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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Kiểm tra - ñánh giá là thành tố không thể thiếu ñược của quá 

trình dạy học. Trong hoạt ñộng quản lý giáo dục việc kiểm tra và 

ñánh giá là một trong những khâu quan trọng thể hiện “mối liên hệ 

ngược” của quá trình dạy học, có kiểm tra và ñánh giá thì mới ñiều 

chỉnh những lệch lạc trong quy trình thực hiện quá trình dạy học, 

ñánh giá ñúng chất  lượng giáo dục, kích thích tinh thần, thái ñộ học 

tập tạo ñộng cơ học tập ñúng ñắn.  

Việc thực hiện công tác kiểm tra – ñánh giá tại Học viện 

Chính trị - Hành chính (CT – HC) khu vực III tuy có những ñặc 

trưng riêng. Một mặt ñã phản ảnh ñược chất lượng ñào tạo, bồi 

dưỡng chương trình cao cấp lý luận chính trị, một mặt cũng nâng cao 

nhận thức rèn luyện tư duy, trí tuệ của ñội ngũ cán bộ giảng viên và 

học viên tại Học viện, song vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, ñó là: 

 - Chưa bảo ñảm ñược tính khách quan trong quá trình thực 

hiện kiểm tra – ñánh giá kết quả học tập của học viên. 

- Nội dung thực hiện công tác kiểm tra – ñánh giá kết quả 

học tập chưa bao quát ñược nội dung chương trình ñào tạo hiện nay...  

- Sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp lãnh ñạo và sự phối kết hợp 

các ñơn vị chức năng liên quan ñến công tác ñào tạo chưa chặt chẽ.  

- Và có nhiều lý do chủ quan khác, dẫn ñến việc kiểm tra – 

ñánh giá kết quả học tập của học viên ở Học viện chưa ñạt ñược mục 

ñích mong muốn.   

 Xuất phát từ những vấn ñề nêu trên, chúng tôi chọn ñề tài 

“ Biện pháp quản lý công tác  kiểm tra – ñánh giá kết quả học tập 
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của học viên tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III” ñể 

làm ñề tài nghiên cứu. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

  Trên cơ sở nghiên cứu những vấn ñề về lý luận và thực tiễn, 

ñề xuất một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra ñánh giá kết quả 

học tập của học viên tại Học viện CT - HC khu vực III 

3. KHÁCH TH Ể VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Khách thể nghiên cứu : Công tác Kiểm tra ñánh giá kết quả 

học tập của học viên tại Học viện CT-HC khu vực III. 

3.2. Đối tượng  nghiên cứu : Các biện pháp quản lý công tác kiểm 

tra ñánh giá kết quả học tập của của học viên tại Học viện CT-HC 

khu vực III trong giai ñoạn hiện nay. 

4. GIẢ  THUYẾT  KHOA H ỌC 

Nếu Giám ñốc Học viện có các biện pháp quản lý như: nâng 

cao nhận thức, năng lực của ñội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; tăng 

cường thực hiện các chế ñịnh về giáo dục ñào tạo; tăng cường các 

ñiều kiện ñảm bảo công tác KT - ĐG thì sẽ góp phần nâng cao chất 

lượng công tác KT - ĐG kết quả học tập của học viên tại Học viện 

CT – HC khu vực III. 

5.NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

a) Nghiên cứu các vấn ñề lý luận về quản lý kiểm tra ñánh giá kết 

quả học tập của học viên  

b)  Khảo sát, phân tích và ñánh giá thực trạng quản lý công tác kiểm 

tra – ñánh giá của học viên tại Học viện CT - HC khu vực III .  

c) Đề xuất các biện pháp quản lý công tác kiểm tra – ñánh giá kết 

quả học tập của học viên tại Học viện CT - HC khu vực III  

5.2. Phạm vi nghiên cứu 
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Nghiên cứu các biện pháp quản lý công tác kiểm tra – ñánh giá 

kết quả học tập học viên của Học viện CT - HC khu vực III .  

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1. Phương pháp luận : Lý thuyết  ñể tiếp cận vấn ñề nghiên cứu 

6.2. Các phương pháp nghiên cứu :  

Nghiên cứu lý luận  

Nghiên cứu thực tiễn  

Nghiên cứu các công cụ hỗ trợ 

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN  

Luận văn có dung lượng 118trang, ñược bố cục theo các phần 

và các chương: Phần mở ñầu  8 trang, từ trang 1 ñến trang 8; chương 

I:  Cơ sở lý luận về quản lý công tác kiểm tra – ñánh giá kết quả học 

tập, gồm 34, từ trang 9 ñến trang 43; Chương 2 : Thực trạng quản lý 

công tác kiểm tra – ñánh giá kết quả học tập của học viên tại Học 

viện CT - HC khu vực III, gồm 36, từ trang 44 ñến trang 80; Chương 

3 : Biện pháp quản lý công tác kiểm tra – ñánh giá kết quả học tập 

của học viên tại Học viện CT - HC khu vực III, gồm 29 trang,  từ 

trang 81 ñến trang 109. Kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, 

phụ lục. 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC 

KI ỂM TRA – ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP  

1.1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ 

CÔNG TÁC KT - ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP  

1.1.1. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý công tác KT - ĐG 

kết quả học tập ở  ngoài nước 

Trên thế giới ñã c ó các tác giả nghiên cứu về kiểm 

tra trong công tác quản lý và kiểm tra ñánh giá kết quả học tập.  
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1.1.2. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý công tác KT – ĐG  

kết quả học tập ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, ñã có rất nhiều cuộc hội thảo khoa học về giáo 

dục bàn về chất lượng giáo dục trong giai ñoạn hiện nay và công tác 

kiểm tra ñánh giá trong thi cử giáo dục Việt Nam.  

1.2. MỘT SỐ KHÁI NI ỆM CÔNG CỤ PHỤC VỤ ĐỀ TÀI 

1.2.1. Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường  

1.2.1.1. Quản lý 

1.2.1.2. Quản lý giáo dục  

1.2.1.3. Nhà trường, quản lý nhà trường 

1.2.2. Chức năng quản lý và quản lý giáo dục 

1.2.2.1. Chức năng quản lý  

1.2.2.2. Chức năng quản lý giáo dục 

1.2.3. Học tập và kết quả học tập 

- Học tập là quá trình tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng 

dưới sự dạy bảo, hướng dẫn của giáo viên. Học tập luôn ñi ñôi và 

gắn liền với giảng dạy của giáo viên  

- Kết quả học tập ñược hiểu là những kết quả ñạt ñược trong 

quá trình thực hiện sự truyền thụ kiến thức của thầy và lĩnh hội kiến 

thức của trò (quá trình dạy học), thông qua quá trình ño lường, so 

sánh với mục tiêu ñã ñịnh trước bằng các tiêu chí và chuẩn quy ñịnh 

của ngành và của cơ sở giáo dục. 

1.2.4. Kiểm tra - ñánh giá kết quả học tập 

1.2.4.1. Kiểm tra  

Kiểm tra là một thuật ngữ chỉ sự ño lường, thu thập thông tin 

ñể có ñược những phán ñoán, xác ñịnh xem mỗi người học sau khi 

học xong một chương trình ñã biết gì (kiến thức), làm ñược gì (kỹ 

năng) và bộc lộ thái ñộ ứng xử ra sao. 
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1.2.4.2. Đánh giá  

 Đánh giá là sự phán xét trên cơ sở kiểm tra, bao giờ cũng ñi 

liền với kiểm tra.  

1.2.5. Chất lượng  

  Chất lượng là tập hợp những ñặc tính của một thực thể (ñối 

tượng) tạo cho ñối tượng ñó có khả năng thỏa mãn nhu cầu hoặc yêu 

cầu ñã nêu ra hoặc tiềm ẩn.  

1.3. ĐẶC TRƯNG  CỦA HỌC VIỆN CT – HC 

1.3.1.  Về chức năng và nhiệm vụ  

 Học viện CT – HC QG Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ ñào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh ñạo, quản lý trung, cao cấp về : Chủ 

nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ñường lối của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước; các khoa học về chính trị, 

khoa học lãnh ñạo quản lý. 

1.3.2. Về mục tiêu ñào tạo, bồi dưỡng của các Học viện CT - HC  

* Về kiến thức : Trang bị một cách cơ bản, có hệ thống về lý 

luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan ñiểm, ñường lối 

của Đảng, các khoa học về quản lý nhà nước, khoa học chính trị .... 

*  Về kỹ năng : Rèn luyện các kỹ năng lãnh ñạo quản lý, 

hoạch ñịnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược củng cố 

an ninh quốc phòng ở ñịa phương 

*  Về thái ñộ, nhận thức: Hình thành thế giới quan cộng sản, 

có lập trường quan ñiểm chính trị vững vàng, hình thành thái ñộ cách 

mạng trong sáng, suốt ñời phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

1.3.3. Về lực lượng ñào tạo, bồi dưỡng  

 Lực lượng ñào tạo, bồi dưỡng của các Học viện CT – HC 

gắn với mục tiêu ñào tạo của Học viện. 
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+ Đối với lực lượng giảng viên : Có trình ñộ chuyên môn 

nghiệp vụ phù hợp với chương trình ñào tạo theo ngành học, có học 

hàm học vị nhất ñịnh;   

+ Đối với học viên : Là cán bộ lãnh ñạo, quản lý chủ chốt 

hoặc thuộc diện nguồn quy hoạch từ các ñịa phương. 

1.3.4. Về công tác tuyển sinh  

Thực hiện theo Công văn số 1611-CV/BTCTW ngày 29-3-

2007 quy ñịnh một số vấn ñề về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy ñịnh 

tiêu chuẩn chiêu sinh Cao cấp lý luận chính trị.   

1.3.5. Về nội dung, chương trình ñào tạo, bồi dưỡng   

- Trang bị tri thức cơ bản, có hệ thống về những nguyên lý 

của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan ñiểm 

của Đảng; một số ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

1.3.6. Về phương pháp ñào tạo, bồi dưỡng  

 Bám sát mục tiêu, ñối tượng ñào tạo ñể hoàn thiện các loại 

chương trình, trang bị một cách cơ bản, có hệ thống theo mục tiêu 

chương trình ñã ñặt ra, không dàn ñều mà tập trung vào các bộ môn 

thuộc khoa học chính trị và nghiệp vụ lãnh ñạo, quản lý. 

1.3.7. Về các ñiều kiện ñào tạo, bồi dưỡng  

Đảm bảo các nguồn lực cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñể 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị ñược giao. 

1.3.8. Về công tác kiểm tra - ñánh giá kết quả học tập 

 Thực hiện theo Quy chế ñào tạo, ban hành theo Quyết ñịnh 

1774-QĐ/HVCTQG, ngày 27-02-2007 về công tác quản lý ñào tạo. 

1.4. CÔNG TÁC KT – ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP   

1.4.1. Mục ñích công tác kiểm tra – ñánh giá 

Công khai hóa nhận ñịnh về năng lực và kết quả học tập của 

người học, khuyến khích ñộng viên tinh thần thái ñộ học tập ñúng 
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ñăn; giúp giáo viên có cơ sở tự hoàn thiện hoạt ñộng dạy, lựa chọn 

phương pháp giảng dạy phù hợp. 

1.4.2. Ý nghĩa công tác  kiểm tra – ñánh giá 

Đối với học sinh : Giúp cho học sinh kịp thời nhận thấy mức 

ñộ ñạt ñược những kiến thức của mình, ñiều chỉnh những lệch lạc 

trong học tập, tự phấn ñấu học tập tốt. 

Đối với giáo viên : Giúp giáo viên rút kinh nghiệm, ñiều 

chỉnh nội dung, lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp.  

1.4.3. Nội dung công tác KT – ĐG kết quả học tập 

* Vi ệc ra ñề thi  

Lãnh ñạo ĐVGD chịu trách nhiệm trước Giám ñốc về việc ra 

ñề cho các kỳ thi thuộc về chuyên môn mình thực hiện giảng dạy. 

Nội dung dung ñề thi phải mang tính khái quát, nhưng sát 

với nội dung chương trình học, ñảm bảo tính hệ thống và phát triển. 

Đề thi học phần do lãnh ñạo khoa, bộ môn ra trực tiếp, ñề thi tốt 

nghiệp phải qua Giám ñốc duyệt.  

* Vi ệc tổ chức thi   

Đơn vị QLĐT chịu trách nhiệm trước Giám ñốc về tổ chức 

thực hiện kiểm tra ñánh giá theo bộ Quy chế kiểm tra, thi và viết luận 

văn tốt nghiệp của Học viện CT – HC. Việc tổ chức thi ñược tiến 

hành nghiêm túc, chặt chẽ, trên cơ sở các quy ñịnh hiện hành. 

* Vi ệc chấm bài thi và ñánh giá kết quả 

Thực hiện việc chấm bài thi và ñánh giá kết quả do ĐVGD  

chịu trách nhiệm. Ban QLĐT có trách nhiệm theo dõi quá trình thực 

hiện của ĐVGD theo quy chế hiện hành. 

1.5. QUẢN LÝ CÔNG TÁC KT – ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP 

1.5.1. Quản lý việc thực hiện các quy chế, quy ñịnh, văn bản của 

Nhà nước  
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Cụ thể hóa các văn bản hiện hành phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn công tác kiểm tra ñánh giá kết quả học tập của học viên tại Học 

viện. Đồng thời có cơ chế kiểm tra việc thực thi các văn bản hiện 

hành. 

1.5.2. Quản lý nghiệp vụ  

Quản lý quy trình thực hiện các khâu công tác KT- ĐG của 

cán bộ giảng dạy, ñội ngũ trực tiếp tham gia công tác KT - ĐG. 

1.5.3. Quản lý nguồn nhân lực 

Xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt ñộng công tác KT - ĐG hợp 

lý, phù hợp với ñiều kiện giáo dục ñào tạo tại Học viện, phát huy tốt 

năng lực của ñội ngũ giảng viên trong thực hiện quy trình KT - ĐG. 

1.5.4.  Quản lý nguồn tài chính  

Đối với công tác kiểm tra ñánh giá kết quả học tập phải thực 

hiện chế ñộ thu, chi tài chính ñúng nguyên tắc, thực hiện ñầy ñủ chế 

ñộ cho giảng viên. 

1.5.5. Quản lý môi trường hoạt ñộng  

Phát huy các yếu tố tích cực, lành mạnh làm trong sạch môi 

trường giáo dục, kích thích tinh thần, thái ñộ học tập ñúng ñắn. Quản 

lý tốt môi trường kiểm tra ñánh giá, chống hiện tượng tiêu cực trong 

thi cử. 

1.6. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ CÔNG 

TÁC KT – ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN   

1.6.1. Yếu tố nhận thức  

  Nhận thức là một quá trình tiếp cận sự vật hiện tượng, tư duy 

về sự vật hiện tượng nào ñó và nó sẽ phản ánh qua hành ñộng.  

1.6.2. Yếu tố về năng lực của ñội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý  
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Với bản chất của công tác kiểm tra ñánh giá là thực hiện 

“mối liên hệ ngược”  của quá trình dạy học, nên trong từng khâu thực 

hiện cần phải có ñội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có năng lực mới 

ñảm bảo việc vận hành ñúng quy trình. 

1.6.3. Yếu tố văn bản pháp quy hành chính của Bộ Giáo dục – 

Đào tạo và của Học viện  

 Người cán bộ quản lý phải bám sát các quy ñịnh hiện hành 

của văn bản của ngành, cụ thể hóa các văn bản của Bộ Giáo dục - 

Đào tạo, Học viện bằng những văn bản quy ñịnh cụ thể ñể áp dụng 

vào công tác KT - ĐG có hiệu quả.  

1.6.4. Yếu tố nguồn tài chính và  ñiều kiện cơ sở vật  chất, môi 

trường ñảm bảo cho công tác kiểm tra ñánh giá 

* Nguồn tài chính và ñiều kiện cơ sở vật chất  

* Môi trường giáo dục  

1.6.5. Yếu tố  ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KT - 

ĐG 

Đầu tư ñúng mức khoa học công nghệ truyền thông, thông 

tin ñưa công nghệ truyền thông vào công tác kiểm tra ñánh giá kết 

quả học tập nhằm nâng cao hiệu suất công tác quản lý. 

 

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC KI ỂM 

TRA ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI 

HỌC VIỆN CHÍNH TR Ị - HÀNH CHÍNH KHU V ỰC III 

2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KH ẢO SÁT THỰC TRẠNG  

2.1.1. Mục ñích khảo sát 

Nắm rõ các yêu cầu khảo sát ñể xác ñịnh mục ñích khảo sát , 

nghiên cứu thực trạng. 

2.1.2. Nội dung khảo sát 
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 - Khảo sát thực trạng thực hiện nội dụng công tác kiểm tra 

ñánh giá 

 - Khảo sát thực trạng việc quản lý công tác kiểm tra ñánh giá 

kết quả học tập 

2.1.3. Phương pháp khảo sát 

- Chọn mẫu: + Cỡ mẫu cho cán bộ quản lý : 50 

        + Cỡ mẫu cho giảng viên : 100 

        + Cỡ mẫu cho học viên : 250 

2.1.4. Thời gian khảo sát 

Khi triển khai thực hiện ñề tài, chúng tôi ñã thực hiện công 

tác khảo sát, lấy số liệu từ ngày 14/11/2010 ñến hết ngày 14/3/2011. 

2.2. KHÁI QUÁT V Ề SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN 

HỌC VIỆN CT – HC KHU VỰC III  

2.2.1. Lịch sử hình thành 

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III là ñơn vị sự 

nghiệp thuộc hệ thống Học viện Chính – trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

Học viện có lịch sử hình thành và phát triển trên 60 năm.  

2.2.2. Tổ chức bộ máy 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện có : Ban 

giám ñốc,  14 khoa chuyên ngành, 2 tổ bộ môn và 11 phòng, ban ñơn 

vị chức năng.  Cơ chế hoạt ñộng của tổ chức bộ máy theo chế ñộ thủ 

trưởng. 

2.2.3. Các thành tựu của hoạt ñộng ñào tạo và nghiên cứu khoa 

học  

2.2.3.1. Thành quả của hoạt ñộng ñào tạo, bồi dưỡng  

 Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện CT – HC 

khu vực III ñã và ñang ñào tạo ñược trên 50.000 cán bộ lãnh ñạo, 

quản lý thuộc các hệ ñào tạo và bồi dưỡng. 
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2.2.3.2. Thành quả về hoạt ñộng nghiên cứu khoa học   

  Đến nay ñã và ñang thực hiện có 103 ñề tài khoa học các 

cấp; tổ chức 94 cuộc tọa ñàm và hội thảo khoa học; Viết và xuất bản 

hơn 25 ñầu sách.   

2.2.4. Các mối quan hệ hợp tác 

 - Quan hệ với Học viện CT – HC quốc gia Hồ Chí Minh 

 - Quan hệ với các cơ quan Trung ương: 

 - Quan hệ với các ñịa phương: 

 - Hợp tác quốc tế : 

2.2.5. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật 

Được ñầu tư xây dựng cơ bản, ñảm bảo ñáp ứng yêu cầu  

thực hiện công tác giảng dạy và học tập tại Học viện. 

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KT – ĐG KẾT QUẢ HỌC 

TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN CT – HC KHU VỰC III  

 Để nghiên cứu ñề tài, chúng tôi ñã thực hiện khảo sát, lấy ý 

kiến ñối với 250 học viên, 100 giảng viên và 50 cán bộ quản lý ñể 

phân tích các vấn ñề về thực trạng thực hiện nội dung công tác KT - 

ĐG kết quả học tập.  

*  Việc ra ñề thi  

Qua khảo sát, việc ra ñề thi tại Học viện thực hiện ñúng nội 

dung, chương trình, ñảm bảo thời gian theo kế hoạch ñã xác ñịnh. 

*  Việc tổ chức thi  

 Tổ chức thi là một trong những chức năng của công tác quản 

lý ñào tạo, ñược quy ñịnh trong Quy chế về kiểm tra, thi, viết luận 

văn tốt nghiệp ban hành theo Quyết ñịnh 1774/QĐ-HVCTQG.  

Hiện nay các hình thức tổ chức thi chương trình cao cấp lý 

luận chính trị - hành chính tại Học cũng ñược ña dạng hóa. Trong 



 14 

những năm gần ñây, Học viện cũng ñã tổ chức các hình thức thi hết 

HP như : thi viết tự luận, thi vấn ñáp, thi trắc nghiệm.  

*  Việc chấm  thi và công bố kết quả  

 Việc chấm bài thi do ĐVGD thực hiện theo quy ñịnh của 

Quy chế 1774/QĐ-HVCTQG, Ban Quản lý ñào tạo là ñơn vị chức 

năng ñược Giám ñốc giao cho việc tổ chức, theo dõi quá trình thực 

hiện của ĐVGD.   

 Thời gian qua, việc thực hiện chấm bài thi và công bố kết 

quả học tập ñược tiến hành ñúng quy ñịnh hiện hành 

2.4. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC 

KT – ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP  

* Quản lý việc ra ñề thi 

Quản lý việc ra ñề thi trách nhiệm thuộc ĐVGD, ĐVGD 

phải thực hiện ñúng các quy trình ra ñề thi, nội dung ñề thi phải ñảm 

bảo tính khách quan, tính chính xác và tính khoa học.  

Quản lý việc ra ñề thi, như ñã phân tích trên thuộc chức năng 

của ĐVGD phối hợp cùng Ban Quản lý ñào trên cơ sở mục tiêu môn 

học ñã xác ñịnh.  

* Quản lý việc tổ chức thi 

Ban Quản lý ñào tạo ñược Giám ñốc giao cho chức năng 

quản lý việc tổ chức thi. Hàng năm trên cơ sở tiến ñộ ñã duyệt, Ban 

Quản lý ñào tạo lên lịch học tập và lịch thi theo tuần cho các lớp. 

Việc tổ chức thi học phần thường tổ chức cuối mỗi học phần, Ban 

Quản lý ñào tạo cử cán bộ của Ban trực tiếp ñi coi thi có phối hợp 

với ĐVGD. Tùy theo hình thức tổ chức thi, Ban Quản lý ñào tạo cử 

số người coi thi hợp lý.  
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Đối với thi tốt nghiệp quản lý tổ chức thi dựa trên Quy chế 

quản lý ñào tạo, thành lập Hội ñồng thi do Giám ñốc làm chủ tịch và 

có các ban giúp việc.  

* Quản lý việc chấm thi và ñánh giá kết quả 

Quản lý việc chấm và trả bài thi thuộc trách nhiệm của lãnh 

ñạo Ban QLĐT. Ban QLĐT có trách nhiệm theo dõi quá trình thực 

hiện chấm bài thi của ĐVGD theo ñúng tiến ñộ và quy ñịnh của Quy 

chế về công tác ñào tạo,  bao gồm: 

- Quản lý việc chấm bài thi  

- Quản lý việc lưu trữ bài thi  

- Quản lý việc ñánh giá, xếp loại kết quả học  

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG V Ề QUẢN LÝ CÔNG TÁC KT – 

ĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN  

 Những ưu ñiểm 

- Đảm bảo thực hiện theo ñúng quy ñịnh tại Quy chế ñào tạo 

ban hành theo Quyết ñịnh 1774/QĐ-HVCTQG. 

- Quy trình thực hiện các khâu rất khoa học.  

- Lãnh ñạo thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện 

công tác kiểm tra ñánh giá. 

- Đội ngũ cán bộ giảng dạy, công chức làm công tác KT – 

ĐG tại Học viện năng ñộng, có nhiều sáng tạo, làm việc nghiêm túc 

và khoa học. 

2.5.1. Những tồn tại 

- Nhận thức chưa ñầy ñủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 

thực hiện kiểm tra ñánh giá kết quả học tập dẫn ñến việc thực hiện 

công tác kiểm tra ñánh giá còn mang tính chủ quan.  

- Sự phối hợp giữa ĐVGD và Ban QLĐT trong việc tổ chức 

quản lý công tác kiểm tra ñánh giá còn mang tính chủ quan. 
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2.5.2. Nguyên nhân của những ưu ñiểm và sự tồn tại ñể ñạt kết 

quả 

Khi phân tích thực trạng, chúng tôi nhận thấy có những 

nguyên nhân làm ảnh hưởng nhiều ñến chất lượng công tác kiểm tra 

ñánh giá kết quả học tập của học viên, ñó là : 

* Về nhận thức ñúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 

KT - ĐG 

Việc nhận thức chưa ñầy ñủ ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác KT – ĐG kết quả học tập của người học, dễ dẫn ñến những 

nhận ñịnh chủ quan, không có căn cứ về kết quả học tập, rèn luyện 

của học viên, từ ñó chưa tạo ñược ñộng cơ, thái ñộ học tập ñúng ñắn 

của người học.  

* Năng lực thực hiện công tác kiểm tra ñánh giá 

Ban giám ñốc cần có kế hoạch ñể nâng cao năng lực lãnh 

ñạo, quản lý cho ñội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý nhằm ñáp ứng 

ñược nhiệm vụ ñề ra. 

* Thực hiện chế ñịnh về giáo dục ñào tạo 

Ban giám ñốc phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện hệ 

thống văn bản hiện hành ñối với các ñơn vị chức năng, tạo ñiều kiện 

ñể ñội ngũ giảng viên, cán bộ công chức tiếp cận ñầy ñủ những thông 

tin hướng dẫn của văn bản vi phạm pháp luật một cách kịp thời. 

* Nguồn tài chính và ñiều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật 

 Phát huy và tăng cường các nguồn lực ñảm bảo cho các hoạt 

ñộng trong công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñể thực hiện các chức năng 

về quản lý công tác KT - ĐG.  

* Ứng dụng CNTT vào công tác KT - ĐG kết quả học tập  
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Ứng dụng CNTT ñể thực hiện xử lý các dữ liệu công tác 

kiểm tra ñánh giá một cách khoa học, chính xác, ñảm bảo ñược tính 

khách quan trong thực hiện.  

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC KI ỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ  K ẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI  HỌC 

VIỆN CHÍNH TR Ị - HÀNH CHÍNH KHU V ỰC III 

3.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP  

3.1.1.  Nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn 

3.1.2.  Nguyên tắc ñảm bảo tính kế thừa và tính phát triển 

3.1.3. Nguyên tắc ñảm bảo tính hệ thống và tính toàn diện 

3.1.4.  Nguyên tắc ñảm bảo tính phù hợp và tính khả thi 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC KT – ĐG KẾT 

QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN CT – HC 

KHU VỰC III 

 3.2.1. Biện pháp nâng cao nhận thức, năng lực trong quản lý 

công tác KT - ĐG kết quả học tập 

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp  

 - Nâng cao nhận thức về ý nghĩa việc thực hiện công tác 

kiểm tra ñánh giá kết quả  học tập cho các chủ thể tham gia quản lý. 

 -  Nâng cao trình ñộ chuyên môn, năng lực tổ chức, năng lực 

quản lý ñiều hành cho ñội ngũ giảng viên và CBQL nhằm làm tốt 

công tác KT - ĐG kết quả học tập. 

3.2.1.2. Ý nghĩa của biện pháp  

Nâng cao nhận thức và năng lực có ý nghĩa quan trọng trong 

công tác quản lý, làm cho các cấp quản lý có nhận thức ñúng ñắn về 

phạm vi trách nhiệm của mình trong quản lý công tác KT - ĐGkết 

quả học tập.  

3.2.1.3. Nội dung của biện pháp 
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 - Quy hoạch lại ñội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực và nhu 

cầu thực tiễn công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.  

 - Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

nhằm nâng cao ý thức, thái ñộ và tình cảm nghề nghiệp của giảng 

viên. 

 - Định hướng nhận thức mới về phương pháp giảng dạy tích 

cực - cơ bản  

3.2.1.4. Cách thức tiến hành  

  Triển khai ñồng bộ Quy chế ñào tạo ban hành theo Quyết 

ñịnh 1774/QĐ-HVCTQG  ngày 12-7-2007. 

 - Ban Tổ chức – Cán bộ tham mưu cho Giám ñốc quy hoạch, 

bố trí, sắp xếp lại ñội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, 

trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chuyên môn hóa trong 

từng ñơn vị chức năng, tạo ñiều kiện ñể ñội ngũ cán bộ phát huy hết 

năng lực của mình trong công tác chuyên môn và ý thức ñược trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 

3.2.1.5. Điều kiện thực hiện  

 -  Phải cụ thể hóa Quy chế ñào tạo của Học viện CT – HC 

quốc gia Hồ Chí Minh thành những quy ñịnh riêng phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ ñào tạo, bồi dưỡng của Học viện . 

 - Phải ưu tiên ñầu tư nguồn kinh phí hợp lý cho công tác ñào 

tạo, nhất là nguồn kinh phí ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 

vụ cho công tác giảng dạy và học tập. 

3.2.2. Biện pháp tăng cường thực hiên công tác lập kế hoạch, tổ 

chức, chỉ ñạo quản lý công tác KT - ĐG kết quả học tập  

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp  
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 - Kế hoạch hóa mục tiêu, nội dung, chương trình thực hiện 

một cách khoa học, ñảm bảo tính khả thi. Thực hiện phân cấp quản 

lý, phát huy ñược vai trò trách nhiệm ñội ngũ giảng viên và CBQL.  

3.2.2.2. Ý nghĩa của biện pháp  

  Giúp cho việc thực hiện công tác kiểm tra ñánh giá kết quả 

ñược tiến hành một cách khoa học, khách quan, dân chủ thích ứng 

với mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy mới 

theo hướng tích cực như hiện nay. 

3.2.2.3. Nội dung của biện pháp  

 * Đối với công tác lập kế hoạch : 

 -  Tiến hành xây dựng kế hoạch trên cơ sở mục tiêu ñào tạo 

hàng năm của Học viện. 

 * Đối với công tác tổ chức : 

 - Xác ñịnh lực lượng tham gia theo tiến ñộ kế hoạch ñã lập. 

 * Đối với công tác chỉ ñạo : 

 Bám sát những quy ñịnh hiện hành của Bộ Giáo dục và ñào 

tạo, Học viện CT – HC Quốc gia Hồ Chí Minh  ñể thực hiện tốt công 

tác KT - ĐG kết quả học tập. 

3.2.2.4. Cách thức tiến hành  

 * Thực hiện chức năng lập kế hoạch 

  Ban QLĐT căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng năm 

học và căn cứ vào t`hực trạng ñội ngũ cán bộ, giảng viên và quy mô 

lớp học, xác lập các mục tiêu chương trình ñể tiến hành xây dựng kế  

hoạch cho hợp lý. 

* Thực hiện chức năng tổ chức 

Phân công, phân nhiệm các chức danh rõ ràng trong từng 

khâu cụ thể, thực hiện chuyên môn hóa trong các khâu tổ chức, nhằm 

nâng cao trách nhiệm của từng ñối tượng trong công tác thực hiện. 
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* Thực hiện chức năng chỉ ñạo :  

Quản lý và chỉ ñạo có hiệu quả mục tiêu theo kế hoạch bằng 

cách thực hiện chuyên môn hóa trong từng công ñoạn của quá trình. 

3.2.2.5. Điều kiện thực hiện  

Phải có tổ chức bộ máy ñủ về số lượng, có năng lực, trình ñộ 

chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tổ chức ñiều hành các hoạt ñộng 

về quản lý ñào tạo tốt, năng ñộng phát huy ñược mọi nguồn lực trong 

các hoạt ñộng ñào tạo. 

3.2.3. Biện pháp tăng cường kiểm tra việc thực hiện chế ñịnh giáo 

dục ñào tạo trong công tác KT - ĐG: 

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp  

 - Tiếp tục hoàn thiện Quy chế ñào tạo của Học viện trên cơ 

sở góp ý bổ sung, ñiều chỉnh những bất cập trong quá trình thực hiện. 

3.2.3.2. Ý nghĩa của biện pháp  

  Nâng cao ý thức trách nhiệm ñội ngũ cán bộ quản lý, giảng 

viên thực hiện nghiêm túc những chế ñịnh về giáo dục ñào tạo.   

3.2.3.3. Nội dung biện pháp  

 Xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy ñịnh về công tác quản 

lý ñào tạo nói chung và công tác kiểm tra, thi, viết luận văn và công 

nhận tốt nghiệp nói riêng phù hợp mục tiêu và phương pháp hoạt 

ñộng ñào tạo, bồi dưỡng của Học viện. 

3.2.3.4. Cách thức tiến hành  

Thực hiện cụ thể hóa Quy chế ñào tạo của Học viện CT – 

HC Quốc gia thành những Nội quy, Quy ñịnh cụ thể của Học viện 

CT – HC khu vực III.  

3.2.3.5. Điều kiện thực hiện  

  Triển khai ñầy ñủ và ñồng bộ hệ thống văn bản pháp quy vi 

phạm pháp luật của Nhà nước về giáo dục ñào tạo ñến từng ñơn vị 
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chức năng trong Học viện, nhất là với ñội ngũ giảng viên, cán bộ 

quản lý, cán bộ làm công tác quản lý ñào tạo. 

3.2.4. Biện pháp tăng cường các ñiều kiện thực hiện quản lý công 

tác KT - ĐG kết quả học tập 

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp  

- Đảm bảo khai thác và sử dụng tốt tiềm năng nguồn nhân 

lực, vật lực và tài lực phục vụ cho công tác kiểm tra ñánh giá kết quả 

học tập của học viên tại Học viện.  

3.2.4.2. Ý nghĩa của  biện pháp  

  Đảm bảo các nguồn lực và trang thiết bị vật chất, phương 

tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ thiết thực cho công tác kiểm tra ñánh 

giá, nâng cao chất lượng ñào tạo tại Học viện. 

3.2.4.3. Nội dung thực hiện 

 - Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu chiến lược 

phát triển của Học viện. 

- Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, 

sản phẩm khoa học công nghệ phù hợp với nghiệp vụ sư phạm hiện 

ñại. 

 - Tăng cường nguồn kinh phí cho các hoạt giảng dạy và học 

tập của ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo, giảng viên và học viên. 

3.2.4.4. Cách thức tiến hành  

 Phát triển nguồn nhân lực có trình ñộ chuyên môn phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ ñược phân công . 

Cung cấp nguồn kinh phí ñảm bảo chế ñộ, chính sách cho 

ñội ngũ giảng viên thực hiện công tác KT - ĐG.  

Tăng cường ñầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ 

thuật, cho công tác kiểm tra ñánh giá kết quả học tập. 

3.2.4.5. Điều kiện thực hiện  
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  Học viện phải có quy hoạch tổng thể về cơ cấu tổ chức bộ 

máy, ñầu tư xây dựng cơ bản và dự kiến các hạng mục ñầu tư cho 

ñào tạo, bồi dưỡng tại Học viện. 

 Ban Tài Chính – Quản trị Trung ương cấp phát kinh phí kịp 

thời ñể thực hiện chế ñộ, chính sách và tiền lương cho Học viện. 

3.2.5. Biện pháp tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý công 

tác KT - ĐG kết quả học tập của học viên tại Học viện CT – HC 

khu vực III 

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp  

  Phục vụ tốt việc cập nhật, truyền tải, lưu trữ và khai thác dữ 

liệu ñạt hiệu quả cao, chính xác và ñạt chất lượng. 

 Cải tiến quy trình thực hiện công tác quản lý ñào tạo có hiệu 

quả, thiết thực, ñảm bảo chuyên môn hóa trong các khâu tổ chức 

thực hiện công việc. 

3.2.5.2. Ý nghĩa của biện pháp  

 Tối ưu hóa quá trình quản lý công tác kiểm tra ñánh giá kết 

quả học tập của học viên. 

3.2.5.3. Nội dung của biện pháp  

 Đầu tư trang thiết bị công nghệ kỹ thuật hiện ñại phù hợp với 

chương trình phát triển. Xây dựng các phần mềm ứng dụng tiện ích 

phục vụ cho công tác KT - ĐG kết quả học tập. 

3.2.5.4. Cách thức tiến hành  

  Thiết kế công cụ phần mềm tiện ích nhằm phục vụ cho công 

tác cập nhật, lưu trữ, truyền tải và khai thác dữ liệu có hiệu quả. 

  Tổ chức tập huấn về sử dụng phầm mềm tin học trong công 

tác quản lý ñào tạo cho ñội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, giảng 

viên. 
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 Trang bị hệ thống máy vi tính hiện ñại, ñáp ứng với nhu cầu 

sử dụng, khai thác dữ liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và hoc 

tập.  

3.2.5.5. Điều kiện thực hiện 

Ban giám ñốc phải có kế hoạch trang bị và trang bị lại  trang 

bị hệ thống máy vi tính và các công cụ hỗ trợ kỹ thuật cho các ñơn vị  

chức năng. Bồi dưỡng nguồn nhân lực ñáp ứng yêu thực hiện ứng 

dụng CNTT trong quản lý KT - ĐG. 

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP  

Mỗi biện pháp có ưu ñiểm và hạn chế nhất ñịnh, song ñể có 

sự chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý công tác kiểm tra ñánh giá 

kết quả học tập của học viên tại Học viện CT – HC khu vực III phải 

ñồng thời triển khai thực hiện tốt các biện pháp ñã nêu thì mới mang 

lại kết quả cao. 

3.4. KHẢO SÁT VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KH Ả THI 

CỦA CÁC BIỆN PHÁP  

 Để nghiên cứu sự cấp thiết và tính khả thi của của biện pháp, 

chúng tôi ñã thăm dò ý kiến của 50 cán bộ quản lý và 10 chuyên gia 

ñầu ngành. Qua ý kiến chúng tôi nhận thấy các biện pháp ñề xuất  

ñều có tính cấp thiết có tính khả thi. Như vậy, các biện pháp ñề xuất 

có thể triển khai thực hiện. 

 
KẾT LUẬN VÀ KHUY ẾN NGHỊ 

- KẾT LUẬN  

 Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III là trung tâm ñào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh ñạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống 

chính trị của Đảng và Nhà nước tại khu vực miền Trung và Tây 

nguyên, ngoài ra Học viện cũng là một trung tâm nghiên cứu khoa 
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học những vấn ñề lý luận khoa học chính trị, thực tiễn quá trình xây 

dựng và phát triển ñất nước trong giai ñoạn thực hiện công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu 

giảng dạy và học tập tại Học viện. Vì vậy, Học viện luôn bám sát chủ 

trương, ñường lối, chính sách của Đảng trong các kỳ Đại hội, ñưa 

Nghị quyết của Đảng vào bài giảng thông qua những  nội dung 

chương trình ñào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

và những ñịnh hướng về công tác ñào tạo của Ban Tổ chức Trung 

ương. 

 Có thể nói nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy lý 

luận chính trị trong hệ thống các trường chính trị nói chung và ở Học 

viện Chính trị - Hành chính Khu vực III ñã thu ñược những kết quả 

nhất ñịnh, từng bước ñã và ñang hòa nhập ñược vào dòng phát triển 

trí tuệ chung của nhân loại, ñã góp phần nâng cao ñược bản lĩnh 

chính trị, năng lực lãnh ñạo và quản lý cho ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo 

chủ chốt của Đảng và nhà nước khu vực duyên hải miền Trung và 

Tây nguyên, từng bước tạo dựng ñược cốt cách trong quá trình hoàn 

thiện về nhân cách người lãnh ñạo, quản lý trong tình hình mới.  

Nội dung chương trình mang tính thiết thực, hiệu quả còn thể 

hiện tri thức lý luận, khoa học lãnh ñạo, quản lý, kiến thức về Đảng 

và tu dưỡng tính ñảng ñược xác ñịnh theo hướng ñổi mới trên cơ sở 

kế thừa những nhân tố tích cực hợp lý, phát triển những tư duy mới 

sáng tạo của nội dung chương trình ñã và ñang ñào tạo. 

Quyết ñịnh 80/2004/QĐ-HVCTQG ngày 19/2/2004 về việc ban 

hành tạm thời một số nội dung trong công tác quản lý ñào tạo và 

nghiên cứu khoa học của Giám ñốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh là sự cụ thể hóa Nghị quyết 01/2004/NQ-BCĐHV ngày 

03/02/2004 của Ban Cán sự Đảng Học viện về một số chủ trương và 
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giải pháp trước mắt nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo và nghiên cứu  

khoa học của hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 

Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương ñã ñưa ra 

nhiệm vụ chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 cũng chỉ rõ 

mục tiêu về ñào tạo nguồn nhân lực ñạt chất lượng cao phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Đây là những văn 

bản pháp quy mang tính cấp thiết chuẩn bị cho việc ñổi mới phương 

pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện ñại nhằm từng bước thực 

hiện mục tiêu biến quá trình ñào tạo trở thành quá trình tự ñào tạo. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng ñịnh : "Đổi mới chương 

trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra 

theo hướng hiện ñại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ñặc 

biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách 

mạng, ñạo ñức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác 

phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội" . 

Vì vậy, việc ñịnh hướng các biện pháp quản lý công tác kiểm tra 

– ñánh giá kết quả học tập là một trong những vấn ñề cần quan tâm 

cấp thiết nhằm ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ñào tạo trong quá trình hội 

nhập, nâng cao chất lượng ñào tạo khoa học chính trị cho các cấp 

lãnh ñạo chủ chốt tại khu vực miền Trung và Tây nguyên. 

Điều này phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chủ thể lãnh 

ñạo, quản lý với chủ thể dạy và học trong một cơ chế thống nhất trên 

cơ sở ñổi mới ñồng bộ, tích cực từ nội dung chương trình ñến 

phương pháp, từ quản lý nội dung ñến quản lý hành chính, gắn kết 

chặt chẽ giữa quy chế dạy và học theo Bộ quy chế ñào tạo của Học 

viện ban hành theo Quyết ñịnh 1774-QĐ/HVCTQG của Giám ñốc 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết ñịnh 100-



 26 

QĐ/TW của Bộ chính trị và Ban chấp hành Trung ương về chức 

năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Trên cơ sở tìm hiểu cơ sở lý luận kiểm tra ñánh giá trong trường 

học và công tác quản lý, tác giả ñã ñưa ra các nội dung ñể thực hiện 

khảo sát thực trạng công tác KT – ĐG, quản lý công tác KT – ĐG 

kết quả học tập của học viên tại Học viện, ñiều tra xã hội học bằng 

bảng hỏi, phỏng vấn các chủ thể tham gia quá trình KT-ĐG, tìm ra 

nguyên nhân của những mặt ưu ñiểm và các tồn tại trong quá trình 

thực hiện. Từ ñó ñề xuất các biện pháp cần thiết liên quan ñến quá 

trình dạy học, quản lý kiểm tra – ñánh giá kết quả học tập tại Học 

viện CT- HC khu vực III. Tác giả cho ñây là biện pháp thích hợp cho 

quản lý công tác kiểm tra – ñánh giá nên ñã ñề xuất nhằm góp phần 

hoàn chỉnh chủ trương ñổi mới nội dung và phương phương pháp 

giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo trong giai ñoạn hiện 

nay. 

- KHUYẾN NGHỊ   

- Đối với Ban Tài chính Quản trị Trung ương  

Tăng cường bổ sung nguồn kinh phí kịp thời cho các hoạt ñộng 

về công tác ñào tạo, bồi dưỡng của Học viện CT – HC khu vực III 

- Đối với Học viện CT - HC Quốc gia Hồ Chí Minh  

Hoàn thiện Bộ quy chế ñào tạo ban hành theo Quyết ñịnh 

1774/QĐ-HVCTQG phù hợp với chương trình ñào tạo Cao cấp lý 

luận chính trị - hành chính hiện nay. 

- Đối với lãnh ñạo Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III 

Sớm cụ thể hóa các văn bản của Học viện CT – HC Quốc gia 

thành những quy ñịnh phù hợp với thực tiễn công tác quản lý ñào tạo 

tại Học viện CT – HC khu vực III. 


