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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, các quốc gia đều nhận thức rằng: Con người vừa là 

mục tiêu, vừa là động lực của mọi sự phát triển. Vì vậy, muốn phát 

triển xã hội phải phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) để phát triển 

con người. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại 

điều 35 đã khẳng định vai trò của giáo dục: “Giáo dục – Đào tạo là 

quốc sách hàng đầu”. Để phát triển GD&ĐT thì nhân tố đóng vai trò 

vô cùng quan trọng đó là nhân tố nhà giáo, và đội ngũ cán bộ quản lý 

(CBQL) giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất 

lượng GD&ĐT.  

Luật giáo dục xác định: “CBQL giáo dục giữ vai trò quan 

trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục”.  

Nghị quyết Trung ương 2, khoá VIII đã đánh giá thành tựu 

GD&ĐT đạt được trên các mặt: mở rộng quy mô, nâng cao chất 

lượng, đồng thời cũng chỉ rõ những “yếu kém bất cập cả về quy mô, 

cơ cấu và nhất là chất lượng hiệu quả”. Có nhiều nguyên nhân của 

những yếu kém, song một trong những nguyên nhân chủ yếu và quan 

trọng đó là đội ngũ CBQL giáo dục còn nhiều hạn chế. Kết luận của 

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp 

tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 2 khoá VIII đã xác định: “Xây 

dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục một cách toàn diện”.  

Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của BCH Trung ương 

Đảng tiếp tục khẳng định: “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế”. Từ những nhận định của Trung ương về thành tựu và những hạn 

chế, yếu kém trong công tác giáo dục của nước nhà trong thời gian 
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qua, Hội nghị Trung ương 6 đã đưa ra kết luận về phương hướng và 

nhiệm vụ chủ yếu đổi mới giáo dục đào tạo là thật sự cần thiết, cụ thể: 

đổi mới tư duy; đổi mới mục tiêu đào tạo; hệ thống tổ chức, loại hình 

giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ giáo viên, CBQL, … 

Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL là một yếu tố tất 

yếu. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL của ngành giáo dục - 

đào tạo nói chung và đội ngũ CBQL ở các trường Đại học nói riêng đã 

trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sinh thời, Bác Hồ rất coi 

trọng công tác cán bộ, Bác nói: “Vấn đề cán bộ có ý nghĩa quan trọng 

quyết định sự thành công của một sự nghiệp”. “Cán bộ là cái gốc của 

mọi công việc”, Người cũng đã từng nói: “Có cán bộ tốt việc gì cũng 

xong. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc 

xấu”. 

Trong thời gian qua, sự nghiệp giáo dục - đào tạo đã thu được 

một số thành tựu to lớn, nhưng hiện nay vẫn đang đứng trước những 

mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển nhanh về quy mô, chất lượng. Vì 

thế, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, của ngành, vai trò của 

Trường Đại học giữ vị trí hết sức quan trọng đó là nâng cao dân trí, 

đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc.  

Giáo dục đại học nói chung và giáo dục đại học ở Trường Đại 

học Trà Vinh nói riêng trong những năm gần đây đã có những bước 

phát triển cả về quy mô và chất lượng, đội ngũ CBQL đã đáp ứng 

được những yêu cầu cơ bản về công tác quản lý giáo dục, nâng cao 

chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường, góp phần nâng cao dân 

trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy sự phát triển KT-

XH của tỉnh Trà Vinh và khu vực. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập 
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của nước ta, thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, 

thời kỳ phát triển về công nghệ thông tin, kinh tế tri thức thì giáo dục 

đại học ở Trường ĐHTV vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do nhiều 

nguyên nhân chủ quan, khách quan. Tuy nhiên, một trong những 

nguyên nhân chủ yếu và quan trọng là đội ngũ CBQL còn bộc lộ 

những yếu kém như: chưa đồng bộ về chất lượng, số lượng, quy hoạch 

còn thụ động, chưa có tính kế thừa và phát triển, chưa có hiệu quả 

thiết thực, chất lượng thấp, chưa xác định rõ mục tiêu, yêu cầu về xây 

dựng quy hoạch đội ngũ CBQL. 

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, cần thiết phải có 

những giải pháp mang tính chiến lược và biện pháp cụ thể để phát 

triển đội ngũ CBQL của nhà trường đồng bộ, có chất lượng góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng của 

đội ngũ CBQL trường ĐHTV từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp 

theo. 

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tôi chọn đề tài “ 

Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Đại học Trà 

Vinh” để nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội 

ngũ CBQL của Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp phát 

triển đội ngũ CBQL phù hợp đáp ứng nguồn nhân lực quản lý của nhà 

trường trong giai đoạn hiện nay. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

 Công tác phát triển đội ngũ CBQL của Trường ĐHTV. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Những biện pháp phát triển đội ngũ CBQL của Trường ĐHTV 
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3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL Trường 

ĐHTV từ năm 2006–2012, giải pháp cho giai đoạn từ 2012-2020. 

Đội ngũ CBQL từ cấp lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm trở lên. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phân loại, hệ thống hóa lý thuyết, phân tích, tổng hợp.  

Khảo sát thực tế, điều tra trưng cầu ý kiến, phỏng vấn, tham 

khảo ý kiến chuyên gia. 

Phương pháp phân tích xử lý số liệu nghiên cứu hồ sơ lưu trữ. 

5. Các nhiệm vụ nghiên cứu 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Nhóm phương pháp nghiên cứu: Phân loại, hệ thống hóa lý 

thuyết, phân tích, tổng hợp nhằm xây dựng cơ sở lý luận về phát triển  

7. Bố cục đề tài  

Phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ 

lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN 

 LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Phát triển đội ngũ CBQL đã được nhiều tác giả trong, ngoài 

nước nghiên cứu đề cập, dù ở góc độ này hay ở góc độ khác hoặc ở 

một số mặt, một số khía cạnh của đội ngũ CBQL liên quan đến 

phương pháp, kỹ năng quản lý của đội ngũ CBQL ở các trường CĐ-

ĐH trong nước và ngoài nước. 
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Tác giả William R.Harper nghiên cứu về hệ thống các trường 

ĐH và đề cập đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thực tế cho từng địa 

phương. 

Trong thời gian qua, có một số luận văn thạc sĩ chuyên ngành 

QLGD đã quan tâm nghiên cứu một số giải pháp xây dựng và phát 

triển đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trường Đại học Vinh trong 

giai đoạn mới, biện pháp phát triển đội ngũ CBQL của trường Cao 

đẳng du lịch Hà Nội của các tác giả Đoàn Mạnh Cường, Đỗ Trọng 

Thân, Lê Quang Tuấn, ... Mỗi tác giả có cách tiếp cận riêng về vấn đề 

xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL trên những phương diện khác 

nhau, các tác giả đều đề cập đến vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội 

ngũ CBQL, thực trạng đội ngũ CBQL cụ thể của mỗi đơn vị và đưa ra 

các biện pháp để phát triển đội ngũ CBQL đáp ứng nhu cầu phát triển 

của nhà trường. 

Đối với tỉnh Trà Vinh thì đây là công trình nghiên cứu đầu tiên 

đề cập tới việc phát triển đội ngũ CBQL ở trường ĐHTV.  

1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục 

a. Quản lý 

Có thể hiểu: QL là một quá trình tác động của chủ thể QL gây 

ảnh hưởng đến khách thể QL nhằm đạt được những mục tiêu xác định. 

QL bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công 

việc của các thành viên thuộc hệ thống đơn vị và việc sử dụng nguồn 

lực phù hợp để đạt được mục đích đề ra. 

b. Quản lý giáo dục 

Các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng: Quản lý giáo dục 

(QLGD) là sự tác động có ý thức, có mục đích của chủ thể QL tới 
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khách thể QL nhằm đưa hoạt động sư phạm của hệ thống giáo dục 

đạt tới kết quả mong muốn một cách hiệu quả nhất.  

1.2.2. CBQL, đội ngũ CBQL  

a. CBQL  trường đại học  

CBQL của trường ĐH người làm công việc lãnh đạo, quản lý, 

điều hành các hoạt động giáo dục của nhà trường gồm Hiệu trưởng và 

Phó Hiệu trưởng, trưởng, phó các đơn vị phòng, khoa và trung tâm 

thuộc nhà trường. 

b. Đội ngũ CBQL 

Đội ngũ CBQL của trường ĐH bao gồm: Hiệu trưởng và Phó 

Hiệu trưởng, trưởng, phó các đơn vị phòng, khoa và trung tâm. 

1.2.3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý 

a. Phát triển 

Theo tác giả Đặng Bá Lãm, "Phát triển là một quá trình vận 

động từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, theo đó cái cũ chuyển 

biến mất và cái mới ra đời, ... Phát triển là một quá trình nội tại: bước 

chuyển từ thấp lên cao xảy ra bởi vì trong cái thấp đã chứa đựng dưới 

dạng tiềm tàng những khuynh hướng dẫn đến cái cao. Còn cái cao là 

cái thấp đã phát triển". [19, tr. 20]. 

b. Phát triển đội ngũ 

Đó là: Một nhóm người được tổ chức và tập hợp thành một lực 

lượng để thực hiện một hay nhiều chức năng, có thể cùng hay không 

cùng nghề nghiệp nhưng đều có chung một mục đích nhất định.  

1.3. LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.3.1. Khái niệm 

Phát triển nguồn nhân lực là quá trình nhằm cung cấp những 

nguồn nhân lực cần thiết cho sự phát triển kinh tế-xã hội, sự phát triển 
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của một ngành sản xuất, kinh doanh, một tổ chức, một dân tộc, một 

đất nước. [20, tr. 311]. 

1.3.2. Mục tiêu, vai trò, nội dung của phát triển nguồn nhân 

lực 

Quản lý nguồn nhân lực là đảm bảo đủ về số lượng người lao 

động với trình độ và kỹ năng phù hợp vào đúng công việc, đúng thời 

điểm thích hợp để thực hiện các mục tiêu của tổ chức. 

Hoạt động này bao gồm việc dự báo và kế hoạch hóa nguồn 

nhân lực, tuyển chọn đào tạo và phát triển, thẩm định kết quả hoạt 

động, đề bạt thuyên chuyển hoặc sa thải, trong đó cốt lõi là đào tạo, 

phát triển và sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.  

Quản lý nguồn nhân lực gồm: Phát triển nguồn nhân lực; Sử 

dụng hợp lý nguồn nhân lực; Nuôi dưỡng môi trường cho nguồn nhân 

lực phát triển. 

1.4. NHỮNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  

1.4.1. Xu thế phát triển đại học 

 1.4.2. Yêu cầu về phẩm chất, năng lực đối với đội ngũ CBQL 

trường ĐH 

 a. Về mặt phẩm chất  

b. Về năng lực nghề nghiệp 

c. Việc nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ QL giáo dục 

1.5. CÁC NỘI DUNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG 

ĐH 

1.5.1. Quy hoạch 

Vai trò của công tác quy hoạch là rất lớn tuy nhiên quy hoạch cần 

gắn với đào tạo bồi dưỡng, giao việc. Quy hoạch cần thường xuyên được 

rà soát bổ sung. 
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1.5.2. Đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng  

a. Đề bạt, bổ nhiệm 

b. Sử dụng 

1.5.3. Đánh giá  CBQL 

Đây là một trong các chức năng của nhà quản lý nhằm kiểm tra, 

giám sát, hoạt động của người dưới quyền.  

1.5.4. Bồi dưỡng CBQL 

Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL: 

1.5.5. Tạo lập môi trường làm việc 

Khuyến khích quyền lợi vật chất tinh thần thông qua các cơ chế, 

chính sách.  

Tiểu kết chương 1 

1. Phát triển đội ngũ CBQL là con đường không ngừng trau dồi 

kỹ năng, thái độ để từng CBQL vững vàng về nhân cách (nghề nghiệp 

quản lý). Đồng thời là phát triển đội ngũ (tổ chức) về quy hoạch, phát 

triển và đề bạt, sử dụng, đánh giá và bồi dưỡng và tạo lập môi trường 

làm việc để đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới giáo dục 

hiện nay.  

2. Các khái niệm và phương hướng, mục tiêu, nội dung, con 

đường phát triển đội ngũ CBQL được nêu ra ở chương 1 là cơ sở để 

luận văn tiếp tục nghiên cứu làm rõ ở những chương sau. 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 

QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển 

2.1.2 Nhiệm vụ chính của trường 
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2.1.3. Quy mô cơ cấu tổ chức 

Bảng 2.1Thống kê  ố liệu CB   và    của trường    2 12-2013 

Tổng 

số 
Nữ 

Dân 

tộc 

Trình độ chuyên môn 

PGS; 

TS 
NCS 

Thạc 

sĩ 

Cao 

học 

Đại 

học 
khác 

732 353 61 32 24 168 82 306 120 

% 48,2 8,3 4,4 3,3 23 11,2 41,8 16,4 

  2.1.4. Về quy mô đào tạo 

Bảng 2.2. Thống kê  ố liệu    và mã ngành 2   -2012 

TT Năm học Số lượng SV Số mã ngành các bậc 

1 2006 - 2007 7.871 65 

2 2007 - 2008 9.708 67 

3 2008 - 2009 12.689 69 

4 2009 - 2010 17.523 69 

5 2010 - 2011 24.192 70 

6 2011 - 2012 29.000 77 

2.1.5. Công tác nghiên cứu khoa học 

2.1.6. Công tác hợp tác quốc tế 

2.1.7. Về cơ sở vật chất trang thiết bị và thư viện 

2.2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ 

VINH 

2.2.1. Những đặc điểm về số lượng  

Bảng 2.3. Quy mô phòng, khoa, trung tâm trường Đ T  2006- 2012 

TT Năm học 

Tổng 

số đơn 

vị 

Số đơn vị 

BGH Phòng Khoa Trung tâm 

1 2006-2007 24 1 8 8 7 

2 2007-2008 27 1 8 10 8 

3 2008-2009 29 1 9 10 9 
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4 2009-2010 32 1 9 12 10 

5 2010- 2011 35 1 10 13 11 

6 2011- 2012 37 1 11 14 11 

2.2.2. Đặc điểm về cơ cấu theo đơn vị 

Cơ cấu nữ chiếm t  lệ 31.6  trong đó cấp trưởng chiếm  t  lệ 

10.1 , cấp phó chiếm t  lệ 21.5 . Cơ cấu dân tộc, chiếm t  lệ 2.5  

trong đó cấp trưởng chiếm t  lệ 0 ,  cấp phó chiếm t  lệ 2.5  

T  lệ CBQL dưới 35 tuổi, chiếm 1 .    

T  lệ CBQL trên 35 tuổi dưới 50, chiếm   .6  

T  lệ CBQL trên 50 tuổi, chiếm  .6  

2.2.3. Thực  trạng về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 

a. Phân theo trình độ chuyên môn 

b. Phân theo trình độ ngoại ngữ và tin học 

2.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ  

CBQL TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

2.3.1. Thực trạng về công tác qui hoạch, bổ nhiệm 

2.3.2. Thực trạng về công tác bố trí, sử dụng 

* Về năng lực  

* Về phẩm chất  

* Về khả năng thực hiện chức năng quản lý 

2.3.3. Thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

2.3.4. Thực trạng về xây dựng môi trường làm việc 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI 

NGŨ CBQL TRƯỜNG ĐHTV 

Ưu điểm: 

+ Đội ngũ CBQL cơ bản đạt chuẩn đào tạo, có lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, một số CBQL trưởng thành từ giảng viên 

giỏi, có trình độ chuyên môn tương đối tốt, có khả năng trong công tác 
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quản lý. Hầu hết cán bộ quản lý gương mẫu trước giảng viên, sinh 

viên được đơn vị tín nhiệm. 

+ Một số CBQL được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, tạo điều 

kiện mở rộng tầm nhìn và phương pháp quản lý. 

+ Cơ cấu CBQL nữ, CBQL người dân tộc đã được chú ý chăm 

lo, lựa chọn đáp ứng nhu cầu đặc thù của tỉnh đông dân tộc khmer. 

+ Bên cạnh một số trưởng, phó đơn vị có thâm niên và kinh 

nghiệm quản lý là đội ngũ Phó đơn vị mới được bổ sung, hầu hết là 

GV giỏi. 

Yếu kém:  

Bên cạnh ưu điểm độị ngũ CBQL trường đại học còn nhiều hạn 

chế 

+ Độị ngũ CBQL nói chung còn yếu về trình độ lý luận chính 

trị và nghiệp vụ quản lý. Công tác quản lý chủ yếu theo kinh nghiệm, 

thiếu những tri thức cập nhật về quản lý và về xu hướng đổi mới đất 

nước. 

+ Một số bộ phận cán bộ công tác quản lý đã lâu năm nhưng 

hiệu quả thấp do không chịu tìm tòi, cải tiến, năng lực không theo kịp 

để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mà chưa được luân chuyển hoặc 

thay thế.  

+ Kỹ năng lập kế hoạch công tác còn nhiều hạn chế 

Nhiều CBQL do ngại va chạm, thiếu sâu sát, coi nhẹ nên chưa 

chú trọng chức năng kiểm tra đánh giá thường xuyên tại đơn vị, dẫn 

tới hiệu quả quản lý chưa cao.  

Kỹ năng quan hệ giao tiếp còn nhiều hạn chế. 

Ý thức tự học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ còn thấp. Đặc 

biệt là chưa có những hiểu biết cần thiết về quản lý tài chính và kỹ 

năng sử dụng trang thiết bị dạy học, về kiến thức tin học ngoại ngữ. 
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 - Những nguyên nhân của các yếu kém 

Các cấp CBQL chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây 

dựng đội ngũ CBQL. Chính vì vậy, công tác quy hoạch còn mang tính 

hình thức, công tác bổ nhiệm lại chậm, chưa mạnh dạn luân chuyển 

CBQL, việc đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chưa được 

quan tâm tổ chức. Đồng thời mỗi cá nhân CBQL cũng chưa cố gắng 

trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức quản lý, kiến 

thức về khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin để sử 

dụng có hiệu quả trong trường học. 

+ Công tác xây dựng và phát triển độị ngũ CBQL trường đại 

học chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, bài bản nên chưa có giải pháp 

thiết thực để xây dựng và phát triển đội ngũ. 

+ Độị ngũ CBQL nhìn chung chưa chủ động và cố gắng học tập 

để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu mới. Do vậy, nhiều người bằng 

lòng với hiện tại, hạn chế về tầm nhìn, thiếu năng động sáng tạo trong 

quản lý. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá của trường đối với độị 

ngũ cán bộ quản lý phòng, khoa, … chưa thường xuyên và cụ thể, 

phần nào còn nương nhẹ. 

+ Mặt khác, cơ chế phân cấp quản lý như hiện nay còn cồng 

kềnh, qua nhiều tầng nấc. Việc thay thế CBQL phải qua nhiều thủ tục 

hành chính. 

Tiểu kết chương 2 

- Một bộ phận nhất định của đội ngũ CBQL trường ĐHTV đã 

có những ưu điểm cần thiết để quản lý, tuy nhiên còn chưa vững chắc. 

- Những tồn tại nổi bật về quản lý phát triển đội ngũ CBQL 

trường ĐHTV 
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+ Độ tuổi bình quân của CBQL còn thấp, cần có quy hoạch 

tổng thể đội ngũ cán bộ quản lý của toàn trường để từng bước thay 

thế. 

+ Đội ngũ CBQL nói chung còn yếu về trình độ lý luận và 

nghiệp vụ quản lý. Công tác quản lý chủ yếu làm theo kinh nghiệm, 

thiếu những tri thức cập nhật về quản lý trong xu thế đổi mới của đất 

nước, vì vậy rất cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL. 

  + Một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý đã lâu năm nhưng 

hiệu qủa quản lý thấp do không chịu khó tìm tòi cải tiến, năng lực 

không theo kịp để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mà chưa được 

luân chuyển hoặc thay thế. 

+ Phần đông CBQL trường đại học chưa thực hiện tốt các chức 

năng quản lý nhà trường. 

Ở chương 3 luận văn sẽ đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ 

CBQL Trường Đại học Trà Vinh.   

CHƯƠNG 3 

CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

3.1. NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL 

TRƯỜNG ĐHTV 

3.1.1. Phát triển đồng đều về số lượng, chất lượng, cơ cấu 

3.1.2. Phát triển đội ngũ CBQL phải dựa trên nền tảng 

tuyển dụng và sử dụng hợp lý  

3.1.3. Phát triển đội ngũ CBQL phải dựa trên nền tảng duy 

trì môi trường thuận lợi về tính cộng đồng và kinh tế - xã hội 

3.1.4. Phát triển đội ngũ CBQL phải kết hợp và thích ứng 

với sự phát triển chung của đội ngũ CBQL của các trường mô 

hình cộng đồng trên toàn quốc và thế giới 
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3.1.5. Sự phát triển phải kết hợp giữa nội lực và ngoại lực 

3.2. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG 

ĐHTV 

3.2.1. Xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ CBQL  

a. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 

Có quy hoạch mới chủ động được trong công tác đề bạt, tránh 

được những hạn chế hiện nay của đội ngũ CBQL, đó là: một số đơn vị 

còn thiếu CBQL, độ tuổi chưa hợp lý, bố trí chưa đúng chuyên môn, 

chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý. 

b. Nội dung biện pháp 

- Công tác quy hoạch phải quán triệt quan điểm Đảng lãnh đạo. 

Kiên trì bản chất giai cấp công nhân, quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm 

vụ cách mạng. 

- Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước công tác 

cán bộ cần đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.  

- Để có quy hoạch đúng phải đánh giá, lựa chọn đúng cán bộ 

trong đội ngũ, phải có thái độ nhìn nhận khách quan, công tâm, là để 

làm cơ sở phát hiện nhân tố tích cực, tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ từ 

đó lựa chọn đưa vào quy hoạch. 

- Quy hoạch cán bộ phải gắn chặt với việc đào tạo và bồi dưỡng 

cán bộ.  

c. Cách thực hiện công tác quy hoạch cán bộ 

 Lập kế hoạch 

 Tổ chức 

 Lãnh đạo 

Kiểm tra, đánh giá 
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3.2.2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội 

ngũ CBQL 

a. Mục tiêu ý nghĩa của biện pháp 

Chất lượng đội ngũ CBQL được hình thành do nhiều yếu tố tác 

động, trong đó phần lớn là thông qua con đường giáo dục đào tạo bồi 

dưỡng. Thông qua đào tạo bồi dưỡng CBQL có điều kiện nâng cao 

nhận thức nâng cao năng lực quản lý, phát huy mặt tích cực, bù đắp 

những thiếu hụt của mỗi người. 

b. Nội dung biện pháp 

+ Tiến hành khảo sát thực trạng đội ngũ CBQL các phòng khoa, 

trung tâm trong trường về số lượng, chất lượng, cơ cấu 

+Dự báo quy mô trường, nhu cầu CBQL trường Đại học Trà 

Vinh đến năm 2015-2020 và quy mô phát triển trường Đại học Trà 

Vinh, theo kế hoạch phát triển nhà trường. 

-  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL và cán bộ kế 

cận. 

- Xác định nội dung đào tạo bồi dưỡng CBQL và cán bộ kế cận, 

dự nguồn. 

- Các phương thức đào tạo bồi dưỡng 

c. Quy trình thực hiện 

 Lập kế hoạch  

Tổ chức 

Lãnh đạo 

Kiểm tra  

3.2.3. Sử dụng CBQL đầu đàn trong công tác quản lý, bồi 

dưỡng phát triển đội ngũ CBQL 
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a. Mục tiêu và ý nghĩa của biện pháp 

- Cần phải căn cứ vào nhu cầu số lượng và chất lượng CBQL từng 

đơn vị để tiến hành bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển 

CBQL. 

- Bổ nhiệm CBQL phải đảm bảo chọn được người tiêu biểu, có đủ 

năng lực phẩm chất, đảm nhận cương vị mới. CBQL đã hết 1 nhiệm kỳ 5 

năm nhất thiết phải bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.  

b. Nội dung biện pháp 

Quy trình và hồ sơ bổ nhiệm gồm: 

+ Lấy ý kiến thăm dò bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm của toàn 

thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi đương sự dự kiến bổ nhiệm; Biên bản 

nhận xét đánh giá ưu, khuyết điểm trong quá trình công tác của tập thể nhà 

trường đối với cán bộ được bổ nhiệm.  

Nhận xét của tổ nhân dân nơi cán bộ đề nghị bổ nhiệm sinh sống; 

Kê khai tài sản của cán bộ; Công văn đề nghị bổ nhiệm CBQL do cấp u  

Đảng và lãnh đạo Nhà trường. 

- Thực hiện tốt việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và chú ý công tác luân 

chuyển CBQL một cách hợp lý 

Đối với CBQL nói chung, CBQL trường Đại học Trà Vinh nói riêng 

cần được tiến hành bổ nhiệm có kỳ hạn. Mỗi kỳ hạn là 5 năm hết thời hạn 

bổ nhiệm cần phải xem xét để bổ nhiệm lại và không bổ nhiệm lại. 

Việc xem xét bổ nhiệm lại cần tiến hành khách quan, vô tư và căn 

cứ vào kết quả lãnh đạo đơn vị của công chức lãnh đạo. 

c. Quy trình thực hiện biện pháp 

Lập kế hoạch: Công tác xây dựng kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiểm lại 

CBQL theo phân cấp quản lý. Xây dựng kế hoạch về thời gian, số lượng, 

cách tiến hành. 
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 Tổ chức: Phân công PTC-QTNS phụ trách công tác lựa chọn, bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL theo địa bàn cụ thể 

(trên cơ sở kế hoạch chung). 

+ Tiến hành công tác cán bộ theo quy trình. 

 ãnh đạo: BGH thường xuyên quan tâm, đôn đốc, trực tiếp chỉ 

đạo thực hiện công tác cán bộ. 

+ Hiệu trưởng Nhà trường cần quán triệt đối với toàn thể cán 

bộ, GV, NV về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ GV vì đây là 

cơ sở để lựa chọn, bồi dưỡng CBQL. 

+Kiểm tra, đánh giá: đánh giá, xếp loại CBQL và GV cuối mỗi 

năm học để có cơ sở lựa chọn, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại hoặc luân 

chuyển CBQL. 

- Kiểm tra quy trình về công tác cán bộ ở các đơn vị. 

- Rà soát, đối chiếu quy hoạch CBQL để bổ sung điều chỉnh 

quy hoạch. 

3.2.4. Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đội 

ngũ CBQL 

a. Mục tiêu, ý nghĩa  

Tạo môi trường thuận lợi để CBQL có điều kiện phát huy tối đa 

năng lực của mình đồng thời thu hút nguồn nhân lực từ bên ngòai, để 

đạt mục tiêu cho sự phát triển đội ngũ CBQL của nhà trường. 

b. Nội dung 

Làm cho các thành viên trong đơn vị hiểu được mục tiêu, sứ 

mạng của nhà trường, tất cả điều hướng đến chất lượng công việc và 

lợi ích của sinh viên.  

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, văn hóa nhà trường, môi 

trường làm việc. 
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Tạo môi trường cho CBQL phát huy tốt qui chế dân chủ trong 

nhà trường, tạo điều kiện tốt cho CBQL phát huy hết năng lực của bản 

thân. 

c. Cách thực hiện 

Triển khai mục tiêu, sứ mạng của nhà trường đến tòan thể công 

chức, viên chức trong đơn vị, đặc biệt đối với CBQL. 

Tiến hành dự thảo các chính sách, các qui định, điều chỉnh bổ 

sung trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của đội ngũ CBQL và công 

chức, viên chức. 

Tạo lập môi trường làm việc dựa trên sứ mệnh của nhà trường, 

làm cho mọi thành viên của nhà trường hướng đến mục tiêu chung. 

3.2.5. Hoàn thiện cơ chế quản lý đội ngũ CBQL 

a. Mục tiêu, ý nghĩa  

Nhằm quản lý tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá, phân 

loại chất lượng, khen thưởng, k  luật đối với đội ngũ CBQL của đơn 

vị. 

Công tác tuyển dụng cán bộ quản lý là một trong những yếu tố 

quyết định đến sự phát triển của nhà trường. 

b. Nội dung 

Xây dựng quy chế quản lý đội ngũ cán bộ quản lý, cơ chế tuyển 

dụng, bố trí phân công phù hợp với trình độ năng lực, sở trường; qui 

chế kiểm tra, giám sát, đánh giá phân loại CBQL; chính sách thi đua 

khen thưởng và k  luật. 

c. Cách thực hiện 

Rà soát lại những quy định hiện hành, trên cơ sở thực trạng đội 

ngũ CBQL để xây dựng quy chế quản lý cho phù hợp. 
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Thông báo công khai về tiêu chuẩn, vị trí, chính sách tuyển 

dụng đối với các chức danh CBQL. 

Mô tả vị trí việc làm của từng chức danh CBQL.Triển khai, 

quán triệt trong đội ngũ CBQL qui chế kiểm tra, giám sát, đánh giá 

phân loại CBQL.  

Tổ chức lấy ý kiến đội ngũ CBQL, có điều chỉnh bổ sung cho 

phù hợp. 

3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp nhằm phát triển đội 

ngũ CBQL 

Qua các biện pháp trong luận văn. Tổ hợp mối quan hệ các biện 

pháp được mô hình hóa bằng sơ đồ 3.1 trên. Nhìn tổng thể thì các biện 

pháp đều có tác động qua lại, hỗ trợ nhau, chi phối nhau, là điều kiện 

của nhau. Trong thực tiễn ở tại từng thời điểm nhất định, tùy theo điều 

kiện cụ thể có những cặp biện pháp thể hiện tính độc lập tương đối. 

Nhưng chung quy lại tất cả đều hỗ trợ đắc lực cho công tác phát triển 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL của 

trường Đại học Trà Vinh. 

Nhìn tổng thể thì các biện pháp đều có tác động qua lại, hỗ trợ 

nhau, chi phối nhau, là điều kiện của nhau. Trong thực tiễn ở tại từng 

thời điểm nhất định, tùy theo điều kiện cụ thể có những cặp biện pháp 

thể hiện tính độc lập tương đối. Nhưng chung quy lại tất cả đều hỗ trợ 

đắc lực cho công tác phát triển đội ngũ CBQL 

3.3. KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA 

CÁC BIỆN PHÁP 

Do thời gian nghiên cứu có hạn, tôi chưa kịp triển khai các biện 

pháp này trong thực tiễn. Hơn nữa, ở vị thế của bản thân tôi hiện nay 

chưa được phép tổ chức thực hiện những biện pháp do mình đề xuất. 

Vì thế, chúng tôi chỉ trưng cầu ý kiến của đội ngũ CBQL, và đội ngũ 
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GV của trường về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã 

đề xuất. Tổng số 100 người ở đối tượng: 

- BGH: 5 người; 

- Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm, bộ môn: 65 người; 

- Giảng viên: 30 người; 

Các số liệu và kết quả trả lời thể hiện cụ thể như sau: 

Biện pháp 1: Quy hoạch phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ quản 

lý 

Các đối tượng được hỏi nhất trí mức độ cấp thiết và tính khả thi 

là 9   . Bởi vì có làm tốt công tác quy hoạch CBQL mới thể hiện tính 

khoa học của công tác này. Riêng mức độ khả thi của quy hoạch còn 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. 

Biện pháp 2: Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ 

CBQL.   

Có 93.0  số người được hỏi (93 người) khẳng định tính cấp 

thiết và tính khả thi của biện pháp.    

Biện pháp 3: Sử dụng CBQL đầu đàn trong công tác quản lý, bồi 

dưỡng phát triển đội ngũ CBQL. 

Đây là biện pháp được nhiều người tán thành nhất về tính cấp 

thiết và tính khả thi. Bởi vì lựa chọn được người đủ tiêu chuẩn làm 

CBQL là vô cùng qua trọng. Có 99,0  (193 người) nhất trí biện pháp 

này. 

Biện pháp 4: Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ 

cán bộ quản lý. 

Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ cán bộ quản lý. 

Đây là biện pháp nhằm kích thích, động viên đối với đội ngũ CBQL 

trường Đại học Trà Vinh tỉnh. Có 98.0   (98 người) ý kiến cho là 

biện pháp cấp thiết và khả thi. 
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Biện pháp 5: Hoàn thiện cơ chế quản lý đội ngũ CBQL. 

Có 96.0  số người được hỏi cho là biện pháp cấp thiết và khả thi. 

Tóm lại: Những kết quả kiểm chứng cho thấy các biện pháp phát triển 

đội ngũ trường Đại học Trà Vinh được đề xuất trong Luận văn đã nhận được 

sự đồng tình về tính cấp thiết và tính khả thi. 

 

Tiểu kết chương 3 

Trên cơ sở lý luận về việc phát triển đội ngũ CBQL, thực trạng 

của công tác  phát triển đội ngũ CBQL và định hướng phát triển của 

trường ĐH Trà Vinh, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp: Quy hoạch 

phát triển, đào tạo đội ngũ CBQL; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình 

độ đội ngũ CBQL; Sử dụng CBQL đầu đàn trong công tác quản lý, bồi 

dưỡng phát triển đội ngũ CBQL; Sử dụng đội ngũ CBQL hợp lý trong 

quản lý, giảng dạy, NCKH; Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của 

đội ngũ CBQL; Hoàn thiện cơ chế quản lý đội ngũ CBQL. 

 Với việc đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL 

của trường ĐH Trà Vinh trong giai đoạn 2012-2020, kết quả khảo 

nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp là căn cứ minh 

chứng cho mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp đã đề xuất.  

Để có một đội ngũ CBQL có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực 

chuyên môn cao, đồng bộ về cơ cấu, đủ về số lượng  thì cần thực hiện 

đồng bộ 5 biện pháp đã được trình bày ở trên, từ đó đội ngũ CBQL 

nhà trường sẽ phát triển mạnh về số lượng và chất lượng đáp ứng 

được nhu cầu đổi mới của giáo dục tỉnh nhà và trong cả nước. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết luận chung về đội ngũ CBQL trường Đại học Trà Vinh 

- Điểm mạnh: 

+ Đội ngũ CBQL trường Đại học Trà Vinh những năm qua đã 

có sự phát triển nhất định và có những đóng góp quan trọng trong việc 

tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục đại học của nhà trường.  

+ Đội ngũ CBQL trường Đại học Trà Vinh trên  0  đạt chuẩn 

đào tạo, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, một số CBQL 

trưởng thành từ giảng viên giỏi, có trình độ chuyên môn tốt và khả 

năng trong công tác quản lý. Cơ cấu CBQL nữ, CBQL người dân tộc 

đã được chú ý chăm lo, lựa chọn đáp ứng nhu cầu đặc thù của tỉnh 

30  dân tộc Khmer. 

+Các thành viên Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu 

trưởng có thâm niên và kinh nghiệm quản lý, đội ngũ Trưởng, phó các 

phòng, khoa, trung tâm hầu hết là giảng viên giỏi, trước khi bổ nhiệm 

đã kinh qua công tác quản lý từ trưởng, phó đơn vị thuộc Trường Cao 

đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh. 

- Điểm yếu:  

Bên cạnh ưu điểm độị ngũ CBQL trường Đại học Trà Vinh còn 

nhiều hạn chế: 

+ Đội ngũ CBQL nói chung còn yếu về trình độ lý luận chính 

trị và nghiệp vụ quản lý. Công tác quản lý chủ yếu theo kinh nghiệm, 

thiếu những tri thức cập nhật về quản lý và về xu hướng  đổi mới đất 

nước. 

+ Phần đông đội ngũ CBQL trường Đại học Trà Vinh mang 

nặng tư tưởng   lại thụ động trông chờ vào cấp trên như thời bao cấp.  
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+ Kỹ năng lập kế hoạch công tác còn nhiều hạn chế: Nhiều 

CBQL do ngại va chạm, thiếu sâu sát, coi nhẹ nên chưa chú trọng 

chức năng kiểm tra đánh giá thường xuyên tại đơn vị, dẫn tới hiệu quả 

quản lý chưa cao. Kỹ năng quan hệ giao tiếp còn hạn chế. Ý thức tự 

học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ còn thấp. Đặc biệt là chưa có 

những hiểu biết cần thiết về quản lý tài chính và kỹ năng sử dụng 

trang thiết bị dạy, học và về kiến thức tin học ngoại ngữ. 

Quy hoạch phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý; Đào tạo 

bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CBQL; Sử dụng cán bộ quản lý 

đầu đàn trong công tác quản lý, bồi dưỡng phát triển đội ngũ CBQL; 

Sử dụng đội ngũ CBQL hợp lý trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học; Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ 

CBQL; Hoàn thiện cơ chế quản lý đội ngũ CBQL. 

Nếu triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên sẽ 

góp phần phát triển đội ngũ CBQL trường Đại học Trà Vinh đủ về số 

lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu chất lượng, góp phần củng 

cố và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Trà Vinh và 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Bộ Giáo dục – Đào tạo 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng và ban hành văn bản 

quy định về chính sách đãi ngộ đối CBQL trong từng ngành học cấp 

học; 

- Xây dựng chương trình bồi dưỡng thống nhất bắt buộc đối với 

đội ngũ CBQL có thể chủ động trong công tác bồi dưỡng CBQL.  

- Tổ chức nghiên cứu bồi dưỡng CBQL để mọi người có điều 

kiện thuận lợi học tập nâng cao kiến thức về CBQL. Nên có chương 
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trình bồi dưỡng định kỳ 5 năm 1 lần theo nhiệm kỳ và các lớp ngắn 

ngày hàng năm để CBQL cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ; 

2.2. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

 Xây dựng các chế độ chính sách đãi ngộ thoả đáng đối với 

CBQL giỏi, CBQL đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ sau 

đại học, tạo động lực phát triển cho đội ngũ CBQL giáo dục, chú ý 

chính sách đặc thù đối với CBQL đối với trường đại học Trà Vinh. 

2.3. Trường Đại học Trà Vinh 

Đánh giá và quan tâm đúng mức đến công tác nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL của nhà trường. 

Hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, có chính 

sách và cơ chế hỗ trợ hợp lý đối với CBQL đi học nâng cao trình độ, 

đối với công tác thi đua, khen thưởng… và chính sách thu hút nhân tài 

từ các trường khác, tỉnh khác. 


