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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Quan điểm “giáo dục đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, nhà nước 

và toàn dân”, toàn xã hội, từ Trung ương đến địa phương đều tham gia 

vào quá trình giáo dục với mục đích tạo ra một xã hội học tập, tạo điều 

kiện để mọi người dân, đặc biệt là những người dân ở các vùng miền núi, 

các địa phương được quyền học tập. Đó cũng là một trong những lí do để 

các trường CĐ cộng đồng, CĐ địa phương và sau đó là các trường ĐHĐP 

được thành lập khắp trên địa bàn toàn quốc. 

Phát triển ĐNGV không chỉ là trách nhiệm của các trường ĐHĐP 

mà còn là của UBND các tỉnh, thành phố chủ quản và các sở, ban ngành 

liên quan. Trong bối cảnh đó và thực trạng ĐNGV ĐHĐP hiện nay, việc 

nghiên cứu để tìm ra các giải pháp “Quản lí đội ngũ giảng viên các trường 

đại học địa phương trong bối cảnh hiện nay” nhằm quản lí tốt ĐNGV đáp 

ứng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ được giao là hết sức cần thiết.  

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 trường ĐHĐP Việt Nam, Luận 

án đề xuất các giải pháp quản lí ĐNGV trong các trường ĐHĐP ở Việt 

Nam trong bối cảnh hiện nay. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu 

Quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP ở Việt Nam. 

4. Giả thuyết khoa học 

Công tác quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP đứng trước bối cảnh 

đổi mới giáo dục hiện nay còn bộc lộ những bất cập, hạn chế trong tuyển 

dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá GV và tạo động lực phát triển 

ĐNGV. Nếu có những giải pháp quản lí ĐNGV ở các trường ĐHĐP phù 

hợp với bối cảnh đổi mới GDĐH và bối cảnh ĐP hiện nay thì sẽ nâng cao 

được chất lượng ĐNGV ĐHĐP, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo trong 

các trường 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.  
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- Đánh giá thực trạng ĐNGV trong các trường ĐHĐP Việt Nam 

hiện nay. 

- Đánh giá thực trạng quản lí ĐNGV trong các trường ĐHĐP Việt 

Nam hiện nay; khái quát những bài học kinh nghiệm về quản lí ĐNGV, 

các yếu tố ảnh hưởng, đánh giá mặt mạnh, yếu, thời cơ, thách thức. 

- Đề xuất giải pháp quản lí ĐNGV trong các trường 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 trường 

ĐHĐP ở Việt Nam theo tiếp cận quản lí NNL.  

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi địa bàn nghiên cứu, khảo sát: Giới hạn trong 7 trường 

ĐHĐP  gồm: Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa), Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), Bạc 

Liêu (Tỉnh Bạc Liêu), Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), Quảng Nam (tỉnh 

Quảng Nam), Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình), Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). 

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

- Địa bàn thử nghiệm: Trường ĐH Hà Tĩnh.  

6. Phƣơng pháp nghiên cứu, tiếp cận 

- Phân tích, tổng hợp, so sánh đối chiều các tài liệu. 

- Điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn trực tiếp;  Nghiên cứu điển 

hình; Nghiên cứu hiện vật; Tổng kết kinh nghiệm, quan sát, thử nghiệm... 

- 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 dưỡng GV, đặc biệt là về 

chính sách tạo động lực phát triển liên quan đến học tập nâng cao trình 

độ, tạo môi trường tốt cho GV giảng dạy và NCKH làm ảnh hưởng đến 

chất lượng ĐNGV và chất lượng đào tạo của trường ĐH. 

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

cứ vào nhiệm vụ của người GV trường ĐHĐP có thể đề xuất được 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 trường ĐHĐP là giải pháp thiết yếu để quản lí 

ĐNGV các trường ĐHĐP. 
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7.4. Các giải pháp quản lí ĐNGV theo tiếp cận quản lí NNL nếu 

được áp dụng sẽ khắc phục được các hạn chế, bất cập và nâng cao chất 

lượng ĐNGV.  

8. Đóng góp mới của Luận án 

- Hệ thống hóa lí luận về quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP theo 

tiếp cận quản lí 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 trường 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 lượng ĐNGV ĐHĐP. 

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 

- Về đội ngũ giảng viên đại học 

Qua các công trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu trong và ngoài 

nước đều khẳng định vai trò quan trọng của GV trong trường ĐH. Nhiều 

công trình của các tác giả nước ngoài đã đưa ra một hệ thống chi tiết các 

nội dung liên quan đến chất lượng GV, các tiêu chuẩn, tiêu chí về năng 

lực, phẩm chất của một GV giỏi, về những yêu cầu mà một người GV thế 

hệ mới cần phải làm trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các 

chính sách ưu đãi, phát triển chuyên môn...; chính sách, kinh nghiệm của 

các nước trong phát triển đội ngũ GV. 

Vấn đề quản lí đội ngũ GV, phát triển ĐNGV ở các cơ sở GDĐH 

Việt Nam đã được rất nhiều NCS chọn làm đề tài nghiên cứu.  

- Về các trường ĐHĐP và quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP 

Ở Việt Nam, chưa có một cuốn sách nào tập trung viết về ĐHĐP 

cũng như mới chỉ có rất ít các nghiên cứu về ĐHĐP, chủ yếu là các Luận 

án Tiến sĩ QLGD, một số bài viết trong các hội thảo bàn về phát triển đội 

ngũ cán bộ, GV ở một số trường ĐHĐP cụ thể. Tuy nhiên, chưa có một 

công trình nghiên cứu nào tập trung nghiên cứu sâu về quản lí ĐNGV các 

trường ĐHĐP Việt Nam. 
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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 

Nguồn nhân lực (Human Resources), theo nghĩa rộng, là tổng thể 

các tiềm năng (lao động) của con người của một quốc gia, một vùng lãnh 

thổ, một địa phương đã được chuẩn bị ở mức độ nào đó, có khả năng huy 

động vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (hoặc một 

vùng, một địa phương cụ thể). Quản lí NNL là thiết kế các chính sách và 

thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho con người 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. 

1.2.2. Mục tiêu của quản lí NNL 

Các mục tiêu của quản lí NNL gồm: Hỗ trợ tổ chức đạt được mục 

tiêu bằng cách phát triển và thực hiện các chiến lược NNL được lồng 

ghép trong các chiến lược kinh doanh; Tập trung phát triển văn hóa làm 

việc hiệu quả; Bảo đảm tổ chức có những con người tài năng, có kỹ năng 

làm việc tổ chức cần; Tạo mối quan hệ công việc tích cực, bầu không khí 

tin tưởng lẫn nhau giữa nhà quản lí và nhân viên; Dùng cách tiếp cận 

mang tính đạo đức để quản lí con người.  

1.2.3. Các mô hình quản trị và quản lí NNL 

-  Được hình thành từ các nước công nghiệp phát triển nên các mô 

hình hầu như 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 như tuyển chọn, khen thưởng tạo động lực, bồi dưỡng, tạo 

môi trường làm việc... được lựa chọn ưu tiên; có tính ưu việt khác nhau. 

- Các Nội dung trong Mô hình Tổng thể nhân lực viễn cảnh liên 

quan đến đánh giá nhân sự tổng thể phù hợp để nghiên cứu, đưa vào áp 

dụng trong quản lí cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là quản lí ĐHĐP Việt 

Nam hiện nay. 

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

lực qua đào tạo, nhưng 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 đưa ra các giải pháp cho vấn đề quản lí ĐNGV ĐHĐP. 
Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu của Luận án, những ưu điểm của 

các mô hình quản trị nhân lực khác được vận dụng phù hợp. 
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1.3. Quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP theo tiếp cận quản lí NNL 

1.3.1. Quản lí 

 Quản lí là hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ đích của 

chủ thế quản lí (người quản lí) đến khách thể quản lí (người bị quản lí) 

trong một tổ chức nhằm là cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích 

của tổ chức. 

1.3.2. Trường đại học địa phương 

Trường ĐHĐP là trường ĐH đa cấp, đa ngành; trực thuộc chính 

quyền địa phương (ĐP), do ĐP đề nghị thành lập, cấp một phần kinh phí 

để hoạt động, chịu sự quản lí của chính quyền ĐP 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 kinh tế - xã hội của ĐP nói riêng, 

cả nước nói chung và đào tạo theo nhu cầu học tập của người dân ĐP; là 

cầu nối trọng yếu giữa chính quyền và cộng đồng để xây dựng xã hội học 

tập ở ĐP. 

1.3.3. Giảng viên và ĐNGV các trường ĐHĐP 

1.3.3.1. Giảng viên 

Giảng viên bao gồm tất cả những người làm việc ở trường ĐH 

hoặc các chương 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. 

1.3.3.2. ĐNGV và ĐNGV các trường ĐHĐP 

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

thực hiện chức năng và nhiệm vụ nghề nghiệp như nhau. 

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. 

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

cận quản lí NNL 

1.3.4.1. Kế hoạch hóa ĐNGV 

1.3.4.2. Tuyển dụng (Tuyển mộ và tuyển chọn) GV 

1.3.4.3. Sử dụng GV 

1.3.4.4. Đánh giá GV 

1.3.4.5. Đào tạo và bồi dưỡng GV 

1.3.4.6. Tạo động lực làm việc cho ĐNGV 
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1.4. Bối cảnh GDĐH 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 

Trong bối cảnh hiện nay, “Phát triển và nâng cao chất lượng NNL 

chất lượng cao là một đột phá chiến lược, 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 trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, 

bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững” cho nền kinh tế nói 

chung, cho khu kinh tế, các khu công nghiệp tại các ĐP - nơi chịu ảnh 

hưởng 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 trường 

ĐH, đặc biệt là các trường ĐHĐP. 

1.4.2. Bối cảnh giáo dục đại học 

Quốc tế: Quá trình toàn cầu hóa đã làm cho môi trường giáo dục 

đại học trở thành một bộ phận trong “thế giới phẳng” và thị trường giáo 

dục thế giới mở cửa cho tất cả các quốc gia, cho mọi công dân toàn cẩu. 

Trong quá trình đó, nền giáo dục đại học nào năng động hơn thì nền giáo 

dục đó thu hút được sinh viên nhiều hơn và phát triển mạnh hơn.  

Trong nước: 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 đã tụt hậu so với các quốc gia trên thế giới và trong khu vực.  

Vấn đề khó khăn hiện nay trong quản trị GDĐH Việt nam là giải 

quyết mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng: số lượng các trường ĐH 

và chất lượng cơ sở vật chất; số lượng sinh viên/1000 dân và chất lượng 

đào tạo; số lượng GV/sinh viên và chất lượng đầu ra của sinh viên…  

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 của GDĐH nói chung, ĐHĐP 

còn phải đối mặt với một số khó khăn và thách thức khác như: Thực hiện 

Nghị định về phân tầng, xếp hạng các trường ĐH; ĐNGV các trường 

ĐHĐP hiện nay khó đáp ứng yêu cầu về số lượng, đặc biệt về chất lượng. 

Không theo kịp ĐNGV các trường ĐH trong nước, chưa tính tới các nước 

trong khu vực là một thách thức lớn đối với ĐNGV các trường ĐHĐP 

trong bối cảnh hiện nay.  
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1.4.4. Vai trò và nhiệm vụ của  GV các trường ĐHĐP 

GVĐH thực hiện 3 chức năng chính: nhà giáo, nhà khoa học, nhà 

cung ứng dịch vụ cho cộng đồng. GV trường ĐHĐP phải đáp ứng các 

yêu cầu về: Về phẩm chất chính trị, Về kiến thức chuyên môn, Về năng 

lực giảng dạy, Về NCKH, Về năng lực quản lí và phục vụ cộng đồng. GV 

ĐHĐP được xem là một bộ phận của ĐNGV đại học phải đáp ứng các 

yêu cầu nói trên, 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, chưa có một chuẩn năng lực cụ thể đối với GV ĐHĐP 

mà chỉ có chuẩn năng lực GV được quy định trong các văn bản pháp lý. 

Xét nhiệm vụ, vai trò của GV ĐHĐP, xu hướng phát triển của 

GDĐH hiện nay và kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có, tác giả đề xuất 

Khung năng lực của GV ĐHĐP gồm 4 tiêu chuẩn và 14 tiêu chí. 

1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí ĐNGV trƣờng ĐHĐP 

hiện nay  

- Yếu tố khách quan: Yêu cầu cao của nhà nước về tiêu chuẩn, 

phẩm chất và năng lực của GVĐHĐP, Nhận thức của cấp lãnh đạo đối về 

vai trò, vị trí của trường ĐHĐP đối với sự phát triển của địa phương, Sự 

quan tâm của lãnh đạo địa phương về công tác phát triển đội ngũ nói 

chung, ĐNGV nói riêng, Quy định về công tác tuyển dụng đội ngũ 

GV/quyền tự chủ của nhà trường về phát triển ĐNGV, Chính sách thu 

hút, đãi ngộ của UBND địa phương... 

- Các yếu tố chủ quan: Nhận thức của lãnh đạo nhà trường về tầm 

quan trọng của GV, Công tác ban hành và thực hiện các chủ trương chính 

sách của nhà trường nhằm tạo môi trường phát triển đối với GV, Động cơ 

phát triển tự thân của ĐNGV, Trình độ, phẩm chất và năng lực của 

ĐNGV... 

Kết luận chƣơng 1 

1). Lí luận về NNL, quản lí NNL là hết sức cần thiết và quan trọng 

để Luận án tiếp tục nghiên cứu về các nội dung liên quan đến quản lí 

ĐNGV các trường ĐHĐP theo tiếp cận quản lí NNL. 

2). Quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP theo tiếp cận quản lý NNL 

bao gồm các nội dung sau: kế hoạch hóa ĐNGV, tuyển chọn GV, sử 
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dụng GV, Đào tạo, bồi dưỡng 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 lược phát triển của nhà trường. 

3). Trong xu hướng của giáo dục đại học thế giới và bối cảnh giáo 

dục Việt Nam,  các trường đại học nói chung, ĐHĐP Việt Nam nói riêng 

phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt và vấn đề về ĐNGV.  

4). Giảng viên 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 phương. 

5). Quản lí ĐNGV trường ĐHĐP bị ảnh hưởng rất lớn bởi các yếu tố 

khách quan và chủ quan: yếu tố khách quan bao gồm các yếu tố liên quan 

đến nhà nước, chính quyền địa phương, tác động của nền kinh tế thị 

trường...; yếu tố chủ quan liên quan đến nhà trường và chính bản thân GV.  

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 trường mới ở 

Việt Nam - Đại học địa phương bằng sự ra đời của Trường ĐH Hồng 

Đức, Thanh Hóa, tiếp sau đó là Trường ĐH An Giang (1999), Trường 

ĐH Hùng Vương Phú Thọ (2003). Từ năm 2009 có 15 trường được thành 

lập, từ năm 2010 đến nay có thêm 10 trường. Trong vòng 20 năm, hiện đã 

có 26 trường ĐHĐP đã được thành lập, gần đây nhất là Trường ĐH 

Khánh Hòa (2015). Tiền thân là các trường CĐSP và dạy nghề, các 

trường trung cấp nghề, trừ Trường ĐH Hải Dương và ĐH Hải Phòng. 

2.1.2.Về khu vực địa lý 

Theo khu vực địa lý, khu vực Đồng bằng sông Hồng có 6 trường 

trên tổng số 11 địa phương, chiếm 23,1%; khu vực miền núi phía Bắc có 

2 trường (7,7%), khu vực Nam bộ có 3 (11,5%), Khu vực Đồng bằng 

Sông Cửu Long có 5 trường (19,2%). Nhiều nhất là Khu vực Bắc Trung 

bộ và duyên hải miền Trung có 10 trường, chiếm 38,5%, Khu vực Tây 

Nguyên không có trường nào. 
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2.1.3. Về tên trường 

Tên của các trường ĐHĐP phản ảnh tính chất địa phương: Trường 

ĐH là phần chung phản ảnh loại trường; Gắn liền với tên tỉnh, thành phố 

chủ quản hoặc địa danh nổi tiếng hoặc danh nhân văn hóa nổi tiếng sinh 

ra từ địa phương. 

2.1.4. Về sứ mệnh và tầm nhìn 

- Sứ mệnh: Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp NNL có trình 

độ về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn, là trung 

tâm NCKH, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, thành phố chủ quản vực có trình độ cao đẳng, ĐH, trên ĐH, 

mang đến cơ hội học tập cho mọi đối tượng người học... 

Tầm nhìn: trở thành trung tâm đào tạo và NCKH có chất lượng cao 

của khu vực và cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu đào tạo NNL chất lượng cao 

phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.  

2.2. Các trƣờng thuộc phạm vi khảo sát của Luận án 

 Luận án tiến hành khảo sát tại 7 Trường ĐH: Hùng Vương, 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 Trường liên quan 

đến thời gian thành lập, tiền thân,  đơn vị chủ quản, định hương phát 

triển... 

2.3.  Khảo sát thực tiễn  

2.3.1. Tổ chức khảo sát 

2.3.1.1. Mục đích khảo sát 

23,1% 

7,7% 

11,5% 

19,2% 

38,5% 

Đồng bằng sông Hồng Miền núi phía Bắc 

Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long 

Bắc Trung Bộ và DHMT 
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Luận án khảo sát ở 7 trường nói trên nhằm đánh giá đúng thực trạng 

ĐNGV và hoạt động quản lý ĐNGV hiện nay của các trường ĐHĐP. 

2.3.1.2. Nội dung khảo sát 

Đánh giá thực trạng ĐNGV các trường ĐHĐP, Đánh giá hoạt động 

quản lý ĐNGV ở các trường ĐHĐP và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 

khách quan và chủ quan đến hoạt động quản lý ĐNGV.  

2.3.1.3. Công cụ khảo sát, mẫu và địa bàn khảo sát 

- Phiếu hỏi (Phụ lục trong bản chính); Khảo sát thông qua hồ sơ, tài 

liệu, website; Phỏng vấn sâu 

2.3.2. Kết quả khảo sát 

2.3.2.1. Thực trạng ĐNGV các trường ĐHĐP 

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 

                                                                          (Nguồn: Bộ GD & ĐT) 

Có thể đánh giá thực trạng ĐNGV ĐHĐP hiện nay như sau:  

- Số lượng GV trong từng ngành học cụ thể chưa đáp ứng đủ, đặc 

biệt là trong các ngành kỹ thuật - những ngành cần cho đào tạo nguồn 

nhân lực phát triển kinh tế của các địa phương. 

- Hiện đang có sự mất cân đối giữa tỉ lệ GV nữ và nam do yếu tố 

lịch sử là các trường được hình thành và nâng cấp từ các trường cao đẳng 

sư phạm, trung cấp dạy nghề... Tỉ lệ GV có trình độ TS trở lên chưa đạt 

yêu cầu.  

- ĐNGV trẻ các ngành ngoài sư phạm được đào tạo chính quy, đạt 

trình độ chuyên môn nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. 

- GV một số ngành phải đảm đương khối lượng công việc giảng 

dạy lớn do sự tăng trưởng nóng sinh viên các ngành này trong một thời 

gian. Việc đào tạo theo yêu cầu nguồn nhân lực của phát triển kinh tế - xã 
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hội của địa phương trong một thời gian nhất định cũng ảnh hưởng nhiều 

đến cơ cấu ngành nghề của ĐNGV ĐHĐP. 

- ĐNGV ĐHĐP có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt; có tinh 

thần hợp tác với đồng nghiệp trong giảng dạy; chấp hành tốt chủ trương, 

chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của ngành.  

- GV ĐHĐP có kiến thức chuyên môn tốt, 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 được nâng cao để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và 

hội nhập. 

- Đối với GV đại học, ngoài phương pháp giảng dạy tốt, cần phải 

biết khai thác sử dụng giáo trình, học liệu; sử dụng công nghệ và phương 

tiện dạy học hiện đại để nâng cao chất lượng 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 được phê duyệt đề tài các cấp. Trình độ kiến thức liên ngành 

chưa 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 phương.  

- Tuy nhiên, hoạt động NCKH chưa phát huy hết vai trò của nó 

trong việc hỗ trợ hoạt động giảng dạy của GV ĐHĐP.  

- Hướng dẫn học viên thạc sĩ, tiến sĩ là động lực mạnh nhất để GV 

nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều trường ĐHĐP chưa 

mở được mã ngành do thiếu đội ngũ. Đây là một thiệt thòi lớn đối với đội 

ngũ GV và các nhà quản lí ĐHĐP. 

- Đối với GV ĐHĐP, năng lực phục vụ cộng đồng hết sức quan 

trọng. Hiện nay, GV chưa phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ đối với cộng 

đồng dân cư.  

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 5.9 56.7 27.6 9.8 2.42 3 
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và kiến thức bổ trợ 

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 

2.3.2.2. Thực trạng quản lý ĐNGV các trường ĐHĐP hiện nay 

Trong 6 nội dung quản lí, các biện pháp sử dụng GV và Thực hiện 

chế độ chính sách tạo động lực được đánh giá cao nhất, tuy nhiên, mức 

độ thực hiện là thường xuyên  nhưng kết quả thực hiện ở mức khá. Tuyển 

dụng và đào tạo GV đánh giá ở thứ bậc thấp và thấp nhất. Nhìn chung, 

các hoạt động quản lí được thực hiện khá thường xuyên nhưng kết quả 

thực hiện theo từng biện pháp không cao. 

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 

X Thứ bậc X 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  

2.3.2.3 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ĐNGV các 

trường ĐHĐP 

- Về các yếu tố chủ quan: Yếu tố liên quan đến nhận thức của lãnh 

đạo về tầm quan trọng của GV, công tác ban hành các chủ trương chính 

sách ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo đó động cơ phát triển tự thân của 

GV, trình độ chuyên môn, độ tuổi GV... 

- Về các yếu tố khách quan: Sự quan tâm của lãnh đạo địa  phương 

về phát triển ĐNGV ĐHĐP, nhận thức của cấp lãnh đạo về vai trò vị trí 

của ĐHĐP đối với sự phát triển của địa phương ảnh hưởng nhiều nhất, 

môi trường làm việc và độ tuổi trung bình của ĐNGV ít ảnh hưởng nhất. 
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 2.2.2.4. Trường hợp nghiên cứu điển hình (Case Study) 

Luận án đã mô tả chân dung của Trường ĐH Hùng Vương và 

Trường ĐH Hà Tĩnh: về lịch sử phát triển, bộ máy, quy mô và chuyên 

ngành đào tạo, thực trạng ĐNGV, quản lý ĐNGV, kết quả và bài học 

kinh nghiệm trong phát triển đội ngũ của 2 trường. 

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 trường ĐHĐP thời 

gian qua, có thể rút ra một số điểm sau đây: 

2.3.3.1. Mặt mạnh 

- Phát triển ĐNGV luôn được lãnh đạo nhà trường xem là một 

chiến lược quan trọng trong phát triển nhà trường. 

- ĐNGV ĐHĐP chủ yếu là người địa phương nên nhận thức rất cao 

về trách nhiệm của cá nhân đối với việc phát triển NNL của địa phương, 

muốn gắn bó lâu dài với nhà trường.  

- ĐNGV ĐHĐP có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt, yêu 

ngành, yêu nghề, phần lớn tốt nghiệp từ các trường ĐH sư phạm hoặc đã có 

chứng chỉ lý luận giảng dạy ĐH nên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. 

- Công tác tuyển dụng GV ĐHĐP được các trường tiến hành đúng 

quy định của nhà nước và của địa phương. 

- Các trường ĐHĐP được UNBD các tỉnh cấp kinh phí hoạt động 

thường xuyên, được chủ động trong việc gửi GV đi đào tạo trong và 

ngoài nước, được sử dụng ngân sách thường xuyên chi cho đào tạo và bồi 

dưỡng GV. 

2.3.3.2. Mặt yếu 

- Về cơ cấu, ĐNGV các trường ĐH địa phương còn thiếu, tỉ lệ 

GV/sinh viên còn chưa đạt chuẩn theo ngành; tỉ lệ GV có học vị TS, học 

hàm Phó giáo sư và Giáo sư còn thấp. 

- Năng lực chuyên môn và năng lực NCKH của ĐNGV không 

đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu.  

- Mặc dù công tác quy hoạch ĐNGV vẫn được các trường thực hiện 

nhưng chủ yếu còn mang tính hình thức, đối phó, chỉ mới mang tính thủ 

tục, lồng ghép vào các báo cáo hành chính đầu năm hoặc đầu nhiệm kì.  
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- Tuyển dụng GV chưa đảm bảo được đặc thù tuyển dụng nghề 

nghiệp với các yêu cầu tuyển dụng liên quan đến năng lực của GV hoặc 

tiềm năng của GV. 

- Các trường ĐHĐP chưa 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.  

- Hình thức tuyển dụng GV trẻ theo hợp đồng giúp các trường bổ 

sung lực lượng GV trẻ và bảo đảm số lượng GV đứng lớp. Tuy nhiên, nó 

ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược phát triển lâu dài của trường khi bản 

thân GV không yên tâm gắn bó với công việc dạy học cũng như 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 trường rất bị động trong 

xây dựng chỉ tiêu tiêu tuyển sinh hoặc kế hoạch hóa phát triển ĐNGV. 

- Việc sáp nhập, nâng cấp từ các trường chuyên nghiệp của địa 

phương gồm trung cấp, cao đẳng gây khó khăn cho các trường ĐHĐP 

trong bố trí sử dụng ĐNGV... 

- Sử dụng GV sau khi đạt trình độ tiến sĩ vào các vị trí quản lý 

khoa, phòng chủ chốt tạo được động lực phấn đấu cho GV. Tuy nhiên, 

đối với những GV không phù hợp với vị trí quản lí sẽ làm ảnh hưởng đến 

sự phát triển về chuyên môn, nghiên cứu của họ khi phải dành quá nhiều 

thời gian cho công tác quản lí hành chính, hội họp.... Việc sử dụng GV có 

trình độ tiến sĩ đứng lớp giảng dạy lại đã thiếu lại càng thiếu. 

- Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đào tạo, bồi dưỡng 

GV tại chỗ được các trường quan tâm và tổ chức thường 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 nghiên cứu khoa học, dìu dắt, 

hướng dẫn ĐNGV tại cơ sở thì vẫn còn thiếu.  

- Học tập nâng cao trình độ là nhiệm vụ của GV nhưng do nhiều lí 

do khách quan và chủ quan, các GV ĐHĐP ít có nguyện vọng đi học tiến 

sĩ nếu không bị bắt buộc.  

- Mời thỉnh giảng các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, các 

trường ĐH, các GV có học hàm, học vị cao đã nghỉ hưu tham gia giảng 

dạy và giúp đỡ GV trẻ NCKH là cách làm hay của một số trường nhưng 

rất khó thực hiện thường xuyên.  
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- Ngân sách cho hoạt động NCKH của các trường 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 lượng 

đề tài cũng bị ảnh hưởng, vấn đề nghiên cứu thiên về lí luận thiếu tính 

ứng dụng, khả thi, gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng ĐNGV. 

- Hình thức đánh giá GV ĐHĐP hiện nay khá đa dạng, thường 

xuyên. Tuy nhiên, tác động do kết quả đánh giá mang lại không cao. 

- Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và NCKH ảnh 

hưởng đến chất lượng công việc của đội ngũ. Tuy nhiên, hiện nay, các 

trường ĐHĐP đang tập trung chủ yếu vào cơ sở vật chất phục vụ dạy học 

mà chưa chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học. 

- 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 đội ngũ giảng 

viên bằng các chương trình học bổng, tập huấn nước 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 nước trong mọi thời kỳ phát triển và 

luôn dành được sự ưu tiên trong chiến lược phát triển giáo dục đại học 

Việt Nam. 

- Các trường ĐHĐP được xem như 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 phương, do đó nhận được sự quan tâm, chỉ đạo 

của lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương về mọi mặt, đặc biệt là 

phát triển ĐNGV.  

- Hội nhập quốc tế sâu rộng giúp GV các trường ĐHĐP có cơ hội 

tiếp xúc với các nền giáo dục tiên tiến thông qua các chương trình du học, 

trao đổi GV...  

- Việc thay đổi chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến với 

những yêu cầu gắt gao về ĐNGV yêu cầu các trường ĐHĐP có những 

chính sách phù hợp để phát triển ĐNGV.  

- Số lượng các nhà khoa học xuất thân từ các địa phương có học 

hàm, học vị cao hiện đang công tác tại các trường đại học lớn trong và 

ngoài nước và luôn muốn đóng góp xây dựng quê hương. 

2.3.3.4. Thách thức 
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- Yêu cầu đổi mới GDĐH, nâng cao chất lượng 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 trường đóng ở các tỉnh có điều kiện kinh tế, 

sinh hoạt thấp hơn nhiều ở các thành phố lớn nên sinh viên giỏi tốt nghiệp 

ra trường thường không muốn về địa phương công tác; GV đi học 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 được. 

- Các trường ĐHĐP do hầu hết nâng cấp, sáp nhập từ trường cao 

đẳng nên 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 trường Trung cấp, cao đẳng). 

- Thực hiện đào tạo NNL phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương và nhu cầu của cộng đồng dân cư địa phương trong từng giai 

đoạn dẫn đến khó điều chỉnh kịp thời cơ cấu ĐNGV ĐHĐP hiện nay và 

ảnh hưởng đến quy hoạch dài hạn để phát triển ĐNGV. 

- Mức lương thấp đối với giảng viên 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 trung tâm làm giảm động lực đi học của ĐNGV. 

- Mức hỗ trợ của các tỉnh, các trường đối với giảng viên đi học 

NCS khác nhau cũng làm ảnh hưởng đến động lực học tập của GV khi họ 

so sánh với các đồng nghiệp khác. 

- Xu hướng “GV toàn cầu” và thực hiện thị trường nhân lực tự do 

trong Cộng đồng kinh tế ASEAN trong khi trình độ ngoại ngữ của GV 

các trường ĐHĐP còn chưa đạt chuẩn.  

- Chưa có một chuẩn năng lực đối với ĐNGV ĐHĐP được ban 

hành để làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và bồi 

dưỡng GV hiệu quả hơn. 

- Quy định về chuẩn chức danh GV của Bộ GD & ĐT đòi hỏi GV 

các trường ĐHĐP phải cố gắng vượt bậc để có thể tham gia vào quá trình 

xếp hạng bậc I và II. 

Kết luận Chƣơng 2 

1). Sự ra đời của các trường 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 

phương, tạo cơ hội cho mọi người dân nâng cao trình độ ở các bậc học 
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khác nhau. Đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước và 

Chính quyền địa phương. 

2). ĐNGV ĐHĐP vẫn còn có những hạn chế về số lượng, cơ cấu 

đội ngũ và đặc biệt là về tỉ lệ giảng viên có trình độ TS trở lên. Đây được 

xem là một khó khăn rất lớn ảnh hưởng đến chất lượng, quy mô đào tạo, 

uy tín của nhà trường. 

3) Về chất lượng đội ngũ, ĐNGV ĐHĐP còn có những hạn chế về 

kiến thức liên ngành, về năng lực nghiên cứu khoa học, 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 nhà trường, quản lí chuyên môn có những giải pháp 

quản lí phù hợp tác động đến ĐNGV thì sẽ góp phần cùng các GV khắc 

phục được các hạn chế này. 

4) Hoạt động bồi dưỡng tại chỗ cho ĐNGV trẻ các trường ĐHĐP 

sẽ nhanh và hiệu quả nếu họ được làm việc cùng một đội ngũ chuyên gia, 

cán bộ cốt cán mũi nhọn trong các chuyên ngành hẹp, cũng như có sự “đỡ 

đầu” về mặt học thuật của các nhà khoa học.  

5) Các trường ĐHĐP chịu sự quản lý của UBND địa phương về số 

lượng tuyển dụng GV hằng năm nhưng lại phải thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương và theo nhu cầu cộng đồng địa 

phương. Việc “chạy theo”  đáp ứng nhu cầu “nóng” làm ảnh hưởng đến 

công tác quy hoạch dài hạn ĐNGV cũng như điều chỉnh kịp thời cơ cấu 

ĐNGV theo ngành đào tạo. 

6) ĐNGV ĐHĐP là một phần của ĐNGV hệ thống giáo dục đại 

học 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 phương, của cộng đồng dân cư địa phương. 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 dưỡng đội ngũ. 

7) Có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc đi 

học sau đại học của GV như: động cơ phát triển tự thân, độ tuổi, trình độ 

chuyên môn, đời sống vật chất và tác động của nền kinh tế thị trường... 

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.  
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8) Để quản lí tốt ĐNGV ĐHĐP cần thiết phải có một hệ thống giải 

pháp đồng bộ, liên quan đến Chính quyền địa phương, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các trường ĐHĐP và bản thân ĐNGV ĐHĐP. 

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 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính định hướng sử dụng 

3.2. Giải pháp quản lý ĐNGV trong các trƣờng ĐHĐP ở Việt 

Nam trong bối cảnh hiện nay 

3.2.1. Xây dựng chuẩn năng lực GV ĐHĐP 

Tiêu chuẩn 1. Năng lực chuyên môn (gồm 4 tiêu chí) 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực dạy học (gồm 5 tiêu chí) 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực NCKH (Gồm 2 tiêu chí) 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực quản lí; kết nối cộng đồng chuyên môn và 

phục vụ cộng đồng xã hội (gồm 3 Tiêu chí) 

3.2.2. Hoàn thiện quy trình quy hoạch và tuyển dụng ĐNGV 

- Về quy hoạch: Xây dựng quy hoạch chi tiết trung hạn và ngắn 

hạn, Giao các chuyên gia hoặc các chuyên viên chuyên trách lập quy 

hoạch, Thực hiện Quy trình quy hoạch ĐNGV phải “từ trên xuống”, 

Thường xuyên định kỳ rà soát quy hoạch. 

- Về công tác tuyển dụng: Tự chủ và phân cấp trong công tác tuyển 

dụng, 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, Xây 

dựng các tiêu chí ưu tiên trong tuyển dụng, Xây dựng tiêu chí tuyển dụng 

về năng lực NCKH, Tạo nguồn tuyển dụng từ các trường đại học 
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3.2.3. Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn và NCKH cho 

ĐNGV ĐHĐP 

- Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn: Tổ chức bồi dưỡng cập 

nhật kiến thức chuyên ngành, Tổ chức bồi dưỡng kiến thức liên ngành, 

Tổ chức nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành cho ĐNGV. 

- Bồi dưỡng năng lực NCKH cho giảng viên: Tổ chức tập huấn về 

phương pháp NCKH  và viết bài báo khoa học, Bắt buộc giảng viên thực 

hiện đề tài NCKH theo nhóm (thành lập nhóm nghiên cứu) 

- Xây dựng ĐNGV cốt cán (chuyên gia) trong phát triển nghề 

nghiệp: Lựa chọn các GV để bồi dưỡng thành GV cốt cán/chuyên gia, 

Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với ĐNGVcốt cán/chuyên gia, Xây 

dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng GV cốt cán/chuyên gia 

3.2.4. Đánh giá GV theo chuẩn chức danh nghề nghiệp GV  

Đổi mới quy trình đánh giá GV khoa học, hợp lý; 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 

3.2.5. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với ĐNGV (Nhà trường 

và chính quyền địa phương) 

Bổ sung một số chính sách liên quan đến thu nhập ngoài lương; 

Tăng mức chi cho các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng 

NCKH của GV; Có chế độ định kỳ “nghỉ phép dài hạn” 5 năm/lần; Xây 

dựng chính sách hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ thông qua xã hội hóa; Sửa 

đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ GV đi làm nghiên cứu sinh; Thiết lập 

mạng lưới hỗ trợ học thuật GV trường ĐHĐP. 

3.2.6. Xây dựng môi trường tự chịu trách nhiệm cho các trường 

ĐHĐP trong quản lý ĐNGV 

Đề xuất với lãnh đạo địa phương về tự chịu trách nhiệm tuyển 

dụng GV; Đề xuất với lãnh đạo địa phương được tự chịu trách nhiệm về 

học thuật; Đề xuất với lãnh đạo địa phương tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ NCKH; Phân cấp cho các đơn vị trong nhà trường tự chịu 

trách nhiệm về học thuật, sản phẩm nghiên cứu khoa học và tuyển dụng 

đội ngũ.. 

3.2.7. Tổ chức phối hợp phát triển ĐNGV giữa các trường ĐHĐP 

Thành lập Hiệp hội các trường ĐHĐP trong cả nước độc lập hoặc 

Chi hội các trường ĐHĐP trong Hiệp hội các trường cao đẳng, ĐH Việt 
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Nam; Phối hợp trao đổi, sử dụng GV trong hoat động giảng dạy; Phối 

hợp trong các hoạt động khoa học (NCKH và trao đổi thông tin khoa 

học). 

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 giảng viên. Không có giải pháp 5 thì giải 

pháp 3 rất khó thực hiện. 

- Giải pháp 7 được thực hiện ở phạm vi rộng hơn, yếu tố khách 

quan tác động nhiều hơn do vậy khó thực hiện hơn. Tuy nhiên, nếu được 

thực hiện sẽ là một giải pháp mang tính đột phá đối với phát triển ĐNGV 

giữa các trường ĐHĐP  với nhau. 

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 

Nhằm đánh giá mức độ cần thiết và khả thi của hệ thống các giải 

pháp Luận án đề xuất, chúng tôi đã phát phiếu thăm dò 135 cán bộ quản 

lý các khoa đào tạo, trưởng các bộ môn trực thuộc khoa và một số GV 

của 4 trường: ĐH Hồng Đức, ĐH Quảng Bình, ĐH Quảng Nam, ĐH Hà 

Tĩnh (mẫu phiếu 3 và 4). Phỏng vấn trực tiếp hoặc phỏng vấn qua điện 

thoại bằng cách gửi phiếu qua thư điện tử, nhận kết quả qua thư hoặc gọi 

điện trao đổi trực tiếp (mẫu 5). 

Kết quả thu được khẳng định các giải pháp đưa ra là cần thiết và 

khả thi. 
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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 

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng 

năng lực NCKH cho ĐNGV trường ĐHĐP” với 2 hoạt động quản lí 

chính: Tổ chức tập huấn về phương pháp NCKH và viết bài báo khoa học 

và Khuyến khích giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo 

nhóm (thành lập nhóm nghiên cứu). Kết quả đánh giá dựa trên tiêu chí về 

năng lực NCKH của ĐNGV và sản phẩm của hoạt động NCKH trước và 

sau thử nghiệm. Thời gian: từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2015. 

Thử nghiệm được tiến hành trên một nhóm gồm 82 GV trình độ từ 

đại học đến tiến sĩ, trong đó có 47 GV có trình độ đạt chuẩn B2 trở lên; 

đo trước thử nghiệm và sau thử nghiệm. 

Kết quả thử nghiệm: 

- Sau thời gian tiến hành một số hoạt động quản lí, hoạt động NCKH 

của ĐNGV Trường ĐH Hà Tĩnh có sự thay đổi tích cực: số lượng các sản 

phẩm khoa học tăng; nhiều GV tham gia và có sản phẩm khoa học. 

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 nước 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 

1 2 3 4 5 6 7

Cần thiết 2.66 2.7 2.69 2.67 2.66 2.71 2.63

Khả thi 2.59 2.61 2.58 2.63 2.54 2.63 2.51
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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 

5 Số công trình NCKH của SV 

do GV trẻ hướng dẫn 

32 39.1 61 74.4 35.3 

- Năng lực NCKH của GV trước và sau khảo nghiệm tăng. (Trước 

thử nghiệm    = 1.95, sau thử nghiệm    = 2.75) 

- Các biện pháp quản lí kết hợp và bổ trợ nhau trong quá trình thực 

hiện đã đạt hiệu quả ngoài mong đợi.  

- Các biện pháp quản lí thực nghiệm trên có hiệu quả tốt để nâng 

cao chất lượng hoạt động NCKH của ĐNGV Trường 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 dưỡng 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 trường và chính quyền địa 

phương); Xây dựng môi trường tự chịu trách nhiệm cho các trường 

ĐHĐP trong quản lý ĐNGV và Tổ chức phối hợp phát triển ĐNGV giữa 

các trường ĐHĐP. 

Kết quả khảo nghiệm đã đánh giá cao tính cần thiết và khả thi của 

các giải pháp quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP đã đề xuất. Đồng thời, 

Luận án đã thử nghiệm giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng năng lực NCKH 

của ĐNGV trường ĐHĐP” tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Kết quả thử 

nghiệm đã khẳng định hiệu quả của giải pháp này. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1.  Kết luận 

1.1. Trên cơ sở tổng quan Luận án đã xác định được điểm mới là 

nghiên cứu quản lí ĐNGV trường ĐHĐP. 

- Quản lí ĐNGV trường ĐHĐP bao gồm: kế hoạch hóa ĐNGV, 

tuyển mộ và tuyển chọn GV; sử dụng GV, đào tạo và bồi dưỡng GV, 

đánh giá GV và tạo động lực làm việc cho ĐNGV. 
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1.2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích thực trạng ĐNGV, quản lí 

ĐNGV và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí ĐNGV ĐHĐP hiện nay: 

- Về cơ cấu, ĐNGV các trường ĐH địa phương còn thiếu, tỉ lệ 

GV/sinh viên còn chưa đạt chuẩn theo ngành; tỉ lệ GV có học vị tiến sĩ, 

học hàm Phó giáo sư và Giáo sư còn thấp; tải trọng giảng dạy của GV 

còn quá lớn nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 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 ĐNGV bằng 

các chương trình học bổng, tập huấn nước ngoài... 

- Công tác lập kế hoạch phát triển GV chưa được thực hiện một 

cách chuyên nghiệp, quy trình tuyển dụng chưa đổi mới, công tác đánh 

giá GV còn mang tính hình thức; chưa 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 trường rất bị động trong xây 

dựng chỉ tiêu tiêu tuyển sinh hoặc kế hoạch hóa phát triển ĐNGV. 

- Có rất nhiều yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan liên quan đến 

chính quyền địa phương, đến trường ĐHĐP và bản thân GV ảnh hưởng 

đến hoạt động quản lí ĐNGV ĐHĐP, trong đó những yếu tố ảnh hưởng 

nhiều nhất liên quan đến nhận thức của lãnh đạo địa phương và trường 

ĐHĐP về tầm quan trọng của ĐNGV, về công tác ban hành, thực thi các 

chế độ, chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường, động lực cho GV 

phát triển. 

1.3. Luận án đã đề xuất 7 nhóm giải pháp: Đề xuất chuẩn năng 

lực GV ĐHĐP; Hoàn thiện quy trình quy hoạch và tuyển dụng GV; Tổ 

chức bồi dưỡng 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 trường và chính quyền địa 

phương); Xây dựng môi trường tự chịu trách nhiệm cho các trường 

ĐHĐP trong quản lý ĐNGV và Tổ chức phối hợp phát triển ĐNGV giữa 

các trường ĐHĐP. 

. Kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm đã khẳng định tính cấp thiết, 

khả thi và hiểu quả của các giải pháp quản lí ĐNGV các trường ĐHĐP 

mà Luận án đã đề xuất. 
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2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2.2. Đối với UBND các tỉnh 

2.3. Đối với các trường ĐHĐP 

2.3.1. Đối với lãnh đạo các trường ĐHĐP 

2.3.2. Đối với từng trường 

- 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 nước để hướng 

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 lược phát triển nhà trường.  

- Ngoài những quy định của Nhà nước, Bộ, ngành, các trường cần 

xây dựng định hướng và quy định đối với quản lí ĐNGV sao cho phù hợp 

với hoàn cảnh và điều kiện thực tế của trường và địa phương 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 nước, 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 tương quan với các địa phương 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 trường, với 

sinh viên và là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. 

- Học hàm, học vị, sản phẩm NCKH được công bố là thước đo chất 

lượng của một giảng viên. 

- Trong tình hình hiện nay và xu thế phát triển giáo dục đại học 

tương lai, chính bản thân người giảng viên sẽ là người tuyển dụng chính 

mình vào vị trí giảng viên và xã hội sẽ là người đào thải họ. 

- Cần chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cho bản thân trước khi có sự tác động không tích cực từ phía lãnh đạo. 

 

 


