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MỞ ĐẦ  

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục – Đào tạo n i chung, Đào tạo nghề n i ri ng là sự 

nghiệp và trách nhiệm của toàn xã hội, là nội dung quan trọng của 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực Quốc gia.  

Giáo vi n được ví là “máy cái” trong hệ thống giáo dục. Chất 

lượng, nhân cách, phẩm chất đạo đức và lý tưởng của đội ngũ giáo 

viên sẽ ảnh hưởng to lớn và trực tiếp đến sản phẩm mà họ đào tạo ra, 

đ  chính là những con người, những công nhân xây dựng xã hội.  

Là cơ sở dạy nghề công lập thuộc hệ thống dạy nghề quân đội 

và quốc gia, được sự quan tâm đầu tư của Bộ Quốc phòng, Bộ 

LĐTB&XH, Trường Cao đẳng nghề số 5 đã c  những bước trưởng 

thành vượt bậc. Tuy nhi n, b n cạnh những thành tựu đạt được, công 

tác dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng vẫn 

còn một số tồn tại ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu qủa 

hoạt động của Nhà trường. Một trong những nguy n nhân chủ yếu 

dẫn đến những tồn tại đ  là đội ngũ giáo vi n của Nhà truờng. 

Để khắc phục nguy n nhân tồn tại này, cần nhanh ch ng thực 

hiện các biện pháp phát triển đội ngũ giáo vi n để không ng ng nâng 

cao chất lượng đào tạo, đưa nhà trường phát triển bền vững. Xuất 

phát t  những lý do đ , đề tài: “ iện pháp phát triển đội ngũ giáo 

viên dạy nghề tại  rường Cao đẳng nghề số   -  ộ  uốc phòng 

trong giai đoạn hiện nay”  được chọn làm vấn đề nghi n cứu.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Tr n cơ sở nghi n cứu lý luận và thực tiễn đề xuất biện pháp 

phát triển ĐNGV dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ 

Quốc phòng, g p phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề 

của Nhà trường, đáp ứng y u cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. 



 2 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghi n cứu cơ sở lý luận phát triển ĐNGV dạy nghề. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng ĐNGV dạy nghề, công tác 

phát triển ĐNGV tại Trường Cao đẳng nghề số 5 – BQP. 

- Đề xuất những biện pháp phát triển ĐNGV dạy nghề tại 

Trường Cao đẳng nghề số 5 - BQP. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu phát triển ĐNGV dạy nghề theo quan điểm quản lý nguồn 

nhân lực thì ĐNGV của Nhà trường sẽ phát triển đủ về số lượng, bảo 

đảm chất lượng, c  cơ cấu hợp lý, g p phần nâng cao chất lượng dạy 

học của Nhà trường, đáp ứng y u cầu đào tạo nguồn nhân lực giai 

đoạn hiện nay.  

 . Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

5.1. Khách thể nghiên cứu  

Công tác phát triển ĐNGV ở Trường cao đẳng nghề số 5 - 

BQP.  

5.2. Đối tượng nghiên cứu 

 Biện pháp phát triển ĐNGV tại Trường cao đẳng nghề số 5 -

BQP. 

6.  hạm vi nghiên cứu 

Luận văn giới hạn khảo sát, phân tích, tổng hợp đánh giá thực 

trạng ĐNGV của Trường cao đẳng nghề số 5 – BQP giai đoạn 2010 

– 2012 và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo vi n của 

trường giai đoạn 2013 - 2015 

7.  hương pháp nghiên cứu 

-  Nh m phương pháp nghi n cứu lý luận 

- Nh m phương pháp nghi n cứu thực tiễn 
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-  Phương pháp thống k  để thu thập, phân tích xử lý số liệu. 

8. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và khuyến nghị, Tài liệu tham 

khảo và phụ lục, Luận văn được trình bày trong 3 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo vi n 

 Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo vi n 

dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng. 

Chương 3: Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo vi n dạy 

nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng trong giai 

đoạn hiện nay.  

CH ƠNG 1 

 CƠ  Ở LÝ L ẬN     H     I N Đ I NG  GI    I N  

 Ạ  NGH  

1.1.  ỔNG    N C C NGHI N CỨ      H     I N Đ I 

NG  GI    I N  Ạ  NGH  

Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, việc xây dựng, phát triển một 

nền giáo dục vững mạnh là nhân tố then chốt, quyết định để thúc đẩy 

xã hội phát triển.  

Xuất phát t  vai trò quan trọng đ , nhiều Nhà khoa học đã tiến 

hành nghi n cứu các thành tố của Gia  dục – Đào tạo và Quản lý 

Giáo dục - Đào tạo. Tác giả Hồ Sĩ Hồ với “Những bài giảng về quản 

lý trường học” (1996); Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc với 

“Lý luận đại cương về quản lý” (1996); Đặng Quốc Bảo với “Khái 

niệm về quản lý giáo dục và chức năng quản lý giáo dục” 

(1997),….đã cung cấp nhiều cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, quản 

lý nhà trường. 

Thời gian gần đây, vấn đề phát triển đội ngũ giáo vi n được 

quan tâm nghi n cứu nhiều hơn thông qua những Luận văn Thạc sĩ 
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quản lý giáo dục. Những đề tài: “Hệ giải pháp phát triển cán bộ 

giảng dạy của Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay” của tác giả 

Trần Xuân Bách; “Biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng 

vi n đáp ứng y u cầu nâng cấp trường l n Đại học Công nghệ Giao 

thông vận tải” của tác giả Vũ Thị Kiều Trang; “Biện pháp phát triển 

đội ngũ giảng vi n Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin – Đại học 

Đà Nẵng” của tác giả Phan Văn Minh; …đã hệ thống những cơ sở lý 

luận về phát triển đội ngũ giáo vi n và đề xuất những biện pháp phát 

triển đội ngũ giáo vi n ph  hợp với t ng trường.  

Tuy vậy, đa số các tác giả nghi n cứu về vấn đề phát triển đội 

ngũ giáo vi n ở các trường phổ thông, đại học hoặc cao đẳng chuy n 

nghiệp, rất ít tác giả nghi n cứu vấn đề này đối với cao đẳng nghề.  

1.2. NH NG KH I NI M CHÍNH CỦ  Đ   ÀI 

1.2.1. Đội ngũ giáo viên dạy nghề 

a) Đội ngũ 

“Đ  là một nh m người, một tổ chức, tập hợp thành một lực 

lượng để thực hiện mục đích nhất định. Do đ , nhà trường phải xây 

dựng, gắn kết các thành vi n, tạo ra đội ngũ, trong đ , mỗi người c  

thể c  phong cách ri ng nhưng phải c  sự thống nhất cao về mục ti u 

cần đạt tới” 

b) Giáo viên dạy nghề 

Giáo vi n dạy nghề là những người làm nhiệm vụ giảng dạy 

trong các trường dạy nghề và được khái quát tại Điều 58 của Luật 

dạy nghề: “GV dạy nghề là người dạy lý thuyết, dạy thực hành hoặc 

v a dạy lý thuyết v a dạy thực hành trong các cơ sở dạy nghề”. 

c) Đội ngũ giáo viên dạy nghề 

ĐNGV dạy nghề là tập hợp những nhà giáo đang giảng dạy ở 

các cơ sở dạy nghề, các trường dạy nghề c  nhiệm vụ và trách nhiệm 
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giảng dạy nhằm thực hiện mục ti u dạy nghề được quy định tại Luật 

dạy nghề năm 2006. 

1.2.2.  hát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề 

a) Phát triển 

Phát triển được hiểu là sự thay đổi, chuyển biến tạo ra cái mới 

theo hướng tích cực, tốt hơn hay n i cách khác, phát triển là xu thế đi 

l n của sự vật, hiện tượng để ngày càng hoàn thiện hơn.  

b) Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề 

Phát triển ĐNGV c  thể hiểu là một quá trình tăng tiến về mọi 

mặt của ĐNGV trong một thời kỳ nhất định. N i một cách cụ thể là 

quá trình tác động của tổ chức về công tác quản lý để bảo đảm tăng 

th m về quy mô, số lượng và chất lượng GV, hoàn thiện về cơ cấu 

ĐNGV.  

1.3. NH NG     CẦ  CƠ  ẢN Đ I  ỚI Đ I NG  GI   

 I N     NG C   Đ NG NGH  

1.3.1.  rường Cao đẳng nghề trong hệ thống giáo dục  uốc 

d n và yêu c u phát triển ĐNG   rường cao đẳng nghề 

a) Trường Cao đẳng nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân 

 Trường cao đẳng nghề là cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ mẫu Trường cao đẳng nghề 

b)  êu c u  hát triển Đ G  Trường cao đẳng nghề 

Y u cầu của việc phát triển ĐNGV của Truờng cao đẳng nghề 

là xây dựng đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, tạo n n sự đồng bộ 

và đồng thuận trong quá trình lãnh đạo và điều hành. 
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1.3.2. Những yêu c u về chất lượng ĐNG  dạy nghề 

Thông tư 30 2010 TT-BLĐTBXH ngày 29 9 2010 của Bộ 

LĐTB XH về quy định chuẩn giáo vi n, giảng vi n dạy nghề đã cụ 

thể h a chất lượng giáo vi n dạy nghề bao gồm các thành tố cơ bản: 

Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; Năng lực chuyên 

môn; Năng lực sư phạm dạy nghề; Năng lực phát triển nghề nghiệp, 

nghi n cứu khoa học.  

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệ , lối sống 

b)  ăng lực chuyên môn  

c)  ăng lực sư  hạm dạy nghề 

d)  ăng lực  hát triển nghề nghiệ , nghiên cứu khoa học 

1.3.3. Những yêu c u về số lượng ĐNG  dạy nghề 

Số lượng giáo vi n của một trường cao đẳng cụ thể phụ thuộc 

vào quy mô phát triển về các ngành nghề đào tạo của nhà trường, 

cũng như các yếu tố tác động khách quan khác và tuân thủ theo 

Quyết định số 775 QĐ-BLĐTBXH ngày 09 08 2001 của 

BLĐTBXH.  

1.3.4. Những yêu c u về cơ cấu đội ngũ giáo viên dạy nghề 

a) Cơ cấu về chuyên môn 

Y u cầu cơ cấu về chuy n môn phải đảm bảo t  lệ hợp lý về 

chuy n ngành được đào tạo của giáo vi n các Khoa, tổ bộ môn ph  

hợp với mục ti u và ngành nghề đào tạo của nhà trường. 

b) Cơ cấu theo trình độ đào tạo 

Cơ cấu GV theo trình độ đào tạo là sự phân bố GV theo các 

trình độ đào tạo, trình độ về nghiệp vụ sư phạm của GV. Việc xác 

định một cơ cấu hợp lý của ĐNGV về trình độ đào tạo và tổ chức các 

hoạt động li n quan đến cơ cấu đ  sẽ là một trong những biện pháp 

Các 

năng 

lực 

tự 

hoàn 

thiện 
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hữu hiệu để nâng cao chất lượng ĐNGV và g p phần nâng cao chất 

lượng đào tạo, tiết kiệm năng lực, tài chính. 

c) Cơ cấu theo lứa tuổi 

d) Cơ cấu giới tính 

1.4. LÝ L ẬN     H     I N Đ I NG  GI    I N  Ạ  

NGH  

1.4.1. Lý thuyết phát triển nguồn nh n lực 

a) Quản lý nguồn nhân lực 

- Khái niệm nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là tổng thể số lượng và chất lượng con người 

với tổng hoà các ti u chí về trí lực, thể lực và những phẩm chất đạo 

đức - tinh thần tạo n n năng lực mà bản thân con người và xã hội đã, 

đang và sẽ huy động vào quá trình lao động sáng tạo vì sự phát triển 

và tiến bộ xã hội. 

- Quản lý nguồn nhân lực 

Quản lý nguồn nhân lực là một trong những chức năng quan 

trọng của quản lý, bao gồm các hoạt động như lựa chọn, đào tạo, xây 

dựng và phát triển các thành vi n của tổ chức do mình phụ trách. 

Quản lý nguồn nhân lực c  vai trò đặt biệt quan trọng trong hoạt 

động của nhà quản lý, n  giúp nhà quản lý đạt được mục đích thông 

qua người khác. Quá trình quản lý nguồn nhân lực bao gồm nhiều 

hoạt động khác nhau như: kế hoạch h a, tuyển chọn, điều động, 

thuy n chuyển, …, trong đ  công tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực là hoạt động mang tính chủ đạo.  
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N i một cách tổng thể, quản lý nguồn nhân lực bao gồm: 

Phát triển nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực, nuôi dưỡng môi 

trường cho nguồn nhân lực. Leonar Nadle khái quát như sơ đồ 1.3. 

 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ quản lý nguồn nhân lực 

b) Phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực được nhiều tác giả bàn đến. Nadler 

cho rằng phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo là những 

thuật ngữ c  c ng nội hàm và đã định nghĩa: “phát triển nguồn nhân 

lực là làm tăng kinh nghiệm học được trong một khoảng thời gian 

xác định để tăng cơ hội nâng cao năng lực thực hiện công việc” [14, 

tr.17] 

Quản lý nguồn nhân 

lực 

Sử dụng nguồn 

nhân lực 

Môi trường 

nguồn nhân 

lực 

- Tuyển dụng 

- Sàng lọc 

- Bố trí 

- Sử dụng 

- Đánh giá 

- Đãi ngộ 

- Mở rộng chủng 

loại việc làm 

- Mở rộng quy 

mô việc làm 

- Phát triển tổ 

chức 

- Giáo dục 

- Đào tạo 

- Bồi dưỡng 

- Phát triển 

- Tự học, tự 

nghiên cứu 

Phát triển 

nguồn nhân lực 
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Phát triển nguồn nhân lực là quá trình nâng cao năng lực của 

con người về mọi mặt để tham gia một cách hiệu quả vào quá trình 

phát triển tổ chức. Phát triển nguồn nhân lực là động lực thúc đẩy sự 

tiến bộ và tác động đến mọi mặt của tổ chức 

1.4.2. Nội dung công tác phát triển ĐNG   rường Cao 

đẳng nghề 

a) Xây dựng kế hoạch chiến lược  hát triển đội ngũ G  

b) Tuyển dụng và sử dụng giáo viên 

c) Đánh giá đội ngũ giáo viên. 

d) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng Đ G  

e) Tạo động lực  hấn đấu cho Đ G  

 iểu  kết chương 1 

Giáo vi n là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng 

đào tạo tại các trường. Phát triển ĐNGV là một nhiệm vụ rất quan 

trọng v a mang tính cấp thiết v a mang tính chiến lược lâu dài. 

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV trường cao 

đẳng nghề là một trong những nội dung quan trọng của quy hoạch 

phát triển giáo dục n i chung và dạy nghề n i ri ng cần được sự 

quan tâm của lãnh đạo, ch  huy các cấp. 

 Việc hệ thống h a cơ sở lý luận về phát triển ĐNGV sẽ làm 

cơ sở cho việc nghi n cứu thực trạng và đề xuất các biện pháp phát 

triển đội ngũ giáo vi n Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng 

trong giai đoạn hiện nay. 
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CH ƠNG 2 

 H C   ẠNG C NG   C  H     I N ĐNG   Ạ  NGH  

 ẠI     NG C   Đ NG NGH      -       C  H NG 

2.1. KH I            ÌNH  H     I N     NG C   

ĐĂNG NGH       – BQP 

2.1.1.  uá trình hình thành và phát triển 

Ngày 06 7 2012 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban 

hành Quyết định số 858 QĐ-LĐTBXH thành lập Trường cao đẳng 

nghề số 5 – Bộ quốc phòng tr n cơ sở nâng cấp Trường trung cấp 

nghề số 5 – BQP. 

2.1.2. Nhiệm vụ của Nhà trường 

2.1.3. Ngành nghề và dự kiến  uy mô đào tạo  

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Nhà trường 

2.2.  H C   ẠNG ĐNG      NG C   Đ NG NGH       

–       C  H NG 

2.2.1.  ối cảnh tình hình chung 

Trong những năm qua, Đào tạo nghề luôn được Chính phủ 

quan tâm đầu tư và đã c  những chuyển biến tích cực, g p phần cung 

cấp nguồn nhân lực cho đất nước, giải quyết việc làm và g p phần 

x a đ i giảm ngh o. 

Trường Cao đẳng nghề số 5- Bộ quốc phòng là trường công 

lập trực thuộc Bộ quốc phòng. Trong nhiều hoạt động thực hiện 

chiến lược phát triển, nhà trường luôn xác định quản lý phát triển 

ĐNGV là khâu then chốt để đạt được mục ti u đề ra, coi đ  là nhiệm 

vụ cấp bách và cần thiết không ch  trước mắt mà còn cho sự nghiệp 

phát triển lâu dài của nhà trường.  
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2.2.2.  ố lượng và trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên 

 rường cao đẳng nghề số –  ộ  uốc phòng 

a)  ố lượng đội ngũ C Q , G  t  năm 2 1  đến năm 2 12 

b) Trình độ chuyên môn c a Đ G  t  năm 2 1  đến năm 

2012 

Trình độ chuy n môn của ĐNGV Trường cao đẳng nghề số 5 - 

BQP cơ bản đáp ứng ti u chí giáo vi n Trường cao đẳng nghề do Bộ 

LĐTB XH quy định. 

2.2.3. Chất lượng ĐNG   rường cao đẳng nghề số   - BQP 

a)  ề  hẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệ  

* Về phẩm chất chính trị  

Gia  vi n nhà trường đều c  phẩm chất chính trị vững vàng, 

tuyệt đối tin tưởng và chấp hành nghi m ch nh chủ trương đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.  

* Về phẩm chất đạo đức  

Khảo sát cán bộ quản lý và giáo vi n về phẩm chất đạo đức 

của ĐNGV c  98,3% ý kiến đánh giá tốt, 1,7% ý kiến đánh giá khá.  

* Về phẩm chất nghề nghiệp  

Khảo sát CBQL và GV về phẩm chất nghề nghiệp của ĐNGV 

của nhà trường c  88%  đánh giá tốt, 12% đánh giá khá. 

b)  ăng lực c a đội ngũ giáo viên  

Khảo sát về kỹ năng dạy học của đội ngũ giáo vi n nhà trường 

hiện nay c  48% ý kiến đánh giá tốt, 40% đánh giá khá, 12% đánh 

giá trung bình 

Về kỹ năng giáo dục c  46,9% đánh giá tốt, 39,4% đánh giá 

khá, 13,7% đánh giá trung bình 
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Về kỹ năng thực hành chuy n môn nghề c  43,4% ý kiến đánh 

giá tốt, 46,3% ý kiến đánh giá khá và 10,3% ý kiến đánh giá trung 

bình. 

* Nhận xét: Đa số giáo vi n của nhà trường c  phẩm chất đạo 

đức, phẩm chất chính trị và phẩm chất nghề nghiệp tốt. Chất lượng 

ĐNGV Trường cao đẳng nghề số 5 – BQP hiện nay cơ bản đáp ứng 

với các ti u chí, các quy định về ĐNGV đối với Trường cao đẳng 

nghề. Tuy vậy, một số ít giáo vi n mới được tuyển dụng c  kỹ năng 

dạy học, kỹ năng giáo dục và kỹ năng thực hành chuy n môn còn 

chưa tốt. 

2.2.4. Cơ cấu đội ngũ giáo viên  rường Cao đẳng nghề số 

 -     t  năm 2010 đến năm 2012 

a)  ề giới tính 

Là trường đào tạo nghề với 100% các nghề đang đào tạo thuộc 

khối ngành kỹ thuật. Do vậy, phần lớn giáo vi n của nhà trường là 

nam giới.  

b)  ề độ tuổi 

Đội ngũ giáo vi n của nhà trường c  t  lệ tuổi đời  tương đối 

hợp lý. T  lệ giáo vi n tr n 40 tuổi là 26,8%. Số giáo vi n trẻ dưới 

30 tuổi chiếm 44,4%.  

c) ề cơ cấu ngành nghề  

Cơ cấu giáo vi n theo t ng nghề không đều do quy mô đào tạo 

t ng nghề khác nhau, số lượng học sinh t ng nghề khác nhau.  

2.3.  H C   ẠNG C NG   C  H     I N Đ I NG  

GI    I N     NG C   Đ NG NGH       –       C 

PHÒNG 

2.3.1. Mục tiêu phát triển ĐNG   rường Cao đẳng nghề 

số   – BQP 
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a) Mục tiêu về cơ cấu 

b) Mục tiêu về số lượng  

c) Mục tiêu về chất lượng  

2.3.2.  hực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên 

Công việc quy hoạch và phát triển ĐNGV là công việc thường 

xuy n và cần thiết gắn liền với sự phát triển của nhà trường; Nhận 

thức được tầm quan trọng đ  n n trong thời gian qua, lãnh đạo và 

cán bộ, GV nhà trường đã chú trọng thực hiện các nội dung phát 

triển ĐNGV của nhà trường. 

 ảng  . . K t quả  hảo  át thực trạng c ng tác phát triển    V 

    hực trạng c ng tác 

      phát triển    V 
  t Khá 

Trung 

 ình 
  u 

Công tác quy hoạch 

phát triển ĐNGV 

127/175 

= 72,6% 

44/175 

= 25,1% 

4/175 

= 2,3% 

 

Công tác tuyển dụng 

và sử dụng ĐNGV 

124/175 

= 70,9% 

41/175 

= 23,4% 

10/175 

= 5,7% 

 

Công tác kiểm tra, 

đánh giá  ĐNGV 

154/175 

= 88% 

19/175 

= 10,9% 

2/175 

= 1,1% 

 

Công tác đào tạo, 

bồi dưỡng ĐNGV 

141/175 

= 80,6% 

34/175 

= 19,4% 

  

Thực hiện chế độ chính 

sách đối với ĐNGV 

157/175 

= 89,7% 

16/175 

= 9,2% 

2/175 

= 1,1% 

 

a) Thực trạng công tác quy hoạch  hát triển đội ngũ GV 
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Qua kết quả khảo sát ở Bảng 2.8 thì 72,6% ý kiến đánh giá công 

tác quy hoạch và xây dựng ĐNGV của nhà trường đúng đắn và mang 

tính chiến lược.  

Tuy nhi n c  2,3% ý kiến khảo sát cho rằng công tác quy hoạch 

đội ngũ đôi lúc vẫn còn bị chi phối bởi những mối quan hệ với cấp 

tr n của nhà trường. 

b) Thực trạng về công tác tuyển dụng và sử dụng giáo viên 

Việc tuyển dụng được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, c  

thông báo rộng rãi, tiếp nhận hồ sơ, thực hiện theo các bước phỏng 

vấn và sơ tuyển, phân loại, bố trí tập sự, soạn giáo án, bài giảng và 

trình giảng trước hội đồng sư phạm xem xét về trình độ chuy n môn, 

kỹ năng thực hành và năng khiếu sư phạm; đề nghị Hiệu trưởng 

quyết định tuyển dụng. Qua khảo sát, c  70,9% ý kiến đánh giá tốt, 

23,4% ý kiến đánh giá khá và 5,7% đánh giá trung bình. 

c) T                                          NGV 

Qua khảo sát, hầu hết cán bộ quản lý và đội ngũ giáo vi n 

đánh giá cao về việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ 

giáo vi n của nhà trường. c  88% ý kiến đánh giá tốt; 10,9% ý kiến 

đánh giá khá; 1,1% ý kiến đánh giá ở mức độ trung bình. 

d) T                                            NGV 

Qua 175 phiếu khảo sát về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ giáo vi n c  100% ý kiến đánh giá nhà trường đã thực hiện khá 

tốt công tác này, trong đ   c  80,6% ý kiến đánh giá tốt, 19,4% đánh 

giá khá.  

e) C                                             ên 
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Qua khảo sát CBQL và giáo vi n bằng phiếu hỏi thì hầu hết 

đều hài hòng về mức độ thực hiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ 

giáo vi n của nhà trường. Cụ thể c  89,7% ý kiến đánh giá tốt; 9,2% 

ý kiến đánh giá khá;  ch  c  1,1% ý kiến đánh giá trung bình.   

2.4. Đ NH GI  CH NG    C NG   C  H     I N ĐNG  

CỦ      NG C   Đ NG NGH       – BQP 

2.4.1.  u điểm 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan 

tâm, ch  đạo việc nâng cao chất lượng ĐNGV. Trình độ chuy n môn 

của ĐNGV không ng ng được nâng cao, ĐNGV cơ bản được chuẩn 

h a, c  đầy đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng được y u cầu phát triển 

của nhà trường. 

2.4.2. Những hạn chế 

- Một số giáo vi n ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ 

còn hạn chế, ngại phấn đấu vươn l n; một số GV trẻ kinh nghiệm 

giảng dạy còn hạn chế, chưa nhiệt tình với công tác GVCN. 

2.4.3. Nguyên nhân 

- Các Phòng, Ban, Khoa, chưa chủ động thực hiện hết chức năng, 

nhiệm vụ được giao về phát triển ĐNGV; Một bộ phận giáo vi n còn tư 

tưởng trung bình chủ nghĩa, chậm đổi mới nội dung, phương pháp dạy 

học. 

2.4.4. Nhận xét chung 

Nhìn chung công tác phát triển ĐNGV Trường cao đẳng nghề 

số 5 – BQP đã c  nhiều kết quả tích cực. Tuy nhi n công tác phát triển 

ĐNGV của  nhà trường vẫn còn một số bất cập cần chú ý, đ  là: Chưa 

chú trọng hợp đồng giáo vi n th nh giảng; các Phòng, Khoa, Ban chưa 

chủ động thực hiện công tác kiểm tra giảng dạy để thường xuy n đánh 

giá giáo vi n,… 
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 iểu kết chương 2 

Tr n cơ sở nhận định bối cảnh tình hình chung của công tác 

đào tạo nghề hiện nay, khảo sát đúng thực trạng ĐNGV và phát triển 

ĐNGV tại Trường cao đẳng nghề số 5 - BQP, phân tích những ưu 

điểm, mặt hạn chế, tìm ra những nguy n nhân mạnh, yếu sẽ tạo điều 

kiện để đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV ph  hợp với đặc 

điểm tình hình của nhà trường. Qua đ , g p phần nâng cao chất 

lượng đào tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo nghề mà Đảng 

và Quân đội đã giao cho. 

CH ƠNG 3 

  I N  H    H     I N Đ I NG  GI    I N     NG 

C   Đ NG NGH       –       C  H NG    NG  

GI I Đ ẠN HI N N   

3.1. NH NG NG   N  ẮC XÂ    NG  I N  H    H   

  I N Đ I NG  GI    I N 

3.1.1. Nguyên t c tính kế th a. 

3.1.2. Nguyên t c tính thực ti n 

3.1.3. Nguyên t c đảm bảo tính hệ thống 

3.1.4. Nguyên t c tính hiệu  uả 

3.1. . Nguyên t c tính khả thi 

Để xây dựng các biện pháp phát triển ĐNGV của Trường Cao 

đẳng nghề số 5 – Bộ quốc phòng đáp ứng với những y u cầu nhiệm 

vụ giai đoạn 2012 – 2015 cần phải căn cứ vào các nguy n tắc đã n u. 

T y thuộc vào t ng điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, của 

địa phương, của xã hội mà linh hoạt phối hợp các nguy n tắc nhằm 

xây dựng biện pháp tối ưu. 
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3.2. NH NG  I N  H    H     I N Đ I NG  GI   

 I N     NG C   Đ NG NGH       –       C 

PHÒNG 

3.2.1.  iện pháp 1 : N ng cao nhận thức của đội ngũ giáo 

viên và cán bộ  uản lý về công tác phát triển đội ngũ giáo viên 

a) Mục tiêu c a biện  há  

Nhận thức là cơ sở của hành động. Muốn hành động đúng bắt 

buộc phải c  nhận thức đúng. Do đ , cần nâng cao nhận thức về vai 

trò vị trí của đội ngũ giáo vi n cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của 

công tác phát triển đội ngũ giáo vi n với sự phát triển của nhà 

trường.  

b)  ội dung c a biện  há  

Tổ chức học tập, quán triệt về mục đích, ý nghĩa của việc nâng 

cao nhận thức cho đội ngũ  giáo vi n, coi đ  là việc làm thường 

xuy n để tạo nền tảng tư tưởng, nhận thức đúng đắn về tầm quan 

trọng và sự cần thiết của công tác phát triển đội ngũ gíao viên. 

Cụ thể h a các chủ trương, ch  thị, nghị quyết,… về việc đổi 

mới đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo vi n.  

c) Cách thức thực hiện 

- Đảng ủy nhà trường cần đưa nội dung lãnh đạo công tác giáo 

dục nâng cao nhận thức về công tác phát triển vào nghị quyết lãnh 

đạo thường xuy n, nghị quyết chuy n đề của Đảng ủy.  

- Phòng chính trị xây dựng kế hoạch học tập chính trị hàng 

năm cho tất cả cán bộ, giáo vi n. 

- Phòng Đào tạo tổ chức sinh hoạt chuy n đề về xây dựng và 

phát triển đội ngũ giáo vi n để qua đ  mọi người c ng nhận thấy tầm 

quan trọng và bàn biện pháp thực hiện. 
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- Phòng Đào tạo tổ chức các buổi hội thảo khoa học theo 

chuy n ngành, giao cho Trưởng khoa, Trưởng bộ môn và các GV 

thâm ni n làm gương, đi ti n phong trong hội thảo, khuyến khích 

động vi n các GV chưa đạt chuẩn trình độ đi học.  

- Thông qua sinh hoạt Nhà Trường, sinh hoạt Khoa đánh giá 

thực hiện nhiệm vụ giảng dạy hàng tháng, quý. 

3.2.2.  iện pháp 2: Lập  uy hoạch phát triển đội ngũ giáo 

viên 

a) Mục tiêu c a biện  há    

Mục ti u của việc lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng ĐNGV  

nhằm đảm bảo cho ĐNGV phát triển về số lượng, c  cơ cấu hợp lý, 

chất lượng được củng cố và nâng cao.  

b)  ội dung c a biện  háp 

- Về số lượng 

- Về chất lượng             

- Về cơ cấu 

c) Cách thức thực hiện 

Xây dựng một kế hoạch mang tính chiến lược nhằm phát triển 

cho ĐNGV một cách ph  hợp trong t ng giai đoạn. 

Trong tuyển chọn GV, cần phải tuân theo những quy định về 

chế độ tuyển dụng, đồng thời cũng cần những ti u chuẩn tuyển dụng 

một cách rộng rãi công khai. 

Trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng ĐNGV nhà trường cần 

phải đảm bảo sự cân đối, hợp lý về cơ cấu giữa các khoa, các môn 

học, các nghề đào tạo. 

3.2.3.  iện pháp 3:  hực hiện nghiêm túc, hiệu  uả  uy 

trình tuyển chọn Gíao viên 
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a) Mục tiêu c a biện  há  

Mục ti u của tuyển chọn là c  được đội ngũ giáo vi n đủ về số 

lượng, mạnh về chuy n môn, nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng, c  

đạo đức, c  sức khoẻ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho 

xã hội. 

b)   ội dung c a biện  há  

Tuyển chọn giáo vi n  đảm bảo nguy n tắc dân chủ và công 

khai, tổ chức thực hiện đúng trình tự các bước theo quy định của nhà 

trường. 

c) Cách thức thực hiện 

- Xây dựng quy trình tuyển chọn giáo vi n 

- Xây dựng ti u chí tuyển chọn 

3.2.4.  iện pháp 4:  ăng cường  uản lý và s  dụng c  hiệu 

 uả ĐNG  

a) Mục tiêu c a biện  há  

Làm tốt biện pháp này sẽ g p phần giải quyết sự bất cập giữa 

cơ cấu giáo vi n các chuy n ngành hiện nay nhà trường đang đào 

tạo.  

b)  ội dung và cách thức thực hiện biện  há  

- Phân công và sử dụng hợp lý đội ngũ giáo vi n hiện c  

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng ĐNGV 

3.2. .  iện pháp  : X y dựng ĐNG  đ u đàn và kế cận 

a) Mục tiêu c a biện  há  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV của Nhà trường một mặt 

phải đáp ứng y u cầu chuẩn h a về chuy n môn nghiệp vụ, nâng cao 

phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ. Mặt khác cần quan tâm 
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đến việc nâng cao trình độ ti u chuẩn nhằm xây dựng lực lượng GV 

đầu đàn cho các Khoa, các nghề đào tạo. 

b)  ội dung c a biện  há  

- Về số lượng 

- Về chất lượng 

c) Cách thức thực hiện 

          Để làm tốt biện pháp xây dựng ĐNGV đầu đàn và kế cận cần: 

          Căn cứ vào chủ trương định hướng, mục ti u nhiệm vụ của nhà 

trường trong hiện tại và sự phát triển của nhà trường trong tương lai. 

 Về chế độ chính sách đối với việc đào tạo bồi dưỡng ĐNGV 

cần c  chính sách ưu đãi về vật chất, động vi n khích lệ về tinh thần, 

động vi n đội ngũ tham gia học tập nâng cao trình độ chuy n môn. 

3.2.6.  iện pháp 6:  ăng cường công tác đào tạo, bồi 

dư ng đội ngũ giáo viên 

a) Mục tiêu c a biện  há  

b)  ội dung c a biện  há  

c) Cách thức thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo vi n 

theo t ng năm, t ng học kỳ tr n cơ sở đánh giá đúng thực trạng đội 

ngũ, nhu cầu sử dụng và chiến lược phát triển của Nhà trường. 

- Tích cực phân công giáo vi n tham gia các lớp tập huấn kỹ 

năng nghề trong và ngoài nước theo chương trình của Bộ 

LĐTB XH. 

- Giao nhiệm vụ cho các Khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức 

bồi dưỡng kỹ năng nghề thường xuy n vào các ngày ngh , giờ ngh  

cho giáo viên. 
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- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo vi n được 

học sau đại học, được học nâng cao trình độ nghiệp vụ nhất là đối 

với những giáo vi n hiện nay chưa đạt chuẩn.  

3.2.7.  iện pháp 7: X y dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn và  uy 

trình đánh giá đội ngũ giáo viên 

a) Mục tiêu c a biện  há  

b)  ội dung c a biện  há   

c) Cách thức thực hiện biện  há   

Tổ chức kiểm tra đánh giá GV qua phiếu hỏi, phiếu điều tra, 

thăm dò trực tiếp các GV. 

 Sau khi thu thập thông tin bằng nhiều hình thức về GV, phải 

lập thống k  theo bảng biểu mẫu, để c  nhận xét đánh giá khách 

quan GV;  Dựa vào kết quả đánh giá để điều ch nh những thiếu s t, 

sai lệch trong công tác quản lý ĐNGV, đảm bảo GV và ĐNGV vận 

động phát triển đúng mục ti u. 

3.2.8.  iện pháp 8:  ạo môi trường làm việc và tạo động 

lực để giáo viên phát huy năng lực giảng dạy           

a) Mục tiêu c a biện  háp 

b)  ội dung c a biện  há  

c) Cách thức thực hiện 

           3.2.9. Mối liên hệ giữa các biện pháp 

Trong các biện pháp phát triển ĐNGV đã trình bày ở tr n, mỗi 

biện pháp đều c  vị trí quan trọng c  vai trò nhất định tác động vào 

ĐNGV nhằm phát triển ĐNGV nhà trường. Do đ  không thể thực 

hiện t ng biện pháp ri ng lẻ mà cần phải thực hiện đồng bộ và phối 

hợp với nhau theo t ng công đoạn để phát huy tác dụng tổng hợp của 

các biện pháp. 
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3.3. KHẢ       ÍNH C    HIẾ   À KHẢ  HI CỦ  C C 

 I N  H   ĐÃ Đ  X    

Qua khảo sát lấy ý kiến của các chuy n gia, cán bộ quản lý và 

giáo vi n, c  thể thấy rằng các biện pháp đưa ra đều ph  hợp với nhu 

cầu và tình hình thực tế phát triển của nhà trường t  nay đến năm 

2015. 

Qua tổng hợp cả 8 biện pháp đều đảm bảo về sự cần thiết và 

khả thi trong công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo vi n Trường 

Cao đẳng nghề số 5 – Bộ quốc phòng trong giai đoạn 2012 - 2015. 

 

KẾ  L ẬN  À KH  ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Với mục ti u   âng c o  ân trí  đ o tạo nhân lực   ồi  ư ng 

nhân t i   ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta n i chung và Đào tạo 

nghề n i ri ng đang t ng bước đổi mới về mục ti u, nội dung, 

chương trình, phương pháp dạy học, …, trong đ  chất lượng đội ngũ 

giáo vi n được xem là một trong những yếu tố quan trọng để nâng 

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. 

Trường Cao đẳng nghề số 5 – Bộ quốc phòng là trường mới 

được nâng cấp l n trường cao đẳng. Vì vậy, xây dựng và phát triển 

đội ngũ giáo vi n về mọi mặt trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cấp 

bách và rất cần thiết. Nhà trường phải coi đây là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược lâu dài. 

Xuất phát t  ý nghĩa quan trọng đ , luận văn đã đi sâu vào 

việc nghi n cứu và giải quyết một số vấn đề cơ bản sau đây: 

- Tr n cơ sở kế th a, hệ thống h a các kết quả nghi n cứu về 

mặt lý luận, luận văn đã làm sáng tỏ các khái niệm li n quan đến đề 

tài nghi n cứu như: khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục; khái 
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niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; giáo vi n, đội 

ngũ giáo vi n và phát triển đội ngũ giáo vi n dạy nghề,… 

- Luận văn đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng của đội ngũ 

giáo vi n và công tác phát triển đội ngũ giáo vi n của Trường Cao 

đẳng nghề số 5 – Bộ quốc phòng. Qua đ  rút ra những điểm mạnh, 

điểm yếu để làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp phát triển đội 

ngũ giáo vi n Trường Cao đẳng nghề số 5 – Bộ quốc phòng trong 

giai đoạn hiện nay. 

- Tr n cơ sở lý luận đã nghi n cứu ở chương 1; thực trạng 

ĐNGV và công tác phát triển ĐNGV của Trường Cao đẳng nghề số 

5 – Bộ quốc phòng ở chương 2, Luận văn đã đề xuất 8 biện pháp về 

phát triển ĐNGV để Nhà trường thực hiện c  hiệu quả công tác phát 

triển ĐNGV trong giai đoạn 2013 – 2015. 

Các biện pháp đề xuất c  mối quan hệ gắn b  chặt chẽ với 

nhau, bổ sung hỗ trợ cho nhau, t y theo t ng giai đoạn phát triển của 

nhà trường mà vị trí, vai trò của các biện pháp c  sự thay đổi cho 

nhau và chúng ch  thật sự c  ý nghĩa khi được sử dụng một cách 

đồng bộ.  

2. Khuyến ngh  

2.1.  ới  ộ  ao động Thương binh và X  hội 

-  C  quy hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng giáo vi n cho 

các Trường cao đẳng nghề để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về số 

lượng và chất lượng giáo vi n cho các Trường, g p phần nâng cao 

chất lượng đào tạo nghề. 

- C  chính sách đầu tư trọng điểm cho nhà trường về cơ sở vật 

chất, bồi dưỡng giáo vi n ngang tầm với mục ti u nghề đầu tư. 
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- Sớm ban hành hoặc điều ch nh các văn bản pháp quy về ti u 

chuẩn, định mức, chế độ công tác của giáo vi n các trường cao đẳng 

nghề ph  hợp với thực tiễn hiện nay. 

- Thường xuy n tổ chức các lớp bồi dưỡng chuy n môn 

nghiệp vụ cho đội ngũ giáo vi n các trường cao đẳng nghề. 

2.2.  ới  ộ Giáo dục và Đào tạo 

- Quan tâm hơn nữa đến các đề tài nghi n cứu lý luận và thực 

tiễn về ĐNGV dạy nghề để xây dựng một nền tảng lý luận khoa học 

ph  hợp với thực tiễn Việt Nam. 

- Đảm bảo khả năng li n thông trong đào tạo nghề, đáp ứng 

quyền lợi người học khi c  nhu cầu học l n bậc cao hơn. 

2. .  ới  ộ quốc  h ng và  ộ Tư lệnh quân khu 5 

- Quan tâm ch  đạo việc thực hiện chiến lược phát triển nhà 

trường đã được ph  duyệt. 

- Quan tâm và hổ trợ hơn nữa cho công tác quy hoạch, sắp 

xếp, điều động cán bộ khoa học cho nhà trường. 

2. . Đối với đội ngũ giáo viên  hà trường   

Để g p phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, mỗi 

GV cần n u cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành đúng và đầy đủ 

các quy định của nhà trường về chức trách, nhiệm vụ của GV. Không 

ng ng học tập nâng cao trình độ chuy n môn, bồi dưỡng năng lực sư 

phạm và phẩm chất chính trị đạo đức,....chuẩn bị mọi điều kiện để 

tham gia giảng dạy tốt. Xứng đáng với vị trí người Thầy mà xã hội 

đã tôn vinh. 

 


