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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 
Để nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực đủ về số 

lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu không chỉ là nhiệm vụ 
của giáo dục chính quy mà còn có phần đóng góp không nhỏ của các 
loại hình đào tạo khác như VLVH, giáo dục thường xuyên, từ xa…  

Trong những năm gần đây, đào tạo VLVH ngày càng có vị trí 
nhất định trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta. Tuy nhiên đào 
tạo VLVH vẫn bộc lộ những hạn chế của mình: Chạy theo số lượng, 
hiệu quả quản lý còn yếu dẫn tới chất lượng đào tạo chưa cao. Đặc 
biệt đối với hình thức LKĐT còn nhiều bất cập trong công tác quản 
lý đối với cả đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo. 

Trong nhiều năm qua, Học viện III luôn chú trọng tăng cường 
LKĐT chương trình CCLLCT, bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ, 
kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng theo chức danh….với các trường chính 
trị trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên và các 
tỉnh ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, công tác LKĐT của Học viện III với 
các trường chính trị tỉnh, thành phố phần nào vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới;  

Qua quá trình học tập và nghiên cứu lý luận về khoa học 
QLGD, từ thực tiễn công tác tôi thấy việc LKĐT cũng là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường, cần tìm ra những biện 
pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng các lớp đào tạo theo hình 
thức liên kết nên tôi chọn đề tài “Quản lý hoạt động liên kết đào 
tạo của Học viện Chính trị Khu vực III” để làm đề tài nghiên cứu.  

2. Mục đích nghiên cứu 
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những giải pháp 

quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động LKĐT của Học viện III. 
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3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
3.1. Khách thể nghiên cứu 
Hoạt động liên kết đào tạo tại Học viện Chính trị 
3.2. Đối tượng nghiên cứu 
Biện pháp quản lý LKĐT tại Học viện Chính trị khu vực III 
4. Giả thuyết khoa học 
Nếu thực thi đồng bộ các biện pháp quản lý hoạt động 

LKĐT trên cơ sở phù hợp với lý luận khoa học quản lý giáo dục 
hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Học viện Chính trị 
Khu vực III và các cơ sở LKĐT thì có thể nâng cao chất lượng 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các lớp tại địa 
phương. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Nghiên cứu cơ sở lý luận về QL hoạt động LKĐT tại các 

trường Đại học. 
Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động LKĐT của Học viện III. 
Đề xuất các biện pháp QL hoạt động LKĐT của Học viện III. 
6. Phạm vi nghiên cứu 
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các hoạt động LKĐT tạo hệ tại 

chức (VLVH) của Học viện III trong giai đoạn 2010 - 2014. 
7. Phương pháp nghiên cứu 
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: 
Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp khái quát hóa 

những tài liệu lý luận có liên quan để làm sáng tỏ cơ sở lý luận vấn 
đề nghiên cứu.   

7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương 
pháp điều tra, phỏng vấn, khảo sát; Phương pháp tổng kết kinh 
nghiệm;  Phương pháp chuyên gia; Phương pháp nghiên cứu hồ sơ 
lưu trữ. 
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7.3. Phương pháp thống kê toán học  
8. Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận và 

khuyến nghị, luận văn gồm có 3 chương:  
Chương 1: Cơ sở lý luận về QL hoạt động LKĐT tại các trường ĐH 
Chương 2: Thực trạng QL hoạt động LKĐT của Học viện 

Chính trị khu vực III 
Chương 3: Biện pháp QL hoạt động LKĐT của Học viện 

Chính trị khu vực III trong bối cảnh hiện nay 
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
Trong phần này chúng tôi trình bày khái quát và tổng quan 

về nghiên cứu LKĐT tại các trường ĐH cũng như các cơ sở GD-
ĐT trong nước. 
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI: 

1.2.1. Quản lý, chức năng quản lý và công cụ quản lý 
 a. Quản lý: là quá trình tác động có tổ chức, có mục đích của 

chủ thể QL lên khách thể QL bằng việc vận dụng các chức năng QL, 
nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức, 
làm cho tổ chức hoạt động tốt và đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

b. Chức năng của quản lý: Các nhà nghiên cứu về khoa học 
QL đều thống nhất 4 chức năng cơ bản của QL là: kế hoạch hóa, tổ 
chức, chỉ đạo, kiểm tra.  

c. Công cụ quản lý: Là cách thức tác động của chủ thể quản lý 
đến đối tượng quản lý bằng nhiều hình thức ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, 
quyết định, thông tư, văn bản luật, chỉ thị, chính sách… 
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1.2.2. Giáo dục và quản lý giáo dục  
a. Giáo dục: Một triết lý phổ quát nhất của Giáo dục là: “Giáo 

dục phục vụ con người, phục vụ đời sống, vì hạnh phúc con người và 
sự phồn vinh xã hội”. 

b. Quản lý giáo dục: QLGD là một hệ thống tác động có mục 
đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể QL nhằm tổ chức, điều 
khiển hoạt động của khách thể quản lý, thực hiện mục tiêu giáo dục 
đã đề ra. QLGD từ cấp vi mô đến tầng vĩ mô đều hướng tới việc sử 
dụng có hiệu quả những nguồn lực (đầu vào) dành cho giáo dục để 
đạt được kết quả (đầu ra) có chất lượng cao. QLGD có thể được hiểu 
là hoạt động QL những tác động giáo dục và đào tạo, theo những 
mục tiêu xác định. 

c. Mục tiêu quản lý giáo dục: Mục tiêu là yếu tố cơ bản của hệ 
thống QL. Mục tiêu là trạng thái của hệ thống mà ta muốn thu được. 

1.2.3. Quản lý hoạt động đào tạo 
a. Đào tạo: Đào tạo là một quá trình trang bị kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp, đồng thời giáo dục phẩm chất đạo đức, thái độ 
cho HSSV và người học để họ trở thành người công dân, người 
lao động có chuyên môn và nghề nghiệp nhất định nhằm thỏa mãn 
nhu cầu tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân, đáp ứng yêu cầu 
nhân lực của xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định.  

b. Hoạt động đào tạo: là vấn đề cơ bản nhất và quan trọng 
hàng đầu của quá trình đào tạo. Hoạt động đào tạo bao gồm nhiều 
khâu như: Tuyển sinh, triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, công 
tác kiểm tra, đánh giá… 

c. Quản lý hoạt động đào tạo: là một hệ thống tác động có mục 
đích, kế hoạch hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm cho hệ thống 
giáo dục đào tạo vận hành theo đúng đường lối của Đảng, thực hiện 
những yêu cầu của nền giáo dục trong việc đào tạo những con người 
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có phẩm chất và năng lực cần thiết, tập trung vào hoạt động dạy học 
và giáo dục, đưa hệ vận động từ trạng thái ban đầu đến mục tiêu.  

1.2.4. Liên kết đào tạo 
Trong đào tạo, liên kết là hình thức phối hợp, hỗ trợ, tạo sự 

gắn bó chặt chẽ với nhau giữa các cơ sở đào tạo hoặc giữa các cơ 
sở đào tạo với các đối tác khác nhằm thực hiện các chức năng, 
nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo. 

1.2.5. Quản lý hoạt động LKĐT  
Quản lý LKĐT là quá trình các Trường Đại học, các đơn vị 

liên kết (ĐVLK) tổ chức và phối kết hợp lại với nhau (trong đó 
Trường Đại học đóng vai trò chủ đạo) về mục tiêu, quy trình đào 
tạo và các nguồn lực cho quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các địa 
phương nói riêng và cho xã hội nói chung. 
1.3. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH - XU 
THẾ, ĐẶC TRƯNG 

1.3.1. Xu thế tất yếu của đào tạo ĐH theo hình thức VLVH 
Đào tạo VLVH là một hình thức đào tạo của trường ĐH, nhằm 

góp phần thực hiện các mục tiêu: Xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã 
hội học tập, góp phần đào tạo nhân lực trực tiếp cho các địa phương.  

1.3.2. Sự khác nhau giữa hình thức đào tạo hệ VLVH ở 
đơn vị chủ trì đào tạo với đơn vị phối hợp đào tạo 

Quản lý LKĐT hình thức VLVH gồm quản lý tất cả các việc 
liên quan đến đào tạo VLVH, giữa đào tạo theo hình thức VLVH ở 
đơn vị chủ trì đào tạo và tại đơn vị phối hợp đào tạo có những điểm 
khác nhau cơ bản, sự khác nhau đó tác động đến công tác quản lý. 

1.3.3. Đặc trưng quản lý hoạt động LKĐT đại học hình 
thức VLVH 

Việc QL, tổ chức thực hiện và đánh giá chất lượng đào tạo 
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hình thức liên kết phải thiết lập một cách có hệ thống; Cấu trúc 
chương trình, giáo trình giảng dạy và phương pháp học tập của hình 
thức LKĐT phải có tính mềm dẻo, linh hoạt hơn chính quy và đặc biệt 
là phải coi trọng đến nhu cầu của người học. 

* QLĐT theo hình thức liên kết có những đặc trưng cơ bản sau: 
- LKĐT đại học hình thức VLVH là một trong những hình thức 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương; tạo cơ hội học tập 
cho toàn xã hội; góp phần thúc đẩy công cuộc xã hội hóa giáo dục; 
nâng cao dân trí đặc biệt là vùng, miền xa xôi, giảm bớt bất bình đẳng 
xã hội trong giáo dục; góp phần tạo nên nguồn lực cán bộ khoa học tại 
chỗ phục vụ cho địa phương;  
1.4. NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LKĐT CỦA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

1.4.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo và quản lý công tác tuyển sinh 
a. Xây dựng kế hoạch đào tạo 
- Xây dựng kế hoạch đào tạo đảm bảo mục tiêu đề ra. Xác định 

chỉ tiêu về số lượng và chất lượng đào tạo; Định rõ thời gian hoàn 
thành từng kế hoạch;  Đề ra các biện pháp tích cực, thích hợp, có hiệu 
quả về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng GV, tăng cường CSVC 
cho giảng dạy và học tập, bảo đảm thực hiện tốt kề hoạch đào tạo. 

b. Quản lý công tác tuyển sinh 
- Công tác tuyển sinh hằng năm phải phải được tiến hành chặt 

chẽ, nghiêm túc theo đúng yêu cầu của quy chế đào tạo; Thông báo kế 
hoạch tuyển sinh cho địa phương về số lượng, đối tượng, ngành học, 
tiêu chuẩn theo từng năm học; Công tác tuyển sinh phải đảm bảo đúng 
tiến độ, kế hoạch và đảm bảo yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ. 

1.4.2. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động 
LKĐT 

Quy chế phối hợp QL là cơ sở pháp lý cho hoạt động 
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LKĐT, là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của hoạt động 
này ở các cơ sở đào tạo, nó tác động đến mọi khâu của quá trình 
đào tạo. Việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong QL hoạt 
động LKĐT phải được tiến hành theo một lộ trình nhất định, phải 
có sự tư vấn, tham gia của các cán bộ chuyên trách, chuyên gia 
QLGD và đồng thời phải có sự đóng góp ý kiến của các bên tham 
gia liên kết.  

1.4.3. Phối hợp quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên  
Việc quản lý GV dạy các lớp LKĐT cần phải có sự phối hợp 

nhuần nhuyễn, kịp thời, đúng quy định giữa cơ sở chủ trì đào tạo với 
cơ sở phối hợp đào tạo. Đơn vị LKĐT chịu trách nhiệm toàn diện về 
LKĐT; Cơ sở LKĐT có nhiệm vụ và trách nhiệm theo dõi và đánh 
giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy của từng GV theo đúng 
kế hoạch chuyên môn, thái độ thực hiện trong giảng dạy đã được 
thống nhất giữa hai đơn vị LKĐT; 

1.4.4. Phối hợp quản lý hoạt động học của học viên 
Đơn vị LKĐT chịu trách nhiệm toàn diện về LKĐT; Cơ sở 

LKĐT có nhiệm vụ và trách nhiệm xây dựng nội quy học tập của HV 
và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch 
học tập theo chương trình đã được thông báo trong kế hoạch. 

 1.4.5. Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học là một khâu 

quan trọng không thể thiếu được trong quá trình dạy học. Qua kiểm 
tra - đánh giá nó sẽ có những thông tin ngược từ phía người học đến 
người dạy, làm cho quá trình dạy học trở thành một chu trình khép 
kín, tuần hoàn và người dạy, người học có thể tự đánh giá, tự điều 
khiển, điều chỉnh được mình hướng theo những mục tiêu, nội dung, 
yêu cầu đã được xác định để hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy- học; 
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1.4.6. Quản lý các điều kiện hỗ trợ hoạt động đào tạo 
Yếu tố môi trường sống, gia đình, môi trường nhà trường, 

động cơ học tập, yếu tố thể chất…  
Tiểu kết Chương 1 

Loại hình LKĐT trong những năm gần đây đã phát triển khá 
mạnh, rất nhiều cơ sở giáo dục có loại hình đào tạo này. Số lượng 
các lớp LKĐT ngày càng tăng, việc có những biện pháp để tổ chức 
liên kết một cách bài bản giữa đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị 
LKĐT là thiết thực, mang lại kết quả đào tạo ngày càng có chất 
lượng, đồng thời thực hiện chủ trương lớn của Đảng là xây dựng 
một xã hội học tập, thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa giáo dục.  

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN  LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT  
ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III 

 
2.1. KHÁI QUÁT VỀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 
2.1.3. Tổ chức bộ máy 
2.1.4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 
2.1.5. Các mối quan hệ, hợp tác 
2.1.6. Thành quả của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng  

2.2. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 
2.2.1. Mục tiêu khảo sát  
Tìm hiểu đánh giá thực trạng phối hợp đào tạo với ĐVLK 

của Học viện III; Tìm hiểu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến 
phối hợp đào tạo với ĐVLK của Học viện III; Tìm hiểu, đánh giá 
thực trạng quản lý phối hợp đào tạo với ĐVLK của Học viện. 
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2.2.2. Nội dung khảo sát 
Khảo sát từ tháng 12/2014 đến tháng 02/2015. Lấy số liệu 

thống kê về LKĐT của Học viện III; tiến hành khảo sát thực trạng 
bằng phiếu điều tra, kết hợp phỏng vấn quan sát. 

2.2.3. Đối tượng khảo sát 
- CBQL, GV tại Học viện III: (95 người) 
- CBQL, HV tại các ĐVLK đào tạo với Học viện III: (gồm 254 

người, trong đó 52 CBQL, 202 học viên) 
2.2.4. Tiến trình khảo sát 
 Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến, gửi trực tiếp phiếu khảo sát 

đến từng đối tượng khảo sát; tiến hành thu thập phiếu, lên thống kê 
các biểu bảng và xử lý số liệu. 
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LKĐT CỦA HỌC VIỆN 
CHÍNH TRỊ KHU VỰC III 

2.3.1. Định hướng phát triển công tác LKĐT với các 
ĐVLK 

- Xây dựng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, các bộ quy chế về 
liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 

- Phát triển đội ngũ GV, cán bộ, công chức của Học viện III;  
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại; 
- Tăng cường sự phối hợp giữa Học viện III với các ĐVLK; 
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bên; 
- Đổi mới công tác QLĐT, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
- Phân cấp rõ ràng, cụ thể theo hướng tăng quyền tự chủ hơn nữa 

trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các Học viện khu vực. 
2.3.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên, học viên 

Học viện Chính trị khu vực III về liên kết đào tạo 
 Qua kết quả khảo sát trên, chúng tôi thấy ý kiến giữa CBQL, 

GV, HV trùng khớp nhau, đều nhận thức rằng việc LKĐT giữa Học 
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viện với ĐVLK có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng đào tạo.  
2.3.3. Quy mô và mức độ LKĐT với ĐVLK của Học viện III  
a. Quy mô liên kết đào tạo: Quy mô LKĐT cụ thể như sau:  

Bảng 2.4. Số lượng cơ sở LKĐT và Học viên qua các năm 2010-2014 

STT Nội dung 
Năm 

2010 2011 2012 2013 2014 
1 Số lượng cơ sở

LKĐT 
8 12 12 14 12 

2 Số lượng Học viên 975 1505 1515 1499 1082 
b. Mức độ phối hợp đào tạo với ĐVLK của Học viện III 
Có 11 nội dung thể hiện việc phối hợp đào tạo với ĐVLK 

của Học viện III được khảo sát. Các nội dung này được khách thể 
khảo sát đánh giá qua 3 mức độ thực hiện: “Thường xuyên”, 
“Thỉnh thoảng”, “Chưa có”. 

Qua kết quả khảo sát (Bảng 2.5) mức độ thường xuyên phối 
hợp với ĐVLK chủ yếu là “Cùng nhau thực hiện mục tiêu, nội dung 
chương trình đào tạo” (85%) Cùng nhau tổ chức thi hết môn, thi tốt 
nghiệp (73,9%); Hai bên cung cấp thông tin cho nhau (64,9%); 
Cùng nhau xử lý thông tin về nhu cầu đào tạo (60,3%) 
2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LKĐT CỦA HỌC 
VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III 

2.4.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo và công tác tuyển sinh 
a. Xây dựng kế hoạch đào tạo 
Qua khảo sát (Bảng 2.7) ta thấy việc phối hợp xây dựng kế 

hoạch đào tạo của Học viện III và các ĐVLK có thực hiện nhưng vẫn 
chưa được thường xuyên (32,6% ý kiến đánh giá), mức độ thỉnh 
thoảng chiếm 54,7%. Kết quả thực hiện của nội dung trên được đánh 
giá ở mức độ khá và trung bình, mức độ tốt chỉ đạt 25,2%, không có 
đánh giá yếu.  
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b. Công tác tuyển sinh 
Qua khảo sát (Bảng 2.9) ta thấy việc phối hợp tổ chức tuyển 

sinh giữa Học viện III và ĐVLK vẫn chưa được thường xuyên 21,0% 
ý kiến đánh giá, còn đa số đáng giá ở mức độ thỉnh thoảng 55,8%. 
Kết quả thực hiện được đánh giá ở mức độ khá và trung bình, mức 
độ tốt chí đạt 23,2%, không có đánh giá yếu. 

2.4.2. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động 
LKĐT 

Nhằm quản lý tốt việc phối hợp đào tạo với ĐVLK, Học viện 
III đã căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ tình hình thực 
tiễn để xây dựng các quy định, quy chế nội bộ và quán triệt đến các 
đơn vị trong và ngoài Học viện. Qua khảo sát ý kiến của các CBQL, 
GV được thể hiện trong (Bảng 2.10) cho thấy công tác này đã dần 
được chú trọng, ý kiến đánh giá thường xuyên đạt 37,9%, nhưng kết 
quả thực hiện đạt mức trung bình 52,6%.  

2.4.3. Phối hợp quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên  
Qua kết quả khảo sát được thể hiện ở Bảng 2.12. cho thấy 

công tác phối hợp quản lý của hai nội dung trên giữa Học viện III với 
ĐVLK vẫn chưa được thường xuyên (chỉ có 18,4% ý kiến đánh giá), 
đa số ý kiến đánh giá thực hiện ở mức độ thỉnh thoảng 68,2%. Kết 
quả thực hiện được khảo sát đều có ý kiến đánh giá ở mức độ trung 
bình và khá, mức độ tốt chỉ đạt 12,6%, không có đánh giá yếu.  

2.4.4. Phối hợp quản lý quá trình học tập của học viên 
Kết quả khảo sát được thể hiện ở Bảng 2.14 cho thấy công tác 

phối hợp quản lý hoạt động học của HV được thể hiện ở ba nội dung 
đã khảo sát, nhìn chung công tác này giữa Học viện với ĐVLK vẫn 
chưa được phối hợp thường xuyên (chỉ có16,6% ý kiến đánh giá), đa 
số các ý kiến đánh giá đều thực hiện ở mức độ thỉnh thoảng 65,8%. 
Kết quả thực hiện được khảo sát đều có ý kiến đánh giá ở mức độ 
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trung bình và khá, mức độ tốt chỉ đạt 7,5%, đáng chú lưu ý là kết quả 
thực hiện có 6,8% đánh giá ở mức độ yếu. 

2.4.5. Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập  
Kết quả khảo sát được thể hiện ở Bảng 2.17 cho thấy công tác 

phối hợp đánh giá kết quả học tập của học viên vẫn chưa được phối 
hợp thường xuyên (chỉ có 23,2 ý kiến đánh giá), đa số các ý kiến 
đánh giá đều được đánh giá ở mức độ thỉnh thoảng 61,8%. Kết quả 
thực hiện được khảo sát đều có ý kiến đánh giá ở mức độ trung bình 
và khá, mức độ tốt chỉ đạt 14,1%, đáng chú lưu ý là kết quả thực hiện 
có 2,1% đánh giá ở mức độ yếu. 
2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT 
ĐỘNG LKĐT CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III 

2.5.1. Ưu điểm 
- Nội bộ đoàn kết, đồng thuận với quyết tâm cao tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

- PPGD hiện đại được chú trọng, từ khâu nhận thức, thiết kế 
chương trình, soạn giáo án, giáo án điện tử đến thực hiện quy chế, 
đánh giá chất lượng giảng dạy;  

- Đội ngũ cán bộ GV của Học viện có phẩm chất tốt, không 
ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng mục tiêu đào tạo;  

- Được đầu tư lớn về CSVC, trang thiết bị phục dạy-học nhằm  
phát huy, nâng cao chất lượng liên kết đào tạo. 

2.5.2. Hạn chế, khuyết điểm 
- Chương trình đào tạo còn nhiều bất cập, tính mềm dẽo và 

tính liên thông không cao, nội dung chương trình còn trùng lặp giữa 
các cấp đào tạo; Phương pháp đào tạo chậm đổi mới; 

- Công tác phối hợp hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động 
học tập của HV chưa thật sâu sát, nhiều khi còn buông lõng;  



13 

- Tỷ lệ giảng viên so với học viên ngày càng giảm, là dấu hiệu 
của sự thiếu hụt lực lượng giảng dạy trong vài năm đến; Cán bộ theo 
dõi, quản lý công tác LKĐT của Học viện và ĐVLK chưa có nhiều 
kinh nghiệm trong công tác quản lý; Kiểm tra, đánh giá kết quả học 
tập học viên chưa thật chặt chẽ, chưa đúng mức. 

2.5.3. Những thuận lợi 
- Hình thành sự phân cấp đào tạo giữa các cơ sở đào tạo trong 

hệ thống Học viện, tạo điều kiện thuận lợi để xác định đối tượng, tiêu 
chuẩn đào tạo phù hợp với yêu cầu qui hoạch, bố trí cán bộ; 

- Học viện III đã phối hợp chặt chẽ với Học viện CTQG Hồ 
Chí Minh và BTCTW tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc 
trong quá trình tổ chức thực hiện và tiếp tục có những chủ trương lớn 
để đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo .  

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên từ hoạt động thực tiễn đã bổ sung 
nhiều kiến thức, nội dung mới vào hoạt động quản lý và giảng dạy; 

2.5.4. Những khó khăn  
- Nội dung, chương trình và hệ thống giáo trình đang giảng 

dạy hiện nay còn lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu người học.  
- Đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo tại Học viện Trung tâm và Học 

viện III luôn thay đổi làm cho công tác đào tạo gặp nhiều khó khăn;  
- Nhận thức và triển khai thực hiện đổi mới phương pháp 

giảng dạy và học tập chưa có sự thống nhất, chưa đồng bộ, đồng 
thuận, đồng tình từ nhiều khía cạnh; Các phương tiện, điều kiện phục 
vụ cho giảng dạy và học tập còn thiếu, không đồng bộ... 

Tiểu kết Chương 2 
Qua tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát về thực trạng và thực 

trạng quản lý hoạt động LKĐT với ĐVLK, chúng tôi nhận thấy quy mô 
phát triển hình thức LKĐT của Học viện Chính trị III là khá lớn. 
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Nhận thức của CBQL, GV của Học viện, CBQL, HV tại các 
ĐVLK về vai trò của việc LKĐT giữa Học viện với ĐVLK đối với việc 
nâng cao chất lượng đào tạo của các lớp liên kết là khá tốt. Tuy nhiên 
các nội dung được triển khai trong QL hoạt động LKĐT với ĐVLK của 
Học viện đang sử dụng là chưa thật sự thiết thực và hiệu quả. 

Trên thực tế việc LKĐT còn bị động, hình thức và mức độ 
chưa cao, hệ quả của nó là chất lượng đào tạo theo hình thức liên kết 
của Học viện hiện nay chưa đáp ứng được chất lượng và nhu cầu 
thực tiễn của các địa phương.  

Kết quả nghiên cứu về thực trạng trên đã giúp làm sáng tỏ các 
vấn đề về lý luận ở chương 1, đồng thời là cơ sở để chúng tôi tiến 
hành đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp, đây chính là nội dung 
được trình bày ở chương 3 của đề tài. 

 
CHƯƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 
CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III  

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 
 

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP 
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa  
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, toàn diện  
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn  
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ HOẠT ĐỘNG LKĐT CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU 
VỰC III TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

3.2.1. Tổ chức quán triệt nhận thức về tầm quan trọng và 
trách nhiệm cho CBQL, GV, HV trong hoạt động LKĐT 
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a. Ý nghĩa của biện pháp 
Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của hoạt động LKĐT đến 

mọi đối tượng, lực lượng trong nhà trường; Đội ngũ cán bộ được đi 
học đều là cán bộ lãnh đạo QL tại đơn vị địa phương, phải làm cho 
họ hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình khi học tập; Đội 
ngũ CBQL, GV góp một phần rất quan trọng trong việc nâng cao 
chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo; Đối với các cấp quản lý, 
đoàn thể và lực lượng xã hội... cần nhận thức đúng về trách nhiệm 
của mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.  

b. Nội dung của biện pháp  
- Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quyết 

định, Qui định của Trung ương, của lãnh đạo cấp trên đối với cán bộ, 
giảng viên và học viên về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Tạo 
không khí thi đua giảng dạy tốt, phục vụ tốt trong cán bộ, GV, tinh 
thần tự giác trong học tập và rèn luyện của học viên nhằm tăng 
cường khối đại đoàn kết; Có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo các 
địa phương ĐVLK; Tạo ra một môi trường đào tạo lành mạnh, 
nghiêm túc có qui củ và định hướng sẽ là nền tảng tốt nhất, là chỗ 
dựa là niềm tin cho mọi lực lượng tham gia công tác đào;  

3.2.2. Xây dựng kế hoạch đầu vào một cách hệ thống, khoa 
học phù hợp với năng lực đào tạo của Học viện  

 a. Ý nghĩa của biện pháp 
 Kế hoạch đầu vào là một khâu quan trọng trong qui trình tổ 

chức hoạt động đào tạo, đem lại sự ổn định và thống nhất, đáp ứng 
yêu cầu về công tác đào tạo cán bộ cho các địa phương, đơn vị. Kế 
hoạch hoá đầu vào còn giúp cho quá trình đào tạo cụ thể là công tác 
tuyển sinh đúng theo qui định, nhanh chóng và chính xác, tránh được 
tình trạng đào tạo tràn lan ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của 
Học viện.  
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 b. Nội dung biện pháp 
 Nội dung của công tác này là phải đưa ra được một kế hoạch 

đào tạo mang tính chiến lược dựa trên cơ sở các yếu tố khách quan 
và chủ quan từ nhu cầu đào tạo và các điều kiện đảm bảo hoạt động 
đào tạo một cách xuyên suốt, đó là: 

- Phù hợp với chiến lược công tác đào tạo cán bộ của các địa 
phương và cả nước;  Kết hợp trước mắt và lâu dài, xác định rõ những 
yêu cầu bức xúc, trọng điểm, đầu tư thứ tự ưu tiên trong đào tạo; Lên 
kế hoạch đào tạo với số lượng lớp sẽ mở hàng năm; Xác định chỉ tiêu 
đào tạo, phân bổ cho từng tỉnh, thành phố; phải đảm bảo đầu vào 
đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo qui định của BTCTW; Xác 
định rõ thời gian hoàn thành kế hoạch đào tạo từng lớp, từng học kỳ, 
từng năm học.  

3.2.3. Tăng cường đầu tư CSVC kỹ thuật, thiết bị giảng 
dạy, học tập của Học viện chính trị khu vực III và các ĐVLK 

a. Ý nghĩa của biện pháp 
- Tăng cường quản lý và đầu tư sử dụng có hiệu quả CSVC, 

trang thiết bị, đồ dùng dạy học; Tăng cường đầu tư, tranh thủ CSVC, 
trang thiết bị học tập phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị. 

 b. Nội dung của biện pháp 
 Điều tra, đánh giá tổng thể thực trạng CSVC, trang thiết bị 

đào tạo hiện có của Học viện và ĐVLK; phân loại tính năng, tác 
dụng của từng chủng loại để làm cơ sở thực tế cho việc xây dựng 
kế hoạch mua sắm hằng năm. 

- Xây dựng kế hoạch tăng cường, mua sắm.  
- Tổ chức thực hiện kế hoạch. 
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng CSVC, trang thiết bị mua 

sắm, huy động so với kế hoạch đề ra và với yêu cầu thực tiễn của 
Học viện và ĐVLK. 
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3.2.4. Phối hợp quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 
đáp ứng tốt mục tiêu liên kết đào tạo  

a. Ý nghĩa của biện pháp 
Việc phối hợp quản lý quá trình LKĐT nói chung và quản 

lý hoạt động giảng dạy của GV nói riêng giữa Học viện với các 
ĐVLK vẫn còn nhiều bất cập, chưa thật sự chặt chẽ. Do đó việc 
phối hợp quản lý này trong hoạt động LKĐT giữa Học viện với 
ĐVLK là hết sức cần thiết, đây cũng là vấn đề nhà trường quan 
tâm để đạt tới chất lượng hiệu quả, tổng thể bền vững trong quá 
trình LKĐT. 

b. Nội dung của biện pháp 
- Học viện chịu trách nhiệm toàn diện về LKĐT từ việc xây 

dựng chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo phù 
hợp với năng lực đào tạo của đơn vị mình, các điều kiện đảm bảo 
thực hiện chương trình, đánh giá công nhận kết quả và cấp bằng 
tốt nghiệp cho người học; chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo 
của các lớp liên kết.  

+ Còn các ĐVLK phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo để 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC trang thiết bị phục vụ 
giảng dạy và học tập; thực hiện các quy định hiện hành của Nhà 
nước về thu học phí, lệ phí; bố trí ăn ở thuận tiện cho người dạy; 
phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo...  

3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý hoạt 
động học tập rèn luyện của học viên theo trách nhiệm liên kết 

a. Ý nghĩa của biện pháp 
Nếu có phương thức quản lý đúng sẽ nâng cao sự tự giác, tính 

tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện của học viên trên cơ sở 
mục tiêu, chương trình đào tạo đã được định trước. 
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Thực hiện tốt chủ trương đổi mới PPGD và học tập thì việc 
quản lý quá trình học tập của HV sẽ giúp HV tham gia vào quá trình 
học với một tinh thần mới chủ động và sáng tạo, nắm bắt những tri 
thức khoa học, gạt bỏ những biểu hiện thụ động, ỷ lại hoặc mong chờ 
vào sự bao cấp tri thức từ phía người thầy mà lâu nay vẫn biểu hiện ở 
đa số học viên.  

b. Nội dung biện pháp 
Tăng cường công tác quản lý học tập của HV thông qua các 

hình thức chủ yếu là QL bằng nội dung kiến thức và bằng nội qui, 
qui chế hành chính; Thống nhất về tư tưởng, nhận thức trong việc 
phối hợp quản lý học tập của học viên giữa cán bộ giảng dạy, CBQL 
tại ĐVLK, lãnh đạo và chuyên viên Ban QLĐT tại Học viện.  

3.2.6. Phối hợp các nguồn lực để không ngừng nâng cao 
trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm cho đội ngũ GV 

a. Ý nghĩa của biện pháp 
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

sư phạm cho đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
hoạt động LKĐT là đòi hỏi bức thiết trong công tác đào tạo lý luận 
hiện nay tại Học viện. 

b. Nội dung của biện pháp 
- Bồi dưỡng để cập nhật các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

sư phạm và thường xuyên tập huấn, thao giảng về PPGD cho đội ngũ 
GV; Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, học hỏi kinh 
nghiệm về đổi mới PPDH;  Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng GV để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV một cách phù hợp.  

3.2.7. Thực hiện thường xuyên việc giám sát kiểm tra đánh 
giá kết quả học tập của học viên 

a. Ý nghĩa của biện pháp   
- Đối với HV: Việc đánh giá có hệ thống và thường xuyên 
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cung cấp kịp thời những thông tin “liên hệ ngược trong” giúp người 
học tự điều chỉnh được hoạt động học.  

- Đối với GV: Việc kiểm tra - đánh giá HV cung cấp cho GV 
những thông tin “liên hệ ngược ngoài”, qua đó rút kinh nghiệm, điều 
chỉnh lại mục tiêu, lựa chọn phương pháp và nội dung trọng tâm 
trong quá trình giảng dạy. 

- Giúp cho cán bộ quản lý chủ động xác định nguồn nhân lực 
và vật lực cần thiết tham gia quá trình quản lý thực hiện, đồng thời 
tạo một thể thống nhất, ổn định trong các khâu thực hiện. 

b. Nội dung của biện pháp 
- Tiến hành xây dựng kế hoạch trên cơ sở mục tiêu đào tạo 

hàng năm của Học viện; Chuẩn bị nguồn nhân lực và vật lực đảm 
bảo cho quá trình quản lý thực hiện; Triển khai thực hiện đồng bộ tất 
cả các khâu của quá trình kiểm tra đánh giá từ công tác tổ chức ra đề 
thi, tổ chức coi thi, tổ chức thực hiện chấm thi, đánh giá và công bố 
kết quả thi; Nắm vững được các giai đoạn của quy trình quản lý công 
tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập để cụ thể hóa từng chức năng 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

3.2.8. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Học viện Chính trị 
khu vực III và ĐVLK trong hoạt động LKĐT 

a. Ý nghĩa của biện pháp 
- Tạo điều kiện việc phối hợp giữa Học viện với ĐVLK diễn ra 

thuận lợi; Tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, phổ biến và 
chủ động hai chiều từ phía Học viện và ĐVLK; Xác định trách 
nhiệm và quyền lợi rõ ràng từ hai phía; Các cơ chế phối hợp đào 
tạo với ĐVLK khi được hoàn thiện cần đảm bảo tính pháp lý và 
ổn định lâu dài.  

b. Nội dung biện pháp 
 - Đánh giá tồn tại, vướng mắc trong phối hợp với ĐVLK có 
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nguyên nhân từ cơ chế, chính sách để đề nghị các cơ quan quản lý 
cấp trên xem xét giải quyết; Đánh giá lại những thuận lợi và tồn 
tại của các quy chế, quy định có liên quan đến sự liên kết; Tổ 
chức hoàn thiện cơ chế hiện hành; kiểm tra đánh giá tính hiệu lực, 
hiệu quả của cơ chế phối hợp đào tạo 

3.2.9. Mối liên hệ giữa các biện pháp  
Hệ thống các biện pháp đề xuất trên tuy có vai trò, sự tác 

động và ý nghĩa khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ tương 
tác, hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển, biện pháp này là tiền 
đề, là cơ sở để thực hiện biện pháp khác. 
3.3. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA 
CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 

Để kiểm chứng tính cấp thiết và tính khả thi của các biện 
pháp, chúng tôi ngoài việc dùng phiếu hỏi cho các đối tượng là 91 
CBQL, GV của nhà trường và CBQL tại các ĐVLK có liên quan 
đến hoạt động LKĐT. Phần lớn các ý kiến cho rằng các biện pháp 
đưa ra đều rất cấp thiết và khả thi cao.  

Tiểu kết Chương 3 
Các biện pháp này đã được khách thể khảo sát CBQL, GV 

Học viện và CBQL tại các ĐVLK đều đánh giá có tính cấp thiết 
và khả thi cao. Các biện pháp đề xuất đều nằm trong khả năng của 
Học viện và đơn vị LKĐT. 

Ngoài kết quả thăm dò bằng phiếu, chúng tôi đã có những 
cuộc trao đổi trò chuyện với CBQL của một số trường có mô hình 
LKĐT, nhìn chung các ý kiến điều cho rằng các biện pháp đề xuất 
đều cấp thiết và khả thi, thực hiện được đối với mô hình LKĐT 
hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
 
1. Kết luận 
Luận văn đã xác định và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu. Cụ thể đã nêu được lý luận chung về 
quản lý, các chức năng quản lý, QLGD, các khái niệm và nội 
dung là cơ sở của vấn đề LKĐT. Luận văn cũng đã nêu được vai 
trò quan trọng của hoạt động LKĐT của các trường ĐH và các cơ 
sở đào tạo trong sự nghiệp phát triển giáo dục, giúp mọi người có 
cơ hội học thường xuyên, học suốt đời. 

 Quản lý LKĐT với ĐVLK của Học viện III được biểu 
hiện qua các mặt: Hình thức liên kết, mức độ của các hoạt động 
liên kết, các tác động quản lý LKĐT với ĐVLK của Học viện; 

Qua việc đánh giá thực trạng QL hoạt động LKĐT luận văn đã 
chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động này của Học 
viện III, từ đó đề ra những biện pháp khắc phục góp phần nâng cao 
hiệu quả LKĐT cũng như chất lượng đào tạo của Học viện. 

 Trước yêu cầu ngày càng cao về nhu cầu đào tạo nguồn 
nhân lực từ địa phương đơn vị LKĐT, qua thực tiễn cho thấy việc 
đổi mới công tác quản lý hoạt động LKĐT là cần thiết. Vì thế 
chúng tôi tiến hành xây dựng các biện pháp nhằm củng cố và nâng 
cao chất lượng công tác quản lý hoạt động LKĐT của Học viện: 

- Tổ chức quán triệt nhận thức về tầm quan trọng và trách 
nhiệm cho CBQL, GV, HV trong hoạt động LKĐT. 

- Xây dựng kế hoạch đầu vào một cách hệ thống, khoa học phù 
hợp với năng lực đào tạo của Học viện  

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị giảng dạy, 
học tập của Học viện Chính trị khu vực III và các đơn vị liên kết 
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- Phối hợp quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên đáp 
ứng mục tiêu LKĐT 

- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động học tập 
rèn luyện của học viên theo trách nhiệm liên kết  

- Phối hợp các nguồn lực để không ngừng nâng cao trình độ chuyên 
môn và năng lực sư phạm cho đội ngũ GV 

- Thực hiện thường xuyên việc giám sát kiểm tra đánh giá kết 
quả học tập của học viên 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu 
vực III và ĐVLK trong hoạt động LKĐT 

Sau khi xây dựng các biện pháp, chúng tôi đã tiến hành 
khảo nghiệm bằng cách xin ý kiến đánh giá của CBQL, GV của 
Học viện III và CBQL của ĐVLK. Kết quả khảo nghiệm cho thấy 
các biện pháp được đề xuất có tính cấp thiết và khả thi cao. 

Các biện pháp này phải được thực hiện trong mối hỗ trợ, 
tương tác lẫn nhau tạo nên một chỉnh thể thống nhất để huy động 
sức mạnh tổng hợp của hoạt động LKĐT đối với cả Học viện và 
ĐVLK. 

Những kết luận trên đã khẳng định giả thuyết mà đề tài nêu 
ra là đúng, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đã được thực hiện, 
các biện pháp quản lý hoạt động LKĐT của Học viện III đã bước 
đầu đem lại kết quả, tuy nhiên với thời gian có hạn chúng tôi chưa 
phân tích, lý giải sâu sắc mọi vấn đề của đề tài, mà mới chỉ dừng 
lại xem đó như là tiền đề cho việc nghiên cứu tiếp sau.        

2. Khuyến nghị 
 Từ những nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý hoạt 

động LKĐT của Học viện Chính trị khu vực III, tác giả có một số 
khuyến nghị sau:   
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2.1. Ban Tổ chức Trung ương 
- Cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động LKĐT được triển 

khai đúng kế hoạch tiến độ, đề nghị BTCTW thông báo kế hoạch, chỉ 
tiêu mở lớp vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học trước để Học viện 
triển khai các kế hoạch khai giảng các lớp cho năm học mới. 

- Giao cho các học viện khu vực được tự chủ trong công tác 
tuyển sinh, các Học viện có trách nhiệm báo cáo lại tình hình thực hiện 
công tác tuyển sinh với BTCTW và Học viện CTQG Hồ Chí Minh 

- Hằng năm cần phân bổ chỉ tiêu đào tạo về LKĐT dựa trên 
nhu cầu thực tế của Học viện III và ĐVLK 

2.2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
- Ban hành các văn bản pháp quy để các Học viện khu vực có 

cơ sở pháp lý và chủ động trong công tác QL các hoạt động LKĐT. 
- Quan tâm tăng cường hơn nữa trong việc đầu tư xây dựng 

CSVC, trang thiết bị, đồ dùng dạy học,chính sách đãi ngộ tuyển dụng 
đội ngũ CBQL, GV... 

2.3. Học viện Chính trị khu vực III  
- Tiến hành khảo sát nhu cầu công tác đào tạo LLCT cho đội 

ngũ cán bộ quản lý tại các địa phương trên địa bàn khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên.  

- Quán triệt hơn nữa tinh thần chỉ đạo của cơ quan cấp trên đến 
tất cả các phòng, ban trong Học viện, ĐVLK về nội qui, qui chế, chủ 
trương, chính sách liên quan đến công tác đào tạo trong giai đoạn 
hiện nay. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động LKĐT nhằm 
nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo.  

- Tăng cường đổi mới việc thực hiện nội dung, chương 
trình, phương pháp đào tạo cho phù hợp với đổi mới giáo dục ĐH 
trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng cơ chế liên kết linh hoạt tạo 
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điều kiện cho các bên tham gia liên kết và người học. Phối hợp 
chặt chẽ với các ĐVLK trong công tác quản lý đào tạo. 

- Tổ chức tốt hơn nữa công tác kiểm tra đánh giá chất lượng 
dạy học, chú trọng việc duy trì quy chế thi, đặc biệt là thi hết học 
phần, thi tốt nghiệp để tạo ra môi trường học tập tốt cho HV, nâng 
cao trách nhiệm học tập đối với người học. 

- Cần có những biện pháp đãi ngộ và khuyến khích thỏa 
đáng cho GV đi dạy các lớp tại ĐVLK. 

- Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ GV 
bằng cách tạo điều kiện cho đi học nâng cao về trình độ chuyên 
môn và năng lực sư phạm. 

- Chủ động, sáng tạo vận dụng các biện pháp quản lý hoạt 
động LKĐT vào điều kiện thực tế của Học viện hiện nay. 

2.4. Đối với các ĐVLK đào tạo 
- Chủ động trong việc đề xuất, phối hợp triển khai các nội 

dung theo cơ chế phù hợp. 
- Thường xuyên tạo điều kiện bồi dưỡng năng lực quản lý 

cho cán bộ của đơn vị mình. 
- Đẩy mạnh việc phối hợp khảo sát điều tra nhu cầu người học. 
- Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo quản lý hoạt động đào 

tạo, nghiêm túc trong thi cử tại các lớp liên kết. 
- Hoàn thiện và hiện đại hóa CSVC, trang thiết bị phục vụ 

nhu cầu đào tạo tại đơn vị các mình. 
2.5. Đối với địa phương, cơ quan, doanh nghiệp có người 

đi học 
- Tăng cường mối quan hệ với ĐVLK cũng như đơn vị chủ 

trì đào tạo để nắm bắt tình hình học tập của HV, lấy kết quả phấn 
đấu rèn luyện và học tập của HV làm cơ sở đánh giá cán bộ cuối 
năm.  


