH Sài Gòn  395 248 80 252 63 

22 Trƣờng ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 98 54 12 71 15 

23 Trƣờng ĐH Tiền Giang  236 141 8 161 66 

24 Trƣờng ĐH Trà Vinh  672 355 64 273 345 

25 Trƣờng ĐH An Giang  448 226 24 281 143 

26 Trƣờng ĐH Bạc Liêu  227 136 0 140 87 

 TỔNG 6481 3925 511 4096 1874 

(Ngu n: Bộ GD & ĐT, 2015) 
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b. Cơ cấu 

Trong những năm qua, cơ cấu ĐNGV ĐHĐP đã có nhiều thay đổi để đáp 

ứng yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, số lƣợng hiện chƣa đáp ứng yêu 

cầu của Bộ GD&ĐT về số lƣợng GV trên sinh viên ở các ngành học.  

- Cơ cấu giới tính, độ tuổi 

Qua số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, cơ cấu giới tính của ĐNGV các 

trƣờng địa phƣơng đang có xu hƣớng mất cân đối. So với ĐNGV trong cả nƣớc, tỉ 

lệ nữ GV của ĐHĐP cao hơn gần 10%. Đây là một tất yếu vì hầu hết các trƣờng 

ĐHĐP đều có tiền thân là trƣờng CĐSP và ĐNGV về cơ bản đều tốt nghiệp ở các 

trƣờng sƣ phạm. Trong số 338 GV tham gia khảo sát, GV có độ tuổi dƣới 40 tuổi 

hơn 60%, và có khoảng 5% GV ở độ tuổi còn từ 01 đến 05 năm nữa đến tuổi nghỉ 

hƣu. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế hiện nay, khi các trƣờng đƣợc nâng 

cấp lên thành trƣờng ĐH đòi hỏi tăng số lƣợng ĐNGV, vì vậy, nhiều trƣờng đã và 

đang tuyển dụng ĐNGV trẻ.  

Thực tế này cũng đặt ra một vấn đề là, những ngƣời có kinh nghiệm lâu năm 

trong giảng dạy ngày càng ít. Nếu nhƣ ở các trƣờng ĐH lớn, đội ngũ có tuổi đời cao 

đồng nghĩa với việc họ là những ngƣời có học hàm, học vị cao thì với các trƣờng 

ĐHĐP lại ngƣợc lại. ĐNGV trẻ chiếm tỉ lệ cao, là lực lƣợng đƣợc đào tạo chính 

quy, đạt trình độ chuyên môn nhƣng lại có những hạn chế nhất định trong phát huy 

năng lực nghề nghiệp. Phần lớn trong số họ là lực lƣợng đƣợc tuyển dụng theo hình 

thức hợp đồng dài hạn. Đây sẽ là bài toán khó cho các trƣờng trong lộ trình tuyển 

dụng và sử dụng ĐNGV.  

Bảng 2.6. Cơ cấu ĐNGV ĐHĐP so với cả nước năm 2014 

TT  Cả nƣớc ĐHĐP 

1 Tổng số GV 
SL % SL % 

65.664 6.730 

2 Nữ 35.653 54,3 4089 60,8 

3 Tiến sĩ 10.424 15,9 517 7,7 

4 Thạc sĩ 37.090 56,5 4257 63,3 

5 Khác 18.150 27,6 1956 29,0 

(Ngu n: Bộ GD & ĐT) 

- Cơ cấu ngành nghề 
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Mất cân đối về cơ cấu về ngành giảng dạy cũng là vấn đề các trƣờng ĐHĐP 

đang phải đối mặt. Số lƣợng GV giảng dạy các ngành sƣ phạm vẫn còn đông nhƣng 

số lƣợng SV sƣ phạm của các trƣờng ngày càng giảm sút, có nhiều ngành không 

tuyển dụng đƣợc. Trong khi đó, số lƣợng SV các ngành về kinh tế, về khoa học môi 

trƣờng, công nghệ... tăng cao và ĐNGV những ngành này chƣa đáp ứng kịp và đủ.  

Nguyên nhân chính của việc này là công tác quy hoạch phát triển ĐNGV 

chƣa tốt, chƣa phù hợp với sự phát triển về quy mô, trƣờng lớp và yêu cầu phát triển 

của nhà trƣờng. Việc cử GV đi học hầu nhƣ vẫn chƣa có lộ trình, việc chọn ngành 

đi học phần lớn là do GV lựa chọn hoặc thích chọn, chƣa tính đến yếu tố quy hoạch 

tổng thể về phát triển chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng.  

c. Chất lƣợng 

1) Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức của ĐNGV ĐHĐP 

Phẩm chất chính trị của ngƣời GV ĐHĐP chính là sự hiểu biết sâu sắc chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và đƣờng lối quan điểm của Đảng; trung 

thành tuyệt đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, biết vận dụng sáng tạo 

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trong 

điều kiện mới, thách thức mới, kiên định lập trƣờng tƣ tƣởng chính trị, có niềm tin 

vào sự đổi mới của đất nƣớc; kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai 

trái, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, GV 

ĐHĐP luôn phải có phẩm chất đạo đức, trong sáng, mẫu mực. Họ phải là những 

ngƣời luôn tôn trọng ngƣời học, không xúc phạm nhân phẩm, thân thể ngƣời học; 

không gian lận trong hoạt động đào tạo và NCKH; không lợi dụng danh hiệu nhà 

giáo và hoạt động giáo dục để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; có tinh thần hợp 

tác với đồng nghiệp trong giảng dạy và nghiên cứu. 

 Theo kết quả khảo sát (Phụ lục 2.1), 94% cho rằng ĐNGV các trƣờng 

ĐHĐP có phẩm chất chính trị tốt và rất tốt. GV các trƣờng ĐHĐP đã thực hiện rất 

tốt điều 58 Luật GDĐH năm 2012 quy định về những điều GV không đƣợc làm (  

= 3,15). Tuy nhiên, khi đánh giá về tiêu chí đạo đức “Đánh giá công bằng và đúng 

năng lực ngƣời học” chỉ có 33% đánh giá rất tốt, 21% đánh giá ở mức bình thƣờng 

hoặc chƣa tốt. Điều này đặt ra vấn đề cho các nhà quản lý trong quá trình giám sát 

việc đánh giá ngƣời học của GV và những yếu tố tác động đến hoạt động này để có 

giải pháp cải tiến bởi đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến động 

lực học tập của ngƣời học. 
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Có một thực tế hiện nay là, việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của GV vẫn còn 

mang tính đối phó, tính hợp tác trong nghiên cứu chƣa đƣợc phát huy. Có đến 11% 

GV cho rằng họ không hợp tác tốt trong NCKH. Tỉ lệ này không lớn nhƣng phần 

nào đã phản ảnh thực trạng trên là đúng. 

Mặc dù có những đánh giá khác nhau tùy theo từng tiêu chí, nhƣng với 

, có thể khẳng định rằng, ĐNGV các trƣờng ĐHĐP đáp ứng tốt yêu cầu về 

phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức trong tình hình hiện nay. Kết quả phỏng vấn 

các trƣởng phòng Tổ chức - Cán bộ của 5 trƣờng trong phạm vi khảo sát về phẩm 

chất chính trị, đạo đức của ĐNGV cho thấy: trong vòng 5 năm lại đây (2010-2016), 

không có GV ĐHĐP nào bị kỷ luật về phẩm chất chính trị hoặc các vấn đề liên 

quan đến đạo đức nhà giáo. 

2) Kiến thức chuyên môn và kiến thức bổ trợ  

Theo kết quả khảo sát (Phụ lục 2.2) kiến thức chuyên môn và kiến thức bổ 

trợ của ĐNGV đạt mức khá với . trong đó kiến thức về chủ trƣơng, đƣờng 

lối chính sách của nhà nƣớc, quy định của ngành giáo dục; kiến thức chuyên sâu về 

các môn học chính của chuyên ngành giảng dạy đạt mức cao nhất với , 

tiếp đến là “kiên thức về mục tiêu, chƣơng trình”. Thấp nhất là kiến thức ngoại ngữ 

với .  

Một đặc điểm của ĐNGV ĐHĐP đó là: đa số đều là ngƣời địa phƣơng hoặc 

các vùng phụ cận. Tỉ lệ GV tại các thành phố lớn chuyển về công tác tại địa phƣơng 

hầu nhƣ không có, nếu có là các trƣờng hợp phải chuyển về vì lý do gia đình. Do 

điều kiện xuất thân, họ đều là những ngƣời chăm chỉ học tập, xem học tập và tích 

lũy kiến thức là công cụ và cũng là hành trang để thay đổi cuộc đời. Việc học đƣợc 

xác định là một quá trình liên tục, đặc biệt là khi họ ý thức đƣợc tầm quan trọng của 

kiến thức chuyên sâu đối với một GV. Vì vậy, hầu hết các GV đều tự đánh giá họ có 

kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành giảng dạy (93,8%).  

Trong thời kỳ phát triển của công nghệ và hội nhập quốc tế hiện nay, khả năng 

ứng dụng CNTT và sử dụng năng lực ngoại ngữ vào giảng dạy và nghiên cứu là yêu 

cầu bắt buộc đối với GV ĐHĐP. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có khoảng 40% GV cho 

rằng mình có đủ kiến thức về tin học, trong có tới 74% đánh giá trình độ ngoại ngữ 

chỉ ở mức trung bình và kém. Theo kết quả khảo sát, kiến thức ngoại ngữ hiện đang ở 

mức báo động. Chúng tôi đã phỏng vấn một số ngƣời nƣớc ngoài đến làm việc tại 
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Trƣờng ĐH Hà Tĩnh và trong một số hội thảo quốc tế, họ đều cho rằng, năng lực sử 

dụng ngoại ngữ của các giảng viên đại học địa phƣơng là một điều đáng tiếc trong bối 

cảnh hợp tác quốc tế hiện nay. Bà Jill K, chuyên gia Hoa Kỳ đến làm việc tại Trƣờng 

ĐH Hà Tĩnh chia sẻ: “Không chỉ giảng viên trƣờng bạn, kể cả những đồng nghiệp 

một số trƣờng tôi đến làm việc chuyên môn rất tốt, rất nhạy bén, tuy nhiên, nếu tiếng 

Anh tốt họ sẽ phát huy tốt hơn”.  

Bảng 2.7. Trình độ ngoại ngữ của GV tham gia khảo sát 

TT Loại bằng Số lƣợng % Thứ tự 

1 ĐH 34 10,1 3 

2 B1 176 52.1 1 

3 B2 46 13.6 2 

4 C1 24 7.1 4 

5 C2 9 2.6 5 

6 Không có 49 14.5  

TỔNG 338 100  

Bảng 2.7. cho thấy, chủ yếu trình độ ngoại ngữ của GV tham gia khảo sát 

của 7 trƣờng chỉ đạt mức B1; mức tốt nghiệp ĐH, mức B2 cho trình độ ThS và mức 

C1 và C2 chỉ chiếm gần 10%. GV có bằng ĐH ngoại ngữ chủ yếu là GV ngoại ngữ, 

chỉ có 3/34 GV có bằng ĐH ngoại ngữ chuyên ngành 2. Với trình độ này, đa số GV 

mới chỉ có thể sử dụng ngoại ngữ ở mức giao tiếp bình thƣờng, chƣa đủ năng lực để 

giảng dạy, hợp tác nghiên cứu hoặc nghiên cứu độc lập. 

Để theo kịp sự phát triển của xã hội, cải tiến, đổi mới nội dung chƣơng trình 

giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tiễn, GV trƣờng ĐHĐP cần phải có kiến thức 

về hội nhập quốc tế: quan điểm cơ bản của Đảng về hội nhập quốc tế (mục tiêu, 

nguyên tắc, tƣ tƣởng chỉ đạo, nội dung, phƣơng châm cơ bản của hội nhập quốc tế); 

các cơ hội, thách thức và các khuyến nghị đối với doanh nghiệp, các cơ sở GDĐH 

trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế thế giới,... Việc tích 

lũy, cập nhật kiến thức về hội nhập quốc tế là yêu cầu tất yếu đối với ĐNGV, đặc 

biệt là ĐNGV các trƣờng ĐHĐP đóng xa thành phố lớn. Yêu cầu này càng cấp bách 

hơn khi trên thực tế, hầu hết các GVchƣa nhận thức rõ vấn đề này: theo kết quả 

khảo sát, mới chỉ có 43% GV cho rằng họ có kiến thức tốt về hội nhập quốc tế, có 

tới 57% thấy rằng kiến thức về hội nhập chỉ ở mức trung bình và yếu. 
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3) Kỹ năng giảng dạy của ĐNGV 

Để có đƣợc phƣơng pháp giảng dạy tốt, ngƣời GV ĐHĐP phải có các kỹ 

năng liên quan trực tiếp đến ngƣời học nhƣ: kỹ năng nắm bắt tâm sinh lý của sinh 

viên, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trên lớp, kỹ năng hƣớng dẫn điều khiển hành vi 

học tập của sinh viên... hay các kỹ năng liên quan đến hoạt động chuyên môn khác. 

Một GV giỏi phải biết kết hợp những kỹ năng đã tích lũy đƣợc để tạo thành một giờ 

dạy tốt; phải biết cách sử dụng giáo trình, khai thác học liệu để làm phong phú nội 

dung kiến thức sẽ đƣa đến cho ngƣời học, thiết kế chƣơng trình, hoạt động dạy học, 

biết ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phƣơng tiện dạy học hiện đại một 

cách hiệu quả, sử dụng thành thạo các kỹ thuật dạy học. Với đối tƣợng ngƣời học là 

SV, những ngƣời đang ở độ tuổi trƣởng thành, GV cần phải có kỹ năng quan sát 

hành vi của ngƣời học, nắm bắt đặc điểm tâm - sinh lý của SV và phải có kỹ năng 

giao tiếp, ứng xử tốt trên lớp học. Theo kết quả khảo sát đƣợc trình bày tại Phụ lục 

2.3, “Thiết kế hoạt động, phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học” đạt xếp bậc 

1/12; „Giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên” xếp bậc 2/12 với 

. Một điểm đáng lo ngại đối với các nhà quản lí chất lƣợng đào tạo khi các 

GV tự đánh giá còn hạn chế trong việc khai thác sử dụng giáo trình, học liệu để 

giảng dạy ( ) - một trong những kỹ năng quan trọng của ngƣời GV ĐHĐP 

trong thời đại “thế giới phẳng” hiện nay, hay kỹ năng sử dụng công nghệ và phƣơng 

tiện dạy học còn yếu  xếp bậc 12/12. 

Nhìn tổng thể, có thể nhận thấy rằng, thực trạng kỹ năng giảng dạy của GV các 

trƣờng ĐHĐP đạt mức tốt  . Tuy nhiên, nhiều kỹ năng quan trọng còn 

ở mức yếu nhƣ đã phân tích ở trên. Phải khẳng định rằng, những kỹ năng này thuộc về 

chính bản thân GV và chỉ có GV mới có thể phát triển các kỹ năng này bằng thái độ 

cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm của một ngƣời làm công tác giảng dạy. 

4) Năng lực NCKH 

Theo kết quả khảo sát tại Phụ lục 2.4, thiết kế vấn đề nghiên cứu là vấn đề 

rất khó đối với GV khi NCKH ( . Hầu hết GV ĐHĐP đi học sau ĐH đều 

đƣợc đánh giá tốt và hoàn thành tiến độ nghiên cứu đề ra bởi họ đã đƣợc các nhà 

khoa học (hƣớng dẫn khoa học) hỗ trợ xác định, thiết kế vấn đề nghiên cứu. Tuy 

nhiên, họ rất khó thành công khi tự đề xuất vấn đề nghiên cứu để tham gia quá trình 

tuyển chọn đề tài các cấp: vấn đề thƣờng không đủ tầm nghiên cứu, không gắn với 
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thực tiễn, thiếu tính khả thi. Sau quá trình xây dựng đề cƣơng, nghiên cứu và cho ra 

kết quả nghiên cứu, họ lại gặp phải vấn đề khi phải viết báo cáo tổng kết, báo cáo 

tóm tắt để tiến tới nghiệm thu. Để trình bày bằng ngôn ngữ viết tốt, bản thân ngƣời 

GV ngoài khả năng thiên phú, cần phải trau dồi khả năng viết mang tính chất khoa 

học thƣờng xuyên, xem đó nhƣ một thói quen hằng ngày và làm cho nó trở thành kỹ 

xảo. 61,9% đánh giá năng lực viết báo cáo khoa học chƣa tốt. Chỉ có 19,6% có khả 

năng công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học và hội thảo chuyên 

ngành là một thách thức đối với các nhà quản lý trong tình hình hiện nay khi số 

lƣợng công trình nghiên cứu, bài báo khoa học đƣợc đăng tải trong các tạp chí khoa 

học trong và ngoài nƣớc tính trên số lƣợng GV là một trong những tiêu chí quan 

trọng để kiểm định và xếp hạng trƣờng ĐH. Trên thực tế, tác giả các bài báo khoa 

học hằng năm thuộc về một số cá nhân GV, cán bộ nghiên cứu; đa số GV không có 

bài đăng tạp chí khoa học thƣờng niên. Tỉ lệ bài báo/GV vẫn còn ở mức thấp. 

Trƣờng ĐH Quảng Nam có gần 100 bài báo trong nƣớc và quốc tế trong 5 năm 

(2011-2015), Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng năm 2015-2016 có 57 bài báo trong nƣớc, 8 

bài báo quốc tế. 

Hiện nay, GV ĐHĐP hầu nhƣ chƣa biên soạn đƣợc giáo trình mà chủ yếu 

đang khai thác nguồn giáo trình, tài liệu hiện có. Đây là một giải pháp mang tính 

kinh tế, tuy nhiên, về lâu dài, để đảm bảo yêu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn, 

GV cần phải biên soạn giáo trình. Gần 36% và 28% GV cho rằng họ có khả năng 

chủ biên hoặc đồng chủ biên giáo trình, biên soạn giáo trình. So với các trƣờng ĐH 

lớn thì đây là một tỉ lệ thấp, tuy nhiên, đối với các trƣờng ĐHĐP thì đây lại là một 

điểm mạnh cần lƣu ý để các nhà quản lý có giải pháp phát huy năng lực, khích lệ, 

động viên GV chủ động xây dựng lộ trình tiến tới tự biên soạn hoặc chủ biên, đồng 

chủ biên giáo trình phục vụ công tác giảng dạy. 

 , ở mức trung bình khá đã phản ảnh đúng thực tế năng lực NCKH 

chung của GV các trƣờng ĐHĐP hiện nay. 

5) Năng lực quản lý và phục vụ cộng đ ng 

Quản lý và phục vụ cộng đồng là một nội dung mới gần đây đƣợc đƣa vào để 

đánh giá ĐNGV. Trên thực tế, số lƣợng GV tham gia vào công tác quản lý của khoa, 

tổ bộ môn không nhiều do có sự hạn chế về số lƣợng và cơ cấu nhƣng đa số GV đều 

tự đánh giá có khả năng tham gia vào công tác quản lý của đơn vị. Đây là một tín 

hiệu đáng mừng, thể hiện trách nhiệm của GV đối với sự phát triển chung của đơn vị, 
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đồng thời cũng giúp các nhà quản lý tìm giải pháp phát huy năng lực cá nhân, tận 

dụng ý tƣởng quản lý của ĐNGV để quản lý đơn vị tốt hơn. 

Tuy nhiên, năng lực triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn 

giảng dạy và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho cộng đồng chỉ đạt ở mức 

khá   và . (Phụ lục 2.5) Nghiên cứu tốt nhƣng không có năng lực để 

áp dụng kết quả vào giảng dạy tốt là một bất cập, gây lãng phí thời gian, công sức, 

tài chính và uy tín nghề nghiệp. Một GV giảng dạy trong trƣờng ĐHĐP cùng thực 

hiện trách nhiệm của nhà trƣờng đối với cộng đồng dân cƣ địa phƣơng nhƣng lại 

không làm tốt nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho cộng đồng là 

chƣa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, các nhà quản lý và chính ĐNGV cần đánh 

giá nghiêm túc để giải quyết vấn đề này. 

          d. Đánh giá chung về thực trạng đội ngũ giảng viên ĐHĐP hiện nay 

Bảng 2.8. Tổng hợp kết quả đánh giá về thực trạng chất lượng ĐNGV ĐHĐP 

TT Nội dung đánh giá 

Mức độ hiện có (theo %) 

 
Thứ 

bậc 
Rất 

tốt 
Tốt 

Trung 

bình 
Kém 

1 Phẩm chất chính trị, đạo đức 13.9 77.6 8.3 0.2 3.1 1 

2 Kiến thức chuyên môn và 

kiến thức bổ trợ 

5.9 56.7 27.6 9.8 2.42 3 

3 Kỹ năng giảng dạy 11.3 53.1 28.1 7.5 2.48 2 

4 Năng lực NCKH 5.0 38.1 41.6 15.3 2.22 5 

5 Năng lực quản lý và phục vụ 

cộng đồng 

7.0 50.5 28.9 13.6 2.5 4 

Bảng 2.8 cho thấy, trong 5 nội dung liên quan đến chất lƣợng ĐNGV, phẩm 

chất chính trị đƣợc đánh giá tốt nhất với = 3.1, tiếp theo đó là Kỹ năng giảng dạy 

và Kiến thức chuyên môn và kiến thức bổ trợ, Năng lực NCKH đứng ở bậc thấp 

nhất với  chỉ bằng 2.22. 

Qua quá trình khảo sát và xử lí khảo sát, có thể đánh giá thực trạng ĐNGV 

ĐHĐP hiện nay nhƣ sau: 

- Số lƣợng GV trong từng ngành học cụ thể chƣa đáp ứng đủ, đặc biệt là 

trong các ngành kỹ thuật - những ngành cần cho đào tạo NNL phát triển kinh tế của 

các địa phƣơng. 
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- Hiện đang có sự mất cân đối giữa tỉ lệ GV nữ và nam do yếu tố lịch sử là 

các trƣờng đƣợc hình thành và nâng cấp từ các trƣờng cao đẳng sƣ phạm, trung cấp 

dạy nghề... Tỉ lệ GV có trình độ TS trở lên chƣa đạt yêu cầu. Đội ngũ có kinh 

nghiệm giảng dạy lâu năm nhƣng lại có trình độ học hàm học vị thấp (Cử nhân, 

ĐH) do chủ yếu là giáo viên các trƣờng trung cấp, CĐ sƣ phạm trƣớc đây. 

- ĐNGV trẻ các ngành ngoài sƣ phạm đƣợc đào tạo chính quy, đạt trình độ 

chuyên môn nhƣng chƣa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, không đƣợc đào tạo 

từ các trƣờng sƣ phạm mà chỉ học nghiệp vụ sƣ phạm theo hình thức ngắn hạn, cấp 

chứng chỉ hoặc bồi dƣỡng tại chỗ.  

- GV một số ngành phải đảm đƣơng khối lƣợng lớn công việc giảng dạy do 

sự tăng trƣởng nóng SV các ngành này trong một thời gian. Việc đào tạo theo yêu 

cầu nguồn nhân lực của phát triển KT-XH của địa phƣơng trong một thời gian nhất 

định cũng ảnh hƣởng nhiều đến cơ cấu ngành nghề của ĐNGV ĐHĐP. 

- ĐNGV ĐHĐP có phẩm chất chính trị, đạo đức tƣ cách tốt; có tinh thần hợp 

tác với đồng nghiệp trong giảng dạy; chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách pháp luật 

của nhà nƣớc, quy định của ngành.  

- GV ĐHĐP vững về kiến thức chuyên môn, tuy nhiên năng lực về ứng dụng 

CNTT và ngoại ngữ đối với giảng dạy và NCKH còn kém. Bên cạnh đó, kiến thức 

liên ngành, kiến thức về hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay cần phải đƣợc 

nâng cao để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và hội nhập. 

- Đối với GV đại học, ngoài phƣơng pháp giảng dạy tốt, cần phải biết khai 

thác sử dụng giáo trình, học liệu; sử dụng công nghệ và phƣơng tiện dạy học hiện đại 

để nâng cao chất lƣợng giảng dạy. Đây là điểm yếu của GV ĐHĐP hiện nay.  

- GV ĐHĐP đang gặp khó khăn trong thiết kế vấn đề nghiên cứu phù hợp để 

đƣợc phê duyệt đề tài các cấp. Trình độ kiến thức liên ngành chƣa tốt cũng là một 

khó khăn đối với GV ĐHĐP khi tham gia xét duyệt đề tài NCKH cấp tỉnh liên quan 

đến phát triển kinh tế - chính trị, xã hội của địa phƣơng.  

- NCKH và giảng dạy là 2 nhiệm vụ quan trọng nhất của GV. Tuy nhiên, hoạt 

động NCKH chƣa phát huy hết vai trò trong việc hỗ trợ hoạt động giảng dạy của GV 

ĐHĐP. Có nhiều yếu tố tác động đến thực trạng này, trong đó có năng lực thiết kế vấn 

đề nghiên cứu và năng lực viết bài báo khoa học để công bố kết quả nghiên cứu. Đây 

cũng là nguyên nhân dẫn đến số lƣợng bài báo khoa học đƣợc đăng tài không nhiều và 

chủ yếu tập trung vào một bộ phận GV ĐHĐP đã có kinh nghiệm. 
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- Hƣớng dẫn học viên thạc sĩ, tiến sĩ là động lực mạnh nhất để GV nghiên cứu 

khoa học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều trƣờng ĐHĐP chƣa mở đƣợc mã ngành do 

thiếu đội ngũ. Đây là một thiệt thòi lớn đối với ĐNGV và các nhà quản lí ĐHĐP. 

- Đối với GV ĐHĐP, năng lực phục vụ cộng đồng hết sức quan trọng. Hiện 

nay, GV chƣa phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ đối với cộng đồng dân cƣ; chƣa chủ 

động tìm đến cộng đồng trong việc phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho 

cộng đồng hay áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy; các nghiên cứu 

chỉ mới dùng cho giảng dạy, chƣa nhằm đến phục vụ cộng đồng dân cƣ. 

2.3.2.2. Thực trạng quản lý ĐNGV các trường ĐHĐP hiện nay 

a. Quy hoạch/kế hoạch hóa ĐNGV 

Phụ lục 2.6 cho thấy, hoạt động xây dựng quy hoạch ĐNGV ở mức khá 

thƣờng xuyên với  chung =2.49, trong đó biện pháp 1 đƣợc đánh giá thƣờng xuyên 

nhất với  =2.70 xếp bậc 1/6 các biện pháp quy hoạch. Thấp nhất là biện pháp “Mô 

tả đƣợc khung năng lực, cơ cấu và vị trí công việc của từng GV” với  =2.29. Mặc 

dù vẫn có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, nhƣng nhìn chung, các trƣờng đã kế 

hoạch hóa ĐNGV của trƣờng.  

Tuy nhiên, cũng theo kết quả khảo sát, các biện pháp này vẫn mang tính hình 

thức và chƣa hiệu quả. của “mức độ thực hiện” = 2.49, trong khi của “kết 

quả thực hiện” chỉ bằng 2.39. Chỉ có 44,8% đánh giá công tác quy hoạch đƣợc thực 

hiện tốt, 68,7% đánh giá ở mức bình thƣờng và 5,4% đánh giá ở mức yếu. Có hơn 

60% đánh giá công tác quy hoạch theo tỉ lệ GV, SV, ngành học..., ở mức bình 

thƣờng và kém; đặc biệt, có đến gần 70% cho rằng, nhà trƣờng chƣa mô tả đƣợc cụ 

thể khung năng lực GV, cơ cấu và vị trí công việc của từng GV. Việc đánh giá kết 

quả thực hiện quy hoạch cần phải đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và hiệu quả để làm 

tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch tiếp theo nhƣng chỉ có 45% ý kiến cho rằng 

công tác này đƣợc thực hiện tốt  = 2.41, lệch với mức độ thực hiện 0, 17 - độ lệch 

lớn nhất trong các biện pháp. (Phụ lục 2.7) 

Hằng năm, căn cứ vào đánh giá hoạt động cuối năm và kế hoạch của năm 

tiếp theo, các đơn vị trực thuộc trong ĐHĐP thƣờng căn cứ nhu cầu cụ thể lập kế 

hoạch phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, luân chuyển...) sau đó đƣa 

vào kế hoạch đề nghị nhà trƣờng phê duyệt. Hội đồng duyệt kế hoạch của từng đơn 

vị, tổng hợp lại và xây dựng kế hoạch về đội ngũ chung của nhà trƣờng trong năm 
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học đó. Cách làm này có các ƣu điểm: Đáp ứng nhiệm vụ ƣu tiên trong sự phát triển 

của nhà trƣờng trong thời kỳ ngắn hạn liên quan đến quy mô tuyển sinh, ngành nghề 

sẽ đào tạo, bậc học (ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ), hƣớng nghiên cứu…; Đáp ứng đƣợc mục 

tiêu kế hoạch hóa ĐNGV của nhà trƣờng trong kế hoạch trung hạn hay ngắn hạn; 

Xác định tình trạng cụ thể ĐNGV hiện tại về cơ cấu, số lƣợng và chất lƣợng; Xác định 

thế mạnh hiện nay của nhà trƣờng và thế mạnh cũng nhƣ điểm yếu của ĐNGV nhà 

trƣờng hiện nay.  

Tuy nhiên, cách xây dựng kế hoạch trên cũng có một số hạn chế: Chỉ phân 

tích và thiết kế công việc của GV trong nhà trƣờng trong phạm vi thời gian cụ thể; 

Không dự đoán đƣợc những thay đổi có thể xẩy ra và đƣa ra các phƣơng án thay 

thế; Kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển, bồi dƣỡng ĐNGV mang tính bị động; Lập 

kế hoạch đào tạo, đào tạo lại ĐNGV phù hợp theo chuyên ngành, theo năm công tác 

của GV và theo nhu cầu của nhà trƣờng. 

Nghiên cứu hệ thống văn bản của các trƣờng cho thấy, Quy hoạch/Kế hoạch 

hóa ĐNGV ĐHĐP thƣờng đƣợc các trƣờng ĐHĐP xây dựng trong Quy hoạch tổng 

thể phát triển nhà trƣờng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ trƣờng theo nhiệm kỳ 5 năm. 

Kế hoạch ngắn hạn thƣờng đƣợc xây dựng trong Báo cáo tổng kết năm học và đề ra 

nhiệm vụ năm tới hằng năm và đƣợc lồng ghép trong báo cáo tổng thể chung. 

Chúng tôi đã phỏng vấn 3 trƣởng phòng Tổ chức và 2 lãnh đạo nhà trƣờng về vấn 

đề này và đƣợc biết: Hầu hết các trƣờng chƣa xây dựng kế hoạch một cách bài bản, 

chuyên nghiệp mà chỉ chủ yếu làm theo hình thức báo cáo hành chính. Kế hoạch đi 

học thƣờng đƣợc lập theo từng năm học trên cơ sở đề xuất từ dƣới đơn vị lên là 

chính. Kế hoạch dài hạn chỉ mới mang tính chủ trƣơng. Kế hoạch ngắn hạn mang 

tính thức thời, theo kế hoạch năm học. Việc không xây dựng một kế hoạch tổng thể 

dài hạn, trung hạn và ngắn hạn theo lộ trình phát triển của nhà trƣờng sẽ gây ra 

nhiều bất cập: thừa GV ngành này, thiếu GV ngành khác, trình độ đội ngũ không 

đáp ứng, chỉ mang tính thời vụ, tỉ lệ GV có học hàm, học vị để mở mã ngành thiếu 

hoặc không phù hợp… chƣa kể đến việc lãng phí đội ngũ đã đƣợc đào tạo. Các kế 

hoạch ít mang tính dự báo, không có kế hoạch dự phòng để bảo đảm tính hiệu quả 

và linh hoạt. Đặc biệt, do tính chủ quan của những ngƣời làm kế hoạch và đôi khi là 

của chính các nhà quản lý, việc sử dụng thủ thuật “đối chiếu ngoài” ít đƣợc sử dụng 

do không muốn áp đặt cách làm hay của các trƣờng khác vào trƣờng mình và cho 

rằng nhƣ thế là “làm theo”, “học theo” trƣờng bạn. 
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b. Tuyển dụng giảng viên 

Tuyển dụng GV đƣợc xem là khâu quan trọng nhất trong quản lí ĐNGV ở 

trƣờng ĐH nói chung, ĐHĐP hiện nay.  

Theo kết quả khảo sát đƣợc trình bày tại Phụ lục 2.8 và 2.9, công tác tuyển 

dụng GV các trƣờng ĐHĐP hiện nay đƣợc thực hiện ở mức thƣờng xuyên với 

 = 2.32, trong đó biện pháp “Xây dựng tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, công 

khai” đƣợc thực hiện thƣờng xuyên nhất với  = 2.64 và “Tạo đƣợc nguồn tuyển 

dụng thông qua các cơ sở đào tạo” bị đánh giá ở mức yếu ở mức 13/13 với  = 1.73 

và  = 1.67 cả về mức độ và kết quả thực hiện. Xếp thứ 12/13 cũng về cả mức độ 

thƣờng xuyên và kết quả thực hiện là “Thu hút GV giỏi từ các cơ sở đào tạo khác” 

với  = 1.75 và  = 1.78. So sánh kết quả khảo sát của từng biện pháp về mức độ 

và kết quả thực hiện ta thấy mức chênh lệch về thứ bậc không lớn, có 5/8 biện pháp 

có thứ bậc trùng nhau cả về mức độ và kết quả thực hiện, trong đó có biện pháp thứ 

11 và 12 trùng nhau ở mức thấp. Điều này khẳng định rằng, các biện pháp này 

không/ít đƣợc thực hiện và nếu có thực hiện thì kết quả cũng rất thấp. 

Tuyển dụng GV hiện có quy định riêng mà hiện đang thực hiện theo Nghị 

định 29/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dƣỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh 

giá; thôi việc, nghỉ hƣu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập. Đối với các trƣờng ĐHĐP, qua tìm hiểu trên website, chƣa có trƣờng nào 

ban hành Quy trình tuyển dụng viên chức, mới chỉ dừng ở mức thông báo Kế hoạch 

tuyển dụng (Trƣờng ĐH Tân Trào) theo trình tự nội dung, thời gian, các bƣớc.  

Quá trình tuyển dụng GV của các trƣờng hiện nay, ngoài các bƣớc: Xác định 

nhu cầu, vị trí cần tuyển dụng; Thông báo bằng văn bản: trên website nhà trƣờng, sở 

nội vụ các tỉnh, gửi công văn đến các đơn vị liên quan đến nguồn tuyển dụng, quảng 

cáo trên đài Phát thanh và Truyển hình địa phƣơng; Nhận hồ sơ và sàng lọc hồ sơ; 

Chọn ứng viên và gửi giấy mời tham gia vòng tiếp theo gồm: thi Tin học văn 

phòng, Ngoại ngữ (các môn điều kiện) còn bao gồm các bƣớc quan trọng sau: (1) 

Thi các môn điều kiện. (2) Thi các môn kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ 

ngành: đƣợc thực hiện sau các môn điều kiện và chỉ dành cho các ứng viên có đủ 

điểm điều kiện. 
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Môn thi Kiến thức chung là môn thi kiểm tra vốn hiểu biết xã hội liên quan 

đến các quy định pháp luật về GDĐH, về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của GVĐH, quy định về nội quy, quy chế của trƣờng và các quy định pháp luật 

về viên chức, đạo đức nhà giáo; theo hình thức thi viết. 

Chuyên môn nghiệp vụ ngành là phần thi liên quan đến giảng dạy. Phần này 

thƣờng chia làm 2 phần: ứng viên bắt thăm bài giảng và sau đó trực tiếp trả lời câu 

hỏi của Tiểu ban chấm thi. Một số trƣờng có sử dụng phần thi chuyên môn dƣới 

hình thức soạn giáo án ở phần sàng lọc hồ sơ.  

- Tổng hợp kết quả thi tuyển và công bố kết quả thi tuyển: Sau khi tổng hợp 

kết quả phần thi Kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ, Hội đồng tuyển dụng 

báo cáo kết quả và trình Hiệu trƣởng phê duyệt danh sách ứng viên trúng tuyển. 

Phòng chức năng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển. 

Về cơ bản, quy trình tuyển dụng của các trƣờng là nhƣ nhau do phải theo quy 

định của nhà nƣớc về tuyển dụng viên chức và các quy định khác về mặt pháp lý. Tuy 

nhiên, các trƣờng sẽ có những yêu cầu khác nhau, tiêu chuẩn tuyển chọn khác nhau.  

Đối với trƣờng ĐHĐP, quy trình tuyển chọn cũng đƣợc thực hiện theo các 

bƣớc trên. Ngoài ra, dựa vào đặc điểm và tình hình hiện tại, các trƣờng xây dựng 

tiêu chí tuyển dụng hƣớng đến việc tuyển đúng ngƣời, đúng việc, đúng yêu cầu về 

cơ cấu và đƣợc công khai. Tuy nhiên, hơn 70% ý kiến đƣợc hỏi cho rằng, việc xây 

dựng tiêu chí chƣa tốt. Trên thực tế, trong các thông báo tuyển dụng công khai của 

các trƣờng ĐHĐP trên hệ thống Website nhà trƣờng hoặc qua Internet, hầu nhƣ 

không công khai tiêu chí tuyển chọn, cũng nhƣ khung năng lực của GV cần tuyển 

mà chỉ nêu chung chung, ví dụ: cần tuyển 01 GV chuyên ngành Luật, 02 GV 

chuyên ngành tiếng Anh,... Trong thông báo tuyển dụng năm học 2015-2016 của 

Trƣờng ĐH Sài Gòn đăng tải tại website Tuyencongchuc.vn, trong mục tuyển GV 

giảng dạy tại Trƣờng ĐH Sài Gòn ghi rõ số lƣợng, trình độ, yêu cầu về chuyên môn 

nhƣ: Địa lý, Phƣơng pháp giảng dạy tiếng Anh, Tài chính-Ngân hàng, Thanh nhạc... 

và đơn vị cần tuyển chỉ ghi thêm: “Có kinh nghiệm giảng dạy trong các trƣờng ĐH, 

cao đẳng; Có chứng chỉ nghiệp vụ dành cho GVĐH, cao đẳng (đối với các ứng viên 

tốt nghiệp ngoài ngành sƣ phạm). 

Nếu nhƣ trƣớc đây Sở Nội vụ của các tỉnh là đầu mối tổ chức tuyển dụng 

viên chức trong toàn tỉnh, trong đó có trƣờng ĐH trực thuộc tỉnh thì trong những 

năm gần đây, các trƣờng đã đƣợc tự chủ trong việc thực hiện quy trình tuyển dụng. 



 

 

87 

Mặc dầu vậy, vẫn có gần 60% ý kiến cho rằng, việc thực hiện phân cấp trong tuyển 

dụng vẫn chƣa tốt. Khi phỏng vấn trực tiếp một số Trƣởng khoa và Trƣởng phòng 

chúng tôi thấy rằng: khoa muốn đƣợc tự chủ hoàn toàn trong việc tuyển chọn 

ĐNGV của đơn vị, nhà trƣờng chỉ đóng vai trò giám sát. Tuy nhiên, Điều 6 của 

Nghị định 29 quy định: đơn vị chuyên môn nếu đƣợc mời tham gia sẽ tham gia với 

tƣ cách ủy viên hội đồng tuyển dụng hoặc thành viên các tiểu ban. 

Đối với các trƣờng ĐHĐP, nguồn tuyển dụng hiện nay gồm: SV các trƣờng 

sau khi tốt nghiệp ĐH đạt loại giỏi trở lên, ƣu tiên ngƣời địa phƣơng (theo hình thức 

thi tuyển); GV có trình độ ThS trở lên từ các cơ sở giáo dục khác (xét tuyển theo 

dạng thu hút nhân tài); SV tốt nghiệp loại giỏi của trƣờng sở tại đƣợc giữ lại trƣờng 

công tác... (xét tuyển đặc cách). Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, nguồn tuyển dụng hiện 

nay của các trƣờng ĐHĐP là “tuyển dụng bên ngoài”. Trong các nguồn trên, nguồn 

tuyển dụng SV tốt nghiệp ra trƣờng là dồi dào nhất vì hiện nay tỉ lệ SV tốt nghiệp ra 

trƣờng có việc làm đang rất thấp. Tuy nhiên, nếu nhƣ trƣớc đây, những SV giỏi nhất 

vào các trƣờng sƣ phạm và ra trƣờng muốn làm nghề dạy học thì nay ngƣợc lại. 

Ngoài ra, hiện nay, làm việc tại địa phƣơng cũng không phải là lựa chọn hàng đầu 

của các SV ƣu tú.  

Chúng tôi đã phỏng vấn 12 ý kiến của các cán bộ quản lý tại Trƣờng ĐH Hà 

Tĩnh về việc tuyển SV giỏi từ các trƣờng ĐH về làm GV. 100% ý kiến đồng ý rằng, 

các trƣờng ĐHĐP muốn tuyển đƣợc SV giỏi phải đi tới tận các trƣờng ĐH, lựa 

chọn, hỗ trợ SV trong quá trình học tập để họ cam kết quay trở về trƣờng sau khi tốt 

nghiệp với các chính sách ƣu đãi khác của tỉnh. Các trƣờng ĐHĐP hiện nay đang 

giữ lại SV giỏi của nhà trƣờng và xem đây là một minh chứng cho sự thành công 

của nhà trƣờng. Tuy nhiên, việc tạo nguồn tuyển dụng nhƣ vậy mang tính bị động, 

chủ quan, không chủ động đi tìm nguồn khác, vì vậy, tính cạnh tranh thấp và chất 

lƣợng tuyển dụng bị ảnh hƣởng.  

Trong những năm gần đây Bộ GD&ĐT có quy định rất chặt chẽ về điều kiện 

để mở mã ngành ĐH và sau ĐH. Đây là một khó khăn đối với các trƣờng ĐHĐP 

cũng nhƣ với các trƣờng thuộc nhóm dƣới vì thiếu ĐNGV cơ hữu. Đứng trƣớc tình 

hình đó, nhiều trƣờng ĐHĐP đã đề xuất với Ủy ban nhân dân các tỉnh về chính sách 

thu hút nhân tài, mời gọi các GV có trình độ học hàm, học vị từ TS trở lên về 

trƣờng với nhiều chính sách ƣu đãi nhƣ: cấp đất làm nhà hoặc hỗ trợ tiền mua nhà, 

200% lƣơng và các khoản thu nhập khác, bố trí việc làm phù hợp cho vợ/chồng 
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[117,122,126]... Tuy nhiên, tình hình cũng không cải thiện. Từ 2005 đến 2010 

không có TS nào chấp nhận về làm việc tại Trƣờng ĐH Bạc Liêu [dẫn theo 27, 

trang 94]. Năm 2015, Trƣờng này cũng chỉ có 9 Tiến sĩ, chủ yếu là do trƣờng cử đi 

đào tạo. Trong nhiệm kỳ 2010-2015 Trƣờng ĐH Hà Tĩnh cũng chỉ thu hút đƣợc 3 

TS: 02 do yêu cầu hợp lý hóa gia đình, 01 chuyển công tác từ UBND huyện. 

Trƣờng ĐH Quảng Bình thu hút đƣợc 4 TS. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý kiến 

của các cán bộ quản lý khi đánh giá công tác thu hút GV từ các cơ sở đào tạo khác 

đƣợc làm thƣờng xuyên nhƣng chỉ có 21,4% đánh giá kết quả thực hiện tốt. 

Số lƣợng/cơ cấu GV đƣợc tuyển dụng theo quy hoạch của nhà trƣờng là vấn 

đề bất hợp lý nhất hiện nay trong công tác tuyển dụng của các trƣờng ĐHĐP. Chịu 

sự quản lý hành chính của UBND tỉnh nhƣ một đơn vị công lập, bên cạnh việc phải 

tuân thủ các nghị định, quy định của nhà nƣớc về quy trình tuyển chọn, các trƣờng 

“bị” UBND các tỉnh giao chỉ tiêu tuyển dụng theo biên chế hằng năm. Số lƣợng GV 

đƣợc tuyển mới phụ thuộc vào tổng số định biên hiện nay của đơn vị bao gồm cả 

GV và cán bộ hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế, định biên hiện nay đã ở mức bão 

hòa hoặc thừa do khi sáp nhập các trƣờng lại để nâng cấp thành trƣờng ĐH, số 

lƣợng cán bộ hành chính khá đông. Tính riêng ở Trƣờng ĐH Hà Tĩnh, trong năm 

2016 số lƣợng nhân viên hành chính là 131/349, trong khi còn có khoảng 30 GV 

nhƣng ở chế độ hành chính kiêm giảng. Từ năm 2013 lại nay, Trƣờng ĐH Hà Tĩnh, 

Hùng Vƣơng, Hồng Đức, Quảng Nam không đƣợc tuyển bất kỳ một GV nào theo 

dạng tuyển viên chức mà chỉ tuyển theo hình thức hợp đồng. Thêm vào đó, Nghị 

định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế ra đời. Theo đó, cứ 2 viên 

chức nghỉ hƣu thì đơn vị đƣợc tuyển mới 1 viên chức để thay thế. Trƣờng ĐHĐP 

cũng bắt buộc phải tuân thủ Nghị định này. 

Đứng trƣớc tình hình thu hút GV các cơ sở GDĐH khác khó khăn, chỉ tiêu 

tuyển dụng bị đóng, các trƣờng ĐHĐP phải tuyển dụng theo hình thức hợp đồng 

(ngắn hoặc dài hạn). Chính sách này giúp các trƣờng bổ sung lực lƣợng GV trẻ. Tuy 

nhiên, nó ảnh hƣởng rất lớn đến chiến lƣợc phát triển đội ngũ lâu dài khi bản thân 

các GV không hoàn toàn gắn bó với công việc dạy học và không có định hƣớng học 

tập nâng cao trình độ.  

Có thế thấy rằng, quy trình tuyển chọn GV của các trƣờng ĐH Việt Nam nói 

chung, các trƣờng ĐHĐP nói riêng hiện nay vẫn còn mang nặng tính thủ tục hành 
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chính, theo quy trình tuyển chọn viên chức chung của Nhà nƣớc; trong khi ở các 

trƣờng ĐH nƣớc ngoài, tiêu chí nghiên cứu đƣợc đặt lên hàng đầu khi tuyển GV. 

c. Sử dụng giảng viên 

Sử dụng, bố trí GV đúng vị trí và năng lực là hết sức quan trọng để GV phát 

huy hết sở trƣờng. Theo kết quả khảo sát tại 7 trƣờng nêu trên (Phụ lục 2.10 và 

2.11), mức độ thực hiện công tác bố trí, sử dụng ĐNGV hiện nay đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên với   = 2.55, trong đó biện pháp thƣờng xuyên nhất là “Có kế 

hoạch phân bổ và sử dụng GV phù hợp” với   = 2.73 và ít thƣờng xuyên nhất là 

“Thực hiện điều động, luân chuyển GV” với   = 2.22. Xét về kết quả thực hiện, 

với   = 2.48 đạt ở mức khá và có thể thấy rằng, thứ bậc xếp hạng của các biện 

pháp giữa mức độ thực hiện và kết quả thực hiện không chênh lệch nhiều, có 5/8 

biện pháp có thứ bậc trùng nhau cả về mức độ và kết quả thực hiện.  

Theo đánh giá cụ thể từng biện pháp, việc phân bổ và sử dụng GV đảm bảo 

sự phù hợp giữa năng lực và vị trí công việc; phân công nhiệm vụ đúng ngƣời, đúng 

việc đƣợc đánh giá ở mức bình thƣờng (65%). Điều này phù hợp với khó khăn hiện 

tại của các trƣờng mới sáp nhập, đặc biệt là từ các trƣờng trung cấp. Tại Trƣờng ĐH 

Hà Tĩnh, năm 2014 sau khi sáp nhập Trƣờng Trung cấp Nông nghiệp - PTNT vào 

Trƣờng ĐH, số lƣợng giáo viên đang dạy hệ trung cấp hầu nhƣ chƣa học sau ĐH 

chuyên ngành, gây khó khăn rất nhiều cho nhà trƣờng về bố trí sử dụng GV. 

Hằng năm, do đang đào tạo đa hệ từ trung cấp lên ĐH, đa ngành bao gồm 

các ngành sƣ phạm, ngành kinh tế... nên các trƣờng ĐHĐP vẫn còn tổ chức thi 

“Giáo viên dạy giỏi” hoặc thao giảng, dự giờ. Đồng thời, thông qua các hoạt động 

hƣớng dẫn sinh viên NCKH, bồi dƣỡng đội tuyển thi các kỳ Olympic ..., đã lựa 

chọn đƣợc các GV giỏi để tiêp tục bồi dƣỡng, phát triển. Một số GV vừa giỏi 

chuyên môn vừa có năng lực quản lý đƣợc bổ nhiệm vào các vị trí quản lý chủ chốt. 

Theo đánh giá, hoạt động này diễn ra khá thƣờng xuyên (  = 2.56) nhƣng chƣa đạt 

đƣợc kết quả nhƣ mong muốn (  = 1.67). Trong quá trình đi thực tế và thông qua 

điện thoại chúng tôi đã phỏng vấn một số cán bộ quản lý về lý do này. Nhiều ý kiến 

cho rằng, việc cấp trên bổ nhiệm GV giỏi có năng lực vào vị trí quản lý chủ chốt là 

phù hợp. Tuy nhiên, không phải tất cả GV giỏi đều có thể quản lý tốt. Nhiều GV 

sau khi đạt học vị TS lập tức đƣợc làm quy trình bổ nhiệm vào vị trí quản lý ở đơn 

vị đào tạo hoặc đơn vị hành chính. Với công việc sự vụ, đặc biệt là công việc hành 



 

 

90 

chính ở các phòng chức năng, họ không dành nhiều thời gian cho giảng dạy và 

NCKH, có TS sau khi nhận bằng 3 năm không có một công trình nào đƣợc công bố. 

Trên thực tế, việc bổ nhiệm các GV, các nhà khoa học vào các vị trí quản lý 

sẽ làm giảm thời gian họ dành cho công việc giảng dạy và NCKH. Đối với các 

trƣờng ĐH lớn, việc điều chuyển một số GV có năng lực, có học vị TS đƣợc chuyển 

qua làm nhiệm vụ quản lý không ảnh hƣởng nhiều đến cơ cấu ĐNGV, nhƣng với 

các trƣờng ĐHĐP đang “khát” tiến sĩ thì là một khó khăn không nhỏ.  

d. Đào tạo và b i dưỡng giảng viên 

Phụ lục 2.12 cho thấy: mức độ thực hiện các biện pháp đào tạo, bồi dƣỡng tại 

các trƣờng ĐHĐP hiện nay chỉ đạt   = 2.29, trong đó thƣờng xuyên nhất là “Tổ 

chức cho GV dự giờ, thao giảng học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp” với với   = 

2.70 xếp bậc 1/19 và thấp nhất là “Thực hiện liên kết ĐNGV cùng bộ môn, chuyên 

ngành với các trƣờng ĐHĐP” với với   = 1.70. Kết quả thƣc hiện (Phụ lục 2.13) 

các biện pháp đƣợc đánh giá ở mức trung bình khá với   = 2.26, “Tổ chức các 

hội thảo chuyên môn, hội thảo khoa học cho GV” đƣợc thực hiện tốt nhất với với   

= 2.59, kém hiệu quả nhất cũng là “Thực hiện liên kết ĐNGV cùng bộ môn, chuyên 

ngành với các trƣờng ĐHĐP” và tiếp sau đó là “Bồi dƣỡng ĐNGV đầu đàn theo 

chuyên ngành hẹp” với với   = 2.01 xếp thứ 18/19.  

 Cụ thể, hằng năm, các trƣờng có xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng GV 

(71%), trong đó xác định rõ mục tiêu, kế hoạch và thực hiện kế hoạch, tuy nhiên, 

việc thực hiện lại không đúng nhƣ kế hoạch đã đề ra, chỉ có 54% đánh giá thực hiện 

tốt. Việc gửi GV đi đào tạo trong nƣớc bằng ngân sách là việc làm thƣờng niên và 

có hiệu quả (65%), nhƣng số lƣợng GV đi học nƣớc ngoài bằng ngân sách lại là rất 

ít. Trên thực tế, việc đi học tự túc sau ĐH ở nƣớc ngoài đòi hỏi nhiều kinh phí mà 

các tỉnh, các trƣờng địa phƣơng không thể chu cấp đƣợc trong khuôn khổ ngân sách 

hạn hẹp; chủ yếu GV đi học là do tài trợ của Chính phủ (đề án 322, 911) và học 

bổng của nƣớc ngoài.  

Đội ngũ các nhà khoa học đầu đàn có vai trò quan trọng, đặc biệt trong hoạt 

động NCKH và đào tạo ĐNGV, các nhà nghiên cứu trẻ của mỗi trƣờng. Trƣờng ĐH 

Hà Tĩnh đang rất thiếu GV đầu đàn theo từng chuyên ngành hẹp. Nguyên nhân cơ 

bản là nhà trƣờng không thu hút đƣợc lực lƣợng này từ các cơ sở GDĐH, các viện 
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nghiên cứu; việc cử GV đi học không mang tính quy hoạch mà hiện đang theo sự 

lựa chọn của GV; chƣa mang tính bắt buộc mà vẫn còn mang tính tự nguyện. Tại 6 

trƣờng tham gia khảo sát, tình hình cũng không khả quan hơn khi chỉ có 43% ý kiến 

cho rằng các trƣờng không thực hiện nội dung này và chỉ có 30% đánh giá thực hiện 

tốt, còn lại ở mức bình thƣờng và yếu.  

Cũng nhƣ các trƣờng ĐH khác, công tác bồi dƣỡng ĐNGV trong các trƣờng 

ĐHĐP đƣợc diễn ra dƣới nhiều hình thức khác nhau. Các hoạt động bồi dƣỡng 

nghiệp vụ đƣợc tổ chức thƣờng xuyên và đƣợc đánh giá tốt (  = 1.67). Tuy nhiên, 

trên thực tế hoạt động này diễn ra không nhiều, chủ yếu dành cho ĐNGV trẻ và các 

GV không tốt nghiệp từ các ngành sƣ phạm. Ngoài ra, đối với bồi dƣỡng phƣơng 

pháp giảng dạy, các trƣờng thƣờng xuyên tổ chức cho GV đi dự giờ, đăng ký thao 

giảng, dạy thị phạm nhằm chia sẻ, học hỏi về phƣơng pháp dạy học hiện đại, kiến 

thức chuyên môn... Nhìn chung, các hoạt động này đƣợc tiến hành hiệu quả và đƣợc 

đánh giá tốt.  

Về năng lực NCKH, hầu hết các GV ĐHĐP đều đã đƣợc trang bị kiến thức 

về NCKH khi học ĐH và sau ĐH, tuy nhiên, trên thực tế, nhƣ đã trình bày ở phần 

trên (Khảo sát về năng lực NCKH), lại là mặt hạn chế. Vì vậy, các trƣờng ĐHĐP đã 

tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng về phƣơng pháp NCKH chung, NCKH sƣ phạm ứng 

dụng, tổ chức các hội thảo khoa học; tổ chức cho GV tham gia viết bài hội thảo 

khoa học trong nƣớc và quốc tế; chủ trì thực hiện các đề tài NCKH cấp khoa, cấp 

trƣờng, cấp trƣờng trọng điểm; tham gia các chƣơng trình liên quan đến NCKH 

khác nhằm tạo môi trƣờng, đa dạng hóa hình thức NCKH cho GV. Tuy nhiên, việc 

tham gia các hội thảo quốc tế tổ chức ở nƣớc ngoài bằng ngân sách 100% hầu nhƣ 

không có. Điều này phù hợp với kết quả khảo sát khi có đến 71% ý kiến cho rằng, 

GV thỉnh thoảng hoặc không đƣợc tham gia hội thảo ở nƣớc ngoài bằng ngân sách. 

Tại các trƣờng ĐHĐP, việc cử cán bộ, GV đi nƣớc ngoài hội thảo, tập huấn không 

thuộc thẩm quyền của Hiệu trƣởng mà phải đƣợc sự đồng ý của UBND tỉnh chủ 

quản; quy trình rƣờm rà và phức tạp. 

Một trong những giải pháp các trƣờng áp dụng để góp phần giải quyết vấn đề 

trên là mời thỉnh giảng các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trƣờng ĐH; 

các GV có học hàm, học vị cao đã về hƣu tham gia giảng dạy và làm đầu tàu trong 

hoạt động nghiên cứu để tạo cơ hội cho GV nhà trƣờng học hỏi kinh nghiệm. Đánh 

giá về tính khả thi của giải pháp này, một số cán bộ quản lý cho rằng, hoạt động này 
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khó đƣợc tổ chức thƣờng xuyên. Họ cũng đồng tình rằng, nếu đƣợc thực hiện hiệu 

quả sẽ rất tốt cho việc bồi dƣỡng GV theo hình thức “thực học, thực làm” hoặc “do 

it yourselves” hoặc chuyển giao công nghệ dạy học... Tuy nhiên, việc này hoàn toàn 

không dễ đối với các trƣờng ĐHĐP đóng xa các trung tâm lớn, việc đi lại gặp khó 

khăn. Các nhà khoa học, các GV không thể về các trƣờng thƣờng xuyên và trong 

thời gian đủ lâu để GV nhà trƣờng có thời gian theo học hỏi.  

Mặc dù “Xây dựng và công khai kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên” và 

“Đào tạo GV đúng kế hoạch đề ra” đƣợc thực hiện khá thƣờng xuyên nhƣng lại 

không đạt hiệu quả nhƣ mong muốn khi có đến 61% đánh giá việc thực hiện chỉ ở 

mức bình thƣờng và kém. Có nhiều nguyên nhân, nhƣng một nguyên nhân quan 

trọng đó là “Giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo GV” không đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên và không hiệu quả (chỉ 38% đánh giá tốt), xếp thứ 13/19.  

e. Đánh giá giảng viên 

Đánh giá GV trong các trƣờng ĐHĐP đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, định kỳ 

và đảm bảo nguyên tắc thúc đẩy viêc quản lý GV tốt hơn. Theo kết quả khảo sát, 

mức độ thực hiện và kết quả thực hiện các biện pháp đánh giá ở các trƣờng ĐHĐP ở 

mức khá với   = 2.45  và với   = 2.38, trong đó thực hiện thƣờng xuyên nhất và 

hiệu quả nhất là “Đánh giá xếp loại GV theo định kỳ” với với   = 2.98 và với   = 

2.62. Ít đƣợc thực hiện nhất là “Đánh giá việc thực hiện công tác quản lý GV theo 

kế hoạch, quy hoạch” với với   = 2.13. (Phụ lục 2.14 và 2.15) 

GV ĐHĐP đƣợc đánh giá bằng các hình thức khác nhau: Cán bộ quản lý 

đánh giá GV, đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau và cá nhân tự đánh giá. Những hình 

thức này đƣợc sử dụng để đánh giá theo tháng, theo quý, theo đợt thi đua (lập thành 

tích chào mừng ngày 3/2, 20/11...). Kết thúc học kỳ hoặc năm học, hình thức “SV 

đánh giá GV” đƣợc sử dụng và kết quả đánh giá cuối cùng là tổng hợp kết quả của 

các hình thức trên. Nhìn chung, hình thức đánh giá GV trong các trƣờng ĐHĐP 

hiện nay khá phong phú, do vậy, các nhà quản lý có nhiều nguồn thông tin để đánh 

giá GV; huy động đƣợc nhiều lực lƣợng tham gia. Tuy nhiên, có một hình thức rất 

quan trọng đó là cộng đồng đánh giá GV vẫn chƣa đƣợc thực hiện. Đối với GV 

ĐHĐP, tầm ảnh hƣởng của họ đối với cộng đồng là rất quan trọng, vì vậy, nhất thiết 

phải đƣa hình thức đánh giá này vào quy trình đánh giá GV. 
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Quy trình đánh giá GV ĐHĐP thƣờng là: đánh giá từ tổ bộ môn hẹp, khoa và 

sau đó thông qua tại Hội đồng Thi đua khen thƣởng cấp trƣờng. Hội đồng có quyền 

điều chỉnh các tiêu chí đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn và tùy từng 

trƣờng hợp. Việc đánh giá theo từng tháng hầu nhƣ không có bản tự đánh giá, chủ 

yếu là đánh giá miệng trong cuộc họp. Theo đó, dƣới sự chủ trì của các trƣởng đơn vị, 

GV tự đánh giá và đồng nghiệp đánh giá. Hoạt động này đƣợc diễn ra thƣờng xuyên, 

nhƣng hiệu quả đánh giá chƣa tốt do khi đánh giá trực tiếp, GV còn mang tính hình 

thức, cả nể, không muốn làm mất lòng đồng nghiệp. 

Kết quả đánh giá GV ĐHĐP đƣợc sử dụng theo từng mục đích khác nhau: 

khích lệ GV phấn đấu làm tốt hơn công việc hiện tại, xét thu nhập tăng thêm hằng 

tháng, xếp loại công chức hằng năm, khen thƣởng hoặc đề bạt... Vì vậy, việc đánh 

giá phải đƣợc thực hiện công khai, công bằng. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, 

51% cho rằng nhà trƣờng đánh giá GV công khai một cách thƣờng xuyên nhƣng kết 

quả chƣa tốt (57% đánh giá ở mức trung bình và kém). Điều này cho thấy, một bộ 

phận không nhỏ GV vẫn chƣa hài lòng với công tác đánh giá GV. 55% cho rằng 

việc xây dựng, công bố tiêu chuẩn đánh giá chƣa tốt.  

Trên thực tế, kết quả đánh giá GV cuối kỳ hay cuối năm đƣợc xếp theo hạng 

và đƣơc khống chế bởi tỉ lệ %. Hầu hết các trƣờng đều sử dụng mẫu phiếu đánh giá 

công chức cuối năm theo các mục ghi sẵn, chung chung không làm rõ đặc thù đánh 

giá công việc của GV so với công việc của các cán bộ hành chính.  

Chúng tôi đã phỏng vấn một số GV của Trƣờng ĐH Hà Tĩnh, một số cán bộ 

quản lý của các trƣờng khác thì thấy rằng, nhiều GV không hài lòng với các quy định 

về đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, thi đua của nhà trƣờng. Họ cho rằng, việc 

đánh giá còn nặng về hình thức, không mang tính đặc thù nghề nghiệp.  

g. Thực trạng chế độ chính sách tạo động lực phát triển ĐNGV hiện nay 

Nhƣ đã trình bày ở Chƣơng 1, tạo động lực cho GV thực chất là tạo môi 

trƣờng pháp lý, môi trƣờng làm việc, cơ chế chính sách, các chế độ đãi ngộ để GV 

yên tâm phát triển và cống hiến cho nhà trƣờng. Để tìm hiểu, chúng tôi đã khảo sát 

14 nội dung liên quan đến môi trƣờng học thuật và chế độ đãi ngộ của GV. Kết quả 

khảo sát qua phiếu đƣợc thể hiện ở Phụ lục 2.16. 

Về chế độ lƣơng, phụ cấp: gần 100% ý kiến đánh giá các chế độ lƣơng, phụ 

cấp... đƣợc thực hiện tốt và kịp thời. Trên thực tế, là trƣờng công lập và đƣợc các 

địa phƣơng hỗ trợ quỹ lƣơng ổn định, thời gian trả lƣơng thƣờng vào đầu tháng 
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hoặc cuối tháng. Chế độ lƣơng, phụ cấp nghề nghiệp đƣợc thực hiện theo quy định 

của nhà nƣớc. Các chế độ khác liên quan đế tự chủ tài chính của nhà trƣờng nhƣ thu 

nhập tăng thêm theo tháng, theo quý, lƣơng tháng thứ 13... đƣợc thực hiện khác 

nhau, tùy theo điều kiện của từng trƣờng, địa phƣơng và theo Quy chế chi tiêu nội 

bộ của các trƣờng. 

Về các chính sách liên quan đến học thuật: những chính sách nhằm liên quan 

đến việc động viên GV đi học tập và nâng cao trình độ đƣợc đánh giá cao nhƣ: tạo 

điều kiện cho GV đi học, tự bồi dƣỡng (   = 2.62) hay đƣợc tham gia các lớp tập 

huấn, hội thảo có liên quan khi có thƣ mời hoặc có bài báo cáo (  = 2.83). Trên thực 

tế, hầu nhƣ các trƣờng ĐHĐP, đặc biệt là các trƣờng ĐH ở khu vực Bắc Miền 

Trung đều có chính sách để khuyến khích GV đi học tập nâng cao trình độ sau ĐH 

thông qua việc xin cơ chế đặc thù từ UBND tỉnh. Theo đó, GV đi học đƣợc hƣởng 

nguyên lƣơng. Ngoài ra, còn có các chính sách hỗ trợ khác nhƣ: tiền tàu xe, tiền 

mua tài liệu, tiền học phí, tiền đi thực tế, hỗ trợ tiền làm và bảo vệ luận án... Mức hỗ 

trợ, hình thức hỗ trợ khác nhau do quy định tự chủ của từng trƣờng. GV Trƣờng ĐH 

Hà Tĩnh không đƣợc nhận hỗ trợ thƣờng xuyên, chỉ nhận hỗ trợ 1 lần từ UBND tỉnh 

sau khi có bằng TS. Trƣờng ĐH Quảng Nam giữ nguyên thu nhập tăng thêm, có 

bằng TS sẽ đƣợc tăng thêm 10%; Trƣờng ĐH Bạc Liêu có hỗ trợ của GV ngƣời dân 

tộc thiểu số, các cán bộ nữ của Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng đi học có con nhỏ còn 

đƣợc hỗ trợ tiền gửi nhà trẻ...[115]. Một số trƣờng nhƣ: Hồng Đức, Hùng Vƣơng, 

Bạc Liêu, Phú Yên, An Giang, Hạ Long có chính sách hỗ trợ cao đi học tiến sĩ đồng 

thời có hỗ trợ sau khi đi học về. [115, 117, 124] 

Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng đƣợc thành lập từ 2007, sau 8 năm thành lập, có 1 

Tiến sĩ, năm học 2015-2016 Trƣờng đã có gần 40 TS và là một trong những trƣờng 

có tỉ lệ tiến sĩ/GV vào tốp cao nhất trong hệ thống ĐHĐP. Có đƣợc thành công vƣợt 

bậc này phải kể đến việc lãnh đạo nhà trƣờng đã chỉ đạo tốt công tác phát triển 

ĐNGV và có những ƣu đãi tốt để khuyến khích, giúp đỡ GV đi học. Theo quy định 

của UBND tỉnh Phú Thọ, GV đƣợc hỗ trợ tiền mua giáo trình học tập, tiền học phí, 

tiền đi thực tế theo mức quy định của cơ sở đào tạo, tiền tàu xe 3 tháng một lần; hỗ 

trợ tiền làm và bảo vệ luận án 30.000.000 VNĐ. Ngoài hỗ trợ nhƣ nam giới, nữ còn 

đƣợc hỗ trợ thêm 200.000/tháng. Ngoài ra, theo Quy định của nhà trƣờng, sau khi 

học xong, mỗi tiến sĩ đi học về đƣợc hỗ trợ 45.000.000/Tiến sĩ, trong đó nhà trƣờng 

hỗ trợ 1/2 từ nguồn kinh phí của nhà trƣờng. Hằng năm, trong khi làm nghiên cứu 
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sinh, GV đƣợc ƣu tiên tham gia xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng... 

Sau khi học xong, thời gian đầu, số lƣợng TS còn ít, trƣờng chi mức chi hỗ trợ 

2.500.000/TS, đến thời điểm hiện tại do số lƣợng tăng, cũng nhƣ nguồn nhà trƣờng 

hạn chế, hiện tại nhà trƣờng chi mức chi 1.000.000/TS; Thu nhập tăng thêm có mức 

A, B, C xét riêng cho GV đã đạt học vị TS. Đối với những GV đi học không đúng 

chuyên ngành nhà trƣờng cần sử dụng (theo nguyện vọng cá nhân), Trƣờng chỉ hỗ 

trợ nguyên học phí, chế độ bảo vệ tốt nghiệp và hỗ sợ sau khi tốt nghiệp chỉ theo 

quy định của tỉnh Phú Thọ mà không có các hỗ trợ khác từ phía nhà trƣờng. Đối với 

những GV bảo vệ trƣớc thời hạn quy định, đƣợc chi thƣởng theo Quyết định của 

Hiệu trƣởng, bảo vệ chậm tiến độ chỉ đƣợc nhận mức hỗ trợ của UBND tỉnh sau khi 

tốt nghiệp, không đƣợc nhận đƣợc từ nguồn hỗ trợ của nhà trƣờng. Bên cạnh những 

chính sách mềm dẻo để hỗ trợ GV đi học, những quy định cứng rắn nhƣ vậy đã giúp 

nhà trƣờng nhanh chóng phát triển đội ngũ, thúc dục GV hoàn thành tiến độ và chọn 

đúng chuyên ngành theo nhu cầu của nhà trƣờng.  

Chính sách khen thƣởng đóng vai trò quan trọng trong tạo động lực cho GV 

về mọi mặt. Nhìn chung, việc khen thƣởng GV đƣợc đánh giá tốt: thƣờng xuyên, 

phù hợp, kịp thời và công bằng (  = 2.56 và  =2.51). GV ĐHĐP đƣợc tăng lƣơng 

sớm khi có thành tích xuất sắc đƣợc tặng Bằng khen của UBND trở lên trong vòng 

6 đến 9 tháng. Công tác khen thƣởng đƣợc định kỳ một năm một lần theo quy định 

của Nhà nƣớc. Ngoài ra, trong năm học, nhà trƣờng khen thƣởng các cá nhân có 

thành tích xuất sắc theo các đợt thi đua. Tại Trƣờng ĐH Hà Tĩnh, những GV hƣớng 

dẫn SV đi thi các kỳ Olympic, các kỳ thi chuyên môn đạt giải cũng đƣợc khen 

thƣởng kịp thời. 

Môi trƣờng tốt để GV giảng dạy và NCKH là mục tiêu quan trọng mà các 

trƣờng hƣớng tới. Trƣờng, lớp rộng rãi, thoáng mát là cảm hứng để GV dạy học tốt 

hơn. Trang thiết bị dạy học và nghiên cứu hiện đại là điều kiện quan trọng để GV 

phát huy hết năng lực và sở trƣờng dạy học và nghiên cứu. Nếu nhƣ các trƣờng ĐH 

lớn ở các thành phố lớn không có đủ điều kiện về lớp học để giảng dạy thì đây là một 

ƣu thế của các trƣờng ĐHĐP: hầu nhƣ tất cả các trƣờng đều đƣợc địa phƣơng dành 

cấp đất, đầu tƣ kinh phí để xây dựng trƣờng, lớp: Trƣờng ĐH Phú Yên đƣợc cấp gần 

30ha; Trƣờng ĐH Tân Trào 59,89ha, Trƣờng ĐH Thủ Dầu Một đƣợc quy hoạch 

57,619ha, Trƣờng ĐH Hồng Đức hơn 70ha. Đặc biệt, Trƣờng ĐH Hà Tĩnh gần 120ha 

trên 4 cơ sở trong đó cơ sở mới 98ha với hơn 100 phòng học đầy đủ trang thiết bị dạy 
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và học hiện đại. Một số trƣờng có diện tích nhƣ Trƣờng ĐH Hoa Lƣ (25ha), Trƣờng 

ĐH Bạc Liêu (5ha)..., diện tích nhỏ hơn nhƣng nếu tính trên số lƣợng SV thì các 

trƣờng đều đáp ứng và vƣợt yêu cầu. 

Vấn đề các trƣờng đang gặp phải hiện nay đó là cơ sở vật chất phục vụ 

NCKH, đặc biệt là NCKH tự nhiên. Đầu tƣ các phòng thí nghiệm hiện đại vƣợt ra 

ngoài khả năng tài chính của đa số các trƣờng ĐHĐP. Mặt khác, là các trƣờng ĐH 

đa cấp, đa ngành nên nếu có đầu tƣ thì công suất sử dụng cũng không đủ, gây lãng 

phí. Vì vậy, các trƣờng “ngại” đầu tƣ mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ 

nghiên cứu. Điều này đã gây cản trở cho GV thực hiện NCKH. Hầu hết các ý kiến 

khi đƣợc hỏi trực tiếp đều cho rằng: họ chƣa hài lòng với điều kiện cơ sở vật chất 

phục vụ nghiên cứu của nhà trƣờng. 

GV giỏi luôn đƣợc xem là đội ngũ nòng cốt của nhà trƣờng. Có đƣợc GV 

giỏi đã rất khó đối với các trƣờng ĐHĐP nhƣng giữ chân họ lại làm việc lâu dài cho 

nhà trƣờng lại càng khó trong khi tình trạng “chảy máu chất xám” vẫn đang diễn ra: 

GV đƣợc cử đi học sau ĐH tại các trƣờng ĐH lớn hoặc ở nƣớc ngoài không quay 

trở về làm việc, hoặc xin chuyển trƣờng. Nguyên nhân đƣợc xác định là: các trƣờng 

địa phƣơng có ít hoặc không có sự hỗ trợ phát triển về mặt chuyên môn nghiệp vụ 

cho GV với tƣ cách là một nhà nhà nghiên cứu, chủ yếu là “thợ dạy”; trang thiết bị 

phục vụ cho nghiên cứu (phòng thí nghiệm, thƣ viện) không đáp ứng đƣợc yêu cầu 

nghiên cứu... Một số GV giỏi của các ngành kinh tế, luật... chuyển nghề làm ở các 

công ty có lƣơng cao hơn hoặc đƣợc thuyên chuyển sang các ban kinh tế, ban tƣ 

pháp... của các sở, ngành liên quan tại địa phƣơng. Có nhiều nguyên nhân, nhƣng có 

2 nguyên nhân quan trọng là: thu nhập và cơ hội thăng tiến. Thu nhập của GV hiện 

nay theo lƣơng là ở mức thấp, nếu muốn có thu nhập cao GV phải dạy thêm giờ 

(35.000đ/giờ), mỗi ngày không đƣợc dạy quá 8 tiết. Mặc dù các GV có năng lực 

quản lý thƣờng đƣợc đề bạt vào các vị trí quản lý nhƣng cơ hội thăng tiến không 

nhiều vì các vị trí chủ chốt ở trƣờng, khoa rất ít, số lƣợng GV đông. Trong khi đó, 

khi GV đƣợc các sở, ban ngành điều động là đã đƣợc quy hoạch vào các vị trí quan 

trọng, mặc dù lƣơng có thể thấp hơn vì hƣởng lƣơng hành chính. Chỉ có 45% ý kiến 

đánh giá các trƣờng ĐHĐP đã thực hiện tốt các chính sách để thu hút và giữ chân 

ĐNGV giỏi là một vấn đề cần suy nghĩ đối với các nhà lãnh đạo ĐHĐP.  

Với đặc điểm GV chủ yếu là ngƣời địa phƣơng, cùng chung những giá trí 

văn hóa cộng đồng địa phƣơng nên việc xây dựng môi trƣờng tâm lý để làm việc 
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hiệu quả, gắn kết, chia sẻ, hợp tác trong công việc và trong cuộc sống đƣợc các cấp 

quản lý chính quyền, đoàn thể của nhà trƣờng chú trọng (  = 2.48). Điều này khẳng 

định, bên cạnh việc cố gắng để xây dựng cơ sở vật chất dạy học và nghiên cứu, đảm 

bảo các chế độ, chính sách cho GV, các trƣờng ĐHĐP đã làm tốt việc xây dựng môi 

trƣờng tâm lý và tinh thần tốt cho ĐNGV, tạo động lực để GV gắn kết hơn với tập 

thể nhà trƣờng. 

Bảng 2.9. Tổng hợp kết quả đánh giá các nội dung quản lí ĐNGV ĐHĐP 

TT Nội dung quản lí 
Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

 Thứ bậc  Thứ bậc 

1 Quy hoạch/kế hoạch hóa ĐNGV 2.49 3 2.39 2 

2 Tuyển dụng  GV 2.32 5 2.18 6 

3 Sử dụng GV 2.55 1 2.48 1 

4 Đào tạo GV 2.29 6 2.26 5 

5 Đánh giá GV 2.45 4 2.38 4 

6 Thực hiện chế độ chính sách 

tạo động lực phát triển ĐNGV 

2.50 2 2.39 2 

 Trung bình 2.43  2.35  

Trong 6 nội dung quản lí, các biện pháp Sử dụng GV và Thực hiện chế độ 

chính sách tạo động lực đƣợc đánh giá cao nhất ( =2.55 và 2.50), các biện pháp 

khác đƣợc thực hiện ở mức độ bình thƣờng, Tuyển dụng GV và Đào tạo GV xếp 

bậc 5 và 6, có chung không cao chỉ đạt 2.32 và 2.39. chung = 2.43 khi đánh giá 

kết quả thực hiện ở mức khá. 

Về mức độ thực hiện, Sử dụng GV đƣợc đánh giá đạt kết quả tốt nhất với 

X = 2.48, tiếp sau là Quy hoạch/kế hoạch hóa ĐNGV và Thực hiện chế độ chính 

sách tạo động lực phát triển ĐNGV. Đào tạo GV xếp bậc 5, Tuyển dụng GV xếp 

bậc 6, X  chỉ đạt 2.26 và 2.18.  Nhìn chung, các hoạt động quản lí đƣợc thực hiện 

khá thƣờng xuyên nhƣng kết quả thực hiện theo từng biện pháp chƣa cao. 
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Bảng 2.10. Ảnh hưởng của yếu tố chủ quan đến quản lý ĐNGV trường ĐHĐP 

TT Nội dung 

CBQL GV Chung 

 
Thứ 

bậc  
Thứ 

bậc  
Thứ 

bậc 

1  Nhận thức của lãnh đạo về tầm 

quan trọng của GV 
2.88 3 2.96 1 2.92 1 

2  Công tác ban hành và thực hiện các 

chủ trƣơng chính sách nhằm tạo 

môi trƣờng phát triển 

2.88 3 2.95 2 2.91 2 

3  Động cơ phát triển tự thân của ĐNGV 2.94 1 2.91 3 2.90 3 

4  Trình độ, phẩm chất và năng lực 

của ĐNGV: 
      

- Phẩm chất chính trị 2.75 6 2.58 10 2.67 8 

- Phẩm chất nhà giáo 2.86 5 2.74 9 2.80 6 

- Trình độ chuyên môn 2.90 2 2.90 4 2.90 3 

- Năng lực sƣ phạm 2.34 10 2.75 8 2.55 10 

5  Khối lƣợng công việc giảng dạy 

trên lớp, công tác kiêm nhiệm  
2.61 9 2.80 7 2.71 7 

6  Cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại 

đƣợc trang bị 
2.61 9 2.51 11 2.56 9 

7  Đời sống vật chất, tinh thần, môi 

trƣờng làm việc của GV 
2.75 8 2.89 5 2.82 5 

8  Độ tuổi trung bình của GV 2.84 7 2.81 6 2.83 4 

 

Bảng 2.11. Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan  

đến việc quản lý ĐNGV các trường ĐHĐP 

TT Nội dung 

CBQL GV Chung 

 
Thứ 

bậc  
Thứ 

bậc  
Thứ 

bậc 

1  Yêu cầu cao của nhà nƣớc về tiêu chuẩn, 

phẩm chất và năng lực của GV ĐHĐP 
2.87 4 2.85 2 2.86 3 

2  Nhận thức của cấp lãnh đạo đối về vai 

trò, vị trí của trƣờng ĐHĐP đối với sự 

phát triển của địa phƣơng 

2.88 2 2.85 2 2.87 2 
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TT Nội dung 

CBQL GV Chung 

 
Thứ 

bậc  
Thứ 

bậc  
Thứ 

bậc 

3  Sự quan tâm của lãnh đạo địa phƣơng về 

công tác phát triển đội ngũ nói chung, 

ĐNGV nói riêng 

2.92 1 2.88 1 2.90 1 

4  Quy định về công tác tuyển dụng ĐNGV/ 

quyền tự chủ của nhà trƣờng về phát triển 

ĐNGV 

2.88 2 2.82 3 2.85 4 

5  - Chính sách về vật chất 2.85 6 2.80 6 2.82 6 

- Chính sách động viên về tinh thần 2.82 8 2.72 8 2.77 7 

6  - Làm việc ở các trƣờng ĐH lớn 2.83 7 2.72 9 2.77 7 

- Làm việc cùng với các nhà chuyên môn 

cao 
2.87 4 2.81 4 2.84 5 

Làm việc cùng các đồng nghiệp có học 

hàm, học vị thấp 
2.64 10 2.64 10 2.64 11 

7  Độ tuổi trung bình của ĐNGV 2.51 12 2.60 12 2.56 12 

8  Tác động của nền kinh tế thị trƣờng 2.73 9 2.62 11 2.70 9 

9  Vai trò của các đoàn thể: đoàn thanh 

niên, công đoàn, Đảng 
2.62 11 2.77 7 2.68 10 

 

2.2.2.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ĐNGV ĐHĐP 

Để có cơ sở khoa học hơn trong việc đề xuất các giải pháp quản lý ĐNGV 

ĐHĐP, chúng tôi đã tiến hành khảo sát về các yếu tố khách quan và chủ quản ảnh 

hƣởng đến hoạt động quản lý ĐNGV.  

a. Về các yếu tố chủ quan 

Chúng tôi đã tiến hành hỏi ý kiến về 8 nội dung đối với GV và cán bộ quản 

lý và thu đƣợc kết quả nhƣ bảng 2.9.  

Theo ý kiến của GV, nhận thức của lãnh đạo và công tác ban hành các chủ 

trƣơng chính sách nhằm tạo môi trƣờng phát triển cho GV có ảnh hƣởng lớn (  = 2.92 

và 2.91). Tiếp sau đó là động cơ phát triển tự thân và trình độ chuyên môn. Trong khi 

đó ý kiến của các nhà quản lý lại ngƣợc lại. Họ cho rằng, động cơ phát triển và trình độ 

chuyên môn mới là 2 yếu tố ảnh hƣởng nhiều nhất (  = 2.94 và 2.90).  
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Kết quả phỏng vấn cho thấy, đa số GV ĐHĐP có động cơ muốn học tập 

nâng cao trình độ. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố khách quan làm ảnh hƣởng đến 

động cơ này. Việc đi học tập nâng cao trình độ đối với GV, đặc biệt là trình độ TS,  

nếu chỉ trông chờ vào động cơ phát triển tự thân thì rất chậm, bởi vì, GV muốn đi 

học nhƣng lại bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố khác: trình độ chuyên môn và ngoại ngữ 

để thi tuyển và nghiên cứu, điều kiện kinh tế của gia đình. Hầu hết các GV trẻ đều 

cho biết, họ rất muốn đi học nhƣng lƣơng thấp, nhà ở chƣa ổn định... trong khi chi 

phí để đi học gấp nhiều lần số kinh phí nhà nƣớc và nhà trƣờng hỗ trợ. Việc đảm 

nhận khối lƣợng giảng dạy do thiếu GV và do nhu cầu của cá nhân để tăng thêm thu 

nhập hay độ tuổi cũng ảnh hƣởng đến động cơ học tập, khi GV cho rằng, việc học 

sẽ không hiệu quả khi họ ở vào một độ tuổi nhất định (40 tuổi trở lên)... 

Trong khi đó, các nhà quản lý lại kỳ vọng, phẩm chất chính trị và phẩm chất 

nhà giáo ảnh hƣởng nhiều đến việc đi học nâng cao trình độ của GV. Trách nhiệm 

với nhà trƣờng, trách nhiệm của một đảng viên hay công đoàn viên, trách nhiệm và 

lòng tự tôn nghề nghiệp sẽ ảnh hƣởng nhiều đến các quyết định nâng cao trình độ 

của GV. Họ không cho rằng, điều kiện kinh tế hay khối lƣợng công việc có ảnh 

hƣởng nhiều, nhƣ vậy, với trách nhiệm của ngƣời quản lý, họ có thể dung hòa đƣợc 

các yếu tố này. Điều này cho thấy, các nhà quản lý vẫn còn chƣa nắm hết đƣợc tâm 

tƣ của GV, chƣa đi vào thực tế khó khăn cuộc sống của GV để từ đó đƣa ra các chủ 

trƣơng sát với thực tiễn hơn.  

Dựa vào kết quả khảo sát ta thấy nội dung thứ 6 (cơ sở vật chất, công nghệ 

hiện đại đƣợc trang bị) không ảnh hƣởng nhiều đến ĐNGV (   chung = 2.56). Tuy 

nhiên, trên thực tế, cơ sở vật chất càng hiện đại thì lại đòi hỏi chất lƣợng đội ngũ sử 

dụng nó càng cao. Vì vậy, đây sẽ là một thách thức cho các nhà quản lý trong quản 

lý ĐNGV để có đƣợc đội ngũ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, công nghệ 

hiện đại.  

Nhƣ vậy, theo đánh giá, các yếu tố liên quan đến chính sách đƣợc đánh giá 

ảnh hƣởng nhiều tới bản thân GV, tiếp sau là các yếu tố liên quan trực tiếp khác đó 

là: động cơ phát triển tự thân của GV, trình độ chuyên môn, độ tuổi. Những yếu tố 

khác cũng có ảnh hƣởng nhƣng mức độ không lớn. 

b. Về các yếu tố khách quan 

Chúng tôi đã tập trung khảo sát 9 nội dung và thu đƣợc kết quả nhƣ Bảng 2.11: 
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- Cán bộ quản lý và GV đều nhận thức sâu sắc rằng, sự quan tâm của lãnh 

đạo địa phƣơng về công tác phát triển ĐNGV ảnh hƣởng nhiều nhất (  = 2.90)  đến 

quản lý ĐNGV ở tất cả các khâu nhƣ: tuyển chọn, đào tạo hay tạo động lực cho GV 

thông qua hệ thống chính sách phù hợp và vì quyền lợi của GV. Công tác tuyển 

dụng ĐNGV/quyền tự chủ của nhà trƣờng về quản lý ĐNGV đóng vai trò quan 

trọng. Chính sách thu hút, đãi ngộ của địa phƣơng và nhà trƣởng có ảnh hƣởng lớn 

và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức của các cấp lãnh đạo địa phƣơng về 

vai trò, vị trí của nhà trƣờng đối với sự phát triển của địa phƣơng và có sự đầu tƣ, 

quan tâm thích hợp. Là một trƣờng chịu sự quản lý hành chính của địa phƣơng, nếu 

lãnh đạo địa phƣơng quan tâm về công tác phát triển ĐNGV, ban hành các chính 

sách hỗ trợ, thu hút, đãi ngộ về vật chất và tinh thần sẽ giúp các trƣờng phát triển 

nhanh ĐNGV. Trên thực tế, UBND các tỉnh đã có các chính sách thu hút GV giỏi, 

có trình độ cao về công tác tại các trƣờng ĐHĐP với các chế độ ƣu đãi khác nhau 

ngoài hƣởng lƣơng, phụ cấp theo quy định nhƣ:hỗ trợ nhà ở công vụ và số tiền từ 

500.000.000 trở lên đối với GV có trình độ TS trở lên (UBND tỉnh Bạc Liêu, 

UBND tỉnh Tuyên Quang), đƣợc tuyển dụng vào công chức, viên chức không qua 

thi tuyển; đƣợc bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trƣờng 

(UBND tỉnh Quảng Nam); đƣợc xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ nếu có năng 

lực, triển vọng và phục vụ lâu dài (UBND tỉnh Bình Dƣơng), đƣợc nhận mức hỗ trợ 

khác nhau tùy theo chuyên ngành và hình thức đào tạo (UBND tỉnh Bình Dƣơng), 

hợp lý hóa gia đình tạo điều kiện việc làm cho vợ/chồng (UBND tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh 

Tuyên Quang). Riêng tỉnh Tuyên Quang còn có các chính sách hỗ trợ riêng cho các 

GV có học hàm học vị cao về dạy thỉnh giảng tại Trƣờng ĐH Tân Trào, đƣợc xếp 

lƣơng theo ngạch, bậc đang hƣởng và đƣợc hƣởng phụ cấp thu hút bằng 100% 

(UBND tỉnh Phú Yên, UBND tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh...).  Theo kết quả khảo sát, 

các chính sách về vật chất, động viên về tinh thần tác động nhiều đến GV, đặc biệt 

là chính sách về vật chất (  = 2.80 và 2.72). [116, 117, 120] 

- Trên thực tế, đa số các GV đang công tác tại các trƣờng ĐHĐP không 

muốn đi học tập nâng cao trình độ sau ĐH nếu không bị bắt buộc, đặc biệt là giai 

đoạn trƣớc năm 2013 do bị ảnh hƣởng bởi các quy định trong Điều lệ Trƣờng ĐH 

2013: không quy định GV các trƣờng ĐH phải có bằng TS hay không, trƣởng khoa, 

trƣởng bộ môn trực thuộc có bắt buộc có học hàm TS hay không... Theo đánh giá 

của GV, hơn 80% ý kiến cho rằng yêu cầu cao của nhà nƣớc về tiêu chuẩn, phẩm 
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chất và năng lực của GV ĐHĐP sẽ ảnh hƣởng lớn đến công tác quản lý ĐNGV. 

Đây là một gợi ý cho các nhà quản lý trong xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy 

việc học tập nâng cao trình độ của GV. 

- Khi khảo sát về ảnh hƣởng của các điều kiện, môi trƣờng làm việc của GV 

chúng tôi thu đƣợc kết quả: GV và CBQL đều đánh giá cao việc đƣợc làm việc với 

các nhà chuyên môn cao (  chung = 2.84) và ảnh hƣởng nhiều, trong khi “làm việc 

với các đồng nghiệp có học hàm, học vị thấp” lại ít ảnh hƣởng đến quản lý ĐNGV. 

Về lý thuyết, đƣợc học hỏi trực tiếp khi làm việc với các nhà chuyên môn cao sẽ 

làm cho ĐNGV các trƣờng ĐHĐP phải cố gắng, nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ 

giảng dạy và nghiên cứu ở yêu cầu cao hơn, vì vậy năng lực giảng dạy và nghiên 

cứu đƣợc tăng lên. Làm việc với các đồng nghiệp có học hàm, học vị thấp không 

ảnh hƣởng đến trình độ chuyên môn của các GV vì mỗi GV có nhiệm vụ giảng dạy 

và NCKH khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế và qua kết quả phỏng vấn trực tiếp 

một số GV và CBQL, làm việc với các nhà chuyên môn có học hàm học vị cao, mặc 

dù có áp lực nhƣng GV phải cố gắng, nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy 

và nghiên cứu ở yêu cầu cao hơn, vì vậy năng lực giảng dạy và nghiên cứu đƣợc 

tăng lên, nhƣng, làm việc với các đồng nghiệp có học hàm học vị thấp tạo cho GV 

một sức ỳ lớn: không muốn học tập nâng cao trình độ, tự thỏa mãn với bản thân. 

Muốn đƣợc làm việc ở các trƣờng ĐH lớn là một trong những nguyên nhân 

của “chảy máu chất xám” ĐNGV các trƣờng ĐHĐP hiện nay. Tuy nhiên, theo ý 

kiến đánh giá của đại đa số GV, làm việc tại các trƣờng địa phƣơng không ảnh 

hƣởng nhiều đến ĐNGV ĐHĐP (  = 2.72). Điều này phần nào thể hiện sự gắn bó 

của GV với nhà trƣờng. 

Có 2 ý kiến khá trái chiều cần đƣợc xem xét: CBQL đánh giá cao mức độ 

ảnh hƣởng của tác động của nền kinh tế thị trƣờng đến công tác quản lý ĐNGV hơn 

GV, những ngƣời trực tiếp chịu tác động (  = 2.73 và 2.62). Trong CBQL không 

đánh giá cao mức độ ảnh hƣởng của các đoàn thể: Đảng, đoàn thanh niên, công 

đoàn thì GV lại đánh giá cao hơn. Kết quả phỏng vấn tại Trƣờng ĐH Hà Tĩnh và 

qua điện thoại với một số GV ở các trƣờng ĐH khác đƣợc biết: trách nhiệm của một 

đảng viên, đoàn viên hay công đoàn viên đỏi hỏi họ phải nhận thức sâu sắc hơn 

trách nhiệm của bản thân trƣớc việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn và là 

động lực bắt buộc để họ lên kế hoạch đi học sau ĐH. Trong tình hình hiện nay, tác 
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động của nền kinh tế thị trƣờng với cả yếu tố tích cực và tiêu cực đã len lỏi khắp nơi 

vào đời sống xã hội và việc họ phải chịu tác động này là điều không tránh khỏi.  

So sánh kết quả bảng 2.11 ta thấy rằng: Công tác quản lý ĐNGV đáp ứng với 

yêu cầu phát triển hiện nay phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm, nhận thức của lãnh đạo 

địa phƣơng về tầm quan trọng của phát triển ĐNGV đối với trƣờng ĐHĐP và sự phát 

triển của trƣờng ĐHĐP đối với địa phƣơng để từ đó có các chính sách đúng đắn đối với 

nhà trƣờng. Nếu xem việc cử GV đi học tập nâng cao trình độ sau ĐH là một nhiệm vụ 

quan trọng để ổn định và phát triển nhà trƣờng thì cần quan tâm nhiều hơn đến các 

chính sách hỗ trợ về vật chất để GV yên tâm học tập và nghiên cứu. 

 2.2.2.4. Trường hợp nghiên cứu điển hình (Case Study) 

2.2.2.4.1. Trường ĐH Hùng Vương 

a) Lịch sử hình thành 

Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng thành lập theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 4 năm 2003 của TTCP, trên cơ sở của Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Phú Thọ; là trƣờng ĐH công lập, đa cấp, đa ngành đầu tiên trên quê hƣơng đất Tổ. 

Nhà trƣờng có nhiệm vụ đào tạo NNL có trình độ sau ĐH, ĐH và các trình độ thấp 

hơn phục vụ cho phát triển KT-XH của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực Bắc 

trung du, miền núi phía Bắc. 

b) Cơ cấu tổ chức 

Từ năm 2003 đến 2008: Hiệu trƣởng TS Lê Xuân Trƣờng  

Từ năm 2008 đến nay: Hiệu trƣởng PGS.TS Cao Văn 

Hiện tại, Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng có 02 cơ sở (cơ sở thành phố Việt Trì, cơ 

sở thị xã Phú Thọ) với 12 khoa (Toán - Tin, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội 

và Nhân văn, Ngoại ngữ, Giáo dục tiểu học và Mầm non, Nghệ thuật, Nông - Lâm - 

Ngƣ, Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Tâm lý - Giáo dục, Khoa Lý luận chính trị, Thể 

dục - Thể thao và Kỹ thuật - Công nghệ); 08 phòng, 02 ban, 07 trung tâm. Đặc biệt, 

Trƣờng là một trong rất ít trƣờng ĐHĐP có Trung tâm Giáo dục quốc phòng trực 

thuộc trƣờng, hiện đang giảng dạy Bộ môn Giáo dục quốc phòng cho SV nhà 

trƣờng, SV các trƣờng ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh và các tỉnh 

trong khu vực phía Bắc. 

c) Ngành nghề, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo 
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Hiện nay, nhà trƣờng đang đào tạo 59 ngành đại học, sau ĐH, cao đẳng, 

TCCN, bao gồm: Đào tạo sau ĐH: 02 ngành (Lí luận và PPDH Bộ môn Toán và Lý 

luận Văn học); Đào tạo ĐH: 35 ngành, Cao đẳng: 20 ngành (kết thúc đào tạo năm 

2018), TCCN: 02 ngành (kết thúc đào tạo năm 2016). Từ năm 2019, nhà trƣờng chỉ 

đào tạo từ trình độ đại học trở lên. 

Tổng số SV các hệ đào tạo năm học 2015-2016: 7344. Trong đó,  hệ Đại học 

chính quy là 4823 sinh viên.  

d) Đội ngũ giảng viên 

* Chủ trƣơng 

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, thành thạo 

ngoại ngữ (tiếng Anh), có khả năng sử dụng tốt công nghệ thông tin trong lĩnh vực 

chuyên môn và quản lí; Tăng cƣờng số lƣợng, chất lƣợng cán bộ giảng dạy cho các 

ngành mới, những ngành mũi nhọn của Vùng; Tuyển chọn, sàng lọc và đào tạo cán 

bộ trẻ để từng bƣớc hình thành và xây dựng đội ngũ theo hƣớng hình thành mũi 

nhọn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi 

dƣỡng và sắp xếp cán bộ hợp lí và có chính sách đồng bộ trong tuyển chọn, sử dụng 

và đãi ngộ; Hoàn thiện tổ chức, phân cấp quản lí cán bộ hợp lí để đáp ứng nhu cầu 

và quy mô phát triển.  

Theo quy hoạch năm 2020, nhà trƣờng có khoảng 500 cán bộ, viên chức, 

trong đó có 350 GV với hơn 90% có trình độ trên đại học, 25% có trình độ TS. 

* Một số giải pháp quản lí ĐNGV đã và đang đƣợc thực hiện 

- Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch phát  triển ĐNGV dài hạn và ngắn hạn, làm 

cơ sở cho việc cử GV đi học theo đúng lộ trình. Kế hoạch đào tạo đội ngũ nhằm 

nâng cao chất lƣợng ĐNGV của nhà trƣờng đƣợc xây dựng cụ thể theo từng năm. 

- Nhà trƣờng đã làm tốt công tác tuyển dụng hằng năm. Trong 5 năm từ năm 

2010 đến năm 2014 nhà trƣờng đã tuyển dụng đƣợc 142 chỉ tiêu, trong đó đã lựa 

chọn đƣợc nhiều GV trẻ có trình độ ThS, ĐH loại khá, giỏi. Công tác tuyển dụng và 

bồi dƣỡng cán bộ đƣợc Lãnh đạo trƣờng quan tâm, chỉ đạo sát sao, thực hiện đúng 

theo các quy chế, quy định hiện hành của Chính phủ, của tỉnh Phú Thọ và bám sát 

quy hoạch phát triển nhà trƣờng đã đƣợc phê duyệt. Viên chức đƣợc tuyển dụng qua 

các năm đều có chất lƣợng cao, có trình độ ThS, ĐH loại khá, giỏi tốt nghiệp các 

trƣờng ĐH trong và ngoài nƣớc.  
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- Sau khi đƣợc tuyển dụng, Trƣờng tiếp tục có kế hoạch cử các GV trẻ đi học 

tập và bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Hằng năm, nhà trƣờng cử từ 25 

đến 30 lƣợt GV tham gia học cao học, NCS trong và ngoài nƣớc.  

- Chú trọng và khuyến khích các GV đăng ký và tham gia đào tạo bồi dƣỡng, học 

tập ở nƣớc ngoài để vừa học đƣợc về chuyên môn, vừa nâng cao trình độ ngoại ngữ. 

- Ký hợp đồng dài hạn đối với một số GV có trình độ cao là các giáo sƣ, phó 

giáo sƣ, tiến sĩ có uy tín tại các trƣờng ĐH, các viện nghiên cứu trong nƣớc về công 

tác, làm việc tại trƣờng. Năm học 2013-2014 nhà trƣờng đã ký hợp đồng với 35 GV 

trình độ cao, trong đó: 02 giáo sƣ, 12 Phó giáo sƣ, 21 TS ở các chuyên ngành khác 

nhau tham gia giảng dạy, NCKH, bồi dƣỡng GV,… Giải pháp này vừa nâng cao 

chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng, đồng thời nâng cao chất lƣợng ĐNGV.  

- Việc đánh giá GV đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, gắn với thƣởng phạt. GV 

đi học không đúng tiến độ không đƣợc nhận hỗ trợ từ phía nhà trƣờng, chỉ đƣợc 

nhận hỗ trợ kinh phí từ UBND tỉnh Phú Thọ.  

- Tham mƣu với lãnh đạo tỉnh, chủ động đề nghị và xây dựng các chính sách 

phù hợp cho ĐNGV nhà trƣờng, đặc biệt là chính sách dành cho GV đi học NCS.  

* Đánh giá hoạt động quản lí ĐNGV theo khảo sát 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ quản lí và GV 

nhà trƣờng đánh giá bằng phiếu hỏi về về mức độ và kết quả thực hiện các hoạt 

động quản lí ĐNGV của nhà trƣờng, kết quả nhƣ sau: 

Bảng 2.12. Kết quả đánh giá hoạt động quản lý ĐNGV Trường ĐH Hùng Vương 

TT Hoạt động quản lý 
Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

X  Thứ bậc X  Thứ bậc 

1 Xây dựng quy hoạch ĐNGV 2.56 4 2.50 4 

2 Tuyển dụng ĐNGV 2.55 5 2.47 5 

3 Sử dụng ĐNGV 2.64 3 2.61 3 

4 Đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV 2.65 2 2.64 2 

5 Đánh giá ĐNGV 2.48 6 2.46 6 

6 Thực hiện chế độ chính sách tạo 

động lực cho GV 

2.69 1 2.67 1 

Theo kết quả, GV và cán bộ quản lí đã đánh giá tốt về mức độ thực hiện 

cũng nhƣ kết quả thực hiện các hoạt động quản lí ĐNGV của nhà trƣờng. Theo đó, 
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các hoạt động quản lí của nhà trƣờng đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và đƣợc đánh 

giá tốt, trong đó, thực hiện chế độ chính sách tạo động lực cho GV đƣợc đánh giá 

tốt nhất. 

* Kết quả phát triển ĐNGV trong thời gian qua 

Tại thời điểm thành lập, chỉ có 01 TS, năm 2015 là một trong những trƣờng 

ĐHĐP có tỉ lệ GV có trình trình độ TS cao trong cả nƣớc. Trong vòng 6 năm, từ 

2010 đến 2016, số lƣợng TS của trƣởng tăng thêm là 32, trung bình mỗi năm có 

thêm từ 05 đến 06 TS. Đặc biệt, trong năm 2015 có 12 NCS bảo vệ thành công 

Luận án TS ở trong và ngoài nƣớc. 

- Hiện tại ĐNGV trong biên chế của nhà trƣờng có 01 PGS và 39 TS (trong 

đó có 01 PGS); 203 ThS; 54 ĐH (trong đó 53 ngƣời đang đi học cao học); GV có 

trình độ trên đại học đạt 81% . 

- Đội ngũ Trƣởng các khoa đào tạo, các phòng ban phụ trách đào tạo (Phòng 

Đào tạo, Phòng QLKH-HTQT, Phòng Tổ chức - Cán bộ) đều có trình độ TS. 

Trƣởng Khoa Thể dục - Thể thao và Khoa Nghệ thuật hiện mới chỉ có trình độ ThS, 

đang đi học NCS, Trƣờng chỉ cử phụ trách khoa. 

- Hầu hết các ngành đều có GV cơ hữu có trình độ TS trở lên (trử chuyên 

ngành nghệ thuật, giáo dục thể chất, ngôn ngữ Trung Quốc và Hƣớng dẫn viên du 

lịch). Có những ngành có nhiều TS, gồm SP Toán, Ngữ văn, Nông Lâm nghiệp, 

Kinh tế, Công nghệ thông tin, Hóa học, Sinh học...  

đ) Bài học thành công của Trường ĐH Hùng Vương trong phát triển đội ngũ 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức là nhân tố quyết định sự phát triển của 

nhà trƣờng. Xây dựng ĐNGV đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, chuẩn chức danh đƣợc 

coi trọng và đặt lên hàng đầu. 

- Sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo trƣờng đối với việc phát triển 

đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ có trình độ TS trở lên quyết định thành công của phát 

triển ĐNGV. Bên cạnh việc động viên, khuyến khích, cần thực hiện nghiêm khắc 

những chế tài về thƣởng, phạt, ƣu tiên... trong quản lí ĐNGV. 

- Quan tâm đến điều kiện tinh thần, vật chất của GV, những khó khăn, thuận 

lợi của GV trong việc học tập nâng cao trình độ để từ đó có những chính sách phù 

hợp, vừa động viên, vừa bắt buộc GV học tập là hết sức cần thiết đối với các nhà 

lãnh đạo nhà trƣờng. 
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Xây dựng, phát triển Trƣờng ĐH Hùng Vƣơng thành trƣờng ĐH đào tạo đa 

cấp, đa ngành; trung tâm NCKH và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao, cung cấp lao động cho nền KT-XH tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân 

cận; trở thành trƣờng ĐH đạt chuẩn theo tiêu chí kiểm định chất lƣợng của Bộ 

GD&ĐT vào năm 2020, đạt các tiêu chí hội nhập khu vực và quốc tế năm 2030 là 

tầm nhìn chiến lƣợc của tập thể lãnh đạo, cán bộ, GV và SV nhà trƣờng trong 

những năm tiếp theo.  

2.2.2.4.2. Trường Đại học Hà Tĩnh 

a) Lịch sử hình thành 

Trƣờng ĐH Hà Tĩnh đƣợc thành lập theo Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 

19/3/2007 của TTCP trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Hà Tĩnh, Trƣờng Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh và Phân hiệu ĐH Vinh tại Hà Tĩnh 

(đến tháng 11/2013 đƣợc sáp nhập thêm Trƣờng Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh).  

b) Cơ cấu tổ chức 

Hiệu trƣởng:  

- Từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 12 năm 2015: GS.TS Nguyễn Văn Đính 

- Từ tháng 1 năm 2016 đến nay: PGS.TS Nguyễn Đình Thọ 

Hiện tại, Trƣờng có 04 cơ sở (02 cơ sở đang sử dụng đào tạo) với  08 khoa 

(Sƣ phạm Tự nhiên, Sƣ phạm Xã hội - Nhân văn, Ngoại ngữ, Sƣ phạm Tiểu học và 

Mầm non, Kỹ thuật - Công nghệ, Nông nghiệp, Kinh tế - Quản trị kinh doanh và Lí 

luận chính trị); 02 bộ môn trực thuộc (Bộ môn Tâm lý giáo dục, Bộ môn Lý luận 

chính trị); 08 phòng, ban, trung tâm. 

c) Ngành nghề, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo 

 Nhà trƣờng đang đào tạo 53 mã ngành, trong đó có 15 mã ngành ĐH. 

Trƣờng chƣa có mã ngành đào tạo ThS, hiện đang thực hiện liên kết và phối hợp 

đào tạo sau ĐH với nhiều trƣờng ĐH lớn trong nƣớc nhƣ: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH 

Huế, ĐH Đà Nẵng, Trƣờng ĐH Bách khoa Hà Nội, Trƣờng ĐH Kinh tế quốc dân, 

Trƣờng ĐH Xây dựng, Trƣờng ĐH Vinh, Học viện Tài chính. 

Số sinh viên của Trƣờng năm học 2015-2016 là 3607, trong đó số sinh viên 

chính quy là 3042; hiện là trƣờng đào tạo lƣu học sinh Lào nhiều nhất cả nƣớc: 1888. 

d) Đội ngũ giảng viên 



 

 

108 

* Chủ trƣơng 

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trƣờng đã xác định công tác tổ chức, cán bộ có 

ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện sứ mạng của nhà trƣờng và quan tâm sâu sắc 

tới toàn bộ các khâu từ tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm để xây dựng đội ngũ 

cán bộ, GV, nhân viên đủ về số lƣợng, có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của nhà trƣờng. 

- Xây dựng quy trình tuyển dụng rõ ràng, minh bạch, việc tuyển chọn đƣợc 

thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và công khai. 

- Công tác đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá cán bộ, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ 

đƣợc thực hiện theo đúng quy trình, phù hợp với từng đơn vị.  

- Tham mƣu với UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành các chính sách hỗ trợ đời sống 

GV hằng tháng và GV đi học tập nâng cao trình độ sau ĐH; chính sách thu hút nhân 

tài nhằm thu hút các nhà khoa học, các GV có trình độ từ TS trở lên về công tác. 

* Một số giải pháp quản lí ĐNGV đã và đang đƣợc thực hiện 

- Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV dài hạn và ngắn hạn, làm 

cơ sở cho việc cử GV đi học. Kế hoạch đào tạo đội ngũ nhằm nâng cao chất lƣợng 

ĐNGV của nhà trƣờng đƣợc xây dựng cụ thể theo từng năm. 

- Công tác tuyển dụng GV đƣợc tiến hành theo đúng quy trình đã xây dựng. 

Từ năm 2007 đến năm 2015, Trƣờng đã tuyển dụng đƣợc gần 70 GV, trong đó đa 

phần là GV trẻ, tốt nghiệp loại giỏi trở lên từ các trƣờng ĐH. Trƣờng cũng đã đề 

xuất với UBND tỉnh cho tuyển đăc cách theo dạng thu hút nhân tài đối với 3 SV cũ 

của nhà trƣờng.  

- Song song với việc cử GV đi đào tạo sau ĐH trong nƣớc, nhà trƣờng tạo 

điều kiện để GV đi học ngoại ngữ, tham gia thi tuyển các chƣơng trình đi học nƣớc 

ngoài; đi tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nƣớc bằng kinh phí hỗ trợ từ nhà trƣờng 

và phía tài trợ. Ngoài ra, Trƣờng hết sức chú trọng đến tổ chức bồi dƣỡng tại chỗ. 

Nhiều khóa học về chuyên môn, tập huấn về nghiệp vụ... đã đƣợc tổ chức thƣờng 

niên để GV có cơ hội học tập nâng cao trình độ. Từ khi thành lập tranh thủ chính 

sách thu hút nhân tài của tỉnh, Trƣờng đã kêu gọi đƣợc 5 TS là ngƣời địa phƣơng về 

công tác tại Trƣờng. 
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- Việc đánh giá ĐNGV về số lƣợng và chất lƣợng đƣợc thực hiện thƣờng 

xuyên, định kỳ theo kỳ, theo năm học. Kết quả đánh giá đƣợc sử dụng để xây dựng 

kế hoạch phát triển đội ngũ, đánh giá thi đua... 

- Nhà trƣờng đã tham mƣu với UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ, đồng thời 

chủ động xây dựng các quy định hỗ trợ của nhà trƣờng đối với cán bộ GV đi học 

tập nâng cao trình độ và mức hỗ trợ hằng tháng cho tất cả GV từ ngân sách của 

Tỉnh. Dù mức hỗ trợ không bằng các địa phƣơng khác, các trƣờng khác, nhƣng 

phần nào đã giảm bớt khó khăn cho giảng viên nhà trƣờng về mặt tài chính cũng 

nhƣ động viên GV đi học tập nâng cao trình độ; ghi nhận tầm quan trọng của 

ĐNGV và nâng cao trách nhiệm của GV đối với sự phát triển của địa phƣơng. 

*  Đánh giá hoạt động quản lí ĐNGV theo khảo sát 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của cán bộ quản lí và GV 

nhà trƣờng bằng phiếu hỏi về mức độ và kết quả thực hiện các hoạt động quản lí 

ĐNGV của nhà trƣờng, thu đƣợc kết quả nhƣ sau: 

Bảng 2.13. Kết quả đánh giá hoạt động quản lý ĐNGV Trường ĐH Hà Tĩnh 

TT Hoạt động quản lý 
Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

X  Thứ bậc X  Thứ bậc 

1 Xây dựng quy hoạch ĐNGV 2.47 5 2.23 6 

2 Tuyển dụng ĐNGV 2.45 6 2.38 4 

3 Sử dụng ĐNGV 2.51 3 2.54 2 

4 Đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV 2.42 4 2.28 5 

5 Đánh giá ĐNGV 2.52 2 2.46 3 

6 Thực hiện chế độ chính sách tạo 

động lực cho GV 

2.61 1 2.58 1 

Theo kết quả, GV và cán bộ quản lí đã đánh giá tốt về mức độ thực hiện 

thƣờng xuyên các hoat động quản lí của nhà trƣờng, thực hiện thƣờng xuyên nhất là 

“Thực hiện chế độ chính sách tạo động lực cho GV”, tiếp theo là “Đánh giá GV” và 

“Sử dụng ĐNGV”. “Đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV” và “Xây dựng quy hoạch ĐNGV” 

không đƣợc đánh giá cao ở kết quả thực hiện. 

đ. Kết quả phát triển ĐNGV trong thời gian qua 

- Tại thời điểm thành lập, Trƣờng có 01 GS, 02 PGS, 04 Tiến sĩ, 60% giảng 

viên thuộc Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm có trình độ ThS trở lên, là một trong những 
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trƣờng cao đẳng địa phƣơng có tỉ lệ cao GV đạt trình độ ThS. Trong vòng 6 năm, từ 

2010 đến 2016, số lƣợng TS của trƣởng tăng thêm là 12, trung bình mỗi năm có 

thêm 2 TS, năm 2014, năm 2015 không có GV nào đạt học vị TS. 

- Trong 5 năm, tranh thủ chính sách thu hút nhân tài của địa phƣơng, đã thu 

hút đƣợc 5 TS về công tác, bổ sung thêm ĐNGV trình độ cao cho nhà trƣờng. 

 - Kinh nghiệm, khả năng giảng dạy, nghiên cứu của ĐNGV còn hạn chế; trình 

độ, kinh nghiệm quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt chƣa thật tƣơng xứng với sự phát 

triển của nhà trƣờng. Đội ngũ Trƣởng các khoa, các phòng ban phụ trách đào tạo phần 

lớn chƣa có trình độ TS (trừ Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Lý 

luận chính trị, Phòng Quản lí Sau đại học). Tất cả Trƣởng khoa đều đƣợc bổ nhiệm 

theo nhiệm kỳ 5 năm với chức vụ “Trƣởng khoa” cho dù mới chỉ có trình độ ThS. 

- Nhiều ngành chƣa có GV cơ hữu có trình độ TS trở lên. Những ngành nhƣ 

Ngoại ngữ chỉ mới có 01 TS chuyên ngành phƣơng pháp giảng dạy; Công nghệ 

thông tin, Sinh học... chƣa có, mới chỉ có NCS. 

- Tỷ lệ GV có trình độ TS, học hàm PGS, GS tăng chậm so với yêu cầu phát 

triển của nhà trƣờng. Do vậy, một số mã ngành ĐH có nhu cầu đào tạo, đặc biệt là 

khối kỹ thuật, khối nông nghiệp, tuy địa phƣơng có nhu cầu cao nhƣng Trƣờng 

không đủ GV có trình độ TS để mở các mã ngành này. 

- Năm học 2014-2015 do thiếu TS, Trƣờng đã bị Bộ GD&ĐT đình chỉ tuyển 

sinh 15 mã ngành đào tạo. Cho đến nay, đội ngũ có trình độ TS chuyên ngành vẫn 

còn thiếu trầm trọng, chƣa đáp ứng yêu cầu mở các ngành đào tạo ở bậc học ThS. 

Đây là một thách thức lớn cho Trƣờng trong tình hình hiện nay. 

e) Bài học kinh nghiệm của Trường ĐH Hà Tĩnh trong phát triển đội ngũ 

- Xây dựng ĐNGV luôn đƣợc coi trọng và đặt lên hàng đầu cùng với xây 

dựng cơ sở vật chất. 

- Tuyển dụng và đào tạo bồi dƣỡng cần phải theo quy hoạch, không chạy 

theo nhu cầu thức thời, tránh tình trạng mất cân đối cơ cấu GV chuyên ngành. 

- Việc bổ nhiệm đội ngũ các trƣởng khoa, trƣởng bộ môn đào tạo nếu đƣợc 

thực hiện đúng theo Điều lệ Trƣờng Đại học năm 2015 (điều 15 mục 2 khoản a) sẽ 

là động lực và cũng là yêu cầu bắt buộc để các GV giữ chức vụ quản lí phải có kế 

hoạch học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu. 

- Sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của lãnh đạo, đặc biệt là của Hiệu trƣởng 
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nhà trƣờng đối với việc phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ có trình độ TS trở lên 

quyết định phần lớn sự thành công của việc phát triển đội ngũ. 

- Học tập nâng cao trình độ là yêu cầu bắt buộc đối với GV. Bên cạnh sự 

động viên của lãnh đạo nhà trƣờng và các đoàn thể, việc áp dụng các chế tài bắt 

buộc, thƣởng phạt đối với GV trong quy hoạch cả về độ tuổi và thời gian đào tạo là 

cần thiết và phải là một giải pháp kiên quyết của lãnh đạo nhà trƣờng. Nghiêm khắc 

trong việc xử lý cán bộ không thực hiện kế hoạch đi học nâng cao trình độ. 

- Chính sách tạo động lực cho GV học tập nâng cao trình độ phải từ nhiều 

phía. Quan tâm đến điều kiện tinh thần, vật chất, những khó khăn, thuận lợi của 

GV, đặc biệt là GV trẻ trong việc đi học tập nâng cao trình độ là hết sức cần thiết. 

 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, GV đạt chuẩn và trên chuẩn; tập trung đầu tƣ 

cho đào tạo, bồi dƣỡng và thu hút các GV trình độ TS, PGS, GS, nâng tỷ lệ GV có 

học hàm, học vị cao hơn trung bình chung của cả nƣớc” tiếp tục là một nhiệm vụ 

quan trong của Trƣờng ĐH Hà Tĩnh trong thời gian tới (2015-2020) đã đƣợc xác 

định trong Nghị quyết BCH Đảng bộ Trƣờng nhiệm kì 2015-20120. 

2.3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐNGV các trường ĐHĐP 

trong bối cảnh hiện nay 

Qua nghiên cứu thực trạng quản lý ĐNGV các trƣờng ĐHĐP thời gian qua, 

có thể rút ra một số điểm sau đây: 

2.3.3.1. Mặt mạnh 

- Phát triển ĐNGV luôn đƣợc lãnh đạo nhà trƣờng xem là một chiến lƣợc 

quan trọng trong phát triển nhà trƣờng, vì vậy, bên cạnh tranh thủ các chính sách 

của tỉnh, phát huy nội lực, các trƣờng ĐHĐP đã có nhiều chính sách phù hợp để 

nâng cao chất lƣợng ĐNGV. 

- ĐNGV ĐHĐP chủ yếu là ngƣời địa phƣơng nên nhận thức rất cao về trách 

nhiệm của cá nhân đối với việc phát triển NNL của địa phƣơng, muốn gắn bó lâu 

dài với nhà trƣờng.  

- ĐNGV ĐHĐP có phẩm chất chính trị, đạo đức tƣ cách tốt, phần lớn tốt 

nghiệp từ các trƣờng ĐH sƣ phạm hoặc đã có chứng chỉ lý luận giảng dạy ĐH nên có 

chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; đa số đều nhận thức về vai trò của việc tự học, tự 

bồi dƣỡng, đi học nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.   



 

 

112 

- Công tác tuyển dụng GV ĐHĐP đƣợc các trƣờng tiến hành đúng quy định 

của nhà nƣớc và của địa phƣơng. 

- Các trƣờng ĐHĐP đƣợc UNBD các tỉnh cấp kinh phí hoạt động thƣờng 

xuyên, đƣợc chủ động trong việc gửi GV đi đào tạo trong và ngoài nƣớc, đƣợc sử 

dụng ngân sách thƣờng xuyên chi cho đào tạo và bồi dƣỡng GV. 

2.3.3.2. Mặt yếu 

- Về cơ cấu, ĐNGV các trƣờng ĐH địa phƣơng còn thiếu, tỉ lệ GV/sinh viên 

còn chƣa đạt chuẩn theo ngành; tỉ lệ GV có học vị TS, học hàm PGS và GS còn thấp. 

- Năng lực chuyên môn và năng lực NCKH của ĐNGV không đồng đều, 

chƣa đáp ứng yêu cầu.  

- Mặc dù công tác quy hoạch ĐNGV vẫn đƣợc các trƣờng thực hiện nhƣng 

chủ yếu còn mang tính hình thức, thủ tục hành chính. Việc không xây dựng quy 

hoạch mang tính chuyên nghiệp, cụ thể chi tiết và thực hiện theo quy hoạch dẫn đến 

hiện tƣợng thừa, thiếu, mất cân đối về cơ cấu GV; không đủ GV có trình độ cao để 

mở mã ngành đào tạo theo nhu cầu của địa phƣơng. 

- Tuyển dụng GV chƣa đảm bảo đƣợc đặc thù tuyển dụng nghề nghiệp với 

các yêu cầu liên quan đến năng lực của GV hoặc tiềm năng của GV. Việc phụ thuộc 

số lƣợng tuyển dụng hằng năm theo chỉ tiêu của UBND địa phƣơng gây khó khăn 

cho các trƣờng trong thực hiện tuyển dụng đúng nhu cầu đào tạo của trƣờng. 

- Các trƣờng ĐHĐP chƣa chú trọng tạo nguồn tuyển dụng thông qua các cơ 

sở đào tạo uy tín do nhiều lý do, trong đó có lý do về mặt tài chính. Việc thu hút GV 

giỏi từ các cơ sở đào tạo khác cũng khó thực hiện vì điều kiện sống, sinh hoạt ở địa 

phƣơng không bằng ở các thành phố trung tâm cho dù các tỉnh đã có các chính sách 

thu hút nhân tài về địa phƣơng làm việc. 

- Hình thức tuyển dụng GV trẻ theo hợp đồng giúp các trƣờng bổ sung lực 

lƣợng GV trẻ và bảo đảm số lƣợng GV đứng lớp, tuy nhiên, ảnh hƣởng rất lớn đến 

chiếu lƣợc phát triển lâu dài của trƣờng khi bản thân GV không yên tâm gắn bó với 

công việc dạy học cũng nhƣ không có kế hoạch học tập ổn định nâng cao trình độ. 

- Công tác tuyển dụng GV còn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển dụng hằng năm 

của UBND tỉnh cho phép vì vậy các trƣờng rất bị động trong xây dựng chỉ tiêu tiêu 

tuyển sinh hoặc kế hoạch hóa phát triển ĐNGV. 
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- Việc sáp nhập, nâng cấp từ các trƣờng chuyên nghiệp của địa phƣơng gây 

khó khăn cho các trƣờng ĐHĐP trong bố trí sử dụng ĐNGV: giáo viên dạy các 

trƣờng trung cấp chƣa đảm nhận giảng dạy bậc cao đẳng, ĐH nếu không đƣợc đào 

tạo tiếp hoặc đào tạo lại. Việc bố trí các GV này giảng dạy đã gây ra sự không phù 

hợp giữa năng lực và vị trí công việc, làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo chung. 

Việc thừa GV các khối ngành sƣ phạm cũng gây khó khăn cho một số trƣờng trong 

sử dụng ĐNGV hợp lí, bảo đảm cân đối về giờ dạy. 

- Sử dụng GV sau khi đạt trình độ TS vào các vị trí quản lý khoa, phòng chủ 

chốt tạo đƣợc động lực phấn đấu cho GV. Tuy nhiên, đối với những GV không phù 

hợp với vị trí quản lí sẽ làm ảnh hƣởng đến sự phát triển về chuyên môn, nghiên 

cứu khi phải dành quá nhiều thời gian cho công tác quản lí hành chính, hội họp.... 

Việc sử dụng GV có trình độ TS đứng lớp giảng dạy lại đã thiếu lại càng thiếu. 

- Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đào tạo, bồi dƣỡng GV tại chỗ 

đƣợc các trƣờng quan tâm và tổ chức thƣờng xuyên, đặc biệt là dành cho ĐNGV 

trẻ. Tuy nhiên, cần thiết phải có một ĐNGV, nhà khoa học cốt cán đi đầu trong 

giảng dạy và NCKH, dìu dắt, hƣớng dẫn ĐNGV tại cơ sở thì vẫn còn thiếu.  

- Học tập nâng cao trình độ là nhiệm vụ của GV nhƣng do nhiều lí do khách 

quan và chủ quan, các GV ĐHĐP ít có nguyện vọng đi học nếu không bị bắt buộc. 

Không có sự chỉ đạo quyết liệt với những quy định khắt khe, chế tài thƣởng phạt, bổ 

nhiệm... đối với GV trong độ tuổi đi học, đảm bảo tiến độ học tập là một trong những 

nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng thiếu TS nhƣ hiện nay ở một số trƣờng. 

- Mời thính giảng các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, các trƣờng ĐH, 

các GV có học hàm, học vị cao đã nghỉ hƣu tham gia giảng dạy và giúp đỡ GV trẻ 

NCKH là cách làm hay của một số trƣờng nhƣng rất khó thực hiện thƣờng xuyên. 

Các nhà khoa học, các GV không thể về các trƣờng thƣờng xuyên và trong thời gian 

đủ lâu để GV nhà trƣờng có thời gian theo học hỏi do công việc cũng nhƣ khoảng 

cách địa lí. 

- Ngân sách cho hoạt động NCKH của các trƣờng ĐHĐP hạn chế, trích từ 

nguồn chung, không đủ cấp cho các đề tài NCKH có quy mô lớn, đảm bảo GV có 

thể yên tâm NCKH. Kinh phí eo hẹp dẫn đến chất lƣợng đề tài cũng bị ảnh hƣởng, 

vấn đề nghiên cứu thiên về lí luận thiếu tính ứng dụng, khả thi, gián tiếp ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng ĐNGV. 
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- Hình thức đánh giá GV ĐHĐP hiện nay khá đa dạng, thƣờng xuyên. Tuy 

nhiên, tác động do kết quả đánh giá mang lại không cao. Đánh giá thƣờng xuyên hiệu 

quả không cao do nể nang, hình thức. Đánh giá cuối năm đƣợc thực hiện theo kiểu 

đánh giá công chức theo quy định và theo mẫu chung, không làm rõ đƣợc đặc thù 

đánh giá công việc của GV so với công việc của các cán bộ hành chính. Việc quy 

định tỉ lệ xếp loại đánh giá không tạo động lực phấn đấu đối với GV. 

- Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và NCKH ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng công việc của đội ngũ. Tuy nhiên, hiện nay, các trƣờng ĐHĐP đang tập 

trung chủ yếu vào cơ sở vật chất phục vụ dạy học mà chƣa chú trọng vào đầu tƣ cơ 

sở vật chất cho NCKH. 

- Trình độ chuyên môn sâu, trình độ ngoại ngữ và năng lực sử dụng ngoại ngữ 

còn rất hạn chế gây khó khăn cho việc phát triển ĐNGV bằng các chƣơng trình học 

bổng, tập huấn nƣớc ngoài; công bố các bài báo quốc tế bằng tiếng Anh. 

2.3.3.3. Thời cơ 

- Xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung, ĐNGV ĐH nói riêng là một yêu cầu 

đặt ra của Đảng và Nhà nƣớc trong mọi thời kỳ phát triển và luôn dành đƣợc sự ƣu 

tiên trong chiến lƣợc phát triển GDĐH Việt Nam. 

- Các trƣờng ĐHĐP đƣợc xem nhƣ là một trong những cơ quan quan trọng 

nhất của bộ máy chính quyền UBND các tỉnh và là trung tâm đào tạo NNL cao của 

địa phƣơng do đó nhận đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và chính 

quyền địa phƣơng về mọi mặt, đặc biệt là phát triển ĐNGV. Nhận thức đƣợc tầm 

quan trọng của chất lƣợng đội ngũ, UBND các tỉnh đều có các chính sách hỗ trợ GV 

đi học tập nâng cao trình độ, thu hút ĐNGV giỏi về công tác tại trƣờng ĐHĐP. 

- Hội nhập quốc tế sâu rộng giúp GV các trƣờng ĐHĐP có cơ hội tiếp xúc với 

các nền giáo dục tiên tiến thông qua các chƣơng trình du học, trao đổi GV... Nếu có 

đủ năng lực ngoại ngữ, GV các trƣờng ĐHĐP có cơ hội trao đổi giảng dạy với các 

trƣờng ĐH trên thế giới, liên kết NCKH với đồng nghiệp trên toàn cầu. 

- Việc thay đổi chƣơng trình đào tạo theo hƣớng tiên tiến với những yêu cầu 

gắt gao về ĐNGV yêu cầu các trƣờng ĐHĐP có những chính sách phù hợp để phát 

triển ĐNGV.  

- Số lƣợng các nhà khoa học xuất thân từ các địa phƣơng có học hàm, học vị 

cao hiện đang công tác tại các trƣờng đại học lớn trong và ngoài nƣớc và luôn muốn 

đóng góp xây dựng quê hƣơng. 
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2.3.3.4. Thách thức 

- Yêu cầu đổi mới GDĐH, nâng cao chất lƣợng đào tạo, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phát triển đội ngũ của cả hệ thống GDĐH, trong đó có ĐHĐP. 

- ĐHĐP hầu hết là các trƣờng đóng ở các tỉnh có điều kiện kinh tế, sinh hoạt 

thấp hơn nhiều ở các thành phố lớn nên SV giỏi tốt nghiệp ra trƣờng thƣờng không 

muốn về địa phƣơng công tác; GV sau khi có học vị cao cũng tìm kiếm cơ hội làm 

việc tốt hơn. Ngoài ra, việc thu hút nhân tài ở các thành phố lớn về làm việc cũng 

khó thực hiện đƣợc. 

- Các trƣờng ĐHĐP có những hạn chế nhất định về trình độ, năng lực giảng 

dạy, đặc biệt là năng lực NCKH; độ tuổi GV tỉ lệ nghịch với trình độ (hậu quả của 

việc nâng cấp từ các trƣờng Trung cấp, cao đẳng). 

- Thực hiện đào tạo NNL phục vụ sự phát triển KT - XH của địa phƣơng và 

nhu cầu của cộng đồng dân cƣ trong từng giai đoạn dẫn đến khó điều chỉnh kịp thời 

cơ cấu ĐNGV ĐHĐP hiện nay và ảnh hƣởng đến quy hoạch dài hạn để phát triển 

ĐNGV. 

- Mức lƣơng thấp đối với GV trẻ cùng với các chi phí tài chính liên quan đến 

đi học nâng cao trình độ tại các cơ sở đào tạo tại các thành phố lớn làm giảm động 

lực đi học của ĐNGV. 

- Mức hỗ trợ của các tỉnh, các trƣờng đối với GV đi học NCS khác nhau ảnh 

hƣởng đến động lực học tập của GV khi họ so sánh với các đồng nghiệp khác. 

- Xu hƣớng “GV toàn cầu” và thực hiện thị trƣờng nhân lực tự do trong 

Cộng đồng kinh tế ASEAN trong khi trình độ ngoại ngữ của GV các trƣờng ĐHĐP 

còn chƣa đạt chuẩn.  

- Chƣa có một chuẩn năng lực đối với ĐNGV ĐHĐP đƣợc ban hành để làm 

cơ sở cho công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và bồi dƣỡng GV hiệu quả hơn. 

- Quy định về chuẩn chức danh GV của Bộ GD&ĐT đòi hỏi GV các trƣờng 

ĐHĐP phải cố gắng vƣợt bậc để có thể tham gia vào quá trình xếp hạng bậc I và II. 
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Kết luận Chƣơng 2 

 

Trong chƣơng 2, Luận án đã: 

- Tổng quan về tình hình phát triển của các trƣờng ĐHĐP 

- Giới thiệu một số trƣờng ĐHĐP trong phạm vi khảo sát của đề tài 

- Phân tích và đƣa ra đánh giá về thực trạng ĐNGV và quản lý ĐNGV các 

trƣờng ĐHĐP thông qua số liệu thu đƣợc từ khảo sát và phỏng vấn. 

- Bàn luận về các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hƣởng đến ĐNGV và 

quản lý ĐNGV. 

- Đƣa ra một số nhận định sau: 

1) Sự ra đời của các trƣờng ĐHĐP là một xu thế tất yếu, đáp ứng yêu cầu xã 

hội hóa học tập, yêu cầu phát triển NNL tại chỗ cho các địa phƣơng, tạo cơ hội cho 

mọi ngƣời dân nâng cao trình độ ở các bậc học khác nhau. Đây là một chủ trƣơng 

đúng đắn của Đảng, Nhà nƣớc và Chính quyền địa phƣơng. 

2) ĐNGV ĐHĐP vẫn còn có những hạn chế về số lƣợng, cơ cấu đội ngũ và 

đặc biệt là về tỉ lệ GV có trình độ TS trở lên. Đây đƣợc xem là một khó khăn rất lớn 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng, quy mô đào tạo, uy tín của nhà trƣờng. 

3) Về chất lƣợng đội ngũ, ĐNGV ĐHĐP còn có những hạn chế về kiến thức 

liên ngành, năng lực NCKH, đặc biệt là năng lực ứng dụng CNTT hiện đại, sử dụng 

ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giảng dạy, nghiên cứu. Những hạn chế này phụ thuộc 

vào chính bản thân các GV. Nếu nhà quản lí có những giải pháp quản lí phù hợp tác 

động đến ĐNGV thì sẽ góp phần cùng các GV khắc phục đƣợc các hạn chế này. 

4) Hoạt động bồi dƣỡng tại chỗ cho ĐNGV trẻ các trƣờng ĐHĐP sẽ nhanh 

và hiệu quả nếu họ đƣợc làm việc cùng một đội ngũ chuyên gia, cán bộ cốt cán mũi 

nhọn trong các chuyên ngành hẹp, cũng nhƣ có sự “đỡ đầu” về mặt học thuật của 

các nhà khoa học.  

5) Các trƣờng ĐHĐP chịu sự quản lý của UBND địa phƣơng về số lƣợng 

tuyển dụng GV hằng năm nhƣng lại phải thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân 

lực tại chỗ cho địa phƣơng và theo nhu cầu cộng đồng địa phƣơng. Việc “chạy 

theo”  đáp ứng nhu cầu “nóng” làm ảnh hƣởng đến công tác quy hoạch dài hạn 

ĐNGV cũng nhƣ điều chỉnh kịp thời cơ cấu ĐNGV theo ngành đào tạo. 
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6) ĐNGV ĐHĐP là một phần của ĐNGV GDĐH Việt Nam. Cung với việc 

thực hiện nhiệm vụ của một GV, GV ĐHĐP còn phải thực hiện các trách nhiệm của 

bản thân đối với sự phát triển của địa phƣơng, của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng. 

Cần thiết phải có một chuẩn năng lực GV ĐHĐP để hỗ trợ các nhà quản lí trong các 

khâu tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và bồi dƣỡng đội ngũ. 

7) Có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hƣởng đến việc đi học sau 

đại học của GV nhƣ: động cơ phát triển tự thân, độ tuổi, trình độ chuyên môn, đời 

sống vật chất và tác động của nền kinh tế thị trƣờng... Vì vậy, việc xây dựng các 

chính sách phù hợp để tạo động lực cho GV ĐHĐP đi học là hết sức quan trọng và 

cần thiết.  

8) Để quản lí tốt ĐNGV ĐHĐP cần thiết phải có một hệ thống giải pháp 

đồng bộ, liên quan đến Chính quyền địa phƣơng, Bộ GD&ĐT, các trƣờng ĐHĐP và 

bản thân ĐNGV ĐHĐP. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG  

ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

 

3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp quản lý 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

Các giải pháp quản lý ĐNGV các trƣờng ĐHĐP đƣợc xây dựng theo một hệ 

thống, đƣợc xác định trên khung lý thuyết chung về quản lý NNL và phát triển NNL. 

Đồng thời, các giải pháp phải liên kết, hỗ trợ trong một chỉnh thể thống nhất để thúc 

đẩy hoạt động quản lý ĐNGV: xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp GV ĐHĐP, 

xây dựng môi trƣờng tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội; quy hoạch, tuyển dụng, sử 

dụng, đào tạo và bồi dƣỡng, đánh giá và chính sách tạo động lực đối với GV.  

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Các giải pháp đƣa ra phải phù hợp với sự phát triển KT-XH của địa phƣơng; 

sứ mạng, tầm nhìn, nhiệm vụ; điều kiện tài chính của nhà trƣờng; phải xuất phát từ 

các yêu cầu của thực tiễn, để giải quyết các vấn đề hiện đang đặt ra trong thực tiễn 

quản lý ĐNGV của các trƣờng ĐHĐP hiện nay. Tuy nhiên, với đặc thù là trƣờng 

phục vụ sự phát triển KT-XH của địa phƣơng và nhu cầu cộng đồng dân cƣ địa 

phƣơng nên các giải pháp phải mang tính dự báo, đón đầu để phù hợp với tình hình 

phát triển và nhu cầu của xã hội. 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 

Hệ thống giải pháp đƣợc đề xuất trên cơ sở nghiên cứu, xem xét, kế thừa hệ 

thống lại về mặt lý luận và thực tiễn từ các nghiên cứu đã có về quản lý NNL, phát 

triển NNL, quản lý ĐNGV ĐH, trƣờng ĐHĐP, những giải pháp quản lý ĐNGV ĐH 

đã đƣợc các trƣờng ĐH nói chung và một số trƣờng ĐHĐP áp dụng. 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 

Việc lựa chọn một giải pháp phải gắn liền với việc tính toán, cân nhắc về 

tính hiệu quả của nó. Muốn vậy, các giải pháp phải đảm bảo tính vừa sức với các 

nguồn lực sẵn có, đặc biệt là về con ngƣời và tài chính. Giải pháp nào đƣa đến kết 

quả cao nhất, với chi phí nguồn lực hợp lý, sẽ đƣợc lựa chọn. Ngoài ra, phải tính 

đến các yếu tố xã hội, môi trƣờng, cơ chế hoạt động đang tác động đến nhà trƣờng 

để đảm bảo đạt hiệu quả tối ƣu. 
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3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính định hướng sử dụng 

Giải pháp phát triển ĐNGV ĐHĐP phải khác so với giải pháp quản lý 

ĐNGV các trƣờng ĐH chung, đặc biệt là các trƣờng ĐH lớn. Đối tƣợng hƣớng đến 

sử dụng giải pháp là các nhà quản lý trong các trƣờng ĐHĐP. Một số giải pháp liên 

quan đến UBND địa phƣơng, Bộ GD&ĐT... cũng hƣớng đến việc hỗ trợ để các 

trƣờng ĐHĐP thực thi giải pháp.  

3.2. Giải pháp quản lý ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP Việt Nam trong 

bối cảnh hiện nay 

3.2.1. Đề xuất chuẩn năng lực GV ĐHĐP 

a. Mục đích 

Chuẩn năng lực GV là cơ sở quan trọng để các trƣờng ĐHĐP quản lý tốt ĐNGV, 

đặc biệt là ở khâu tuyển chọn và đào tạo, bồi dƣỡng. Xây dựng chuẩn năng lực GV 

ĐHĐP là cần thiết, giúp các trƣờng ĐHĐP quản lí tốt hơn ĐNGV các trƣờng ĐHĐP. 

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

b.1. Căn cứ xây dựng chuẩn năng lực GV ĐHĐP 

- Các văn bản pháp quy (Luật Giáo dục sửa đổi; Luật GDĐH); 

- Quy định của Bộ GD&ĐT về các tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục; 

- Quyết định số 732/QĐ-TTg của TTCP Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi 

dƣỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hƣớng đến năm 2025";  

Đề án "Đào tạo, bồi dƣỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định 

hƣớng đến năm 2025"; 

- Các tài liệu từ Dự án POHE giai đoạn 2: Khung năng lực và chuẩn năng lực 

GV theo POHE. Trong bộ tiêu chí này chúng tôi kế thừa, sử dụng một số tiêu chuẩn 

chung của tài liệu này. 

b.2. Bộ tiêu chuẩn năng lực GV ĐHĐP 

Tiêu chuẩn 1. Năng lực chuyên môn  

Tiêu chí 1. Kiến thức chuyên môn 

(1). Đạt trình độ chuẩn đào tạo của GVĐH theo quy định của Luật GDĐH 

hiện hành; (2). Có kiến thức chuyên ngành đảm bảo yêu cầu giảng dạy; thƣờng 

xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến chuyên ngành giảng dạy; (3). Có kiến thức 
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cơ bản về các chuyên ngành liên quan đến chuyên ngành giảng dạy; (4). Có kiến 

thức ngoại ngữ tốt thuộc lĩnh vực chuyên môn sử dụng vào giảng dạy và nghiên 

cứu. Sử dụng đƣợc 01 ngoại ngữ để đọc tài liệu chuyên môn và giao tiếp thông 

thƣờng (đạt trình độ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam hoặc tƣơng đƣơng trở lên); (5). Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, thành tựu 

khoa học và công nghệ chuyên ngành liên quan trên thế giới, trong nƣớc và tại địa 

phƣơng để nâng cao chất lƣợng giảng dạy và NCKH; (6). Có kiến thức cơ bản về 

văn hóa địa phƣơng, phong tục của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng; (7). Nắm đƣợc 

chủ trƣơng, đƣờng lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, của địa 

phƣơng; các quy định của ngành về công tác giáo dục, đào tạo và vận dụng đúng 

trong công tác giảng dạy và giáo dục SV. 

Tiêu chí 2. Kỹ năng chuyên môn  

(1). Nắm vững lý luận và phƣơng pháp dạy học đại học; có chứng chỉ nghiệp 

vụ sƣ phạm theo quy định của Nhà nƣớc; (2). Có khả năng thâm nhập thực tiễn địa 

phƣơng và vận dụng thực tiễn địa phƣơng phù hợp vào hoạt động giảng dạy và 

NCKH; vận dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn 

nghề nghiệp và thực tiễn địa phƣơng; (3). Thành thạo các kỹ năng của lĩnh vực 

chuyên môn và thƣờng xuyên cập nhật các kỹ năng nghề nghiệp mới:  Biên soạn 

giáo án, tập hợp tài liệu tham khảo liên quan của bộ môn, chủ trì hoặc tham gia biên 

soạn sách hƣớng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm... Thƣờng xuyên cập nhật, làm 

phong phú hệ thống bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu hƣớng dẫn tự 

học cho SV; (4). Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có khả năng ứng dụng 

CNTT trong các hoạt động chuyên môn; (5). Làm tốt vai trò cố vấn học tập: Tƣ vấn, 

hƣớng dẫn SV xác định mục đích học tập, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, vận 

dun g các phƣơng pháp học tập trong chƣơng trình đào tạo. 

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn 

(1). Có khả năng tự đánh giá năng lực chuyên môn và lập kế hoạch phát triển 

nghề nghiệp, kế hoạch bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; (2). 

Thƣờng xuyên tự học, tự bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên 

môn để nâng cao chất lƣợng dạy học và NCKH; (3). Thƣờng xuyên nâng cao năng 

lực sử dụng ngoại ngữ thông qua NCKH, công bố các kết quả nghiên cứu và giảng 

dạy bằng tiếng Anh chuyên ngành; (4). Sử dụng công nghệ thông tin để khai thác 

thông tin và các nguồn tài nguyên học tập, tài liệu NCKH trên mạng Internet; (5). 
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Sử dụng thành thạo các phần mềm trong lĩnh vực chuyên môn và phần mềm phục 

vụ dạy học và nghiên cứu. 

Tiêu chí 4. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp 

(1). Tận tâm với nghề nghiệp, có ý thức tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách 

nhiệm trong công việc, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; (2). Có thái 

độ và hành vi giao tiếp, ứng xử tốt, phù hợp với các đối tƣợng giao tiếp: SV, đồng 

nghiệp và các lực lƣợng xã hội khác, đặc biệt là cộng đồng dân cƣ địa phƣơng; (3). 

Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực đang giảng dạy; (4). 

Tích cực tƣ vấn, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp; (5). Có 

hiểu biết và tôn trọng văn hóa địa phƣơng, ứng xử phù hợp trong quan hệ đối với lãnh 

đạo và nhân dân địa phƣơng; (6). Có hiểu biết và tôn trọng văn hóa quốc tế; ứng xử 

phù hợp trong quan hệ với đối tác nƣớc ngoài, đặc biệt là các tỉnh thuộc biên giới 

giáp địa phƣơng; (7). Có hiểu biết về tình hình chính trị của địa phƣơng và có thái độ 

đúng về mặt tƣ tƣởng chính trị đối với những thay đổi về  KT-XH của địa phƣơng. 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực dạy học  

Tiêu chí 1. Am hiểu ngƣời học và hỗ trợ phát triển năng lực ngƣời học  

(1). Có kiến thức về giáo dục học, đặc biệt là giáo dục học ĐH; kiến thức 

tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học giáo dục và tâm lý học lứa tuổi thanh niên và 

ngƣời trƣởng thành; nắm bắt tốt những đặc điểm tâm - sinh lí của SV; (2). Có kiến 

thức về văn hóa ứng xử của địa phƣơng và một số vùng miền để có cách ứng xử 

phù hợp với SV trong quá trình giảng dạy; (3). Sử dụng phƣơng pháp sƣ phạm hợp 

lý, tạo môi trƣờng học tập để SV phát huy tối đa năng lực cá nhân không chỉ trong 

học tập mà còn trong các hoạt động cộng đồng tại địa phƣơng nơi trƣờng đóng; (4). 

Tƣ vấn, định hƣớng nghề nghiệp và các hoạt động phát triển cá nhân cho SV. Hỗ 

trợ SV phát triển các mối quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp tại địa phƣơng có 

liên quan đến chuyên ngành đào tạo. 

Tiêu chí 2. Xây dựng và nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chƣơng 

trình các môn học đƣợc phân công thuộc chuyên ngành đào tạo; giảng dạy đạt yêu 

cầu trở lên 

(1). Nắm vững các đặc điểm của quá trình dạy học trong chƣơng trình đào 

tạo hiện hành;  

(2). Xây dựng chƣơng trình giảng dạy ở cấp độ môn học (viết một chƣơng 

trình môn học): Xác định mục tiêu học tập của môn học và từng đơn vị học tập của 
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SV; Xác định những nội dung phù hợp để đạt tới các mục tiêu đã đề ra; Xác định 

các phƣơng pháp học tập và giảng dạy phù hợp nhằm chuyển tải đƣợc nội dung và 

đạt tới mục tiêu; và Xác định các phƣơng pháp đánh giá phù hợp để động viên 

ngƣời học, đánh giá đúng trình độ của ngƣời học. 

(3). Thiết kế bài giảng lý thuyết và thực hành phù hợp đặc thù môn học, đặc 

điểm ngƣời học và môi trƣờng đào tạo; chú trọng đến yếu tố thực tiễn địa phƣơng 

trong thiết kế bài giảng thực hành. 

 (4). Tham gia góp ý, chỉnh sửa, xây dựng chƣơng trình đào tạo phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn giảng dạy và thực tiễn phát triển của địa phƣơng. 

(5). Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy đƣợc giao đúng tiến độ, đúng nội dung, 

đảm bảo chất lƣợng giờ dạy. 

Tiêu chí 3. Sử dụng phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

 (1). Có hiểu biết về các phƣơng pháp dạy học ĐH nói chung; (2). Sử dụng 

thành thạo và có hiệu quả các phƣơng pháp dạy học, đặc biệt là giảng dạy kỹ năng 

thực hành và thực tập nghề nghiệp cho SV, phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy 

học theo định hƣớng nghề nghiệp ứng dụng, đặc điểm, năng lực ngƣời học và môi 

trƣờng đào tạo; (3). Sử dụng thành thạo các phƣơng tiện dạy học phù hợp với mục 

tiêu, nội dung, và phƣơng pháp dạy học. Thƣờng xuyên cập nhật và sử dụng các 

phƣơng tiện dạy học hiện đại để nâng cao hiệu quả dạy học; (4). Sử dụng hiệu quả 

công nghệ trong giảng dạy (PowerPoint, máy tính, web, các phần mềm sử dụng 

trong chuyên môn,...); (5). Có khả năng sử dụng linh động các phƣơng tiện dạy học 

tích cực (giảng dạy bằng tình huống, thảo luận nhóm, khám phá, mô phỏng, dự 

án...) phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trƣờng. 

Tiêu chí 4. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên  

(1). Nắm vững quy chế đào tạo, hiểu biết về các loại hình, phƣơng pháp, kỹ 

thuật kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV theo tiếp cận dựa vào năng lực; (2). 

Thực hiện đánh giá quá trình; theo dõi, giám sát quá trình học tập của SV trong các 

hình thức tổ chức dạy học khác nhau; thiết kế, sử dụng các hình thức kiểm tra - 

đánh giá theo tiếp cận dựa vào năng lực, đặc biệt chú ý đánh giá kỹ năng, thái độ 

nghề nghiệp; (3). Hƣớng dẫn SV thực hiện tự đánh giá trong quá trình học tập (bao 

gồm cả SV tự đánh giá bản thân và SV đánh giá lẫn nhau); Giám sát quá trình tự 

đánh giá của SV để đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; (4). Phối hợp với 

các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài địa phƣơng nơi SV đi thực tập, thực tế 
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đánh giá kết quả hoc  tâp  của SV, bao gồm: phối hơp  thiết kế nội dung thực tập; 

thƣờng xuyên giữ mối liên lac  để đảm bảo giám sát quá trình học tập của SV; phối 

hợp trong đánh giá kết quả thực tập/ thực hành của SV; (5). Sử dụng nhiều kênh 

khác nhau để tổng hợp đánh giá SV, đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng và tạo 

động lực để SV học tập tốt.  

Tiêu chí 5. Xây dựng môi trƣờng học tập 

 (1). Có khả năng thiết kế, tổ chức, quản lý các hoạt động dạy học trong các 

môi trƣờng dạy học khác nhau: trong lớp (giảng đƣờng, phòng thí nghiệm) và ngoài 

lớp (thực địa, địa điểm thực hành,…); (2). Xây dựng môi trƣờng học tập thân thiện, 

cởi mở, khuyến khích tính tích cực, sự sáng tạo và tinh thần hợp tác của SV. 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực NCKH 

Tiêu chí 1. Thực hiện nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu 

(1). Phát hiện các vấn đề nghiên cứu từ thực tiễn giảng dạy và lĩnh vực 

chuyên môn ở tầm vi mô và vĩ mô, đặc biệt là từ thực tiễn phát triển chính trị, xã 

hội và kinh tế của địa phƣơng; (2). Chủ trì hoặc phối hợp lập hồ sơ khoa học tham 

gia tuyển chọn đề tài NCKH, dự án nghiên cứu các cấp; (3). Viết bài báo công bố 

trên tạp chí khoa học trong và ngoài nƣớc; viết chuyên đề, báo cáo khoa học, tham 

luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học; (4). Tổ chức và tham gia các hoạt động 

NCKH; tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc lĩnh 

vực chuyên môn và liên chuyên ngành; (5). Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế 

trong NCKH và công nghệ; (6). Viết báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu từ các đề 

tài, dự án khoa học công nghệ; (7). Tham gia biên soạn giáo trình; tài liệu phục vụ 

giảng dạy, học tập; tài liệu hƣớng dẫn thực hành đối với bộ môn liên quan; (8). Nắm 

vững các quy định về sở hữu trí tuệ và thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu; (9). 

Hƣớng dẫn sinh viên thâm nhập thực tiễn địa phƣơng để phát hiện vấn đề nghiên 

cứu và nghiên cứu về các vấn đề của thực tiễn địa phƣơng. 

Tiêu chí 2: Chuyển giao kết quả nghiên cứu 

(1). Phổ biến và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy của cá 

nhân và tập thể chuyên môn nhà trƣờng; (2). Thực hiện chuyển giao, thƣơng mại 

hóa kết quả NCKH và công nghệ; (3). Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện để chuyển 

giao công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành phục 

vụ đời sống cộng đồng dân cƣ địa phƣơng; (4). Công bố các kết quả nghiên cứu 

khoa học về lí luận và thực tiễn bằng sách, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào 
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tạo và nghiên cứu; (5). Sử dụng kết quả nghiên cứu để hƣớng dẫn SV NCKH, cao 

học, TS. 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực quản lí; kết nối cộng đồng chuyên môn và phục vụ 

cộng đồng xã hội 

Tiêu chí 1: Năng lực quản lí 

(1). Tham gia ban chủ nhiệm khoa, bộ môn; (2). Tham gia lãnh đạo các tổ 

chức đoàn thể trong nhà trƣờng: (3). Tham gia ban tổ chức các sự kiện chuyên môn, 

khoa học, giao lƣu văn hóa tại đơn vị chuyên môn, trƣờng và tại địa phƣơng. 

Tiêu chí 2. Năng lực kết nối cộng đồng nghề nghiệp 

(1). Có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp hoặc có mối 

quan hệ cộng tác với các cơ quan, doanh nghiệp; (2). Lập kế hoạch, tìm kiếm, xây 

dựng các mối quan hệ trong lĩnh vực ngành nghề chuyên môn, đặc biệt là với các cơ 

sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn địa phƣơng; (3). Thƣờng xuyên duy trì mối 

quan hệ và thông tin liên lạc giữa cá nhân, khoa, trƣờng và các cơ quan, doanh 

nghiệp trong và ngoài địa phƣơng; (4). Liên hệ gửi SV chuyên ngành đi thực tế; thu 

thập thông tin phản hồi từ đối tác để nâng cao chất lƣợng đào tạo và hiệu quả hợp 

tác giữa trƣờng ĐH và các cơ quan, doanh nghiệp; (5). Chủ động kết nối, tham gia 

các hoạt động hợp tác giữa khoa, trƣờng  trƣờng ĐH và thế giới nghề nghiệp; đặc 

biệt trong lĩnh vực NCKH và công nghệ; thực hành, thực tập của SV; (6). Giúp đỡ 

các nhà khoa học địa phƣơng thực hiện các đề tài, dự án và hƣớng dẫn các nhà khoa 

học trẻ của địa phƣơng tiếp cận với những thành tựu về giáo dục và khoa học mới; 

(7). Cố vấn khoa học cho các cơ sở, doanh nghiệp có nhu cầu tại địa phƣơng; (8). 

Xây dựng, phát triển các mối quan hệ trong và ngoài trƣờng, với các cơ sở đào tạo, 

các viện nghiên cứu để chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu...  

Tiêu chí 3. Năng lực phục vụ cộng đồng xã hội 

(1). Tham gia tích cực các hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở các cấp độ 

khác nhau trong nhà trƣờng/xã hội; (2). Tham gia truyền thụ kiến thức khoa học cho 

cộng đồng địa phƣơng bằng nhiều hình thức khác nhau (trực tiếp, qua truyền thông); 

(3). Tham gia làm tƣ vấn, cố vấn cho một số hội đồng khoa học liên quan đến phát 

triển KT-XH của địa phƣơng, của cộng đồng; (4). Đầu tƣ trí tuệ, đóng góp tài chính 

theo khả năng cho các hoạt động của các tổ chức xã hội, từ thiện ở địa phƣơng. 

c. Điều kiện thực hiện 
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Giải pháp trên đƣợc thực hiện khi: 

- Các trƣờng ĐHĐP xác định định hƣớng phát triển theo hƣớng cơ sở giáo 

dục theo hƣớng thực hành hoặc ứng dụng, hoặc kết hợp cả 2 hƣớng trên. 

- Các trƣờng đƣợc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý ĐNGV, đặc biệt 

là tuyển chọn GV. 

3.2.2. Hoàn thiện quy trình quy hoạch và tuyển dụng ĐNGV 

a. Mục đích 

- Thực hiện quy hoạch GV một cách khoa học, chuyên nghiệp; tạo đƣợc cơ 

chế tuyển dụng hiệu quả: tuyển đúng ngƣời, đúng việc, theo nhu cầu và đáp ứng 

chiến lƣợc phát triển đội ngũ của nhà trƣờng. 

- Đổi mới công tác tuyển dụng ĐNGV các trƣờng ĐHĐP theo hƣớng tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm nhằm tuyển dụng đƣợc ĐNGV đủ về số lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng. 

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

3.2.2.1. Về quy hoạch 

1) Xây dựng quy hoạch chi tiết trung hạn và ngắn hạn 

Quy hoạch ĐNGV đƣợc xác định trên cơ sở chiến lƣợc phát triển và quy 

hoạch phát triển tổng thể của nhà trƣờng, nhiều nhất là 15 năm và ít nhất là 5 năm 

và phải đƣợc chi tiết hóa đến từng đơn vị, từng cá nhân cụ thể:  

- Quy hoạch phát triển ĐNGV chịu tác động nhiều bởi nhu cầu đào tạo xã hội. 

- Quy hoạch ĐNGV bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là các yếu 

tố chủ quan liên quan đến nhà trƣờng và GV. 

- Quy hoạch trung hạn cụ thể đến từng khoa đào tạo; chuyên ngành đào tạo. 

- Quy hoạch ngắn hạn cụ thể đến từng cá nhân GV. 

2) Giao các chuyên gia hoặc các chuyên viên chuyên trách lập quy hoạch 

Nhƣ đã trình bày ở phần thực trạng, hiện nay quy hoạch đội ngũ của các 

trƣờng chủ yếu đang đƣợc giao cho các cán bộ quản lý từ cấp cơ sở trở lên thực hiện. 

Để có đƣợc quy hoạch khoa học, chính xác, phải có một đội ngũ chuyên môn đƣợc 

đào tạo bài bản về lập kế hoạch, có kiến thức về quản lý và phát triển NNL nói chung, 

nắm vững tình hình phát triển nhà trƣờng xây dựng quy hoạch ĐNGV hoặc phải thuê 

các chuyên gia về lập kế hoạch/quy hoạch thực hiện. Việc thuê chuyên gia sẽ gây tốn 

kém cho nhà trƣờng và sẽ có nhiều bất lợi trong quá trình điều chỉnh kế hoạch. Vì 
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vậy, để chuyên nghiệp hóa, các trƣờng cần tuyển dụng hoặc đào tạo đội ngũ chuyên 

viên về lập quy hoạch/kế hoạch nói chung trong đó có quy hoạch đội ngũ. 

3) Thực hiện quy trình quy hoạch ĐNGV phải “từ trên xuống” 

Bƣớc 1: Lãnh đạo nhà trƣờng chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch chiến 

lƣợc phát triển nhà trƣờng ngắn hạn và dài hạn 

Bƣớc 2: Đội ngũ chuyên viên/chuyên gia thu thập các dữ liệu liên quan về 

các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tình hình phát triển nhà trƣờng, cơ cấu, chất lƣợng 

đội ngũ hiện có... để lập quy hoạch ĐNGV 

Bƣớc 3: Lập quy hoạch 

Bƣớc 4: Lấy ý kiến lãnh đạo nhà trƣờng về quy hoạch và chỉnh sửa 

Bƣớc 5: Lấy ý kiến lãnh đạo chủ chốt các đơn vị và chỉnh sửa 

Bƣớc 6: Lấy ý kiến cán bộ, GV 

Bƣớc 7: Thông qua Hội đồng Trƣờng 

 Bƣớc 8: Hiệu trƣởng ký ban hành Quy hoạch để thực hiện 

 Bƣớc 9: GV ký cam kết thực hiện theo quy hoạch 

4) Thường xuyên định kỳ rà soát quy hoạch 

Quy hoạch ĐNGV của nhà trƣờng phải đƣợc xem là kim chỉ nam, là xƣơng 

sống cho quản lý ĐNGV. Việc thƣờng xuyên định kỳ rà soát quy hoạch và đối 

chiếu với tình hình thực tiễn của nhà trƣờng sẽ giúp lãnh đạo nhà trƣờng có các giải 

pháp phù hợp, sử dụng các kế hoạch dự phòng để đƣa quy hoạch đi đúng hƣớng, đạt 

hiệu quả tối ƣu.  

3.2.2.2. Về công tác tuyển dụng 

Tuyển dụng GVĐH nói chung, ĐHĐP nói riêng phải khác với tuyển dụng 

một viên chức. Hiện nay, một số trƣờng ĐH lớn đã xây dựng quy trình tuyển dụng 

riêng, còn các trƣờng ĐHĐP hiện đang lấy quy trình và các tiêu chí tuyển dụng theo 

quy định chung của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ các địa phƣơng. 

Để hiệu quả hóa công tác tuyển dụng ở các trƣờng ĐHĐP trong thời gian tới cần: 

1) Tự chủ và phân cấp trong công tác tuyển dụng 

Để các trƣờng ĐHĐP làm tốt công tác quản lý đội ngũ thì trƣớc hết, các 

trƣờng phải đề nghị với UBND địa phƣơng đƣợc tự chủ trong công tác tuyển dụng: 

tự chủ trong xác định chỉ tiêu trong và ngoài biên chế, quy trình tuyển dụng. 
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Đối với tuyển dụng GV ở trƣờng, cần phân cấp tuyển dụng: Hội đồng tuyển 

dụng trƣờng nhất thiết phải giao các khoa chủ trì tuyển dụng phần chuyên môn 

thông qua Hội đồng tuyển dụng cấp khoa trong các khâu: ra đề thi, chọn hình thức 

thi, thành lập Hội đồng chấm... sau đó bàn giao kết quả thi cho Hội đồng tuyển dụng 

cấp trƣờng. 

2) Cụ thể hóa các tiêu chuẩn đối với ngạch GV về trình độ đào tạo, tuổi đời, 

trình độ ngoại ngữ, tin học, năng lực sư phạm và NCKH 

Trong tất cả các văn bản hƣớng dẫn tuyển dụng, chƣa có văn bản nào quy 

định cụ thể về các tiêu chuẩn đối với ngạch GV. Với đặc thù nghề nghiệp và tầm 

quan trọng của việc chọn đúng ngƣời có năng lực vào vị trí GV, các trƣờng cần xây 

dựng các tiêu chuẩn đối với ngạch GV, cụ thể đến chuyên môn nghề nghiệp, ví dụ: 

GV ngoại ngữ, GV dạy các môn nghệ thuật, giáo dục thể chất; GV dạy chƣơng trình 

tiên tiến… Tiêu chuẩn tuyển chọn càng cụ thể, gắn với vị trí việc làm thì khả năng 

lực chọn “đúng ngƣời, đúng việc” càng cao.  

3) X y dựng các tiêu chí ưu tiên trong tuyển dụng 

Tất cả các ngành nghề đều có ƣu tiên trong tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu các 

ngành khác ƣu tiên về chế độ chính sách nhƣ: Anh hùng lực lƣợng vũ trang, con 

Thƣơng binh, gia đình Liệt sĩ, ngƣời dân tộc thiểu số… và là những ƣu tiên đặt lên 

hàng đầu thì đối với tuyển dụng GV lại ngƣợc lại: Ƣu tiên về năng lực chuyên môn 

và NCKH phải đƣợc đặt lên hàng đầu. Theo đó, các trƣờng cần xây dựng các tiêu 

chí tuyển chọn ƣu tiên nhƣ: có học hàm, học vị cao hơn; có điểm tổng kết toàn khóa 

cao hơn; có chuyên ngành đào tạo phù hợp hơn, có nhiều công trình NCKH hơn, có 

tổng điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (thi giảng) cao hơn… 

4) X y dựng tiêu chí tuyển dụng về năng lực NCKH 

NCKH đƣợc xem là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của GV. Theo cách 

tuyển dụng truyền thống, các minh chứng về năng lực NCKH của các ứng viên 

đƣợc nộp cùng hồ sơ và đƣợc xét ƣu tiên (đối với một số trƣờng). Tuy nhiên, xét 

mức độ quan trọng của năng lực NCKH đối với một GV, theo kinh nghiệm quốc tế, 

cũng nhƣ xét thực trạng năng lực NCKH của GV các trƣờng ĐHĐP hiện nay, cấn 

thiết phải đƣa tiêu chí năng lực NCKH vào tiêu chí tuyển chọn và đƣợc chấm điểm 

nhƣ các phần thi khác. Hình thức có thể là: 

- Ứng viên trình bày về một công trình NCKH đã đƣợc công bố. 
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- Ứng viên đƣợc giao một nhiệm vụ nghiên cứu và chuẩn bị trình bày đề 

cƣơng nghiên cứu sơ bộ/chi tiết trƣớc Hội đồng. 

5) Tạo ngu n tuyển dụng từ các trường đại học 

SV giỏi, đặc biệt là các SV ngƣời địa phƣơng, đang học tập ở các trƣờng ĐH 

là một nguồn tuyển dụng lớn của các trƣờng ĐHĐP. Tạo nguồn tuyển dụng không 

chỉ dừng lại ở việc gửi thông báo tuyển dụng tới các trƣờng ĐH. Căn cứ vào quy 

hoạch phát triển ĐNGV của nhà trƣờng, Phòng Tổ chức - Cán bộ cần tham mƣu cho 

lãnh đạo nhà trƣờng các chính sách hỗ trợ SV/học viên sau ĐH xuất sắc đang học tập 

tại các trƣờng đúng theo chuyên ngành nhà trƣờng cần, tiếp cận và hỗ trợ về mặt tài 

chính, thủ tục hành chính để sau khi tốt nghiệp họ cam kết về công tác tại trƣờng. 

Hiện nay, có nhiều trƣờng địa phƣơng đang giữ lại các SV xuất sắc ở lại 

giảng dạy. Đây cũng là một nguồn tuyển dụng tốt, đồng thời là cơ hội để nhà trƣờng 

quảng bá về sản phẩm đào tạo. Tuy nhiên, để lực lƣợng này có thể trở thành GV, 

cần thiết phải gửi đi đào tạo sau ĐH tại các cơ sở giáo dục chuyên ngành khác trƣớc 

khi quay về trƣờng làm công tác giảng dạy.  

c. Điều kiện để thực hiện 

- Nhận thức của lãnh đạo nhà trƣờng về tầm quan trọng của lập quy hoạch 

ĐNGV và sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo về quản lý quy hoạch ĐNGV. 

- Lãnh đạo UBND địa phƣơng và các sở ngành liên quan nhận thức rõ công tác 

tuyển dụng ĐNGV đối với nhà trƣờng, tạo điều kiện về cơ sở pháp lý để nhà trƣờng 

làm tốt công tác tuyển dụng dƣới sự giám sát của UBND và Sở Nội vụ địa phƣơng. 

3.2.3. Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn và NCKH cho ĐNGV 

ĐHĐP 

3.2.3.1. Tổ chức b i dưỡng năng lực chuyên môn 

a. Mục đích 

Nhằm củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn cho ĐNGV 

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

Đối với một GV, chức năng quan trọng nhất đó là truyền thụ kiến thức. Đối 

với một GV ĐHĐP, trƣớc thực trạng nhƣ đã phân tích ở Chƣơng 2, cần thiết phải 

bồi dƣỡng năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một GV ĐHĐP: 

1) Tổ chức b i dưỡng cập nhật kiến thức chuyên ngành  
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Trong thời kì phát triển, thay đổi liên tục của tri thức, kiến thức nhƣ hiện 

nay, việc cấp nhật các kiến thức chuyên ngành để phục vụ đào tạo và nghiên cứu là 

hêt sức cần thiết đối với GV nói chung, GV ĐHĐP nói riêng khi họ làm việc trong 

một môi trƣờng học thuật không bằng ở các trƣờng ĐH lớn; điều kiện để tiếp cận 

với các nhà chuyên môn thuộc chuyên ngành cũng khó khăn hơn. Các trƣờng 

ĐHĐP có thể tổ chức bổi dƣỡng cập nhật kiến thức chuyên ngành cho ĐNGV bằng 

các hình thức sau: (1) Gửi GV đi tham gia các khóa tập huấn chuyên môn, hội thảo 

khoa học chuyên ngành do Bộ GD&ĐT hoặc các trƣờng ĐH khác tổ chức. (2) Cho 

phép các GV liên hệ mời các nhà khoa học có cùng chuyên môn về trƣờng tổ chức 

seminar khoa học, hội thảo khoa học, thính giảng... trong một thời gian nhất định để 

các GV có cơ hội học tập, cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành. (3) Tổ chức cho 

GV nghỉ dạy một thời gian ngắn đi làm việc với các chuyên gia cùng chuyên ngành 

tại các trung tâm nghiên cứu, các trƣờng ĐH lớn: GV phải có kế hoạch nghiên cứu, 

học tập và báo cáo kết quả, tổ chức seminar  cho các đồng nghiệp sau khi kết thúc. 

2) Tổ chức b i dưỡng kiến thức liên ngành 

Kiến thức liên ngành là phần kiến thức cần thiết đối với GV trong bối cảnh 

toàn cầu hóa tri thức nhƣ hiện nay. Việc nắm vững các kiến thức liên ngành sẽ giúp 

GV linh hoạt hơn, chủ động hơn trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của bản 

thân, tạo cơ hội để có thể mở rộng phạm vi NCKH cũng nhƣ có những kiến thức 

tổng hợp để giảng dạy tốt hơn... Đối với các trƣờng ĐHĐP, nếu bồi dƣỡng tốt kiến 

thức liên ngành cho ĐNGV sẽ giúp nhà trƣờng trong việc sử dụng GV hợp lý, linh 

hoạt, chủ động hơn khi phải đối mặt với tình trạng thừa, thiếu GV do những biến 

động bất thƣờng của nhu cầu đào tạo và thị trƣờng lao động địa phƣơng. Muốn vậy, 

trƣớc hết, các nhà quản lí phải có các quy định về kiến thức liên ngành cụ thể liên 

quan đến nâng cao chất lƣợng tự học, tự nghiên cứu của GV. Ngoài ra, cần: 

- Tổ chức sinh hoạt khoa học liên môn, liên ngành trong khoa đào tạo. 

-Tổ chức sinh hoạt khoa học liên ngành giữa các khoa/bộ môn. 

- Tổ chức các nhóm nghiên cứu liên ngành. 

Thông qua các hình thức này, GV sẽ từng bƣớc nắm đƣợc các kiến thức liên 

ngành cần thiết.  

3) Tổ chức n ng cao năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành cho ĐNGV 

Năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành của ĐNGV ĐHĐP là điều kiện 

cần thiết đề các trƣờng ĐHĐP tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo 
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và NCKH. Chỉ có nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, GV ĐHĐP 

mới có thể có cơ hội trở thành GV toàn cầu, hợp tác nghiên cứu với các đồng 

nghiệp nƣớc ngoài, công bố các bài báo khoa học quốc tế, chủ động cập nhất kiến 

thức chuyên ngành trên phạm vị quốc tế, tham gia giảng dạy các chƣơng trình tiên 

tiến,.. Đối với nhà trƣờng, ĐNGV có năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành đạt 

chuẩn sẽ giúp nhà trƣờng tổ chức các chƣơng trình liên kết đào tạo với nƣớc ngoài, 

tăng cơ hội hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các đối tác nƣớc ngoài, tăng số lƣợng 

bài báo quốc tế... Một số hoạt động quản lí nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng 

Anh chuyên ngành cho ĐNGV mà các trƣờng ĐHĐP cần triển khai là: 

- Tổ chức các lớp tiếng Anh cho GV và bắt buộc GV phải tham gia. 

- Động viên GV phối hợp với các đồng nghiệp nƣớc ngoài viết bài báo khoa 

học bằng tiếng Anh.  

- Mời các chuyên gia là ngƣời nƣớc ngoài nói tiếng Anh về giảng dạy, nghiên 

cứu, sinh hoạt chuyên môn với GV tại trƣờng trong một thời gian nhất định. 

- Cử GV đi dự thính các chƣơng trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh 

tại các trƣờng ĐH lớn. 

- Liên kết mở tối thiểu 01 ngành đào tạo chất lƣợng cao với một trƣờng ĐH 

nƣớc ngoài giảng dạy bằng tiếng Anh tại trƣờng ĐHĐP. 

- Đƣa tiêu chí “Năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành” vào trong tiêu 

chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của GV hằng năm. Tiêu chí đó đƣợc cụ thể bởi: 

chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành đƣợc cấp/số lƣợng tín chỉ/modul đƣợc GV dạy 

bằng tiếng Anh/số bài báo quốc tế/số lần trình bày báo cáo bằng tiếng Anh tại các 

hội thảo, hội nghị khoa học... 

c. Điều kiện thực hiện 

Đội ngũ làm công tác quản lí hoạt động đào tạo và bồi dƣỡng của mỗi trƣờng 

phải năng động, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình tham mƣu cho lãnh đạo nhà 

trƣờng. Đồng thời, các khoa đào tạo phải chủ động trong việc nâng cao năng lực 

chuyên môn cho ĐNGV; bản thân GV phải xem đây là một nhiệm vụ bắt buộc và 

thƣờng xuyên. 

3.2.3.2. B i dưỡng năng lực NCKH cho giảng viên 

a. Mục đích 

Củng cố và nâng cao năng lực NCKH cho ĐNGV. 



 

 

131 

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

1) Tổ chức tập huấn về phương pháp NCKH và viết bài báo khoa học 

Do hầu hết đƣợc nâng cấp từ các trƣờng trung cấp và cao đẳng nên ĐNGV 

ĐHĐP thiếu và yếu các kỹ năng liên quan đến NCKH (nhƣ đã phân tích ở Chƣơng 

2) cả về lý thuyết và thực hành. Vì vậy, phòng chức năng (Phòng Quản lí khoa học 

hoặc Phòng Quản lí khoa học và Công nghệ) cần phải tham mƣu cho lãnh đạo nhà 

trƣờng tổ chức các đợt tập huấn về phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, về 

viết bài báo khoa học và cần đƣợc tập huấn kết hợp với thực hành. Việc nắm đƣợc lí 

luận về nghiên cứu đề tài, dự án; viết bài báo khoa học sẽ giúp các GV tự tin hơn 

trong nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu.  

2) Bắt buộc GV thực hiện đề tài NCKH theo nhóm (thành lập nhóm nghiên cứu) 

Do năng lực NCKH chƣa đủ mạnh nên các cá nhân GV thƣờng không tự tin 

khi đăng ký thực hiện các đề tài. Các trƣờng cần khuyến khích và bắt buộc nhóm 

GV đăng kí thực hiện đề tài cấp trƣờng, cấp trƣờng trọng điểm hoặc cấp tỉnh, cấp 

bộ. Đứng đầu các nhóm là những GV có trình độ học hàm, học vị cao hơn. Việc 

cùng thực hiện đề tài nghiên cứu, cùng thành công và cùng thất bại sẽ là sự trải 

nghiệm quý báu cho các GV để họ tự tin hơn trong quá trình nghiên cứu tiếp theo. 

c. Điều kiện thực hiện 

Đội ngũ làm công tác quản lí hoạt động NCKH của mỗi trƣờng phải năng 

động, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình tham mƣu cho lãnh đạo nhà trƣờng.  

3.2.3.3. X y dựng ĐNGV cốt cán (chuyên gia) trong phát triển nghề nghiệp 

a. Mục đích 

Xây dựng ĐNGV cốt cán (chuyên gia) đảm bảo các yêu cầu về năng lực, trình 

độ chuyên môn và NCKH để dẫn dắt ĐNGV và các nhà nghiên cứu trẻ của các trƣờng 

ĐHĐP trong hoạt động nghiên cứu và nâng cao chất lƣợng NCKH của nhà trƣờng. 

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

ĐNGV cốt cán trong phát triển nghề nghiệp GV phải là GV và nhà nghiên 

cứu giỏi và giàu kinh nghiệm. Họ có thể là những ngƣời có tuổi đời còn trẻ nhƣng 

có năng lực chuyên môn giỏi và kinh nghiệm nghiên cứu tốt trong lĩnh vực chuyên 

môn sâu. 

Nhƣ đã khảo sát ở Chƣơng 2, các trƣờng ĐHĐP đã làm rất tốt việc cử đi đào 

tạo sau ĐH, đặc biệt là đào tạo trong nƣớc tại các trƣờng ĐH chuyên ngành, các 
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viện nghiên cứu. Tuy nhiên, đào tạo tại chỗ chƣa đƣợc thực hiện hiệu quả mà một 

trong những nguyên nhân là do thiếu ĐNGV cốt cán hoặc chuyên gia đầu ngành.  

Để xây dựng đƣợc ĐNGV cốt cán/chuyên gia đầu ngành, các trƣờng cần 

thực hiện các biện pháp sau: 

1) Lựa chọn các GV để b i dưỡng thành GV cốt cán/chuyên gia 

Việc lựa chọn các GV để bồi dƣỡng thành ĐNGV cốt cán cần đƣợc tiến hành 

nghiêm túc, thận trọng. Bộ môn, khoa giới thiệu nhân sự với Hiệu trƣởng nhà 

trƣờng. Những ngƣời đƣợc giới thiệu phải có phẩm chất đạo đức tƣ cách tốt, nhiêt 

tình, tận tâm với đồng nghiệp; có trình độ chuyên môn sâu vƣợt trội, cầu tiến, ham 

học hỏi; cam kết chấp hành mọi quy định của nhà trƣờng về đào tạo, bồi dƣỡng. 

Hiệu trƣởng nhà trƣờng thành lập Hội đồng xét duyệt và thông qua danh sách 

ĐNGV dự nguồn bồi dƣỡng GV cốt cán/chuyên gia. Việc lựa chọn đúng GV để đào 

tạo, bồi dƣỡng thành cốt cán là hết sức quan trọng vì vậy phải đƣợc lãnh đạo nhà 

trƣờng xem xét, chọn lựa cẩn trọng. 

2) Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với ĐNGVcốt cán/chuyên gia 

Hiệu trƣởng giao Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mƣu chính sách đãi ngộ liên 

quan đến chế độ đi học tập, bồi dƣỡng, nghiên cứu, giảng dạy... cho đối tƣợng này. 

Các chính sách đó liên quan đến: 

- Quyền đƣợc chuẩn hóa điều kiện làm việc: có phòng làm việc riêng, có trợ 

lý khoa học, trang bị thiết bị cần thiết để làm việc. 

- Quyền đƣợc tự chủ kinh phí chi cho nghiên cứu: Hằng năm, nhà trƣờng cấp 

một khoản kinh phí nghiên cứu để GV cốt cán, chuyên gia dùng vào việc nghiên 

cứu với các điều kiện bắt buộc về sản phẩm nghiên cứu. 

- Quyền ƣu tiên trong tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu hằng năm của nhà trƣờng. 

- Quyền đƣợc tham gia hoặc chủ nhiệm các đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh về 

lĩnh vực nghiên cứu.  

- Quyền đƣợc giảm giờ dạy SV đại trà, tập trung vào hƣớng dẫn, đào tạo GV 

trẻ trong giảng dạy và NCKH.  

- Quyền đƣợc tham gia Hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nƣớc 

(...lần/trong năm) bằng ngân sách của nhà trƣờng hoặc của địa phƣơng. 

3) Xây dựng quy định về đào tạo, b i dưỡng GV cốt cán/chuyên gia 



 

 

133 

Để đào tạo ĐNGV cốt cán/chuyên gia nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, các 

trƣờng phải xây dựng Quy định về đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV cốt cán/chuyên gia. 

Quy định đó cần có các nội dung cơ bản sau đây: 

- Hình thức đào tạo bồi dƣỡng: 

+ Đào tạo chuyên môn tại các trƣờng ĐH lớn đúng chuyên ngành, các viện 

nghiên cứu đạt chuẩn trình độ TS. 

+ Bồi dƣỡng năng lực nghiên cứu độc lập và cộng tác nghiên cứu thông qua việc 

gửi đi làm việc với các chuyên gia đầu ngành tại các viện nghiên cứu lớn trong nƣớc. 

+ Làm trợ giảng hoặc trợ lý nghiên cứu cho các chuyên gia đầu ngành. 

+ Tham gia các khóa bồi dƣỡng năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. 

+ Bồi dƣỡng tại chỗ thông qua việc học hỏi các chuyên gia trong và ngoài 

nƣớc đƣợc nhà trƣờng mới về thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức hội thảo khoa 

học tại trƣờng, khoa chuyên môn trong vai trò là ngƣời đồng tổ chức hoặc trợ lý 

khoa học. 

- Kinh  phí đào tạo, bồi dƣỡng: 

+ Nhà trƣờng chi trả kinh phí đào tạo cho cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu  

+ Hỗ trợ chi phí tàu xe, tài liệu, chỗ ở trong suốt quá trình đào tạo, bồi dƣỡng 

ngoài cơ sở 

+ Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu hằng năm 

- Nội dung và thời gian đào tạo, bồi dƣỡng phải đƣợc cụ thể hóa đến từng 

tháng, năm và từng cá nhân cụ thể. 

- Các quy định khác:  

+ Quy định thƣởng đối với GV có kết quả đào tạo, bồi dƣỡng xuất sắc trong 

năm; có bài báo quốc tế. 

+ Quy định kỷ luật đối với GV không hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi 

dƣỡng theo kế hoạch đề ra . 

+ Quy định về kỷ luật đối với các GV không hoàn thành chức năng, nhiệm 

vụ đƣợc giao trong vai trò là GV chủ chốt. 

c. Điều kiện để thực hiện 

Để thực hiện đƣợc giải pháp này cần phải có NNL chất lƣợng cao và nguồn 

tài lực. Trƣờng phải chọn đƣợc đúng ngƣời để đào tạo, bồi dƣỡng; UBND địa 

phƣơng phải hỗ trợ nhà trƣờng về mặt kinh phí bởi chi phí để đào tạo GV chủ chốt 
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rất tốn kém. Về phía GV, phải chia sẻ với những khó khăn của địa phƣơng, của nhà 

trƣờng so với các địa phƣơng, nhà trƣờng khác; phải quán triêt quan điểm: đƣợc lựa 

chọn để bồi dƣỡng trở thành ĐNGV cốt cán và niềm tự hào đối với bản thân, là 

trọng trách đối với nhà trƣờng và các thế hệ GV; khắc phục khó khăn, không nản 

chí để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. 

3.2.4. Đánh giá GV theo chuẩn chức danh nghề nghiệp GV  

a. Mục đích 

Đổi mới đánh giá GV, hƣớng tới đánh giá GV theo Chuẩn chức danh nghề 

nghiệp [11] và Hƣớng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Thông tƣ 

liên tịch BGD&ĐT-BNV số 28/2015 ngày 6 tháng 11 năm 2015) 

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

Ngày 28 tháng 11 năm 2014 Bộ Giáo dục - Đào tạo đã ra Thông tƣ liên tịch 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở GDĐH công lập bao gồm: ĐH quốc gia, ĐH vùng, học viện, trƣờng ĐH, 

trƣờng cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tƣ đã quy định 

cụ thể về nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dƣỡng; tiêu chuẩn về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh [10]. Thông tƣ cũng quy định: 

Thông tƣ là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở GDĐH công lập.  

Tiếp theo Thông tƣ trên, liên bộ GD&ĐT và Nội vụ cũng đã ban hành Thông 

tƣ liên tịch số 28/2015 ngày 6 tháng 11 năm 2015 về Hƣớng dẫn thực hiện bổ nhiệm 

và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

GDĐH công lập. Thông tƣ quy định: Chức danh nghề nghiệp GV cao cấp (hạng I) 

đƣợc áp dụng hệ số lƣơng của viên chức loại A3, nhóm 1 từ hệ số lƣơng 6,20 đến 

hệ số lƣơng 8,00; Chức danh nghề nghiệp GV chính (hạng II) đƣợc áp dụng hệ số 

lƣơng của viên chức loại A2, nhóm 1 từ hệ số lƣơng 4,40 đến hệ số lƣơng 6,78; 

Chức danh nghề nghiệp GV (hạng III) đƣợc áp dụng hệ số lƣơng của viên chức loại 

A1, nhóm 1 từ hệ số lƣơng 2,34 đến hệ số lƣơng 4,98. 

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, việc đƣợc xếp vào chức danh nghề nghiệp sẽ ảnh 

hƣởng đến hệ số lƣơng, trực tiếp ảnh hƣởng đến thu nhập của GV và sẽ ảnh hƣởng 

gián tiếp đến các khoản thu nhập khác ngoài lƣơng theo tự chủ tài chính của các 

trƣờng. Vì vậy, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp đánh giá GV theo chuẩn 
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chức danh nghề nghiệp để góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy quá trình GV 

phát triển đạt đƣợc các chức danh đã quy định. 

1) Đổi mới quy trình đánh giá GV khoa học, hợp lý 

Trong thời gian qua, hầu hết các trƣờng ĐH, đặc biệt là các trƣờng ĐHĐP 

chịu sự quản lý hành chính của địa phƣơng đang thực hiện quy trình đánh giá nhƣ 

đánh giá một viên chức. Các bƣớc của quy trình này thƣờng là: Lập kế hoach đánh 

giá vào đầu năm học, các đơn vị đánh giá đánh giá (vào khoảng tháng 11), Hội đồng 

nhà trƣờng đánh giá (tháng 12) và sử dụng các mẫu biểu dùng chung cho công chức 

và viên chức (Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức). 

Theo đó, GV tự đánh giá theo các tiêu chí sau đây (mẫu phiếu 02a):Chấp hành 

đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc, Phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc, Năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, Tinh thần trách nhiệm và 

phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, Thái độ phục vụ nhân dân. 

Trình tự, thủ tục đánh giá đƣợc quy định (Điều 10):  

+ Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ đƣợc 

giao theo Mục I Mẫu số 02; 

+ Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi ngƣời tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý 

kiến đƣợc ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

+ Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo ý kiến tham gia tại 

cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, quyết định đánh giá, phân loại công chức; 

thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho công chức theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 7: 

 Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải đƣợc thông 

báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể 

từ ngày có kết luận của ngƣời hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá. 

Sau khi nhận đƣợc thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức của ngƣời hoặc cấp có thẩm quyền, trƣờng hợp cán bộ, công chức viên 

chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại.  
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Kết quả đánh giá, phân loại đƣợc thể hiện bằng văn bản, lƣu vào hồ sơ cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Thời gian đánh giá thƣờng vào tháng 12 hằng năm. 

Theo các nội dung trên, việc đánh giá GV nhƣ một công chức bao gồm: cá 

nhân tự đánh giá, đồng nghiệp tự đánh giá, cấp trên trực tiếp đánh giá. Theo chúng 

tôi, quy trình này phù hợp với đánh giá công chức nói chung, nhƣng chƣa đủ đối với 

một GV ĐHĐP. Thứ nhất, với vai trò vừa là nhà giáo, nhà nghiên cứu, phục vụ 

cộng đồng, để đánh giá toàn diện về GV cần có đánh giá của SV đối với GV thông 

qua hình thức lấy ý kiến của ngƣời học đối với GV. Thứ hai, thời gian đánh giá 

công chức của GV không nhất thiết phải vào tháng 11 và tháng 12 [NĐ 36, Điều 5 

khoản 2], trong khi đó năm học thƣờng kết thúc vào tháng 7. Vì vậy, hiệu trƣởng 

nhà trƣờng cần ra quyết định đánh giá công chức định kỳ vào thời điểm này, ngay 

sau khi kết thúc năm học và đây sẽ là thời điểm có thể đánh giá toàn diện việc thực 

hiện nhiệm vụ năm học đối với GV. 

Để kết quả đánh giá đảm bảo tính công bằng, dân chủ và công khai, chúng 

tôi đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong trình tự đánh giá nhƣ sau: 

+ GV làm báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao theo mẫu; 

+ GV trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp khoa/bộ 

môn để mọi ngƣời tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến đƣợc ghi vào biên 

bản và thông qua tại cuộc họp; 

+ Ban lãnh đạo khoa/bộ môn và chủ tịch công đoàn bộ phận, bí thƣ đoàn 

thanh niên cơ sở họp dƣới sự chủ trì của Trƣởng khoa/bộ môn rà soát lại các ý kiến 

đánh giá theo biên bản cuộc họp đơn vị; thống nhất xếp loại GV và thông báo bằng 

văn bản kết quả xếp loại đến tận các GV. 

+ Ban lãnh đạo khoa họp thống nhất ý kiến sau khi nhận đƣợc thông tin phản 

hồi từ GV; gửi hồ sơ đánh giá lên cấp trên. 

+ Hiệu trƣởng nhà trƣờng (Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng) tham 

khảo ý kiến của các khoa/bộ môn, quyết định đánh giá, phân loại công chức; thông 

báo bằng văn bản đến tận GV sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận 

của Hiệu trƣởng. 
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Sau khi nhận đƣợc thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức của ngƣời hoặc cấp có thẩm quyền, trƣờng hợp GV không nhất trí với kết luận 

đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.  

2) Thay đổi mẫu phiếu đánh giá, hướng dẫn đánh giá GV ĐHĐP theo hướng 

phù hợp với tiêu chuẩn GV và chuẩn chức danh GV 

Theo Nghị định 36, GV đƣợc đánh giá và phân loại công chức theo các mức: 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ 

nhƣng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ: 

Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Điều 18): 

a) Luôn gƣơng mẫu, chấp hành tốt đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc; 

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành 

nghiêm kỷ luật, kỷ cƣơng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ đƣợc giao; 

c) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu 

quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ; 

d) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ đƣợc giao; 

đ) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, 

phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí. 

e) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chƣơng trình, kế hoạch công tác năm, 

vƣợt tiến độ, có chất lƣợng và hiệu quả; 

g) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất; 

h) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến đƣợc áp 

dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc cấp có 

thẩm quyền công nhận; 

Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (Điều 19): 

a) Các tiêu chí quy định tại Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 18 Nghị định này; 

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chƣơng trình, kế hoạch công tác năm, 

bảo đảm tiến độ, chất lƣợng và hiệu quả; 
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c) Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất. 

Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhƣng 

còn hạn chế về năng lực (Điều 20): 

a) Hoàn thành từ 70% đến dƣới 100% nhiệm vụ theo chƣơng trình kế hoạch 

công tác năm; 

b) Thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao còn chậm về tiến độ; 

c) Tham mƣu đề xuất giải quyết công việc chƣa bảo đảm chất lƣợng chƣa 

đúng với quy định của pháp luật hoặc đến mức phải để cấp trên xử lý lại; 

d) Không có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ; 

đ) Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham 

ô, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ 

(Điều 21): 

a) Không thực hiện hoặc vi phạm đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng hoặc pháp luật của Nhà nƣớc bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan 

có thẩm quyền xử lý theo quy định; 

b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cƣơng hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức 

đơn vị nhƣng chƣa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất; 

c) Không hoàn thành nhiệm vụ tƣơng xứng với chức danh đang giữ; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp 

khắc phục; 

đ) Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

e) Hoàn thành dƣới 70% nhiệm vụ theo chƣơng trình, kế hoạch công tác năm; 

g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham 

nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật. 

Có thể thấy rằng, những tiêu chí trên đƣợc đánh giá hầu nhƣ chỉ mang tính 

định tính, chung cho tất cả công chức. GV các trƣờng ĐHĐP là các công chức nhà 

nƣớc và đƣợc đánh giá theo các tiêu chí này. Tuy nhiên, với đặc thù nghề nghiệp 

cộng với những quy định, quy chế ràng buộc khác, đặc biệt là Thông tƣ 36 thì nhất 

thiết phải có những thay đổi trong đánh giá GV để kết quả đánh giá là động lực 

phấn đấu, vừa là minh chứng tích lũy phục vụ phân loại GV theo chuẩn chức danh 
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nghề nghiệp GVĐH. Muốn vậy, chúng tôi đề xuất thay đổi mẫu phiếu đánh giá, 

hƣớng dẫn đánh giá GVĐHĐP theo hƣớng sau đây: 

+ Phiếu đánh giá công chức hằng năm của GV phần chức vụ, chức danh cần 

phải ghi rõi “GV thuộc hạng ….”.  

+ Các nội dung tự đánh giá gồm:  

Nội dung 1: Chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nƣớc 

Nội dung 2: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc 

Nội dung 3: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chuẩn năng lực GV ĐHĐP và 

theo chuẩn chức danh GV đƣợc quy định tại Thông tƣ 36 

Nôi dung 4: Học tập, bồi dƣỡng nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn chức danh GV 

Nội dung 5: Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 

Nội dung 6: Thái độ phục vụ nhân dân 

Đối với GV ĐHĐP, chức năng kết nối, phục vụ cộng đồng cần đƣợc đánh 

giá cao. Vì vậy, về nội dung thứ 3: Theo điểm h, điều 4 và 5, GV phải “Tổ chức 

hoạt động tƣ vấn khoa học, công nghệ, chuyển gia công nghê phục vụ kinh tế, xã 

hội, quốc phòng và an ninh”, cần cụ thể tiêu chí này đối với GV ĐHĐP: “Tổ chức 

và tham gia các hoạt động tƣ vấn, cố vấn khoa học và công nghệ với tƣ cách thành 

viên các Hội đồng khoa học, Hội đồng phản biện, Hội đồng nghiệm thu đề tài 

NCKH các cấp tại địa phƣơng; truyền thụ kiến thức khoa học cho cộng đồng dân cƣ 

địa phƣơng bằng các hình thức, phƣơng tiện thông tin khác nhau khác nhau; chuyển 

giao kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất của cộng đồng dân cƣ, doanh 

nghiệp địa phƣơng hoặc đóng trên địa bàn địa phƣơng”. 

Về nội dung thứ 4: “Học tập, bồi dƣỡng nhằm nâng cao năng lực, chuyên 

môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuẩn chức danh GV”: cần xây dựng các ƣu tiên 

trong đánh giá. Nếu GV hạng 3 có đƣợc các thành tích nằm trong tiêu chuẩn xếp 

hạng của hạng 2 nhƣ: Chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã  

nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên, có bài báo khoa học đã đƣợc công bố trong năm, 

chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo thì cần đƣợc xét ƣu tiên trong 

nâng loại công chức lên một bậc. Có nhƣ vậy, mới góp phần tạo động lực phấn đấu 

và tạo điều kiện để GV sớm có đủ các tiêu chuẩn xét nâng hạng...  
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c. Điều kiện để thực hiện 

Đánh giá công bằng, khách quan, chính xác, trọng tâm là một trong những 

yếu tố quan trọng khuyến khích sự phát triển của GV, góp phần nâng cao chất lƣợng 

ĐNGV. Đánh giá phải mang tính định lƣợng nhiều hơn định tính. Muốn vậy, những 

vấn đề liên quan đến đánh giá nhƣ: tiêu chí nội dung đánh giá, quy trình đánh giá, 

thời điểm đánh giá... phải phù hợp với đối tƣợng đƣợc đánh giá. Lãnh đạo trƣờng 

ĐHĐP cần mạnh dạn đề xuất với UBND, Sở Nội vụ địa phƣơng đƣợc xây dựng quy 

trình đánh giá phù hợp đối với GV trên cơ sở tuân thủ các văn bản hƣớng dẫn pháp 

lý của nhà nƣớc và đặc thù nghề nghiệp.  

3.2.5. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà trường và chính 

quyền địa phương) 

a.Mục đích 

Đề xuất để chính quyền địa phƣơng và nhà trƣờng hoàn thiện các chính sách 

đãi ngộ đối với ĐNGV ĐHĐP nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

GV; động viên GV học tập nâng cao trình độ; thu hút và giữ chân GV giỏi làm việc 

và cống hiến cho nhà trƣờng lâu dài.  

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

1) Bổ sung một số chính sách liên quan đến thu nhập ngoài lương 

Cũng nhƣ bất kỳ một cán bộ, công chức khác, lƣơng đang là khoản thu nhập 

chính từ nhà nƣớc đối với GV ĐHĐP. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, mức lƣơng cơ 

bản của GV đƣợc tăng từ 1.150.000VNĐ lên 1.210.000VNĐ; thu nhập theo lƣơng 

của GV đƣợc tính bẳng (Hệ số lƣơng x 1.210.000) + 40% của (Hệ số lƣơng x 

1.210.000). Ngoài ra từ năm 2011 GV đƣợc hƣởng thâm niên nghề nghiệp với mức 

tối thiểu sau 5 năm công tác là 5% lƣơng, mỗi năm tăng thêm 1%. Nhƣ vậy, mức 

lƣơng GV bình thƣờng hiện nay của một GV là: 3.300.000VNĐ; sau 3 năm: là 

3.800.000VNĐ sau 6 năm là 4.300.000VNĐ. 

Với khoàn thu nhập nhƣ vậy, GV gặp chỉ đủ trang trải cuộc sống ở mức tối 

thiểu. Vì vậy, các trƣờng cần đề nghị UBND các địa phƣơng, tự chủ tài chính và có 

những chính sách hỗ trợ ngoài lƣơng nhƣ: thu nhập tăng thêm hàng tháng, thu nhập 

theo quý, tháng lƣơng thứ 13... 
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Ngoài ra, các trƣờng ĐHĐP cần đƣợc tự chủ trong chi trả tiền làm thêm giờ, 

tiền vƣợt giờ tăng thêm cao hơn theo mức chi của nhà nƣớc (35.000VNĐ/tiết/giờ) trên 

cơ sở tình hình, thực lực tài chính và nhu cầu của đơn vị.  

2) Tăng mức chi cho các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng 

NCKH của GV 

Năng lực NCKH, kinh phí nghiên cứu, niềm say mê nghiên cứu là những yếu 

tố quyết định để hoạt động NCKH của GV ĐHĐP có chất lƣợng cao và chúng liên 

quan chặt chẽ với nhau. GV có năng lực nghiên cứu nhƣng không có kinh phí thì 

mức độ kết quả nghiên cứu bị hạn chế và niềm say mê nghiên cứu giảm xuống. Có 

kinh phí nhƣng không có năng lực và niềm say mê thì hoạt động nghiên cứu không 

đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Có niềm say mê NCKH nhƣng không có kinh 

phí, không kiếm đƣợc thu nhập từ hoạt động nghiên cứu để góp phần trang trải đời 

sống, đầu tƣ cho các hoạt động nghiên cứu khác thì GV cũng sẽ mất đi niềm say mê 

nghiên cứu. Nếu có kinh phí, GV có thể nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu, 

vừa tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần giúp GV có động lực và 

tập trung nghiên cứu; kết quả nghiên cứu này sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu khác.  

Tùy theo chuẩn chức danh GV, nhà trƣờng cần hỗ trợ kinh phí NCKH cố 

định hằng năm và yêu cầu sản phẩm đầu ra cụ thể cho các hoạt động NCKH: chủ trì 

đề tài NCKH, viết giáo trình, tài liệu tham khảo, công bố kết quả nghiên cứu trong 

và ngoài nƣớc... Kinh phí hỗ trợ một lần, thời gian nhận là do GV quyết định, không 

cần các loại hồ sơ thanh toán chi tiết, chỉ cần sản phẩm đã đƣợc nghiệm thu hoặc 

công bố và có hồ sơ minh chứng.  

Ví dụ: Đối với GV hạng I, ngoài việc hoàn thành định mức giờ NCKH theo 

quy định, mức hỗ trợ là 20.000.000VNĐ/năm, sản phẩm yêu cầu là 01 sách tham 

khảo chuyên ngành hoặc 2 bài báo quốc tế hoặc 4 bài báo chuyên ngành trong nƣớc. 

Đối với GV hạng II, ngoài việc hoàn thành định mức giờ NCKH theo quy định, 

mức hỗ trợ là 10.000.000VNĐ/năm, sản phẩm yêu cầu là 2 chƣơng sách tham khảo 

chuyên ngành hoặc 1 bài báo quốc tế hoặc 2 bài báo chuyên ngành trong nƣớc... 

3) Có chế độ định kỳ “nghỉ phép dài hạn” 5 năm/lần  

GV các trƣờng ĐHĐP có ít điều kiện tiếp xúc với tri thức mới, công nghệ 

mới hơn so với GV các trƣờng ĐH lớn. Vì vậy, để GV có thời gian tập trung 

NCKH, củng cố lại kiến thức chuyên môn, năng lực sử dụng ngoại ngữ, trải nghiệm 

thực tế nghề nghiệp... các trƣờng ĐHĐP cần xây dựng chế độ nghỉ phép dài hạn 5 



 

 

142 

năm một lần, thời hạn nghỉ là 6 tháng đến 1 năm tùy theo GV loại nào (I, II, III). 

GV không phải giảng dạy, tập trung vào viết giáo trình, tài liệu tham khảo, NCKH 

độc lập hoặc phối hợp nghiên cứu, đi nghiên cứu, học tập tại các trƣờng, viện 

nghiên cứu trong và ngoài nƣớc... Theo đó, nhà trƣờng có các quy định liên quan về 

chế độ hƣởng lƣơng, thu nhập khác, kế hoạch nghiên cứu trong khoảng thời gian 

trên. Quy trình có thể là: 

- GV đăng ký thời gian nghỉ. 

- GV lập kế hoạch nghiên cứu, tự học, tự bồi dƣỡng chi tiết (làm gì, ở đâu, 

với ai, sản phẩm nghiên cứu là gì, chứng chỉ gì...). 

- Các khoa chủ quản thông qua kế hoạch của GV. 

- Hiệu trƣởng nhà trƣờng (thông qua Hội đồng chuyên môn) xem xét và 

thông qua kế hoạch của GV. 

- GV báo cáo kết quả nghiên cứu, tự học, tự bồi dƣỡng trƣớc Hiệu trƣởng, 

Khoa và đồng nghiệp. 

Hiện nay, khối lƣợng giờ dạy của một số môn ở trƣờng ĐHĐP ảnh hƣởng 

nhiều đến việc dành thời gian cho NCKH, tự học, tự bồi dƣỡng của GV. Lãnh đạo 

nhà trƣờng cần chỉ đạo các phòng, khoa chức năng tham mƣu ƣu tiên đối tƣợng GV 

đƣợc nghỉ phép theo diện này trên cơ sở căn cứ vào loại GV, chuyên ngành giảng 

dạy và nghiên cứu, cơ hội phối hợp nghiên cứu của GV... 

4) Xây dựng chính sách hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ thông qua xã hội hóa 

Nhƣ đã trình bày ở phần trƣớc, kinh phí dành cho NCKH của GV các trƣờng 

địa phƣơng đƣợc trích từ nguồn ngân sách đƣợc cấp, không quá 20%. Việc thành 

lập Quỹ hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ của trƣờng thông qua nguồn kinh phí trích từ 

hoạt động NCKH của trƣờng, từ đóng góp của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, 

các nhà khoa học, doanh nhân thành đạt xuất thân là ngƣời của địa phƣơng cựu sinh 

viên thành đạt, từ các nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ...là hết sức cần 

thiết. Mục đích của Quỹ là: 

- Để giúp các trƣờng có một nguồn kinh phí hỗ trợ cho GV trẻ trong hoạt 

động NCKH. 

- Thúc đẩy hoạt động NCKH trong nhà trƣờng, trong các đơn vị chuyên môn. 

- Phát triển năng lực NCKH của các nhà khoa học trẻ, hình thành các tập thể 

nghiên cứu, phát hiện, nuôi dƣỡng những nhân tố điển hình trong nghiên cứu. 



 

 

143 

- Ƣu tiên tuyển chọn và cấp kinh phí cho những đề tài nghiên cứu mang tính 

hợp tác với các nhà khoa học, GV có học hàm, học vị cao đang công tác tại các 

trƣờng ĐH, các viện nghiên cứu lớn để tạo điều kiện cho GV nhà trƣờng học hỏi 

kinh nghiệm nghiên cứu. 

- Gắn kết hoạt động nghiên cứu của trƣờng ĐHĐP với doanh nghiệp, cơ 

quan đóng trên địa bàn địa phƣơng.  

5) Sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ GV đi làm nghiên cứu sinh 

“Chảy máu chất xám” đội ngũ tiến sĩ, thiếu tiến sĩ để mở mã ngành đào tạo 

và nâng cao chất lƣợng đào tạo đang là vấn đề các trƣờng đang gặp phải. Một trong 

những nguyên nhân đó là do GV không muốn/không đủ khả năng về tài chính để đi 

làm nghiên cứu sinh. Để góp phần hỗ trợ GV về mặt tài chính trong quá trình đi 

học, giúp GV tập trung hoàn toàn vào học tập và nghiên cứu, các trƣờng cần có các 

chính sách động viên GV: 

- Giảm mức hỗ trợ đi học ThS, tăng mức hỗ trợ ở cấp tỉnh, cấp trƣờng cho 

GV đi nghiên cứu sinh. 

- Hỗ trợ chi phí đi học cho GV: tiền học phí, kinh phí đào tạo và các khoản 

thu có hóa đơn của cơ sở đào tạo trong thời gian đi học, không hỗ trợ nếu GV gia 

hạn thời gian học tập. 

- Hỗ trợ chi phí đi lại theo kế hoạch của cơ sở đào tạo. 

- Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu đề tài luận án theo hình thức đƣa đề tài luận án đã 

đƣợc xét duyệt và triển khai của các nghiên cứu sinh vào nhiệm vụ nghiên cứu.  

- Giảm định mức giờ dạy dƣới 1/3 định mức và cho phép GV đƣợc hƣởng 

phụ cấp nghề nghiệp trong thời gian học tập. 

- Cam kết với GV về điều kiện làm việc (phòng làm việc, tiền vƣợt giờ, nâng 

lƣơng, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp sau khi có học vị TS.  

6) Thiết lập mạng lưới hỗ trợ học thuật GV trường ĐHĐP 

“Hƣớng về nguồn” là một đặc điểm tâm lý của ngƣời Việt Nam nói chúng và 

đăc biệt là các nhà khoa học nổi danh có xuất thân từ những địa phƣơng ở xa các 

thành phố lớn. Khi thành đạt, họ có tâm lý muốn giúp đỡ quê hƣơng bằng những 

cách có thể: hỗ trợ tài chính, kinh nghiệm, kết nối các mối quan hệ...  

Với vai trò kết nối giữa các thế hệ các nhà khoa học cùng quê hƣơng, lãnh đạo 

các trƣờng ĐHĐP cần thông qua các mối quan hệ công việc, hợp tác kết nối những 
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nhà khoa học có kinh nghiệm nghiên cứu xuất thân là ngƣời địa phƣơng trong các 

lĩnh vực khác nhau, thuyết phục họ “đỡ đầu” về mặt học thuật cho GV, cán bộ nghiên 

cứu trẻ của nhà trƣờng thông qua các hoạt động nhƣ: định hƣớng nghiên cứu, hƣớng 

dẫn nghiên cứu, “thu nạp” làm trợ lý, cộng sự nghiên cứu, truyển “lửa” nghiên cứu... 

tạo chỗ dựa về mặt tinh thần, học thuật cho GV nhà trƣờng.  

c. Điều kiện thực hiện 

Đƣợc tự chủ về tài chính, học thuật trƣớc UBND các địa phƣơng; sự mạnh dạn, 

năng động của lãnh đạo các trƣờng trong việc đƣa ra các chính sách phù hợp thực tế 

đời sống GV để tạo động lực cho GV đi học tập nâng cao trình độ; sự năng động của 

các nhà quản lý và bản thân các GV trong việc tranh thủ các mối quan hệ xã hội là 

những điều kiện quan trọng để thực hiện những biện pháp trên đây. 

3.2.6. Xây dựng môi trường tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐHĐP 

trong quản lý ĐNGV 

a. Mục đích 

Tạo điều kiện để các trƣờng ĐHĐP có nhiều quyền hơn trong quản lý 

ĐNGV, đặc biệt là công tác tuyển dụng, đào tạo và bồi dƣỡng ĐNGV. 

b. Nội dung và cách thức thực hiện 

1) Đề xuất với lãnh đạo ĐP về tự chịu trách nhiệm tuyển dụng GV 

Tuyển dụng nhân viên là yếu tố chủ yếu của chính sách quản lý nguồn nhân 

lực, bởi vì nó ảnh hƣởng quyết định đến tình trạng nhân lực của tổ chức. Một chính 

sách tuyển dụng nhân viên đúng đắn, đƣợc chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc 

có tiêu chuẩn nghề nghiệp phù hợp theo một quy trình khoa học sẽ bảo đảm cho tổ 

chức chọn đƣợc những nhân viên giỏi. Chính vì tầm quan trọng của tuyển dụng 

nhân lực đối với tổ chức nên chính tổ chức đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn 

trƣớc các cơ quan có thẩm quyền về công tác tuyển dụng của đơn vị. 

Tuyển dụng GV cũng là yếu tố quan trọng, chủ yếu trong kế hoạch phát triển 

ĐNGV của một trƣờng ĐH. Tuyển dụng tốt sẽ giúp nhà trƣờng có ĐNGV đạt chuẩn 

về số lƣợng, và chất lƣợng theo đúng yêu cầu phát triển của nhà trƣờng, đáp ứng 

chất lƣợng đào tạo và nâng cao uy tín của nhà trƣờng. Ngƣợc lại, nếu tuyển dụng 

không tốt, sẽ lãng phí thời gian, tài chính, nhƣng hơn hết, là ảnh hƣởng đến quy mô 

mã ngành đào tạo, chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng. Đối với xã hội, nếu công tác 

tuyển dụng của trƣờng đại học tốt sẽ góp phần đảm bảo yêu cầu về chất lƣợng 
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nguồn nhân lực cho xã hội, đầu ra nguồn nhân lực cho địa phƣơng và góp phần giải 

quyết nhu cầu việc làm của xã hội, của địa phƣơng. 

ĐNGV làm công tác giảng dạy và nghiên cứu trong trƣờng ĐH có những đặc 

thù khác so với cán bộ làm công việc hành chính. Vì vậy, để thuận lợi cho công tác 

lập kế hoạch phát triển đội ngũ, các nhà quản lý nhà trƣờng cần có các văn bản đề 

nghị đƣợc tự chịu trách nhiệm tuyển dụng GV về chỉ tiêu, quy trình tuyển dụng và 

trả lƣơng. Các cơ quan chức năng thuộc địa phƣơng nhƣ Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Nội vụ đóng vai trò giám sát quá trình và chất lƣợng tuyển dụng.  

2) Đề xuất với lãnh đạo ĐP được tự chịu trách nhiệm về học thuật 

Tự chủ và tự chịu trách nhiệm nhằm tăng quyền cho các trƣờng đại học là 

một xu thế lớn xuyên suốt trong mọi nỗ lực cải cách giáo dục trên thế giới và Việt 

Nam. Ngày nay, sản phẩm của GDĐH Việt Nam nói chung, của các trƣờng ĐHĐP 

nói riêng, là sản phẩm đặc biệt có tính phát triển liên tục, là sản phẩm của một 

doanh nghiệp phải tuân theo các quy luật của thị trƣờng: quy luật giá trị, quy luật 

cạnh tranh; sản phẩm phải đa dạng, kịp thời, đáp ứng mọi yêu cầu của nền kinh tế 

thị trƣờng, của địa phƣơng và cộng đồng.  

Với đặc điểm là loại hình đào tạo đa cấp, đa ngành, đa nghề, đa hình thức 

(ngắn hạn, dài hạn), trƣờng ĐHĐP cần phải hết sức nhạy bén và linh hoạt trong việc 

mở các mã ngành đào tạo, chƣơng trình đào tạo... để đáp ứng nhu cầu của các doanh 

nghiệp, các cơ quan đóng trên địa bàn cũng nhƣ nhu cầu thức thời của một bộ phận 

không nhỏ cộng đồng dân cƣ địa phƣơng. Vì vậy, trƣờng ĐHĐP phải đƣợc tự chủ 

về xây dựng chƣơng trình và tự chịu trách nhiệm trƣớc Nhà nƣớc, xã hội và chính 

quyền địa phƣơng. Trƣờng phải là một đơn vị thực hiện chức năng đào tạo độc lập, 

chịu trách nhiệm về mọi mặt liên quan đến xây dựng chƣơng trình, mở mã ngành, 

thẩm định mã ngành... trƣớc UBND các tỉnh, không chịu bất kỳ sự quản lý trực tiếp 

nào từ Sở GD&ĐT địa phƣơng mà Sở chỉ đóng vai trò giám sát. 

3) Đề xuất với lãnh đạo ĐP tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ NCKH 

Nếu nhƣ sản phẩm của đào tạo là SV tốt nghiệp ra trƣờng thuộc các chuyên 

ngành đào tạo và có việc làm ổn định, đƣợc xã hội chấp nhận thì sản phẩm khoa học 

của một trƣờng chính là các đề tài khoa học, dự án, số lƣợng bài báo, số lƣợng sách 

xuất bản,... của GV và SV nhà trƣờng. Ngoài ĐNGV, các nhà khoa học có trình độ cao, 

tài chính hay vốn cấp hoặc hỗ trợ thực hiện các hoạt động NCKH là không thể thiếu.  
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Hiện nay, các trƣờng ĐHĐP đang phải sử dụng ngân sách chung để chi cho 

NCKH. Đối với một trƣờng đại học đa cấp, đa ngành nhƣ các trƣờng ĐHĐP, ngân 

sách chi cho NCKH chỉ ở mức tối đa 20% ngân sách hiện nay là quá ít, trong khi 

phải chi cho nghiên cứu cả trong lĩnh vực xã hội - nhân văn và khoa học tự nhiên -  

một lĩnh vực nghiên cứu bắt buộc đầu tƣ tài chính lớn thì mới có thể mang lại hiệu 

quả kinh tế. 

 Muốn tham gia nghiên cứu những vấn đề lớn và có kinh phí đảm bảo nghiên 

cứu, GV, cán bộ nghiên cứu của nhà trƣờng phải tham gia xét duyệt tại Hội đồng 

Khoa học và Công nghệ tỉnh. Tuy nhiên, phụ thuộc vào nhiệm vụ đề xuất toàn tỉnh 

và kinh phí của địa phƣơng, số lƣợng dành cho các trƣờng ĐH chỉ từ 1-2 nhiệm 

vụ/năm và cấp để thực hiện dƣới hình thức đề tài khoa học, trong khi số còn lại 

dành để xét duyệt cho các sở, ngành, cơ quan khác nhằm tạo tính bình quân trong 

phân bổ nhiệm vụ NCKH ở địa phƣơng.  

 Vì vậy, để có thể chủ động về kinh phí, các trƣờng cần yêu cầu UBND tỉnh 

cấp riêng ngân sách NCKH cho trƣờng, trong đó có kinh phí để nghiên cứu những 

vấn đề liên quan đến địa phƣơng. Nhà trƣờng tự chịu trách nhiệm trƣớc UBND và 

Hội đồng Khoa học tỉnh trong việc sử dụng kinh phí và các sản phẩm khoa học 

hằng năm. 

4) Phân cấp cho các đơn vị trong nhà trường tự chịu trách nhiệm về học 

thuật, sản phẩm NCKH và tuyển dụng đội ngũ 

Phân cấp quản lý đƣợc hiểu là sự chuyển giao hay giao bớt một phần quyền 

quản lý của cấp trên cho cấp dƣới quản lý nhằm đạt đƣợc một cách có hiệu quả mục 

tiêu chung của đơn vị; là sự phân giao quyền quản lý diễn ra theo chiều dọc thực 

hiện trong hệ thống có thứ bậc trên - dƣới. 

Phân cấp là một hình thức quản lí đƣợc áp dụng nhiều trong thời gian gần đây. 

Các trƣờng ĐHĐP là những trƣờng có quy mô hành chính không lớn nên việc phân 

cấp quản lí cần đƣợc quan tâm đúng mức. Để tăng tính chịu trách nhiệm, đồng thời góp 

phần phát huy hiệu suất quản lí, các đơn vị đào tạo trong các trƣờng ĐHĐP cần phải 

đƣợc phân cấp quản lí và tự chịu trách nhiệm trong tuyển dụng và phát triển đội ngũ 

của đơn vị (đƣợc quyền tuyển dụng, hợp đồng, mời các nhà khoa học tham gia giảng 

dạy, nghiên cứu...); về học thuật (chƣơng trình, nội dung đào tạo, xây dựng chỉ tiêu 

tuyển sinh); về sản phẩm khoa học (số lƣợng đề tài, bài báo khoa học, công trình sinh 

viên NCKH đạt giải...). Đối với các sản phẩm khoa học, hằng năm, GV phải chịu trách 
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nhiệm trƣớc tổ bộ môn, bộ môn phải chịu trách nhiệm trƣớc khoa, khoa phải chịu trách 

nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sản phẩm khoa học đăng ký và thực hiện. Đối với công tác 

tuyển dụng, khi đƣợc phân cấp, nếu các nhà quản lí phát huy đƣợc tinh thần trách 

nhiệm của GV trong việc tìm kiếm đƣợc đối tƣợng tuyển dụng phù hợp trong lĩnh vực 

chuyên môn thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng đội ngũ đƣợc tuyển dụng. 

c. Điều kiện thực hiện 

 Để thực hiện đƣợc giải pháp này, trƣớc hết, lãnh đạo nhà trƣờng cần nắm rõ các 

quy định của Nhà nƣớc, của Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan để có những đề xuất 

hợp lí; vừa đảm bảo quy định của pháp luật, vừa phù hợp với thực tiễn nhà trƣờng.  

3.2.7. Tổ chức phối hợp phát triển ĐNGV giữa các trường ĐHĐP 

a. Mục đích 

Nhằm tạo nên một mạng lƣới hỗ trợ phát triển ĐNGV giữa các trƣờng ĐHĐP. 

b. Tổ chức thực hiện 

Hiện nay các trƣờng ĐHĐP phát triển không đồng đều. Ngoài những trƣờng 

có quy mô phát triển nhƣ những trƣờng ĐH trực thuộc Bộ GD&ĐT nhƣ Trƣờng ĐH 

An Giang, Hải Phòng, Sài Gòn, đa số các trƣờng phát triển ngang nhau và có những 

trƣờng mới thành lập đang trên đà hoàn thiện tổ chức, bộ máy. Để thực hiện giải 

pháp này, chúng tôi đề nghị: 

1) Thành lập Hiệp hội các trường ĐHĐP trong cả nước độc lập hoặc Chi 

hội các trường ĐHĐP trong Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 

Việc thành lập một tổ chức để tập hợp sức mạnh phối hợp của các trƣờng 

ĐHĐP là hết sức cần thiết. Tổ chức đó có thể hoạt động độc lập hoặc có thể là Chi 

hội các trƣờng ĐHĐP trong Hiệp hội các trƣờng ĐH, cao đẳng Việt Nam đƣợc 

thành lập vào năm 2014. Hiện nay, hầu hết các trƣờng ĐHĐP đều đã tham gia Hiệp 

hội. Căn cứ vào Quyền hạn của Hiệp hội “Đƣợc thành lập pháp nhân thuộc Hiệp hội 

theo quy định của pháp luật” và “Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì 

lợi ích chung của Hiệp hội” và nhiệm vụ của Hiệp hội “Tập hợp, đoàn kết các hội 

viên trong Hiệp hội để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn 

chỉ mục đích của Hiệp hội nhằm góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo 

dục”, các trƣờng ĐHĐP cần đề nghị đƣợc thành lập Chi hội các trƣờng ĐHĐP trực 

thuộc Hiệp hội. Song song với mục đích tổ chức để tập hợp sức mạnh phối hợp của 
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các trƣờng ĐHĐP, cần thiết phải đề nghị các trƣờng ĐH lớn có sự đỡ đầu, hỗ trợ, 

giúp đỡ các trƣờng ĐHĐP phát triển trong khả năng có thể. 

2) Phối hợp trao đổi, sử dụng GV trong hoat động giảng dạy 

Nhƣ đã phân tích ở Chƣơng 2, việc đáp ứng nhu cầu đào tạo của địa phƣơng, 

của cộng đồng địa phƣơng trong một giai đoạn ngắn khi thiếu NNL dẫn đến tình 

trạng thừa, thiếu GV trong từng chuyên ngành cụ thể ở các thời điểm khác nhau. 

Nhiều trƣờng đã mời GV thỉnh giảng đến từ các trƣờng khác nhau để tham gia giảng 

dạy “lấp chỗ trống” một số chuyên ngành thiếu GV đứng lớp. Hoạt động này thƣờng 

mới chỉ diễn ra một chiều: bằng những mối quan hệ cá nhân, trƣởng các khoa đào 

tạo/bộ môn đề xuất mời GV thỉnh giảng/hợp đồng thỉnh giảng các môn học ở đơn vị 

mình. Tuy nhiên, việc mời các cá nhân không thông qua đơn vị quản lý gặp nhiều 

khó khăn vì GV đó có thể thu xếp hoặc không thể thu xếp công việc giảng dạy tại đơn 

vị chủ quản hoặc không đƣợc đơn vị chủ quản đồng ý. 

Một khó khăn lớn của các trƣờng hiện nay đó là thiếu GV có học hàm, học vị 

cao để mở mã ngành đào tạo thạc sĩ trở lên. Nếu để chờ đủ cơ cấu đội ngũ hiện có để 

mở mã ngành thì nhiều trƣờng còn rất lâu mới có đủ điều kiện. Vì vậy, các trƣờng 

ĐHĐP cần phối hợp sử dụng GV của các trƣờng để mở mã ngành này ở trƣờng này, 

mã ngành khác ở trƣờng khác (không trùng nhau), đặc biệt là các trƣờng gần kề nhau 

về địa lý. Điều này sẽ hết sức thuận lợi để tuyển sinh đủ chỉ tiêu đào tạo về sau. 

Việc phối hợp trao đổi, sử dụng GV giữa các trƣờng có các lợi ích sau đây: (1) 

GV có cơ hội, gặp gỡ giao lƣu, học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp có cùng 

chuyên môn ở các trƣờng khác; (2) GV bắt buộc phải nâng cao năng lực chuyên 

môn, năng lực sƣ phạm khi đƣợc cử đến trƣờng khác làm GV trao đổi; (3) Tiếp xúc 

với các đối tƣợng SV khác nhau giúp GV có bản lĩnh hơn, kinh nghiệm hơn trong 

giảng dạy; (4) Tiếp xúc với đồng nghiệp ở các trƣờng khác nhau, đặc biệt là các 

đồng nghiệp có trình độ học hàm, học vị cao hơn là động lực để GV học tập, nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; (5) Trao đổi GV sẽ giúp nhà quản lý giải quyết 

đƣợc vấn đề thiếu GV cục bộ ở một chuyên ngành, môn học nào đó (do GV đang đi 

học hoặc vì lý do khác); (6) Trao đổi GV thông qua sự điều hành, quản lý của các 

đơn vị chủ quản sẽ giúp GV an tâm làm nhiệm vụ giảng dạy. 

Để việc trao đổi GV diễn ra đƣợc thuận lợi và hiệu quả, các trƣờng cần: 

- Chia sẻ thông tin về ĐNGV nhà trƣờng một cách chi tiết, cụ thể với các 

trƣờng trong khối. 
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- Có các văn bản liên quan quy định về trao đổi GV giữa các trƣờng. 

- Cử đơn vị chức năng (Phòng Đào tạo/Phòng QLKH...) của các trƣờng tham 

gia điều phối hoạt động này. 

3) Phối hợp trong các hoạt động khoa học 

* Phối hợp NCKH 

Năng lực NCKH hạn chế, thiếu GV đầu đàn trong các lĩnh vực chuyên môn 

chuyên sâu đang là những thách thức lớn đối với GV các trƣờng ĐHĐP trong việc 

nâng cao chất lƣợng hoạt động NCKH.  

Phối hợp NCKH đang là một điểm yếu của ĐNGV hiện nay. Tận dụng thế 

mạnh của cá nhân để tạo sức mạnh cho cả tập thể nghiên cứu sẽ tạo ra những sản 

phầm nghiên cứu tốt, tạo động lực nghiên cứu, sự chia sẻ, sự học hỏi lẫn nhau. Vì 

vậy, các nhà khoa học, các GV của các trƣờng cần phối hợp đăng ký tuyển chọn, 

thực hiện các đề tài khoa học, dự án... cấp cơ sở (tại các trƣờng), cấp tỉnh, cấp Bộ; 

phối hợp viết giáo trình, sách tham khảo, công bố kết quả nghiên cứu thông qua các 

bài báo; viết bài tham gia hội thảo, hội nghị khoa học... Để thực hiện biện pháp này, 

các trƣờng ĐHĐP cần: 

- Chia sẻ lý lịch khoa học (CV) của các nhà khoa học, các GV trong toàn hệ 

thống trƣờng ĐHĐP. 

- Tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hành chính, kinh phí để các nhà khoa học, 

GV thực hiện phối hợp các hoạt động nghiên cứu. 

- Hằng năm, tổ chức báo cáo kết quả phối hợp nghiên cứu luân phiên tại các 

trƣờng thông qua seminar khoa học, hội thảo... 

* Phối hợp trong hoạt động trao đổi thông tin khoa học 

Trao đổi các thông tin khoa học bao gồm: 

- Thông tin về hội thảo, hội nghị khoa học đƣợc tổ chức tại các trƣờng hoặc 

tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nƣớc. 

- Thông tin về các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, GV các trƣờng. 

- Thông tin về nguồn tài liệu tham khảo tại thƣ viện số của các trƣờng. 

- Thông tin về các chƣơng trình, dự án quốc tế về khoa học và công nghệ mà 

các trƣờng đang thiếu NNL tham gia... 

Ngoài ra, các trƣờng thông qua phòng chức năng, có thể phối hợp trong quản lý các 

hoạt động khoa học nhƣ: mời GV, nhà khoa học tham gia hội đồng khoa học để xét duyệt, 
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nghiệm thu đề tài khoa học, giáo trình; phản biện bài báo khoa học; chủ trì hội thảo, hội 

nghị khoa học... nhằm nâng cao chất lƣợng NCKH của các trƣờng, đồng thời tạo điều kiện 

để các GV, các nhà khoa học giao lƣu học thuật, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. 

c. Điều kiện thực hiện 

Để thực hiện đƣợc các giải pháp trên, điều tiên quyết đó là sự cho phép về 

mặt chủ trƣơng cũng nhƣ quá trình thực hiện của  Bộ GD&ĐT, sự ủng hộ về mặt tài 

lực của UBND các tỉnh, sự nhất trí về chủ trƣơng và quá trình thực hiện của Hiệu 

trƣởng các trƣờng ĐHĐP. Tiếp đến là sự ủng hộ của Hiệp hội ĐH, cao đẳng Việt 

Nam về việc thành lập Chi hội các trƣờng ĐHĐP. 

 “Phối hợp để cùng phát triển” phải là tƣ tƣởng chỉ đạo thống nhất trong quá 

trình thực hiện giải pháp này, đặc biệt là đối với lãnh đạo các trƣờng ĐHĐP có đội 

ngũ và quy mô phát triển hơn. 

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp 

7 giải pháp đã đề xuất mang tính toàn diện và hệ thống cao, liên quan đến 

các nội dung quản lí ĐNGV theo tiếp cận quản lí NNL. Về cơ bản, các giải pháp có 

quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau: 

- Giải pháp 1 hỗ trợ để thực hiện tốt giải pháp 3 “Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng GV” và giải pháp 4, là sợi dây kết nối các giải pháp khác. 

- Giải pháp 6 góp phần quan trọng để thực hiện giải pháp 4 và 5. Kết quả 

thực hiện giải pháp 3 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện giải pháp 4.  

- Giải pháp 5 là giải pháp quan trọng nhất, thúc đẩy sự phát triển chuyên 

môn, nghiệp vụ của GV. Không có giải pháp 5 thì giải pháp 3 rất khó thực hiện. 

- Giải pháp 7 đƣợc thực hiện ở phạm vi rộng hơn, yếu tố khách quan tác 

động nhiều hơn do vậy khó thực hiện hơn. Tuy nhiên, nếu đƣợc thực hiện sẽ là một 

giải pháp mang tính đột phá đối với phát triển ĐNGV giữa các trƣờng ĐHĐP. 

3.4. Khảo nghiệm, đánh giá tác dụng thực tiễn của các giải pháp quản lí 

ĐNGV các trƣờng ĐHĐP 

3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp quản lí 

ĐNGV các trường ĐHĐP 

3.4.1.1. Mục đích  

Nhằm đánh giá mức độ cần thiết và khả thi của hệ thống các giải pháp Luận 

án đề xuất. 
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3.4.1.2. Khách thể khảo sát 

Lãnh đạo nhà trƣờng, cán bộ quản lý các khoa đào tạo, trƣởng các bộ môn 

trực thuộc khoa và một số GV của 4 trƣờng: ĐH Hồng Đức, ĐH Quảng Bình, ĐH 

Quảng Nam, ĐH Hà Tĩnh, cụ thể: 

TT Thành phần Số lƣợng % 

1 Cán bộ quản lí trƣờng, khoa 36 26.7 

2 Trƣởng các bộ môn 47 34.8 

3 Giảng viên 52 38.5 

 Chung 135 100 

 

3.4.1.3. Nội dung, hình thức khảo nghiệm 

- Nội dung thăm dò đƣợc thể hiện trên mẫu phiếu 3, phiếu 4 và phiếu 5 

Mẫu phiếu 3, 4 đƣợc dùng để phát cho đối tƣợng thăm dò 

Mẫu phiếu 5 là phiếu phỏng vấn đƣợc thực hiện bằng 2 cách: phỏng vấn trực 

tiếp hoặc phỏng vấn qua điện thoại bằng cách gửi phiếu qua thƣ điện tử, nhận kết 

quả qua thƣ hoặc gọi điện trao đổi trực tiếp. 

3.4.1.4. Tiêu chí và chuẩn đánh giá  

a. Tiêu chí đánh giá 

- Đánh giá yếu tố cần thiết, khả thi theo mức độ ảnh hƣởng rất nhiều, nhiều 

và không ảnh hƣởng và cho điểm theo nguyên tắc 3-2-1. 

b. Chuẩn đánh giá 

- Đánh giá yếu tố cần thiết, khả thi của các giải pháp 

Mức 1 (rất cần thiết, rất khả thi):  

Mức 2 (cần thiết, khả thi):  

Mức 3 (không cần thiết, không khả thi):  

3.4.1.5. Kết quả thu được 

a. Đánh giá tính cấp thiết của các giải pháp 

Phụ lục 2.18 cho thấy, hầu hết các giải pháp đều đánh giá ở mức độ cần thiết 

và rất cần thiết, trong đó giải pháp thứ 6 “Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với 

ĐNGV (Nhà trƣờng và chính quyền địa phƣơng)” đƣợc đánh giá là cần thiết nhất 
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với   = 2.71, tiếp theo là “Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách nhiệm cho các 

trƣờng ĐHĐP trong quản lý ĐNGV” xếp thứ bậc 2/6. Thấp nhất là giải pháp “Tổ 

chức phát triển ĐNGV giữa các trƣờng ĐHĐP” với  =2.63.  

Những yếu tố về chính sách đã ảnh hƣởng lớn đến quản lí ĐNGV, đặc biệt là 

trong khâu tuyển dụng, đào tạo và bồi dƣỡng là lí do để các nhà quản lí mong muốn 

có đƣợc một hệ thống chính sách đãi ngộ phù hợp. PGS.TS PHH, Trƣờng ĐH HĐ 

cho rằng, các chính sách nhƣ “nghỉ phép dài hạn” hay “Xây dựng chính sách hỗ trợ 

các nhà nghiên cứu trẻ thông qua xã hội hóa” là rất cần thiết. 

“Đánh giá theo chuẩn chức danh nghề nghiệp” xếp thứ bậc 6/7. Theo quan 

điểm của chúng tôi, hầu nhƣ GV ĐHĐP chƣa quan tâm nhiều đến chức danh nghề 

nghiệp trƣớc khi có Thông tƣ 36 về xếp hạng GV. 5 cán bộ quản lý trong đó có 2 

Trƣởng phòng TC-CB khi đƣợc phỏng vấn về nội dung này đều cho rằng giải pháp 

này là cần thiết. Ông NNT, Trƣờng ĐH Hồng Đức cho rằng: “Đánh giá GV theo 

chuẩn chức danh nghề nghiệp được đưa ra ngoài việc phân loại còn có tác động 

động viên, khích lệ, cảnh báo giảng viên phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ”.  

Tuy nhiên, 2/5 tỏ ra nghi ngại khi thực hiện giải pháp này vì họ cho rằng, GV hiện 

nay không quan tâm nhiều đến việc đƣợc đánh giá nhƣ thế nào.  

b. Đánh giá tính khả thi của giải pháp 

Kết quả ở Phụ lục 2.19 cho thấy, hầu hết các giải pháp đều đánh giá ở mức 

độ khả thi và rất khả thi, trong đó giải pháp “Tổ chức bồi dƣỡng năng lực NCKH 

cho ĐNGV ĐHĐP” và “Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà trƣờng 

và chính quyền địa phƣơng)” đƣợc đánh giá là khả thi nhất với   =2.63. Các giải 

pháp khác nhƣ “Đề xuất chuẩn năng lực ĐNGV” hay “Xây dựng môi trƣờng tự chịu 

trách nhiệm cho các trƣờng ĐHĐP trong quản lý ĐNGV” cũng đƣợc đánh giá khá 

cao với với  =2.59 và 2.61. Thấp nhất “Tổ chức phát triển ĐNGV giữa các trƣờng 

ĐHĐP” cũng đạt   = 2.51. 

Về Giải pháp “Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV”, ngoài kết quả 

khảo sát theo phiếu, chúng tôi đã phỏng vấn một số GV tại Trƣờng ĐH Hà Tĩnh, 

một số cán bộ quản lí tham gia Hội thảo tại Trƣờng ĐH Hồng Đức vào tháng 6 năm 

2016. Hầu hết ý kiến đều cho rằng, các giải pháp mang tính khả thi cao và rất phù 

hợp với thực tiễn. TS. NVA, Học viện NNVN đánh giá rất cao biện pháp “Thiết lập 

mạng lƣới hỗ trợ học thuật GV trƣờng ĐHĐP” và cho rằng “Rất khả thi”. Cụ thể 
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các biện pháp khác, ông cho rằng, “Việc xây dựng được quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, 

thành lập mạng lưới học thuật hỗ trợ GV sẽ là dấu hiệu bứt phá của cơ sở đào tạo 

về NCKH”. 

Nhƣ vậy, với  đạt từ 2.51 trở lên, có thể thấy rằng, các ý kiến đều đánh giá 

các giải pháp đƣợc đề xuất đều có tính khả thi. 

c. Mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi 

Áp dụng công thức tƣơng quan thứ bậc Spearman để tính tƣơng quan giữa 

tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất, ta có: r =+0,72. Thể hiện, 

tƣơng quan này là tƣơng quan chặt chẽ. Các giải pháp quản lí ĐNGV có mức độ cần 

thiết nhƣ thế nào thì cũng có mức độ khả thi phù hợp. 

Cụ thể, trong 7 giải pháp đã đề xuất, giải pháp “Hoàn thiện quy trình tuyển 

dụng GV” và “Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà trƣờng và chính 

quyền địa phƣơng)” có tính cần thiết và tính khả thi cao nhất với với tb là 2.67. 

Tỉ lệ đánh giá chung là  chung = 2.67 và 2.58 chứng tỏ các giải pháp đề 

xuất là phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý ĐNGV trong các trƣờng 

ĐH ĐHĐP. (Phụ lục 2.20). 

 

Biểu đồ 3.1. Mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp 

 

3.4.2. Thử nghiệm  giải pháp quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP 

3.4.2.1. Tên giải pháp  
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“Tổ chức b i dưỡng năng lực NCKH cho ĐNGV trường ĐHĐP”với 2 hoạt 

động quản lý: 

- Tổ chức tập huấn về phƣơng pháp NCKH và viết bài báo khoa học 

- Khuyến khích giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo nhóm 

(thành lập nhóm nghiên cứu) 

3.4.2.2. Cơ sở lí luận và thực tiễn để chọn giải pháp thử nghiệm 

a. Cơ sở lí luận 

Bồi dƣỡng là việc làm tăng trình độ hiện có về tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm 

để làm tốt hơn việc đang làm; là quá trình cập nhật kiến thức và kỹ năng còn thiếu 

hoặc đã lạc hậu trong một cấp học, bậc học, một ngành nghề, một lĩnh vực và 

thƣờng đƣợc nhận một chứng chỉ. Vì vậy, tổ chức bồi dƣỡng là con đƣờng để nâng 

cao chất lƣợng đội ngũ. 

NCKH là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ một GV nào. Đối 

với đào tạo đại học, chất lƣợng NCKH có mối quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau 

với chất lƣợng đào tạo. Chất lƣợng NCKH sẽ làm tăng chất lƣợng ĐNGV, từ đó 

góp phần làm tăng chất lƣợng đào tạo. Nâng cao đƣợc chất lƣợng hoạt động NCKH 

sẽ nâng cao chất lƣợng GV. 

b. Cơ sở thực tiễn 

Chất lượng NCKH ở Trường ĐH Hà Tĩnh trong thời gian qua chưa cao 

Từ năm 2007, để góp phần nâng cao chất lƣợng NCKH và tạo điều kiện cho 

GV nghiên cứu, Trƣờng ĐH Hà Tĩnh vẫn thực hiện đề tài cấp khoa/bộ môn và cấp 

trƣờng. Đa số GV đăng kí đề tài cấp khoa vì theo quy định về khoa học và công 

nghệ của nhà trƣờng chỉ cần nghiệm thu đề tài cấp khoa là đủ giờ định mức NCKH. 

Hằng năm, trên 90% đề tài đều đƣợc nghiệm thu và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, theo 

phản ảnh của các trƣởng khoa chủ quản, chất lƣợng đề tài không cao, kết quả 

nghiên cứu phản ảnh đúng năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài nhƣng kết quả 

đánh giá không phản ảnh đúng chất lƣợng thực sự của đề tài, xảy ra tình trạng nể 

nang trong quá trình đánh giá. Vì vậy, từ năm học 2012-2013, Phòng QLKH-HTQT 

đã tham mƣu và đƣợc nhà trƣờng đồng ý quy định: đề tài cấp khoa chỉ đƣợc lập hội 

đồng nghiệm thu sau khi đã có bài đăng tải kết quả nghiên cứu trên Thông báo khoa 

học của Trƣờng (nay là Tạp chí Khoa học Trƣờng ĐH Hà Tĩnh) hoặc một Tạp chí 

có chỉ số ISSN khác. Kết quả: Năm học 2012-2013 có 82 đề tài đăng kí thực hiện 
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nhƣng chỉ có 6 đề tài đƣợc nghiệm thu vì không đủ điều kiện là bài báo khoa học có 

chỉ số ISSN. Nhƣ vậy yêu cầu phải có sản phẩm là 1 bài báo đăng trong khoa học 

có chỉ số ISSN trƣớc khi nghiệm thu đề tài NCKH hằng năm đã làm giảm mạnh số 

lƣợng đề tài đƣợc nghiệm thu năm học 2011-2012 và số lƣợng đề tài đăng ký những 

năm tiếp theo.  

- Số lƣợng bài báo khoa học hằng năm của GV Trƣờng ĐH Hà Tĩnh không 

nhiều, chủ yếu là sản phẩm của các GV có trình độ học hàm học vị từ TS trở lên 

hoặc từ các GV đi học nƣớc ngoài về. Tỉ lệ bài báo của GV trẻ dƣới 40 tuổi thấp. Số 

lƣợng bài báo quốc tế rất ít, nhiều năm không có. 

Năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên không cao 

Trƣớc khi thực hiện thử nghiệm, chúng tôi đã tiến hành khảo sát về năng lực 

NCKH của GV với 7 tiêu chí gồm: (1) Thiết kế vấn đề nghiên cứu; (2) Xây dựng đề 

cƣơng nghiên cứu; (3) Lựa chọn và sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu; (4) Thu 

thập dữ liệu và xử lí thông tin; (5) Viết báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu; (6) 

Viết bài báo có chỉ số khoa học ISSN/bài tham gia hội thảo khoa học chuyên ngành, 

(7) Tổ chức hoạt động NCKH cho SV/hƣớng dẫn SV NCKH. Kết quả khảo sát cho 

thấy, năng lực NCKH của GV ở mức thấp  tb= 1.98 

- Kết quả phỏng vấn các GV trẻ thuộc Chi đoàn cán bộ, GV Trƣờng ĐH Hà 

Tĩnh: 80% ý kiến cho rằng họ chƣa nắm rõ quy cách viết bài báo khoa học; có 3 ý 

kiến cho rằng bản thân không đủ tự tin để tự viết bài báo và sợ bị phản biện đánh 

giá là không đƣợc đăng làm ảnh hƣởng đến uy tín cá nhân.  

+ Năm học 2013-2014, khi xét duyệt hồ sơ Đề tài NCKH đầu năm, nhiều Đề 

cƣơng chi tiết không làm rõ đƣợc đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, 

phƣơng pháp nghiên cứu và không dự đoán đƣợc kết quả nghiên cứu. (đánh giá của 

Hội đồng xét duyệt). 

Biện pháp khảo nghiệm có tính cần thiết và khả thi cao 

Theo kết quả khảo nghiệm, giải pháp “Bồi dƣỡng năng lực NCKH cho 

ĐNGV ĐHĐP” đƣợc đánh giá là rất cần thiết và khả thi. (  =2.65 và 2.63) 

3.4.2.3. Giả thuyết thử nghiệm 

Nếu áp dụng giải pháp quản lý “Tổ chức bồi dƣỡng năng lực NCKH cho 

ĐNGV”  tại Trƣờng ĐH Hà Tĩnh thì chất lƣợng hoạt động NCKH đƣợc nâng lên và 



 

 

156 

sản phẩm NCKH cũng tăng lên; GV trẻ tự tin hơn khi tham gia đề tài NCKH và 

hƣớng dẫn SV NCKH. 

3.4.2.4. Tiêu chí và thang điểm đánh giá 

a. Tiêu chí 

- Năng lực NCKH của ĐNGV (7 tiêu chí)  

- Sản phẩm của hoạt động NCKH gồm: Bài báo đƣợc công bố; Báo cáo khoa 

học tại các Hội thảo, Hội nghị khoa học; Số lƣợng GV tham gia đề tài và hƣớng dẫn 

sinh viên NCKH. 

 b. Thang đánh giá 

 - Tiêu chí 1: Năng lực NCKH của giảng viên đƣợc đánh giá qua 4 mức độ: 

Tốt, khá, trung bình, yếu kém và cho điểm theo nguyên tắc 4-3-2-1 

Chuẩn đánh giá:  

Mức 1: ; Mức 2:  

Mức 3: ; Mức 4:  

- Tiêu chí 2: Đánh giá qua số lƣợng sản phẩm NCKH hằng năm. 

3.4.2.5.Mẫu và hình thức, thời gian thực nghiệm 

Thực nghiệm đƣợc tiến hành trên một nhóm gồm 82 GV trình độ từ ĐH đến 

TS, trong đó có 47 GV có trình độ đạt chuẩn B2 trở lên; đo trƣớc thực nghiệm và sau 

thực nghiệm. Bắt đầu thực nghiệm từ tháng 4/2014 và kết thúc vào tháng 12/2015. 

3.4.2.6. Thử nghiệm 

a. Giai đoạn chuẩn bị 

Bƣớc 1: Đo năng lực NCKH của nhóm 

- Khảo sát năng lực NCKH và viết bài báo khoa học 

- Tổng hợp các sản phẩm NCKH 

Bƣớc 2: Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan  

- Trực tiếp trao đổi với Hiệu trƣởng nhà trƣờng về mục đích và kế hoạch thử 

nghiệm; đƣa vào kế hoạch hoạt động trong tháng của Phòng Quản lí khoa học - Hợp 

tác quốc tế và đƣa ra thông qua kế hoạch thực hiện tại Hội đồng liên tịch tháng 4 

năm 2014. Đồng thời, đề xuất với Hiệu trƣởng, trong quá trình công tác, tranh thủ 

các mối quan hệ hợp tác với các đối tác, phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên 

môn liên quan để đạt đƣợc mục đích đã đề ra trƣớc thực nghiệm. 
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- Tham mƣu ban hành các văn bản hƣớng dẫn, chỉ đạo liên quan đến các hoạt 

động thực nghiệm. 

b. Giai đoạn tiến hành thử nghiệm: Thiết kế chƣơng trình, tổ chức bồi dƣỡng 

1) Tập huấn viết bài báo khoa học trong nƣớc và quốc tế cho GV 

- Nội dung, chƣơng trình tập huấn: Tập huấn trong thời gian 1 buổi về kỹ 

năng viết bài báo khoa học trong nƣớc và quốc tế; Lí thuyết đƣợc kết hợp với thực 

hành trong quá trình tập huấn. 

- Ra các văn bản liên quan: thông báo về việc tập huấn viết bài báo khoa học 

cho GV và cán bộ kiêm giảng tại các đơn vị đào tạo, bắt buộc GV có trình độ thạc sĩ 

trở lên tham gia.  

- Tham mƣu với Hiệu trƣởng mời chuyên gia là một nhà khoa học trẻ có học 

hàm tiến sĩ, có nhiều công trình đăng tải trong và ngoài nƣớc của Trƣờng Đại học 

Vinh. Mục đích của chúng tôi khi mời chuyên gia là nhà khoa học trẻ là muốn gián 

tiếp truyền thông điệp: làm khoa học hay viết bài báo khoa học, năng lực và kinh 

nghiệm không phụ thuộc vào tuổi tác, thâm niên nghề nghiệp mà phụ thuộc vào 

chính năng lực, niềm say mê nghiên cứu của cá nhân. 

- Tham mƣu gửi Giấy mời cho chuyên gia báo cáo: thông báo thời gian, địa 

điểm, đối tƣợng tham gia. 

- Trao đổi với chuyên gia cụ thể về nội dung tập huấn và thực trạng năng lực 

nghiên cứu khoa học và viết bài báo khoa học của giảng viên Trƣờng ĐH Hà Tĩnh. 

Nội dung tập huấn chính là kỹ năng viết bài báo khoa học, đan xen là những chia sẻ 

của chuyên gia về kinh nghiệm làm đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Gửi thông báo đến các GV về kế hoạch tập huấn, đồng thời yêu cầu GV chuẩn 

bị các câu hỏi liên quan đến viết bài báo khoa học để chia sẻ với chuyên gia. 

- Lên Lịch công tác tuần và tổ chức tập huấn. 

- Tập huấn cho 82 giảng viên của 6 khoa và 2 bộ môn theo danh sách đã 

đăng ký theo hình thức đi từ lý thuyết, minh chứng và sau đó thực hành phân tích: 

Chuyên gia trình bày các nội dung chính để viết một bài báo khoa học. Ở mỗi phần, 

đƣa ra ví dụ cụ thể và phân tích. Sau đó chuyên gia đƣa ra những phần viết chƣa đạt 

yêu cầu để GV biên tập lại và đúc rút kinh nghiệm. Trong quá trình báo cáo nội 

dung chuyên đề, chuyên gia đƣa ra kinh nghiệm làm đề tài khoa học, chia sẻ những 
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khó khăn mà chuyên gia gặp phải khi mới tham gia làm đề tài, viết bài báo... Đồng 

thời, chuyên gia hƣớng dẫn cách gửi đăng báo trên các tạp chí nƣớc ngoài. 

2) Tập huấn bồi dƣỡng các kỹ năng thuyết trình và tranh luận, kỹ năng viết 

tóm tắt tham luận và các kỹ năng cần thiết khác để tham dự vào thảo luận tại các hội 

nghị quốc tế. 

Chuẩn bị tập huấn: 

- Trong quá trình tổ chức các Hội thảo, hội nghị khoa học; đi dự Hội thảo 

cùng các đồng nghiệp trong trƣờng, chúng tôi nhận thấy rằng, GV nhà trƣờng chƣa 

có kinh nghiệm trong việc báo cáo chuyên đề ở các hội thảo quốc tế bằng tiếng Anh 

hoặc tiếng Việt, vì vậy, nội dung tập huấn đƣợc thiết kế gồm: Viết giới thiệu bản 

thân gửi Hội thảo, hội nghị quốc tế; Viết tóm tắt nội dung báo cáo; Chuẩn bị một 

bài báo cáo bằng PP có 3 phần: giới thiệu (intros), nội dung chính (bodies) và kết 

luận (conclusions) và Thực hành báo cáo theo nhóm. 

- Phƣơng pháp và nội dung tập huấn: 

Do thời gian chỉ có 2 ngày nên đƣợc tiến hành nhƣ sau: (1) Chuyên gia đƣa ra 

các ví dụ cụ thể về tóm tắt, bios và một bài thuyết trình PP. (2) Phân tích cấu trúc của 

một đoạn bio, tóm tắt, cấu trúc báo cáo sau đó tổng kết lí thuyết. (3) GV làm việc 

theo nhóm: viết tóm tắt, viết bio và chuẩn bị nội dung báo cáo bằng PP dƣới sự 

hƣớng dẫn trực tiếp của 3 chuyên gia (1 chuyên gia Hoa Kỳ và 2 chuyên gia Việt 

Nam) và 3 GV tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ. 

- Tiến hành tập huấn: 

(1) Liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đề nghị hỗ trợ tập huấn: cử 

chuyên gia và cung cấp chƣơng trình, tài liệu tập huấn. (2) Tham mƣu thƣ mời 

chuyên gia của Eva Comb - chuyên gia tiếng Anh của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà 

Nội và 02 GV của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng về tập huấn. (3) Thảo luận 

với chuyên gia về mục đích, đối tƣợng, nội dung, thời gian của đợt tập huấn. (4) 

Thông báo cử GV tham gia tập huấn, các GV khác có nhu cầu đăng ký. (5) Tổ chức 

tập huấn: Đợt tập huấn đƣợc tổ chức trong 2 ngày 29 và 30/6/2015 tại Trƣờng Đại 

học Hà Tĩnh cho 47 GV tiếng Anh Khoa Ngoại ngữ; GV các khoa tốt nghiệp đại 

học, sau đại học ở nƣớc ngoài, GV có trình độ tiến sĩ trở lên. 

c. Khuyến khích GV thực hiện đề tài NCKH theo nhóm 
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- Từ năm học 2014-2015: tham mƣu với lãnh đạo nhà trƣờng, Hội đồng khoa 

học ƣu tiên tuyển chọn những nhiệm vụ khoa học do các nhóm đăng ký. Đồng thời, 

đối với những đề tài cấp tỉnh, đề nghị chủ nhiệm đề tài phải mời các GV trong 

trƣờng tham gia đề tài. Trừ trƣờng hợp không có thành viên đúng chuyên ngành 

trong trƣờng mới  đƣợc mời thành viên ngoài trƣờng tham gia. 

- Năm học 2015-2016: tham mƣu thành lập các nhóm nghiên cứu, đứng đầu 

nhóm là các nhà nghiên cứu có học hàm, học vị từ TS trở lên; thành viên nhóm là 

các GV của nhà trƣờng, không bắt buộc phải cùng chuyên môn, đơn vị công tác 

nhằm phát huy tinh thần tập thể, hỗ trợ, cùng chịu trách nhiệm, cùng đam mê 

nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm khoa học có chất lƣợng, tạo môi trƣờng để 

các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, các GV trẻ học hỏi kinh nghiệm và mạnh 

dạn trong nghiên cứu. 

d. Một số hoạt động quản lí bổ trợ 

Cùng với thực hiện các biện pháp chính trên, chúng tôi tiến hành một số hoạt 

động quản lí bổ trợ sau: (1) Đƣa tiêu chí có bài báo khoa học đăng ở tạp chí có chỉ số 

ISSN làm tiêu chí NCKH khi xét danh hiệu bậc cao từ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở 

lên xét thi đua năm học 2014-2015. (2) Làm việc với các trƣởng khoa đào tạo, đề 

nghị đƣa nội dung thảo luận về các bài báo khoa học vào nội dung sinh hoạt chuyên 

môn thƣờng kỳ của khoa, tổ bộ môn; giao nhiệm vụ cho các GV trẻ hƣớng dẫn SV 

NCKH. (3) Đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo, tập huấn 

về “Phƣơng pháp Nghiên cứu Thực tiễn Giảng dạy Tiếng Anh” cho GV giảng dạy 

tiếng Anh của Khoa Ngoại ngữ và GV dạy tiếng Anh chuyên ngành tại các khoa 

khác. (trƣớc đây chỉ đƣợc tổ chức cho các trƣờng ĐH thuộc các tỉnh phía Bắc) (4) Đề 

xuất đƣa tiêu chí “chủ nhiệm đề tài là GV trẻ” “đề tài đƣợc thực hiện theo nhóm” làm 

tiêu chí ƣu tiên trong việc xét duyệt các nhiệm vụ NCKH cấp trƣờng và cấp trƣờng 

trọng điểm. (5) Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trƣờng 

tuyên truyền, tổ chức seminar khoa học cho GV trẻ; đồng thời đƣa tiêu chí “hƣớng 

dẫn sinh viên NCKH” vào tiêu chí đánh giá chất lƣợng đoàn viên. (6) Khen thƣởng 

kịp thời cho các GV trẻ có nhiều thành tích trong hƣớng dẫn sinh viên NCKH. 

3.4.3.7. Kết quả thử nghiệm 

a. So sánh sản phẩm NCKH trƣớc và sau thử nghiệm 
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Bảng 3.1. Các sản phẩm NCKH trước và sau thử nghiệm 

TT Sản phẩm khoa học 
Trƣớc thử 

nghiệm 

Sau thử 

nghiệm 

Độ 

lệch 

1 Bài báo khoa học trong nƣớc 32 39.1 65 79.3 39.3 

2 Bài báo khoa học, hội thảo quốc tế 3 0.4 8 0.98 0.68 

3 Báo cáo tại Hội thảo quốc tế 1 0,01 5 0,06 0.05 

4 Tham gia đề tài NCKH 18 22.0 41 50.0 28.0 

5 GV trẻ có bài báo đăng tạp chí khoa học 14 17.1 37.0 45.1 28.0 

6 Số công trình NCKH của SV do GV trẻ 

hƣớng dẫn 

32 39.1 61 74.4 35.3 

Nhìn vào bảng trên, thấy rằng: số lƣợng bài báo đăng ở các tạp chí khoa học 

có chỉ số ISSN của GV Trƣờng ĐH Hà Tĩnh tăng khá nhiều sau thử nghiệm 

(39.3%). Số lƣợng bài báo của GV trẻ cũng tăng đáng kể (28%). Bài báo, bài hội 

thảo quốc tế vẫn còn ít nhƣng đã bƣớc đầu ghi nhận sự tăng nhẹ về số lƣợng. Tƣơng 

tự, GV tham gia báo cáo tại Hội thảo quốc tế cũng tăng nhẹ về số lƣợng nhƣng nếu 

tính tỉ lệ báo cáo/bài viết thì tăng khá mạnh (5/8 báo cáo). Điều này khẳng định, GV 

đã tự tin hơn khi tham gia báo cáo tại Hội nghị, hội thảo quốc tế. 

Theo chúng tôi, kết quả này do những nguyên nhân sau: Các nội dung tập 

huấn viết bài báo khoa học đã có tác động tích cực đến GV; GV đã mạnh dạn gửi các 

bài báo khoa học cho các tạp chí khoa học trong và ngoài nƣớc; GV đã tự tin hơn 

trong việc gửi bài tham gia và báo cáo tại các Hội thảo quốc tế đƣợc tổ chức trong 

và ngoài nƣớc. 

Về số lƣợng đề tài đăng kí xét duyệt hằng năm, trƣớc thử nghiệm chỉ có 

02/10 đề tài đăng ký tập thể, số thành viên không quá 3 ngƣời/đề tài. Đến năm 

2014-2015, 5/7 đề tài đăng kí theo nhóm, trƣởng nhóm có trình độ TS trở lên, các 

thành viên bao gồm các GV có trình độ ĐH và ThS. Năm học 2015-2016, các đề tài 

đều đƣợc đăng ký theo nhóm, hầu hết các thành viên đều là GV có tuổi đời dƣới 40. 

Lƣợt GV tham gia đề tài tăng từ 18 lên 41, tăng 28%. 

Bên cạnh đó, số lƣợng công trình SV NCKH do GV trẻ hƣớng dẫn cũng tăng 

lên (35.5%). Điển hình nhƣ Khoa Kinh tế - QTKD, năm học 2015-2016 có 18 công 

trình SV NCKH cấp Khoa thì 100% đều do GV trẻ hƣớng dẫn, hay Khoa Kỹ thuật - 

Công nghệ 18/20 công trình do GV trẻ hƣớng dẫn.  
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b. So sánh năng lực NCKH của GV trƣớc và sau thử nghiệm 

Nhƣ đã trình bày ở trên, Luận án đã tiến hành khảo sát năng lực NCKH trƣớc 

và sau thử nghiệm của GV Trƣờng ĐH Hà Tĩnh qua 7 tiêu chí: (1) Thiết kế vấn đề 

nghiên cứu; (2) Xây dựng đề cƣơng nghiên cứu; (3) Lựa chọn và sử dụng các 

phƣơng pháp nghiên cứu; (4) Thu thập dữ liệu và xử lí thông tin; (5) Viết báo cáo 

tổng kết kết quả nghiên cứu; (6) Viết bài báo có chỉ số khoa học ISSN/bài tham gia 

hội thảo khoa học chuyên ngành, (7) Tổ chức hoạt động NCKH cho sinh 

viên/hƣớng dẫn sinh viên NCKH và thu đƣợc kết quả nhƣ Biểu đồ 3.2. 

 

  Biểu đồ 3.2. Năng lực NCKH của GV trước và sau thực nghiệm 

Phụ lục 2.21 và Biểu đồ 3.2. cho thấy: năng lực NCKH của GV Trƣờng Đại học 

Hà Tĩnh đã đƣợc cải thiện đáng kể trung bình tăng từ: 1.95 lên 2.75. Đặc biệt là về  tiêu 

chí “Viết bài báo khoa học có chỉ số ISSN” tăng từ 1.70 lên 2.62 (lệch 0.92), tăng 

mạnh nhất. Các tiêu chí khác đều tăng, lệch hơn 0.7.   

c. Kết luận phần thử nghiệm  

- Sau khi tiến hành một số giải pháp quản lí, hoạt động NCKH của ĐNGV 

Trƣờng ĐH Hà Tĩnh có sự thay đổi tích cực: số lƣợng các sản phẩm khoa học tăng; 

nhiều GV tham gia và có sản phẩm khoa học. 

- Năng lực NCKH của GV trƣớc và sau thử nghiệm tăng. 

- Xây dựng vấn đề nghiên cứu và Viết bài báo khoa học là 2 tiêu chí hết sức 

quan trọng. Xây dựng đề cƣơng nghiên cứu tốt sẽ là cơ sở để GV nghiên cứu đạt kết 

quả tốt, giúp khẳng định rằng, GV đã cải thiện đƣợc các nội dung liên quan khác 

nhƣ thiết kế vấn đề nghiên cứu, lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu... Nếu GV tự 
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đánh giá năng lực viết bài báo của bản thân tăng lên, điều đó khẳng định rằng, việc 

tập huấn về viết bài báo khoa học đã làm cho họ tự tin hơn. 2 tiêu chí này nếu làm 

tốt sẽ hỗ trợ lẫn nhau: đề cƣơng nghiên cứu tốt dẫn đến chất lƣợng nghiên cứu tốt, 

vì vậy, chất lƣợng bài báo khoa học sẽ cao. Ngƣợc lại, việc đƣợc công bố bài báo 

khoa học là động lực để các GV tiếp tục nghiên cứu.  

- Các hoạt động quản lí kết hợp và bổ trợ nhau trong quá trình thực hiện sẽ 

đạt hiệu quả ngoài mong đợi.  

- Các giải pháp quản lí thử nghiệm trên có hiệu quả tốt để nâng cao chất 

lƣợng hoạt động NCKH của ĐNGV Trƣờng ĐH Hà Tĩnh. 

 

Kết luận chƣơng 3 

 

Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng ĐNGV và quản lý ĐNGV ĐHĐP 

hiện nay, căn cứ vào 5 nguyên tắc thực hiện khi đề xuất các giải pháp, Luận án 

mạnh dạn đề xuất 7 giải pháp gồm: Đề xuất chuẩn năng lực GV ĐHĐP; Hoàn thiện 

quy trình quy hoạch và tuyển dụng GV; Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn và NCKH cho ĐNGV ĐHĐP; Đánh giá GV theo chuẩn chức danh 

nghề nghiệp GV; Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà trƣờng và 

chính quyền địa phƣơng); Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách nhiệm cho các trƣờng 

ĐHĐP trong quản lý ĐNGV và Tổ chức phối hợp phát triển ĐNGV giữa các trƣờng 

ĐHĐP. 

Kết quả khảo nghiệm đã đánh giá cao tính cần thiết và khả thi của các giải 

pháp quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP đã đề xuất. Đồng thời, Luận án đã thử nghiệm 

giải pháp “Tổ chức bồi dƣỡng năng lực NCKH của ĐNGV trƣờng ĐHĐP” tại 

Trƣờng ĐH Hà Tĩnh. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định hiệu quả của giải pháp này. 

 



 

 

163 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1.  Kết luận 

1.1. Trên cơ sở tổng quan Luận án đã xác định đƣợc điểm mới là nghiên cứu 

quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP. 

- Quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP theo tiếp cận quản lí NNL bao gồm: kế 

hoạch hóa ĐNGV, tuyển mộ và tuyển chọn GV; sử dụng GV, đào tạo và bồi dƣỡng 

GV, đánh giá GV và tạo động lực làm việc cho ĐNGV. 

1.2.  Luận án đã nghiên cứu, phân tích thực trạng ĐNGV, quản lí ĐNGV và 

các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí ĐNGV ĐHĐP hiện nay: 

- Về cơ cấu, ĐNGV các trƣờng ĐH địa phƣơng còn thiếu, tỉ lệ GV/sinh viên 

còn chƣa đạt chuẩn theo ngành đào tạo; tỉ lệ GV có học vị tiến sĩ, học hàm Phó giáo 

sƣ và Giáo sƣ còn thấp; tải trọng giảng dạy của GV còn quá lớn nên ảnh hƣởng 

nhiều đến chất lƣợng đào tạo và NCKH. 

- Trình độ chuyên môn sâu, trình độ ngoại ngữ và năng lực sử dụng ngoại 

ngữ còn rất hạn chế gây khó khăn cho việc phát triển ĐNGVbằng các chƣơng trình 

học bổng, tập huấn nƣớc ngoài, hợp tác quốc tế trong giảng dạy và NCKH... 

- Công tác lập kế hoạch phát triển GV chƣa đƣợc thực hiện một cách chuyên 

nghiệp, quy trình tuyển dụng chƣa đổi mới, công tác đánh giá GV còn mang tính 

hình thức; chƣa có nhiều chính sách để tạo động lực cho GV học tập nâng cao trình 

độ và NCKH. 

- Công tác tuyển dụng GV còn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển dụng hằng năm 

của UBND tỉnh cho phép vì vậy các trƣờng rất bị động trong xây dựng chỉ tiêu 

tuyển sinh hoặc kế hoạch hóa phát triển đội ngũ GV. 

- Có rất nhiều yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan liên quan đến chính 

quyền ĐP, đến trƣờng ĐHĐP và bản thân GV ảnh hƣởng đến hoạt động quản lí 

ĐNGV ĐHĐP, trong đó những yếu tố ảnh hƣởng nhiều nhất liên quan đến nhận 

thức của lãnh đạo địa phƣơng và trƣờng ĐHĐP về tầm quan trọng của ĐNGV, về 

công tác ban hành, thực thi các chế độ, chủ trƣơng, chính sách nhằm tạo môi 

trƣờng, động lực cho GV phát triển.  

1.3. Luận án đã đề xuất 7 giải pháp: Đề xuất chuẩn năng lực GV ĐHĐP; 

Hoàn thiện quy trình quy hoạch và tuyển dụng GV; Tổ chức bồi dƣỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn và NCKH cho ĐNGV ĐHĐP; Đánh giá GV theo chuẩn chức 
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danh nghề nghiệp GV ĐH; Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà 

trƣờng và chính quyền địa phƣơng); Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách nhiệm cho 

các trƣờng ĐHĐP trong quản lý ĐNGV và Tổ chức phối hợp phát triển ĐNGV giữa 

các trƣờng ĐHĐP. Kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm đã khẳng định tính cần thiết, 

khả thi và hiệu quả của các giải pháp quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP mà Luận án 

đã đề xuất. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Cần xem xét đề nghị TTCP phân cấp rõ ràng trong quản lí GDĐH đối với 

các trƣờng ĐHĐP, gọi là các trƣờng công lập trực thuộc địa phƣơng để phân biệt 

với các trƣờng công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT. Từ đó, có những quy chế, quy định 

cụ thể đối với ĐHĐP. 

- Sớm yêu cầu các trƣờng ĐH ban hành chuẩn năng lực GV trên cơ sở đặc 

thù của mỗi loại hình trƣờng. 

- Cho phép GV các trƣờng ĐHĐP đăng ký chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu 

cấp Bộ hằng năm nhƣ các trƣờng ĐH trực thuộc Bộ. 

- Chỉ đạo Hiệp hội các trƣờng đại học, cao đẳng Việt Nam thành lập Chi hội 

các trƣờng ĐHĐP. 

2.2. Đối với UBND các tỉnh 

- Củng cố vai trò quan trọng của ĐHĐP và ĐNGV ĐHĐP trong sự phát triển 

KT-XH địa phƣơng.  

- Xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ ĐHĐP phát triển về mọi mặt, đặc biệt 

là phát triển ĐNGV. 

- Thiết lập hoặc hỗ trợ các trƣờng ĐHĐP thiết lập mạng lƣới các nhà khoa 

học trong nƣớc và quốc tế là ngƣời địa phƣơng để tranh thủ sự giúp đỡ của họ cho 

ĐNGV nhà trƣờng về học thuật.  

2.3. Đối với các trường ĐHĐP 

2.3.1. Đối với lãnh đạo các trường ĐHĐP 

- Thống nhất chỉ đạo thực hiện quản lí ĐNGV của đơn vị một cách bài bản, 

chuyên nghiệp. 
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- Thống nhất tƣ tƣởng chỉ đạo và có kế hoạch hợp tác cùng phát triển trong 

các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong trao đổi GV nhằm nâng cao chất lƣợng đào 

tạo và NCKH của mỗi trƣờng. 

2.3.2. Đối với từng trường ĐHĐP 

  - Ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của 

GV cụ thể trên cơ sở tuân thủ các quy định của Nhà nƣớc để hƣớng dẫn các đơn vị 

xây dựng quy định về chức trách, nhiệm vụ của GV.  

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với kế hoạch chiến lƣợc 

phát triển nhà trƣờng.  

- Ngoài những quy định của Nhà nƣớc, Bộ, ngành, các trƣờng cần xây dựng 

định hƣớng và quy định đối với quản lí ĐNGV sao cho phù hợp với hoàn cảnh và 

điều kiện thực tế của trƣờng và địa phƣơng chủ quản.  

- Hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, chức trách nhiệm vụ của GV theo đặc 

thù của đơn vị, xây dựng quy chế đánh giá GV trong đơn vị vừa đúng với quy định 

của nhà nƣớc, của ngành vừa đảm bảo thúc đẩy sự phát triển của GV. 

- Mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo ĐP về các chính sách phát triển, chính sách 

hỗ trợ ĐNGV trong mối tƣơng quan với các địa phƣơng khác. 

2.4. Đối với ĐNGV  

Mỗi GV cần nhận thức rõ:  

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu đạt học hàm, 

học vị cao là trách nhiệm của bản thân đối với nhà trƣờng, với SV và là nhiệm vụ 

bắt buộc phải thực hiện. 

- Học hàm, học vị, sản phẩm NCKH đƣợc công bố là thƣớc đo chất lƣợng 

của một GV. 

- Trong tình hình hiện nay và xu thế phát triển GDĐH tƣơng lai, chính bản 

thân GV sẽ là ngƣời tuyển dụng chính mình vào vị trí GV và xã hội sẽ là ngƣời đào 

thải họ. 

- Cần chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cho bản 

thân trƣớc khi có sự tác động không tích cực từ phía lãnh đạo. 
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PHỤ LỤC 1 

Phụ lục 1.1 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN VỀ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

(Dành cho giảng viên các trƣờng đại học địa phƣơng) 

Trân trọng đề nghị Ông/Bà vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu X vào 

một trong những ô trống theo lựa chọn cá nhân của mình, hoặc viết câu trả lời phù hợp. 

Thông tin do Ông/Bà cung cấp chỉ đƣợc dùng vào mục đích nghiên cứu chuyên môn. 

Chân thành cảm ơn Ông/Bà. 

1. Họ và tên (có thể không ghi):………………………………….. 

2. Sinh năm:…………………….Giới tính: Nam        Nữ   

3. Chuyên ngành :…………… 

4. Học hàm học vị 

Học hàm, học vị Có Không 

Cử nhân   

Học viên cao học   

Thạc sĩ   

Tiến sĩ   

Phó Giáo sƣ   

GS.TS   

GS.TSKH   

Khác: (ghi rõ)…………….. 

5. Số năm ông/bà là giảng viên từ:   1-5 năm             từ 5-10 năm  

                                                      10-15 năm           15 năm trở lên  

6. Nơi công tác hiện nay: Khoa………………………………………….. 

                                          Bộ môn………………………………………. 

                                          Trƣờng đại học:……………………………… 

7. Ông/bà là: Đảng viên     Đoàn viên Công đoàn     Đoàn viên Đoàn TNCSHCM   

8. Ông/bà cho biết về Trình độ ngoại ngữ của ông/bà và mức độ cần thiết của ngoại ngữ 

đối với chuyên môn của ông/bà 

Ngôn ngữ 

Trình độ Mức độ cần thiết 

Đại 

học 
C1 C2 B1 B2 

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần thiết 

Anh          

Pháp         

Nga         
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Trung         

Nhật         

Đức         

 

9. Ông/bà hãy cho biết nhận định chung của cá nhân về phẩm chất chính trị của đội ngũ 

giảng viên tham gia giảng dạy hiện nay tại Trƣờng/Khoa? 

Nội dung 
Mức độ đánh giá 

Kém TB Tốt Rất tốt 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức      

Đánh giá công bằng và đúng năng lực của ngƣời học     

Tôn trọng nhân cách, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng 

của ngƣời học và đồng nghiệp 

    

Thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trƣờng và 

của ngành 

    

Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 

giảng dạy 

    

Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học      

Thực hiện những điều giảng viên không đƣợc làm: (theo Luật 

Giáo dục 2012, Chƣơng VIII, Điều 58) 

    

 

10. Ông/bà hãy cho biết nhận định chung của cá nhân về kiến thức chuyên môn và kiến 

thức bổ trợ của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy hiện nay tại Trƣờng/Khoa? 

Nội dung 
Mức độ đánh giá 

Kém TB Tốt Rất tốt 

Kiến thức chuyên sâu về các môn học chính của chuyên ngành     

Kiến thức cơ bản của môn học có liên quan khác trong 

chuyên ngành đào tạo 

    

Kiến thức về mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chƣơng trình các 

môn học thuộc chuyên ngành đào tạo 

    

Kiến thức về ngoại ngữ     

Kiến thức về tin học     

Kiến thức về chủ trƣơng, đƣờng lối chính sách của Nhà 

nƣớc, các quy định của ngành về công tác giáo dục 

    

Kiến thức về hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay     
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11. Ông/bà hãy nhận xét về kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy 

hiện nay tại Trƣờng/Khoa? 

Nội dung 
Mức độ đánh giá 

Kém TB Tốt Rất tốt 

Kĩ năng quan sát ngƣời học và hành vi học tập     

Kĩ năng nắm bắt những đặc điểm tâm-sinh lí của SV     

Kĩ năng tiến hành thực nghiệm sƣ phạm (NCKH sƣ phạm)     

Kĩ năng sử dụng giáo trình, khai thác học liệu     

Kĩ năng thiết kế hoạt động, phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học     

Kĩ năng thiết kế chƣơng trình, học liệu và phƣơng tiện e-

learning 

    

Kĩ năng tạo môi trƣờng học tập (hoặc môi trƣờng hoạt động) 

cho sinh viên trong lớp 

    

Kĩ năng giao tiếp và ứng xử trên lớp     

Kĩ năng hƣớng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hành vi học tập của SV     

Kĩ năng sử dụng các phƣơng tiện và công nghệ dạy học     

Kĩ năng thực hiện các biện pháp và kĩ thuật dạy học cụ thể     

Kĩ năng giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập     

 

12. Ông/bà hãy nhận xét về năng lực NCKH của GV cơ hữu của Khoa/bộ môn đạt mức độ 

nào dƣới đây? 

Nội dung Mức độ đánh giá 

Kém TB Tốt Rất tốt 

Thiết kế vấn đề nghiên cứu     

Xây dựng đề cƣơng  nghiên cứu     

Lựa chọn và sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu     

Thu thập dữ liệu và xử lý thông tin     

Viết báo cáo, sáng kiến khoa học     

Viết bài báo có chỉ số khoa học ISSN/bài tham gia hội 

thảo khoa học chuyên ngành 

    

Tổ chức hoạt động NCKH cho SV/hƣớng dẫn SV NCKH     

Hƣớng dẫn học viên cao học (nếu có)     

Chủ biên giáo trình hoặc đồng chủ biên (nếu có)     

Biên soạn giáo trình (nếu có)     
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13. Ông/bà hãy nhận xét về Năng lực quản lý và phục vụ cộng đ ng của giảng viên cơ hữu 

của Khoa/bộ môn đạt mức độ nào dƣới đây? 

Nội dung  Mức độ đánh giá 

Kém TB Tốt Rất tốt 

Năng lực tham gia quản lý khoa/tổ bộ môn     

Năng lực quản lý SV, cố vấn học tập     

Năng lực triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực 

tiễn giảng dạy 

    

Năng lực phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho cộng 

đồng 

    

 

14. Ông/bà hãy cho biết những yếu tố nào dƣới đây ảnh hƣởng đến việc quản lý ĐNGV 

các trƣờng đại học địa phƣơng? 

14.1 Yếu tố chủ quan 

Yếu tố chủ quan Mức độ ảnh hƣởng 

Nhiều Ít Không 

Nhận thức của lãnh đạo về tầm quan trọng của GV    

Công tác ban hành và thực hiện các chủ trƣơng chính sách nhằm 

tạo môi trƣờng phát triển 

   

Động cơ phát triển tự thân của ĐNGV    

Trình độ, phẩm chất và năng lực của ĐNGV: 

- Phẩm chất chính trị  

- Phẩm chất nhà giáo 

- Trình độ chuyên môn 

- Năng lực sƣ phạm 

 

 

  

   

   

   

Khối lƣợng công việc giảng dạy trên lớp, công tác kiêm nhiệm     

Cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại đƣợc trang bị    

Đời sống vật chất, tinh thần, môi trƣờng làm việc của giảng viên    

Độ tuổi trung bình của giảng viên    

Yếu tố khác: (xin ghi rõ)……………    
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14.2 Yếu tố khách quan 

Yếu tố khách quan 
Mức độ ảnh hƣởng 

Nhiều Ít Không 

Yêu cầu của Nhà nƣớc về tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực 

của GV ĐHĐP 

   

Nhận thức của cấp lãnh đạo đối về vai trò, vị trí của trƣờng 

ĐHĐP đối với sự phát triển của địa phƣơng 

   

Sự quan tâm của lãnh đạo địa phƣơng về công tác phát triển 

đội ngũ nói chung, ĐNGV nói riêng 

   

Quy định về công tác tuyển dụng ĐNGV, quyền tự chủ của 

nhà trƣờng về phát triển ĐNGV 

   

Chính sách thu hút, đãi ngộ của UBND địa phƣơng 

- Chính sách về vật chất 

- Chính sách động viên về tinh thần 

 

 

  

   

Điều kiện, môi trƣờng làm việc của ĐNGV 

- - Làm việc ở các trƣờng đại học lớn 

- - Làm việc cùng với các nhà chuyên môn cao 

- Làm việc cùng các đồng nghiệp có học hàm, học vị thấp 

 

 

  

   

   

Độ tuổi trung bình của ĐNGV    

Tác động của nền kinh tế thị trƣờng làm ảnh hƣởng đến việc 

học tập, nghiên cứu của GV 

   

Vai trò của các đoàn thể: đoàn thanh niên, công đoàn, Đảng 

trong việc tạo động lực để GV học tập, nâng cao trình độ 

   

Yếu tố khác: (xin ghi rõ)…………… 

 

   

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông/bà. 
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Phụ lục 1.2 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN 

VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

(dành cho cán bộ quản lý từ phó trƣởng bộ môn trở lên) 

 

Trân trọng đề nghị Ông/Bà vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu X vào 

một trong những ô trống theo lựa chọn cá nhân của mình, hoặc viết câu trả lời phù hợp. 

Thông tin do Ông/Bà cung cấp chỉ được dùng vào mục đích nghiên cứu chuyên môn. Chân 

thành cảm ơn Ông/Bà. 

1. Họ và tên (có thể không ghi):………………………………….. 

2. Sinh năm:…………………….Giới tính: Nam         Nữ   

3. Chuyên ngành :…………… 

4. Học hàm học vị 

Học hàm, học vị Có Không 

Thạc sĩ   

Tiến sĩ   

Phó Giáo sƣ   

GS.TS   

GS.TSKH   

Khác: (ghi rõ)……………..   

 

5. Ông/Bà đang là:  

Hiệu trƣởng                                                      Phó Hiệu trƣởng  

Trƣởng khoa/Trƣởng phòng                            Trƣởng bộ môn  

Phó khoa/Phó Trƣởng phòng                           Phóbộ môn  

  Khác: (ghi rõ) …………………………………………. 

Số năm ông/bà giữ chức vụ quản lý đến nay:............................. 

 

6. Số năm ông/bà là giảng viên từ:   1-5 năm  từ 5-10 năm  

                                                      10-15 năm        15 năm trở lên  

7. Nơi công tác hiện nay: Khoa………………………………………….. 

                                          Bộ môn………………………………………. 

                                          Trƣờng Đại học:……………………………… 

8. Ông/bà là: Đảng viên    Đoàn viên Công đoàn       Đoàn viên Đoàn TNCSHCM   
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9. Xin ông bà cho biết một số thông tin chung về giảng viên cơ hữu ở Khoa/bộ môn năm 

2015-2016? (Hiệu trƣởng, Phó HT, Trƣởng/Phó phòng không trả lời câu hỏi này) 

9.1 Trình độ đào tạo 

Giới 

tính 

Trình độ đào tạo Học hàm 
Tổng 

CN ThS TS TSKH Khác GVC PGS GS Khác 

Nam           

Nữ           

 

9.2. Tuổi  

Tuổi 

Giới tính 

dƣới 30   từ 31-39   từ 40- 49   từ 50-55  từ 56-60  trên 61  

Nam       

Nữ       

 

9.3. Thâm niên giảng dạy  

Số năm 

Giới tính 

dƣới 5 

năm 

từ 6-9 

năm 

từ 10-15 

năm  

từ 16-20 

năm  

từ 21-25 

năm  

trên 26 

năm 

Nam       

Nữ       

 

10. Ông/bà đánh giá công tác xây dựng quy hoạch đội ngũ giảng viên của đơn vị hiện nay 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không Tốt BT Kém 

1 Đánh giá thực trạng số lƣợng, cơ 

cấu, chất lƣợng GV 

      

2 Lập quy hoạch, kế hoạch phát 

triển ĐNGV (đảm bảo số lƣợng, 

tỉ lệ GV/học sinh, giới tính…) 

      

3 Phân tích và thiết kế công việc 

của GV dựa trên năng lực hiện tại 

      

4 Mô tả đƣợc khung năng lực, cơ 

cấu và vị trí công việc của từng 

GV 
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5 Xác định các biện pháp thực hiện 

quy hoạch 

      

6 Đánh giá kết quả việc thực hiện 

kết hoạch 

      

 

11. Ông/bà đánh giá công tác tuyển dụng giảng viên của đơn vị hiện nay đƣợc thực hiện 

nhƣ thế nào? 

 

TT Nội dung Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không Tốt BT Kém 

1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 

khoa học 

      

2 Xây dựng tiêu chí tuyển dụng rõ 

ràng, công khai 

      

3 Quy trình tuyển chọn, tuyển dụng 

khoa học 

      

4 Thực hiện rõ ràng phân cấp trong 

tuyển dụng 

      

5 Tiêu chí tuyển chọn hƣớng đến 

khung năng lực của GV (tuyển 

chọn đúng ngƣời, đúng việc) 

      

6 Số lƣợng/cơ cấu GV đƣợc tuyển 

dụng đƣợc xác định theo quy hoạch 

      

7 Xác định khung năng lực cho vị trí 

cần tuyển dụng GV 

      

8 Thông tin tuyển dụng công khai       

9 Sử dụng các kỹ thuật khác nhau để 

tuyển dụng (vấn đáp, trắc nghiệm, 

tự luận, thuyết trình, dạy…) 

     ` 

10 Tạo đƣợc nguồn tuyển dụng thông 

qua các cơ sở đào tạo 

      

11 Thu hút GV giỏi từ các cơ sở đào 

tạo khác 

      

12 Giám sát công tác tuyển dụng đúng 

quy trình, quy định 
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12. Ông/bà đánh giá công tác bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên của đơn vị hiện nay đƣợc 

thực hiện nhƣ thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không Tốt BT Kém 

1 Có kế hoach phân bổ và sử dụng 

GV phù hợp 

      

2 Phân bổ và sử dụng GV đảm bảo sự phù 

hợp giữa năng lực và vị trí công việc 

      

3 Phân công nhiệm vụ đúng ngƣời, 

đúng việc, đúng vị trí 

      

4 Phát hiện GV giỏi giao việc để phát 

triển năng lực 

      

5 Bổ nhiệm GV giỏi có năng lực vào 

vị trí quản lý chủ chốt 

      

6 Thực hiện đúng quy định về giao 

việc, đánh giá GV theo nhiệm vụ GV 

      

7 Thực hiện điều động, luân chuyển 

(vị trí quản lý, giảng dạy…) đối GV 

      

8 Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát 

đảm bảo GV thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ  

      

 

13. Ông/bà đánh giá công tác đào tạo, b i dưỡng đội ngũ giảng viên của đơn vị hiện nay 

đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không Tốt BT Kém 

1 Xây dựng và công khai kế hoạch 

đào tạo, bồi dƣỡng GV 

      

2 Xác đinh rõ mục tiêu, kế hoạch đào 

tạo, bồi dƣỡng GV 

      

3 Thực hiện đào tạo, bồi dƣỡng GV 

đúng kế hoạch đề ra 

      

4 Liên kết với các trƣờng đại học lớn 

đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ, 

năng lực cho ĐNGV 
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TT Nội dung 

Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không Tốt BT Kém 

5 Gửi GV đi đào tạo sau đại học bằng 

ngân sách của địa phƣơng, trƣờng 

      

6 Gửi GV đi đào tạo nƣớc ngoài bằng 

ngân sách của địa phƣơng, trƣờng 

      

7 Tổ chức cho GV dự giờ, thao giảng 

học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp 

      

8 Tổ chức các hội thảo chuyên môn, 

hội thảo khoa học cho GV 

      

9 Tổ chức cho GV tham gia các hội 

thảo trong nƣớc bằng ngân sách 

      

10 Tổ chức cho GV tham gia các hội 

thảo quốc tế (ở nƣớc ngoài) bằng 

ngân sách 

      

11 Tổ chức cho GV tham gia làm đề 

tài NCKH, viết giáo trình, sách 

chuyên khảo 

      

12 Bồi dƣỡng ĐNGV đầu đàn theo 

từng chuyên ngành hẹp 

      

13 Mời thính giảng các nhà khoa học ở 

các viện nghiên cứu, các GV đã về hƣu 

tham gia giảng dạy, hƣớng dẫn GV trẻ 

      

14 Thực hiện liên kết ĐNGV cùng bộ 

môn, chuyên ngành với các trƣờng 

ĐHĐP  

      

15 Bồi dƣỡng về phƣơng pháp, kỹ 

thuật dạy học hiện đại 

      

16 Bồi dƣỡng về phƣơng pháp NCKH       

17 Bồi dƣỡng kỹ năng hƣớng dẫn nghề 

nghiệp 

      

18 Bồi dƣỡng phát triển nghề nghiệp       

19 Giám sát việc thực hiện kế hoạch 

đào tạo, đào tạo lại GV 
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14. Ông/bà đánh giá công tác đánh giá giảng viên của đơn vị hiện nay đƣợc thực hiện nhƣ thế 

nào? 

 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không Tốt BT Kém 

1 Đánh giá đảm bảo nguyên tắc thúc 

đẩy hoạt động quản lý GV tốt hơn 

      

2 Xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu 

chí đánh giá theo vị trí việc làm của GV 

      

3 Xây dựng và thực hiện quy trình 

kiểm tra đánh giá 

      

4 Sử dụng các nguồn thông tin khác 

nhau để đánh giá GV 

      

5 Sử dụng kết quả đánh giá trong 

phân loại GV 

      

6 Đánh giá, tổng kết việc thực hiện 

công tác quản lý GV theo kế hoạch, 

quy hoạch 

      

7 Nhà trƣờng xem xét và điều chỉnh 

đánh giá cho phù hơp với từng giai 

đoạn khác nhau 

      

8 Đánh giá việc thực hiện theo 

nguyên tắc công bằng và mở 

      

9 Xây dựng công bố tiêu chuẩn, tiêu 

chí đánh giá GV 

      

10 Huy động nhiều lực lƣợng tham gia 

đánh giá 

      

11 Đánh giá, xếp loại giảng viên theo 

định kỳ 

      

12 Đánh giá xếp loại theo hƣớng khích 

lệ GV 
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15. Ông/bà đánh giá công tác thực hiện chế độ chính sách tạo động lực phát triển giảng 

viên của đơn vị hiện nay đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

TT Nội dung 

Mức độ thực hiện Kết quả thực hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không Tốt BT kém 

1 Đảm bảo các chế độ lƣơng, phụ 

cấp,… kịp thời 

      

2 Thực hiện chính sách đảm bảo thu 

hút và duy trì ĐNGV giỏi 

      

3 Tạo môi trƣờng tốt cho GV giảng 

dạy và NCKH 

      

4 Có chính sách khuyến khích GV 

nâng cao trình độ chuyên môn  và 

NCKH (kinh phí, thời gian…) 

      

5 Có chính sách ƣu đãi với giảng 

viên có năng lực, có thành tích 

cao trong giảng dạy và NCKH 

      

6 Tạo điều kiện cho GV đi học, tự 

bồi dƣỡng 

      

7 Sử dụng GV, cán bộ đúng vị trí và 

năng lực 

      

8 Chuyển đổi công việc của GV 

theo nhu cầu 

      

9 Có chính sách khen thƣởng phù 

hợp, kịp thời và công bằng 

      

10 GV giỏi đƣợc ƣu tiên đào tạo, bồi 

dƣỡng 

      

11 GV có năng lực quản lý đƣợc đề 

bạt vào bộ máy quản lý 

      

12 GV đƣợc tăng lƣơng sớm khi có 

thành tích xuất sắc 

      

13 GV đƣợc tham gia các lớp tập huấn, 

hội thảo có liên quan đến chuyên môn 

nếu có thƣ mời 

      

14 Xây dựng môi trƣờng tâm lý và 

tinh thần làm việc hiệu quả, môi 

trƣờng văn hóa và hợp tác trong 

công việc 
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16. Ông/bà hãy cho biết những yếu tố nào dƣới đây ảnh hƣởng đến việc quản lý ĐNGV 

các trƣờng đại học địa phƣơng? 

16.1 Yếu tố chủ quan 

Yếu tố chủ quan Mức độ ảnh hƣởng 

Nhiều Ít Không 

Nhận thức của lãnh đạo về tầm quan trọng của GV    

Công tác ban hành và thực hiện các chủ trƣơng chính sách nhằm 

tạo môi trƣờng phát triển 

   

Động cơ phát triển tự thân của ĐNGV    

Trình độ, phẩm chất và năng lực của ĐNGV: 

- Phẩm chất chính trị  

   

- Phẩm chất nhà giáo    

- Trình độ chuyên môn    

- Năng lực sƣ phạm    

Khối lƣợng công việc giảng dạy trên lớp, công tác kiêm nhiệm     

Cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại đƣợc trang bị    

Đời sống vật chất, tinh thần, môi trƣờng làm việc của GV    

Độ tuổi trung bình của GV    

Yếu tố khác: (xin ghi rõ)…………… 

- 

   

 

16.2 Yếu tố khách quan 

Yếu tố khách quan 
Mức độ ảnh hƣởng 

Nhiều Ít Không 

Yêu cầu cao của nhà nƣớc về tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực 

của GV ĐHĐP 

   

Nhận thức của cấp lãnh đạo đối về vai trò, vị trí của trƣờng 

ĐHĐP đối với sự phát triển của địa phƣơng 

   

Sự quan tâm của lãnh đạo địa phƣơng về công tác phát triển đội 

ngũ nói chung, ĐNGV nói riêng 

   

Quy định về công tác tuyển dụng ĐNGV/quyền tự chủ của nhà 

trƣờng về phát triển ĐNGV 

   

Chính sách thu hút, đãi ngộ của UBND địa phƣơng 

- Chính sách về vật chất 
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Yếu tố khách quan 
Mức độ ảnh hƣởng 

Nhiều Ít Không 

- Chính sách động viên về tinh thần    

Điều kiện, môi trƣờng làm việc của ĐNGV 

- Làm việc ở các trƣờng ĐH lớn 

   

- Làm việc cùng với các nhà chuyên môn cao    

- Làm việc cùng các đồng nghiệp có học hàm, học vị thấp    

Độ tuổi trung bình của ĐNGV    

Tác động của nền kinh tế thị trƣờng    

Vai trò của các đoàn thể: đoàn thanh niên, công đoàn, Đảng    

Yếu tố khác: (xin ghi rõ)……………    

 

Xin trân trọng cảm ơn ông/bà.  
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Phụ lục 1.3 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

VỀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

 CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

(Dành cho Ban Giám hiệu và Chuyên gia) 

Để có những thông tin đầy đủ về thực tiễn quản lý, chúng tôi tiến hành trưng cầu ý 

kiến của ông bà về giải pháp quản lý ĐNGV viên các trường ĐHĐP trong bối cảnh hiện 

nay bằng cách phát phiếu thu thập ý kiến đánh giá khách quan về mức độ cần thiết và tính 

khả thi của các giải pháp mà đề tài nghiên cứu của luận án đã đề xuất. 

Xin ông/bà cho ý kiến đánh giá của mình đối với từng giải pháp cụ thể bằng cách 

đánh dấu X vào các ô tương ứng trong bảng dưới đ y. 

Kính mong ông/bà đọc kỹ các giải pháp và lựa chọn, đánh giá đúng theo suy nghĩ 

của mình về từng giải pháp.  

Xin ông/bà vui lòng ghi họ tên, học hàm, học vị và ký tên vào trong cuối phiếu này. 

TT Giải pháp 

Tính cần thiết Tính khả thi 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

1 Xây dựng chuẩn năng lực GV ĐHĐP 

.... 

      

2 Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách nhiệm 

cho các trƣờng ĐHĐP trong quản lý 

ĐNGV (giảng dạy, bồi dƣỡng, NCKH) 

... 

      

3 Hoàn thiện quy trình quy hoạch và 

tuyển dụng GV 

... 

      

4 Bối dƣỡng năng lực NCKH cho ĐNGV 

ĐHĐP 

... 

      

5 Đánh giá GV theo chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

.... 

      

6 Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với 

ĐNGV (Nhà trƣờng và chính quyền địa 

phƣơng) 

.... 
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TT Giải pháp 

Tính cần thiết Tính khả thi 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

7 Tổ chức phát triển ĐNGV giữa các 

trƣờng ĐHĐP 

… 

      

 

         Xin cảm ơn ông/bà!     Ngƣời đánh giá 

                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên, học hàm, học vị) 
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                                                                 Phụ lục 1.4 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

VỀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

 CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

(Dành cho lãnh đạo phòng, khoa, giảng viên) 

 

Để có những thông tin đầy đủ về thực tiễn quản lý, chúng tôi tiến hành trương cầu 

ý kiến của ông bà về giải pháp quản lý ĐNGV các trường ĐHĐP trong bối cảnh hiện nay 

bằng cách phát phiếu thu thập ý kiến đánh giá khách quan về mức đôi cần thiết và tính khả 

thi của các giải pháp mà đề tài nghiên cứu của luận án đã đề xuất. 

Xin ông/bà cho ý kiến đánh giá của mình đối với từng giải pháp cụ thể bằng cách 

đánh dấu X vào các ô tương ứng trong bảng dưới đ y. 

Kính mong ông/bà đọc kỹ các giải pháp và lựa chọn, đánh giá đúng theo suy nghĩ 

của mình về từng giải pháp. 

TT Giải pháp 

Tính cần thiết Tính khả thi 

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

1 Xây dựng chuẩn năng lực của GV 

ĐHĐP 

.... 

      

2 Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách 

nhiệm cho các trƣờng ĐHĐP trong 

quản lý ĐNGV (giảng dạy, bồi 

dƣỡng, NCKH) 

... 

      

3 Hoàn thiện quy trình quy hoạch 

và tuyển dụng GV 

... 

      

4 Bối dƣỡng năng lực NCKH cho 

ĐNGV ĐHĐP 

... 

      

5 Đánh giá GV theo chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

.... 
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TT Giải pháp 

Tính cần thiết Tính khả thi 

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Rất 

khả thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

6 Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối 

với ĐNGV (Nhà trƣờng và chính 

quyền địa phƣơng) 

.... 

      

7 Tổ chức phát triển ĐNGV giữa 

các trƣờng ĐHĐP 

… 

      

 

Nếu có thể, xin ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: 

Họ và tên ........................................................................................................  

Tuổi: ........................................ Năm vào ngành: ..........................................  

Chức vụ: .........................................................................................................  

Số năm công tác: ............................................................................................  

Nơi công tác: ..................................................................................................  

Xin cảm ơn ông/bà! 
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Phụ lục 1.5 

PHIẾU PHỎNG VẤN  

VỀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

 CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

(Dành cho Lãnh đạo và Chuyên gia) 

 

Để có thêm những đánh giá từ thực tiễn quản lý, phục vụ công tác nghiên cứu, xin 

Ông/Bà cho ý kiến của mình đối với giải pháp/biện pháp sau: 

(Xin Ông/Bà vui lòng ghi  học hàm, học vị và tên - đầy đủ hoặc viết tắt - vào cuối 

phiếu này) 

Tên giải pháp:  

Nội dung biện pháp: 

1.  .................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Ý kiến của Ông/Bà: (Xin Ông/Bà cho biết giải pháp/biện pháp trên có khả thi, cần 

thiết hay không? Vì sao?) 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

 

Xin cảm ơn ông/bà! 
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                                                               Phụ lục 1.6 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN VỀ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

(Dành cho giảng viên Trƣờng Đại học Hà Tĩnh) 

 

Trân trọng đề nghị Ông/Bà vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu X vào 

một trong những ô trống theo lựa chọn cá nhân của mình, hoặc viết câu trả lời phù hợp. 

Thông tin do Ông/Bà cung cấp chỉ được dùng vào mục đích nghiên cứu chuyên môn. 

 

1. Họ và tên (có thể không ghi):………………………………….. 

2. Sinh năm:…………………….Giới tính: Nam         Nữ   

3. Chuyên ngành :…………… 

4. Học hàm học vị 

Học hàm, học vị Có Không 

Cử nhân   

Học viên cao học   

Thạc sĩ   

Tiến sĩ   

Phó Giáo sƣ   

GS.TS   

GS.TSKH   

Khác: (ghi rõ)…………….. 

 

5. Nơi công tác hiện nay: Khoa………………………………………….. 

                                          Bộ môn………………………………………. 

 

6. Ông/bà hãy cho biết về năng lực NCKH của cá nhân tại thời điểm hiện tại nhƣ thế nào? 

 

Nội dung 
Mức độ đánh giá 

Kém TB Khá Tốt 

Thiết kế vấn đề nghiên cứu     

Xây dựng đề cƣơng nghiên cứu     

Lựa chọn và sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu     
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Nội dung 
Mức độ đánh giá 

Kém TB Khá Tốt 

Thu thập dữ liệu và xử lý thông tin     

Viết báo cáo, sáng kiến khoa học     

Viết bài báo có chỉ số khoa học ISSN/bài tham gia hội 

thảo khoa học chuyên ngành 

    

Tổ chức hoạt động NCKH cho sinh viên/hƣớng dẫn sinh 

viên NCKH 

    

 

Trân trọng cảm ơn ông/bà 
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PHỤ LỤC 2 

Phụ lục 2.1 

Thực trạng phẩm chất, chính trị, đạo đức của ĐNGV tham giảng dạy 

TT Phẩm chất 

Mức độ hiện có 

 
Thứ 

bậc 
Rất tốt Tốt Bình thƣờng Chƣa tốt 

SL % SL % SL % SL % 

1 Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt 73 21.7 262 77.7 2 0.6 0 0.00 3.21 1 

2 
Đánh giá công bằng và đúng năng lực của 

ngƣời học 
33 9.8 233 69.1 71 21.1 0 0.00 2.89 7 

3 
Tôn trọng nhân cách, bảo vệ các quyền, lợi ích 

chính đáng của ngƣời học và đồng nghiệp. 
42 12.5 239 70.9 56 16.6 0 0.00 2.96 6 

4 
Thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà 

trƣờng và của ngành 
47 14 283 84 7 2.0 0 0.00 3.12 3 

5 
Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong 

thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 
42 12.5 278 82.5 17 5.0 0 0.00 3.07 4 

6 
Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong 

NCKH 
36 10.7 259 76.9 38 11.3 4 1.19 2.97 5 

7 

Thực hiện những điều GV không đƣợc làm: 

(theo Luật Giáo dục 2012, Chƣơng VIII, 

Điều 58) 

55 16.3 276 81.9 6 1.8 0 0.00 3.15 2 

Trung bình  13.9  77.6  8.3  0.2 3.10  
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Phụ lục 2.2 

Thực trạng về kiến thức chuyên môn và kiến thức bổ trợ của ĐNGVĐHĐP 

TT Kiến thức 

Mức độ hiện có 

 
Thứ 

bậc 
Rất Tốt Tốt Trung bình Yếu kém 

SL % SL % SL % SL % 

1 Kiến thức chuyên sâu về các môn học chính 

của chuyên ngành giảng dạy 

31 9.2 285 84.6 21 6.2 0 0.00 3.03 1 

2 Kiến thức cơ bản của môn học có liên quan 

khác trong chuyên ngành đào tạo 

10 3 200 59.4 120 35.6 7 2.0 2.23 5 

3 Kiến thức về mục tiêu, kế hoạch, nội dung, 

chƣơng trình các môn học thuộc chuyên ngành 

đào tạo 

20 5.9 276 81.9 41 12.2 0 0.00 2.94 3 

4 Kiến thức về ngoại ngữ 6 1.8 75 22.3 149 44.2 107 31.8 1.74 7 

5 Kiến thức về tin học 11 3.3 127 37.7 114 33.8 85 25.2 2.01 6 

6 Kiến thức về chủ trƣơng, đƣờng lối chính sách 

của Nhà nƣớc, các quy định của ngành về công 

tác giáo dục 

53 15.7 238 70.6 46 13.7 0 0.00 3.02 2 

7 Kiến thức về hội nhập quốc tế trong tình hình 

hiện nay 

10 3.0 136 40.4 160 47.5 31 9.2 2.37 4 

Trung bình  5.9  56.7  27.6  9.8 2.42  
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Phụ lục 2.3 

Thực trạng về kỹ năng giảng dạy của ĐNGV ĐHĐP 

TT Kỹ năng 

Mức độ hiện có 

 
Thứ 

bậc 
Rất Tốt Tốt TB Yếu kém 

SL % SL % SL % SL % 

1 Quan sát ngƣời học và hành vi học tập 32 9.5 266 78.9 36 10.7 3 0.9 2.97 4 

2 Nắm bắt những đặc điểm tâm-sinh lí của SV 45 13.4 240 71.2 52 15.4 0 0.0 2.98 3 

3 Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm (NCKH sƣ phạm) 38 11.3 153 45.4 79 23.4 67 19.9 2.48 8 

4 Sử dụng giáo trình, khai thác học liệu 51 15.1 97 28.8 135 40.1 54 16.0 1,74 11 

5 Thiết kế hoạt động, phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học 45 13.4 250 74.2 42 12.5 0 0.00 3.01 1 

6 Thiết kế chƣơng trình, học liệu và phƣơng tiện e-learning 26 7.7 71 21.1 185 54.9 55 16.3 2.20 9 

7 Tạo môi trƣờng học tập (hoặc môi trƣờng hoạt động) cho 

sinh viên trong lớp 

34 10.1 102 30.3 169 50.2 32 9.5 1,92 10 

8 Giao tiếp và ứng xử trên lớp 60 17.8 163 48.4 77 22.9 37 11.0 2.73 7 

9 Hƣớng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hành vi học tập của 

sinh viên 

29 8.6 207 61.4 101 30 0 0.00 2.79 6 

10 Sử dụng các phƣơng tiện và công nghệ dạy học 30 8.9 82 24.3 172 51.0 53 15.7 1,73 12 

11 Thực hiện các biện pháp và kĩ thuật dạy học cụ thể 32 9.5 254 75.4 51 15.1 0 0.00 2.94 5 

12 Giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập 36 10.68 263 78.04 38 11.28 0 0.00 2.99 2 

Trung bình  11.3  53.1  28.1  7.5 2.48  
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Phụ lục 2.4 

Thực trạng về năng lực NCKH của ĐNGV ĐHĐP 

TT Năng lực 

Mức độ hiện có 

 
Thứ 

bậc Tốt Khá TB 
Yếu 

kém 
 

SL % SL % SL % SL %   

1 Thiết kế vấn đề nghiên cứu 11 3.3 102 30.3 162 48.1 57 16.9 2.17 7 

2 Xây dựng đề cƣơng nghiên cứu 28 8.3 155 46 101 30.0 53 15.7 2.37 3 

3 
Lựa chọn và sử dụng các phƣơng pháp nghiên 

cứu 
18 5.3 227 67.4 92 27.3 0 0.00 2.68 1 

4 Thu thập dữ liệu và xử lý thông tin 20 5.9 129 38.3 112 33.2 76 22.6 2.28 5 

5 Viết báo cáo, sáng kiến khoa học 15 4.5 114 33.8 141 41.8 67 19.9 2.03 6 

6 
Viết bài báo có chỉ số khoa học ISSN/bài 

tham gia hội thảo khoa học chuyên ngành 
15 4.5 51 15.1 146 43.3 125 37.1 1.74 10 

7 
Tổ chức hoạt động NCKH cho sinh 

viên/hƣớng dẫn sinh viên NCKH 
27 8.0 183 54.3 106 31.5 21 6.2 2.64 2 

8 Hƣớng dẫn học viên cao học 11 3.3 138 41.0 169 50.2 19 5.6 2.32 4 

9 Chủ biên giáo trình hoặc đồng chủ biên 11 3.3 102 30.3 217 64.4 9 2.7 2.06 8 

10 Biên soạn giáo trình 12 3.6 83 24.6 155 46.0 87 25.8 2.06 8 

Trung bình  5.0  38.1  41.6  15.3 2.22  
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Phụ lục 2.5 

Thực trạng về năng lực quản lý và phục vụ cộng đồng của ĐNGV ĐHĐP 

TT Năng lực 

Mức độ hiện có 

 
Thứ 

bậc 
Tốt Khá TB Yếu kém 

SL % SL % SL % SL % 

1 Năng lực tham gia quản lý khoa/tổ bộ môn 31 9.2 221 65.6 82 24.3 3 0.9 2.83 2 

2 Năng lực quản lý sinh viên, cố vấn học tập 29 8.6 241 71.5 65 19.3 2 0.6 2.88 1 

3 
Năng lực triển khai áp dụng kết quả nghiên 

cứu vào thực tiễn giảng dạy 
17 5.0 104 30.9 115 34.1 101 30.0 2.11 4 

4 
Năng lực phổ biến kiến thức khoa học, công 

nghệ cho cộng đồng 
17 5.0 115 34.1 127 37.7 78 23.2 2.21 3 

Trung bình  7.0  50.5  28.9  13.6 2.5  
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Phụ lục 2.6 

Đánh giá công tác xây dựng quy hoạch ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp xây dựng quy hoạch 

Mức độ thực hiên 

 
Thứ 

bậc 
Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Không 

SL % SL % SL % 

1 Đánh giá thực trạng số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng GV 97 70.3 41 29.7 0 0.00 2.70 1 

2 
Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV (đảm bảo 

số lƣợng, tỉ lệ GV/học sinh, giới tính…) 
74 53.6 64 46.4 0 0.00 2.54 3 

3 
Phân tích và thiết kế công việc của GV dựa trên năng 

lực hiện tại 
79 57.3 54 39.1 5 3.6 2.54 3 

4 
Mô tả đƣợc khung năng lực, cơ cấu và vị trí công việc 

của từng GV 
51 37.0 76 55.0 11 8.0 2.29 6 

5 Xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch 52 37.7 78 56.5 8 5.8 2.32 5 

6 Đánh giá kết quả việc thực hiện kết hoạch 82 59.4 54 39.1 2 1.5 2.58 2 

Trung bình  52.5  44.3  3.1 2.49  
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Phụ lục 2.7 

Đánh giá công tác xây dựng quy hoạch ĐNGV của đơn vị hiện nay 

 

TT Biện pháp xây dựng quy hoạch 

Kết quả thực hiện 

Tốt Bình thƣờng Kém 
 

 

Thứ bậc 

SL % SL % SL % 

1 
Đánh giá thực trạng số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng 

GV 
85 61.6 53 38.4 0 0.0 2.62 1 

2 
Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV (đảm 

bảo số lƣợng, tỉ lệ GV/học sinh, giới tính…) 
54 39.1 84 60.9 0 0.0 2.39 4 

3 
Phân tích và thiết kế công việc của GV dựa trên 

năng lực hiện tại 
53 38.4 84 60.9 1 0.7 2.38 5 

4 
Mô tả đƣợc khung năng lực, cơ cấu và vị trí công 

việc của từng GV 
46 33.3 61 44.2 31 22.5 2.11 6 

5 Xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch 72 52.2 58 42.0 8 5.8 2.46 2 

6 Đánh giá kết quả việc thực hiện kết hoạch 61 44.2 72 52.2 5 3.6 2.41 3 

Trung bình  44.8  49.8  5.4 2.39  
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Phụ lục 2.8 

Đánh giá công tác tuyển dụng ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp tuyển dụng 
Mức độ  thực hiên 

 Thứ bậc Thƣờng xuyen Thỉnh thoảng Không 

  SL % SL % SL % 

1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng khoa học 88 63.8 47 34.1 3 2.1 2.62 2 

2 Xây dựng tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, công khai 94 68.1 38 27.5 6 4.4 2.64 1 

3 Quy trình tuyển chọn, tuyển dụng khoa học 80 58 50 36.2 8 5.8 2.52 5 

4 Thực hiện rõ ràng phân cấp trong tuyển dụng 61 44 51 37 30 22 2.28 9 

5 Tiêu chí tuyển chọn hƣớng đến khung năng lực của GV 

(tuyển chọn đúng ngƣời, đúng việc) 

53 38 56 41 29 21 2.17 10 

6 Số lƣợng/cơ cấu GV đƣợc tuyển dụng đƣợc xác định 

theo quy hoạch 

38 28 44 32 56 41 1.87 11 

7 Xác định khung năng lực cho vị trí cần tuyển dụng  82 59.4 48 34.8 8 5.8 2.54 4 

8 Thực hiện quy trình tuyển dụng nhƣ đã xây dựng 80 58 50 36.2 8 5.8 2.52 5 

9 Thông tin tuyển dụng công khai 93 67.4 37 26.8 8 5.8 2.62 2 

10 Sử dụng các kỹ thuật khác nhau để tuyển dụng (vấn đáp, 

trắc nghiệm, tự luận, thuyết trình, dạy…) 

83 60.1 33 23.9 22 16 2.44 8 

11 Tạo đƣợc nguồn tuyển dụng thông qua các cơ sở đào tạo 25 18 51 37 62 45 1.73 13 

12 Thu hút GV giỏi từ các cơ sở đào tạo khác 26 19 52 38 60 43 1.75 12 

13 Giám sát công tác tuyển dụng đúng quy trình, quy định 85 61.6 34 24.6 19 13.8 2.48 7 

Trung bình  54.6  34.2  11.2 2.32  
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Phụ lục 2.9 

Đánh giá công tác tuyển dụng ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp tuyển dụng 

Kết quả thực hiện 

 
Thứ 

bậc 
Tốt Bình thƣờng Kém 

SL % SL % SL % 

1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng khoa học 79 57.3 56 40.6 3 2.1 2.55 1 

2 Xây dựng tiêu chí tuyển dụng rõ ràng, công khai 77 55.8 55 39.9 6 4.3 2.51 3 

3 Quy trình tuyển chọn, tuyển dụng khoa học 73 52.9 55 39.9 10 7.2 2.46 5 

4 Thực hiện rõ ràng phân cấp trong tuyển dụng 60 43.5 58 42.03 20 14.49 2.29 8 

5 Tiêu chí tuyển chọn hƣớng đến khung năng lực của GV 

(tuyển chọn đúng ngƣời, đúng việc) 

63 45.65 65 47.10 10 7.25 2.28 9 

6 Số lƣợng/cơ cấu GV đƣợc tuyển dụng đƣợc xác định theo 

quy hoạch 

63 45.65 65 47.10 10 7.25 1.68 11 

7 Xác định khung năng lực cho vị trí cần tuyển dụng  51 36.96 75 54.35 12 8.70 2.28 9 

8 Thực hiện quy trình tuyển dụng nhƣ đã xây dựng 75 54.35 55 39.86 8 5.80 2.49 4 

9 Thông tin tuyển dụng công khai 85 61.59 43 31.16 10 7.25 2.54 2 

10 Sử dụng các kỹ thuật khác nhau để tuyển dụng (vấn đáp, 

trắc nghiệm, tự luận, thuyết trình, dạy…) 

66 47.83 56 40.58 16 11.59 2.36 7 

11 Tạo đƣợc nguồn tuyển dụng thông qua các cơ sở đào tạo 15 10.87 62 44.93 61 44.20 1.67 13 

12 Thu hút GV giỏi từ các cơ sở đào tạo khác 29 21.4 49 36.4 61 44.20 1.78 12 

13 Giám sát công tác tuyển dụng đúng quy trình, quy định 74 53.62 43 31.16 21 15.22 2.38 6 

Trung bình  45.8  41.9  12.3 2.18  
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Phụ lục 2.10 

Đánh giá công tác sử dụng ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp sử dụng 

Mức độ thực hiện 

 
Thứ 

bậc 
Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Không 

SL % SL % SL % 

1 Có kế hoạch phân bổ và sử dụng GV phù hợp 101 73 37 27 0 0.00 2.73 1 

2 
Phân bổ và sử dụng GV đảm bảo sự phù hợp giữa năng lực và 

vị trí công việc 
89 64 46 33 3 2 2.62 3 

3 Phân công nhiệm vụ đúng ngƣời, đúng việc, đúng vị trí 86 62 47 34 5 4 2.59 4 

4 Phát hiện GV giỏi giao việc để phát triển năng lực  66 48 64 46 8 6 2.42 7 

5 Bổ nhiệm GV giỏi có năng lực vào vị trí quản lý chủ chốt 80 58 55 40 3 2 2.56 6 

6 
Thực hiện đúng quy định về giao việc, đánh giá GV theo 

nhiệm vụ GV 
93 67 45 33 0 0 2.67 2 

7 
Thực hiện điều động, luân chuyển (vị trí quản lý, giảng 

dạy…) đối với GV 
49 36 70 51 19 14 2.22 8 

8 
Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo GV thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ  
78 57 60 43 0 0 2.57 5 

Trung bình  58  38  3 2.55  
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Phụ lục 2.11 

Đánh giá công tác sử dụng ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp sử dụng 

Kết quả thực hiện 

Tốt Bình thƣờng Kém 

 
Thứ 

bậc 
SL % SL % SL % 

1 Có kế hoạch phân bổ và sử dụng GV phù hợp 85 62 53 38 0 0 2.62 1 

2 
Phân bổ và sử dụng GV đảm bảo sự phù hợp giữa năng 

lực và vị trí công việc 
79 57 56 41 3 2 2.55 3 

3 Phân công nhiệm vụ đúng ngƣời, đúng việc, đúng vị trí 74 54 58 42 6 4 2.49 4 

4 Phát hiện GV giỏi giao việc để phát triển năng lực  51 37 77 56 10 7 2.30 8 

5 Bổ nhiệm GV giỏi có năng lực vào vị trí quản lý chủ chốt 62 45 70 51 6 4 2.41 7 

6 
Thực hiện đúng quy định về giao việc, đánh giá GV theo 

nhiệm vụ GV 
86 62 50 36 2 1 2.61 2 

7 
Thực hiện điều động, luân chuyển (vị trí quản lý, giảng 

dạy…) đối với GV 
69 50 58 42 11 8 2.42 6 

8 
Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo GV thực 

hiện đúng chức năng, nhiệm vụ  
73 53 59 43 6 4 2.49 5 

Trung bình  52  44  4 2.48  
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Phụ lục 2.12 

Đánh giá công tác đào tạo và bồi dƣỡng ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng 

Mức độ thực hiên 

 
Thứ 

bậc 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không 

SL % SL % SL % 

1 Xây dựng và công khai kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng GV 98 71 38 28 2 1 2.70 2 

2 Xác đinh rõ mục tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng GV 90 65 44 32 4 3 2.62 3 

3 Thực hiện đào tạo, bồi dƣỡng GV đúng kế hoạch đề ra 82 59 47 34 9 7 2.53 5 

4 
Liên kết với các trƣờng ĐH lớn đào tạo tại chỗ để nâng cao trình độ, năng 

lực cho ĐNGV 
52 38 65 47 21 15 2.22 12 

5 Gửi GV đi đào tạo sau ĐH bằng ngân sách của địa phƣơng, trƣờng 87 63 36 0.26 15 11 2.52 6 

6 Gửi GV đi đào tạo nƣớc ngoài bằng ngân sách của địa phƣơng, trƣờng 39 28 51 37 48 35 1.93 16 

7 Tổ chức cho GV dự giờ, thao giảng học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp 97 70 41 30 0  0 2.70 1 

8 Tổ chức các hội thảo chuyên môn, hội thảo khoa học cho GV 81 59 57 41 0 0 2.59 4 

9 Tổ chức cho GV tham gia các hội thảo trong nƣớc bằng ngân sách 72 52 33 24 33 24 2.28 11 

10 Tổ chức cho GV tham gia các hội thảo quốc tế  bằng ngân sách 40 29 35 25 63 46 1.83 17 

11 
Tổ chức cho GV tham gia làm đề tài NCKH, viết giáo trình, sách chuyên 

khảo 
96 70 26 19 6 4 2.51 7 

12 Bồi dƣỡng ĐNGV đầu đàn theo từng chuyên ngành hẹp 43 31 59 43 36 26 2.05 15 

13 
Mời thính giảng các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, các GV đã về 

hƣu tham gia giảng dạy, hƣớng dẫn GV trẻ 
35 25 31 22 72 52 1.73 18 
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TT Biện pháp tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng 

Mức độ thực hiên 

 
Thứ 

bậc 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Không 

SL % SL % SL % 

14 
Thực hiện liên kết ĐNGV cùng bộ môn, chuyên ngành với các trƣờng 

ĐHĐP 
35 0.25 26 19 77 56 1.70 19 

15 Bồi dƣỡng về phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại 65 47 70 51 3 2 2.45 9 

16 Bồi dƣỡng về phƣơng pháp NCKH 58 42 68 49 12 9 2.33 10 

17 Bồi dƣỡng kỹ năng hƣớng dẫn nghề nghiệp 51 37 63 46 24 17 2.20 13 

18 Bồi dƣỡng phát triển nghề nghiệp 49 36 62 45 27 20 2.16 14 

19 Giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại GV 66 48 69 50 3 2 2.46 8 

Trung bình  47  35  17 2.29  
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Phụ lục 2.13 

Đánh giá công tác đào tạo và bồi dƣỡng ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng 

Kết quả thực hiện 

X  

 

Thứ 

bậc 
Tốt 

Bình 

thƣờng 
Kém 

SL % SL % SL % 

1 Xây dựng và công khai kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng GV 74 54 46 33 18 13 2.41 6 

2 Xác đinh rõ mục tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng GV 78 57 41 30 19 14 2.43 5 

3 Thực hiện đào tạo, bồi dƣỡng GV đúng kế hoạch đề ra 54 39 62 45 22 16 2.23 12 

4 
Liên kết với các trƣờng ĐH lớn đào tạo tại chỗ để nâng cao trình 

độ, năng lực cho ĐNGV 
41 30 67 49 30 22 2.08 14 

5 Gửi GV đi đào tạo sau ĐH bằng ngân sách của địa phƣơng, trƣờng 77 56 46 33 15 11 2.45 4 

6 
Gửi GV đi đào tạo nƣớc ngoài bằng ngân sách của địa phƣơng, 

trƣờng 
51 37 42 30 45 33 2.04 16 

7 
Tổ chức cho GV dự giờ, thao giảng học tập kinh nghiệm của 

đồng nghiệp 
80 58 58 42 0 00 2.58 2 

8 Tổ chức các hội thảo chuyên môn, hội thảo khoa học cho GV 81 59 57 0.41 0 00 2.59 1 

9 
Tổ chức cho GV tham gia các hội thảo trong nƣớc bằng ngân 

sách 
68 49 37 27 33 24 2.25 10 

10 Tổ chức cho GV tham gia các hội thảo quốc tế  bằng ngân sách 61 44 20 14 57 41 2.03 17 

11 
Tổ chức cho GV tham gia làm đề tài NCKH, viết giáo trình, sách 

chuyên khảo 
79 57 53 38 6 4 2.53 3 
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TT Biện pháp tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng 

Kết quả thực hiện 

X  

 

Thứ 

bậc 
Tốt 

Bình 

thƣờng 
Kém 

SL % SL % SL % 

12 Bồi dƣỡng ĐNGV đầu đàn theo từng chuyên ngành hẹp 41 30 58 42 39 28 2.01 18 

13 
Mời thính giảng các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, các 

GV đã về hƣu tham gia giảng dạy, hƣớng dẫn GV trẻ 
50 36 45 33 43 31 2.05 15 

14 
Thực hiện liên kết ĐNGV cùng bộ môn, chuyên ngành với các 

trƣờng ĐHĐP 
40 29 47 34 51 37 1.92 19 

15 Bồi dƣỡng về phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại 58 42 71 51 9 7 2.36 7 

16 Bồi dƣỡng về phƣơng pháp NCKH 60 43 63 46 15 11 2.33 8 

17 Bồi dƣỡng kỹ năng hƣớng dẫn nghề nghiệp 51 37 69 50 18 13 2.24 11 

18 Bồi dƣỡng phát triển nghề nghiệp 47 34 85 62 6 4 2.30 9 

19 Giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại GV 52 38 50 36 36 26 2.12 13 

Trung bình  44  39  18 2.26  
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Phụ lục 2.14 

Đánh giá công tác đánh giá ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp đánh giá 

Mức độ/kết quả thực hiên 

 
Thứ 

bậc 
Thƣờng xuyen 

Thỉnh 

thoảng 
Không 

SL % SL % SL % 

1 Đánh giá đảm bảo nguyên tắc thúc đẩy hoạt động quản lý GV tốt hơn 85 62 53 38 0 00 2.62 2 

2 Xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu chí đánh giá theo vị trí việc làm 

của GV 

71 51 55 40 12 9 2.43 6 

3 Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá 80 58 55 40 3 2 2.56 3 

4 Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để đánh giá GV 71 51 65 47 2 1 2.50 5 

5 Sử dụng kết quả đánh giá trong phân loại GV 88 64 36 26 14 10 2.54 4 

6 Đánh giá, tổng kết việc thực hiện công tác quản lý GV theo kế hoạch, 

quy hoạch 

41 30 74 54 23 17 2.13 12 

7 Nhà trƣờng xem xét và điều chỉnh đánh giá cho phù hơp với từng giai 

đoạn khác nhau 

64 46 62 45 12 9 2.38 8 

8 Đánh giá việc thực hiện theo nguyên tắc công bằng và mở 71 51 38 28 29 21 2.30 10 

9 Xây dựng công bố tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá GV 78 57 41 30 19 14 2.43 6 

10 Huy động nhiều lực lƣợng tham gia đánh giá 50 36 67 49 21 15 2.21 11 

11 Đánh giá, xếp loại GV theo định kỳ 135 98 3 2 0 0 2.98 1 

12 Đánh giá xếp loại theo hƣớng khích lệ GV 58 42 68 49 12 9 2.33 9 

Trung bình  54  37  9 2.45  

 



 

 

218 

Phụ lục 2.15 

Đánh giá công tác đánh giá ĐNGV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp đánh giá 

Kết quả thực hiện 

Tốt Bình thƣờng Kém 
X  

 

Thứ 

bậc 
SL % SL % SL % 

1 Đánh giá đảm bảo nguyên tắc thúc đẩy hoạt động quản lý GV tốt hơn 76 55 62 45 0 0 2.55 2 

2 Xây dựng và thực hiện hệ thống tiêu chí đánh giá theo vị trí việc làm của GV 60 43 72 52 6 4 2.39 6 

3 Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá 72 52 60 43 6 4 2.48 3 

4 Sử dụng các nguồn thông tin khác nhau để đánh giá GV 69 50 60 43 9 7 2.43 4 

5 Sử dụng kết quả đánh giá trong phân loại GV 62 45 68 49 8 6 2.39 6 

6 Đánh giá, tổng kết việc thực hiện công tác quản lý GV theo kế hoạch, quy 

hoạch 

48 35 84 61 6 4 2.30 9 

7 Nhà trƣờng xem xét và điều chỉnh đánh giá cho phù hơp với từng giai đoạn 

khác nhau 

41 30 82 59 15 11 2.19 11 

8 Đánh giá việc thực hiện theo nguyên tắc công bằng và mở 60 43 56 41 22 16 2.28 10 

9 Xây dựng công bố tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá GV 70 51 55 40 13 9 2.41 5 

10 Huy động nhiều lực lƣợng tham gia đánh giá 44 32 71 51 23 17 2.15 12 

11 Đánh giá, xếp loại GV theo định kỳ 97 70 29 21 12 9 2.62 1 

12 Đánh giá xếp loại theo hƣớng khích lệ GV 53 38 76 55 9 7 2.32 8 

Trung bình  45  47  8 2.38  
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Phụ lục 2.16 

Đánh giá công tác thực hiện chế độ chính sách tạo động lực phát triển GV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp thực hiện 

Mức độ 

 

X  

Thứ 

bậc 
Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Không 

SL % SL % SL % 

1 Đảm bảo các chế độ lƣơng, phụ cấp,…  129 93 6 4 3 2 2.91 2 

2 Thực hiện chính sách đảm bảo thu hút và duy trì ĐNGV giỏi 77   56 55 40 6 4 2.51 6 

3 Tạo môi trƣờng tốt cho GV giảng dạy và NCKH 62 45 52 38 24 17 2.28 12 

4 
Có chính sách khuyến khích GV nâng cao trình độ chuyên 

môn và NCKH (kinh phí, thời gian…) 
70 51 61 44 7 5 2.46 9 

5 
Có chính sách ƣu đãi với GV có năng lực, có thành tích cao 

trong giảng dạy và NCKH 
68 49 61 44 9 7 2.43 10 

6 Tạo điều kiện cho GV đi học, tự bồi dƣỡng 105 76 28 20 5 4 2.72 3 

7 Sử dụng GV, cán bộ đúng vị trí và năng lực 60 43 54 39 24 17 2.26 13 

8 Chuyển đổi công việc của GV theo nhu cầu 32 23 74 54 32 23 2.00 14 

9 Có chính sách khen thƣởng phù hợp, kịp thời và công bằng 81 59 53 38 4 3 2.56 5 

10 GV giỏi đƣợc ƣu tiên đào tạo, bồi dƣỡng 58 42 66 48 4 3 2.25 11 

11 GV có năng lực quản lý đƣợc đề bạt vào bộ máy quản lý 72 52 63 46 3 2 2.50 7 

12 GV đƣợc tăng lƣơng sớm khi có thành tích xuất sắc 133 96 2 1 3 2 2.94 1 

13 
GV đƣợc tham gia các lớp tập huấn, hội thảo có liên quan đến 

chuyên môn nếu có thƣ mời 
93 67 41 30 4 3 2.64 4 

14 
Xây dựng môi trƣờng tâm lý và tinh thần làm việc hiệu quả, 

môi trƣờng văn hóa và hợp tác trong công việc 
72 52 60 43 6 4 2.48 8 

Trung bình  60  35  5 2.50  
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Phụ lục 2.17 

Đánh giá công tác thực hiện chế độ chính sách tạo động lực phát triển GV của đơn vị hiện nay 

TT Biện pháp thực hiện 

Kết quả thực hiện 

Tốt Bình thƣờng Kém 
 

X  

 

Thứ 

bậc 
SL % SL % SL % 

1 Đảm bảo các chế độ lƣơng, phụ cấp,…  93 67 38 28 7 5 2.62 3 

2 Thực hiện chính sách đảm bảo thu hút và duy trì ĐNGV giỏi 62 45 70 51 6 4 2.41 8 

3 Tạo môi trƣờng tốt cho GV giảng dạy và NCKH 35 25 58 42 45 33 1.93 14 

4 Có chính sách khuyến khích GV nâng cao trình độ chuyên môn 

và NCKH (kinh phí, thời gian…) 

52 38 65 47 21 15 2.22 11 

5 Có chính sách ƣu đãi với GV có năng lực, có thành tích cao trong 

giảng dạy và NCKH 

49 36 80 58 9 7 2.29 9 

6 Tạo điều kiện cho GV đi học, tự bồi dƣỡng 90 65 43 31 5 4 2.62 4 

7 Sử dụng GV, cán bộ đúng vị trí và năng lực 50 36 59 43 29 21 2.15 12 

8 Chuyển đổi công việc của GV theo nhu cầu 21 15 94 68 23 17 1.99 13 

9 Có chính sách khen thƣởng phù hợp, kịp thời và công bằng 77 56 55 40 6 4 2.51 5 

10 GV giỏi đƣợc ƣu tiên đào tạo, bồi dƣỡng 55 40 68 49 15 11 2.29 9 

11 GV có năng lực quản lý đƣợc đề bạt vào bộ máy quản lý 71 51 64 46 3 2 2.49 6 

12 GV đƣợc tăng lƣơng sớm khi có thành tích xuất sắc 110 80 12 9 16 12 2.68 2 

13 GV đƣợc tham gia các lớp tập huấn, hội thảo có liên quan đến 

chuyên môn nếu có thƣ mời 

118 86 16 12 4 3 2.83 1 

14 Xây dựng môi trƣờng tâm lý và tinh thần làm việc hiệu quả, môi 

trƣờng văn hóa và hợp tác trong công việc 

68 49 66 48 4 3 2.46 7 

Trung bình  0.54  0.41  0.06 2.39  
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Phụ lục 2.18 

Kết quả khảo nghiệm về nhận thức tính cần thiết của biện pháp quản lý ĐNGV các trƣờng ĐHĐP trong bối cảnh hiện nay 

 

TT Biện pháp quản lý 

Mức độ 

 
Thứ 

bậc 
Rất cần thiết Cần thiết 

Không cần 

thiết 

SL % SL % SL % 

1 Xây dựng chuẩn năng lực của GVĐHĐP 89 65.9 46 34.1 0 0 2.66 5 

2 Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách nhiệm cho các 

trƣờng ĐHĐP trong quản lý ĐNGV 

94 69.6 41 30.4 0 0 2.70 2 

3 Hoàn thiện quy trình quy hoạch và tuyển dụng GV 93 68.9 41 31.1 0 0 2.69 3 

4 Tổ chức bồi dƣỡng năng lực nghiên cứu khoa học 

cho ĐNGV ĐHĐP 

92 68.1 41 30.4 2 1.5 2.67 4 

5 Đánh giá GV theo chuẩn chức danh nghề nghiệp 

GV ĐH 

92 68.1 40 29.6 3 2.2 2.66 5 

6 Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV 

(Nhà trƣờng và chính quyền địa phƣơng) 

96 71.1 39 28.9 0 0 2.71 1 

7 Tổ chức phát triển ĐNGV giữa các trƣờng ĐHĐP 88 65.2 44 32.6 3 2.2 2.63 7 

Trung bình  68.2  31.1  0.7 2.67  
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Phụ lục 2.19 

Kết quả khảo nghiệm về nhận thức tính khả thi của biện pháp quản lí ĐNGV các trƣờng ĐHĐP 

TT Biện pháp quản lý  

Mức độ 

 
Thứ 

bậc 

Rất 

khả thi 
Khả thi Không 

SL % SL % SL % 

1 Xây dựng chuẩn năng lực của GV ĐHĐP 84 62.2 47 34.8 4 3.0 2.59 4 

2 
Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách nhiệm cho các trƣờng 

ĐHĐP trong quản lý ĐNGV 
85 63 48 35.6 2 1.5 

2.61 
3 

3 Hoàn thiện quy trình quy hoạch và tuyển dụng GV 81 60 51 37.8 3 2.2 2.58 5 

4 
Tổ chức bồi dƣỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội 

ngũ giảng viên ĐHĐP 
90 67.7 41 30.4 3 2.2 

2.63 
1 

5 Đánh giá GV theo chuẩn chức danh nghề nghiệp GV ĐH 79 58.5 50 37.0 6 4.4 2.54 6 

6 
Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà trƣờng 

và chính quyền địa phƣơng) 
89 66 42 31.1 4 3.0 

2.63 
1 

7 Tổ chức phát triển ĐNGV giữa các trƣờng ĐHĐP 75 55.6 52 38.5 8 5.9 2.51 7 

Trung bình  61.7  35.0  3.3 2.58  
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Phụ lục 2.20 

Mối quan hệ giữa tính cần thiết 

và khả thi của biện pháp quản lý ĐNGV các trƣờng ĐHĐP 

Biện pháp quản lý 

Cần thiết Khả thi  

 
Thứ 

bậc  
Thứ 

bậc 

Xây dựng chuẩn năng lực của GV ĐHĐP 2.66 5 2.59 4 2.62 

Xây dựng môi trƣờng tự chịu trách nhiệm cho các 

trƣờng ĐHĐP trong quản lý ĐNGV 

2.70 2 2.61 
3 

2.66 

Hoàn thiện quy trình quy hoạch và tuyển dụng GV 2.69 3 2.58 5 2.63 

Tổ chức bồi dƣỡng năng lực nghiên cứu khoa học 

cho ĐNGV trƣờng ĐHĐP 

2.67 4 2.63 
2 

2.64 

Đánh giá GV theo chuẩn chức danh nghề nghiệp 

GV ĐH 

2.66 5 2.54 
6 

2.63 

Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà 

trƣờng và chính quyền địa phƣơng) 

2.71 1 2.63 
1 

2.67 

Tổ chức phát triển ĐNGV giữa các trƣờng ĐHĐP 2.63 7 2.51 7 2.57 
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Phụ lục 2.21 

Năng lực NCKH của GV trƣớc thử nghiệm 

TT 
Năng 

lực 

Mức độ hiện có 

 
Thứ 

bậc Tốt Khá TB 
Yếu 

kém 
 

SL % SL % SL % SL %   

1 (1) 6 7.3 17 26.8 21 25.6 38 46.3 1.89 4 

2 (2) 4 4.9 22 26.9 19 23.2 37 45.1 1.91 3 

3 (3) 8 9.8 26 31.7 33 40.2 15 18.3 2.33 1 

4 (4) 3 3.7 14 17.1 32 39.0 33 40.2 1.84 5 

5 (5) 6 7.3 9 11.0 25 30.5 42 51.2 1.74 6 

6 (6) 5 6.1 12 14.6 18 21.9 47 57.3 1.70 7 

7 (7) 7 17.1 20 21.4 21 25.6 27 33.0 2.26 2 

Trung bình         1.95  

 

Năng lực NCKH của GV sau thử nghiệm 

TT 
Năng 

lực 

Mức độ hiện có 

 
Thứ 

bậc Tốt Khá TB 
Yếu 

kém 
 

SL % SL % SL % SL %   

1 (1) 15 18.3 36 43.9 19 23.8 12 14.7 2.66 4 

2 (2) 18 22.0 30 36.6 24 29.3 10 12.2 2.68 3 

3 (3) 29 35.7 31 37.8 19 23.2 3 3.7 3.05 1 

4 (4) 18 22 25 30.5 30 36.5 9 11.0 2.63 5 

5 (5) 17 20.8 28 34.2 22 26.8 15 13.8 2.57 7 

6 (6) 20 24.4 27 32.9 19 23.2 16 19.5 2.62 6 

7 (7) 28 34.1 34 41.5 13 15.9 7 8.5 3.01 2 

Trung bình         2.75  

 


