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MỞ ĐẦ
1. ý do chọn đề tài
Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương có cơ sở hạ tầng phát
triển, điều kiện tự nhiên xã hội rất thuận lợi cho việc giao thương bằng
các loại phương tiện vận tải bằng ô tô để phát triển kinh tế.
Những điều kiện thuận lợi trên đây của Đà Nẵng thúc đẩy sự tăng
trưởng nhanh về kinh tế và gia tăng đáng kể các loại phương tiện vận
tải. Để đáp ứng nguồn nhân lực, Trường Cao Đẳng nghề số 5-BQP đã
tập trung đào tạo đội ngũ lái xe phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã
hội và giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn
Lái xe là nghề đặc thù được cả xã hội và hệ thống chính trị quan
tâm, tiêu chí bảo đảm chất lượng trong đào lái xe luôn là yêu cầu cao
của các cơ quan chức năng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình quản lý đào tạo
lái xe của nhà trường vẫn còn những mặt tồn tại cần phải khắc phục.
Do đó, nếu xây dựng và đề ra được các biện pháp quản lý quá
trình đào tạo lái xe đúng đắn thì nhà trường sẽ giải quyết tốt bài toán
về chất lượng, góp phần đào tạo đội ngũ lái xe có trình độ, năng lực
đáp ứng nhu cầu xã hội.
Xuất phát từ lý do trên, tôi chọn đề tài: “Biện pháp quản lý quá
trình đào tạo nghề lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5-Bộ Quốc
phòng” để nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích đánh giá
thực trạng công tác đào tạo lái xe của Trường Cao Đẳng nghề số 5 BQP, đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả đào tạo lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5
trong giai đoạn hiện nay.
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3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu:
3.1 Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với quá trình đào tạo nghề
lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5
3.2 Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý quá trình đào tạo lái xe ở Trường Cao
Đẳng nghề số 5 - BQP.
4. Giả thuyết khoa học
Công tác quản lý quá trình đào tạo lái xe ở Trường Cao Đẳng
nghề số 5 - BQP đã được quan tâm, đạt được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại và bất cập trong quá trình
triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ lái xe, nhất là
trong tình hình hiện nay. Nếu xác lập được các giải pháp quản lý quá
trình đào tạo đồng bộ, đúng đắn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công
tác quản lý và chất lượng đào tạo lái xe tại Trường Cao Đẳng nghề số
5 - BQP.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý quá trình đào tạo lái xe.
5.2. Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quá trình quản lý đào
tạo lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5 - BQP.
5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo lái xe ở
Trường Cao Đẳng nghề số 5 - BQP.
6. hương pháp nghiên cứu
6.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
- Nghiên cứu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, cơ chế quản lý giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước;
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- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp, hệ thống hóa những
công trình khoa học, các nhà quản lý giáo dục có liên quan đến nội
dung đề tài.
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra, khảo sát, phỏng vấn nhằm đánh giá thực
trạng quản lý quá trình đào tạo lái xe tại Trường Cao Đẳng nghề số 5 BQP.
- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia để kiểm nghiệm tính hợp lý
và tính khả thi đề xuất các biện pháp quản lý.
6.3. Phương pháp thống kê toán học để xử lý các kết quả điều tra.
7. hạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đào tạo lái xe ở Trường
Cao Đẳng nghề số 5 và đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào
tạo nghề lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5 - BQP để có khuyến
nghị với cơ quan quản lý cấp Bộ (Bộ Giao thông Vận tải), cấp Cục
(Tổng Cục Đường bộ Việt Nam) và Sở Giao thông Vận tải thành phố
Đà Nẵng.
- Thời gian khảo sát quản lý quá trình đào tạo lái xe ở Trường
Cao Đẳng nghề số 5 - BQP từ năm 2010 đến năm 2012.
8. Cấu trúc luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo và phụ lục
trong luận văn gồm có các chương như sau :
- Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý quá trình đào tạo nghề
- Chương 2: Thực trạng quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe ở
Trường Cao Đẳng nghề số 5 - BQP.
- Chương 3: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe ở
Trường Cao Đẳng nghề số 5 - BQP.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ

ẬN VỀ
ĐÀ

1.1. KH I

N
Ạ

NH

NGHỀ

ỊCH SỬ NGHIÊN CỨ VẤN ĐỀ

Đào tạo nghề là quá trình tổ chức dạy và học nhằm truyền đạt một
khối lượng kiến thức, kỹ năng, thái độ về một nghề nghiệp cụ thể nào
đó người học có thể sử dụng trong quá trình lao động theo sự phân
công lao động xã hội.
Nghề sinh ra và phát triển theo quá trình tiến bộ của xã hội, của
khoa học kỹ thuật. Ngày nay, do sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học,
công nghệ, nhiều nghề trở nên lạc hậu, bị mai một, nhiều nghề mới
phát sinh và phát triển. Vì vậy, đào tạo nghề trở thành một nhu cầu
quan trọng, thường xuyên trong mọi xã hội.
Nhìn chung, những công trình nghiên cứu đã có những đóng góp
nhất định đối với lĩnh vực đào tạo nghề ở các cấp độ khác nhau, đã
góp phần làm sáng tỏ thêm về cơ sở lý luận cho việc quản lý hoạt
động đào tạo nghề, đồng thời nêu lên các biện pháp cơ bản nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả đào tạo ở các cơ sở dạy nghề trong giai
đoạn hiện nay, trong đó có những biện pháp mới mẻ, mang tính đặc
thù của công tác đào tạo nghề.
Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn ít những công trình đi sâu vào
nghiên cứu các hoạt động quản lý đào tạo nghề theo hướng chú ý đến
đối tượng người học, đơn vị tổ chức sử dụng lao động; đào tạo nghề
đáp ứng nhu cầu xã hội, thị trường lao động; những yếu tố đặc biệt
quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Trường Cao đẳng nghề số 5 có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề
cho Bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách và nhu cầu học nghề
của xã hội. Trong thời gian qua, công tác quản lý đào tạo nghề của
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Nhà trường đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn
những hạn chế, bất cập. Vì vậy vấn đề nghiên cứu các giải pháp quản
lý nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nói chung, đào tạo lái
xe nói riêng đang là một nhu cầu bức thiết, cần nghiên cứu đề tài này
vì nó có ý nghĩa quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
1.2. C C KH I NI M CƠ

N CỦA ĐỀ ÀI

1.2.1. Khái niệm về quản lý
a. Quản lý
Quản lý là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp với
quy luật của chủ thể quản lý nhằm đạt tới mục tiêu đề ra
b. Các chức năng quản lý
- Lập kế hoạch
- Tổ chức
- Chỉ đạo
- Kiểm tra
1.2.2.

uản lý giáo dục

a. Quản lý giáo dục
QLGD là một loại hình quản lý xã hội. QLGD là hệ thống những
tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật giữa chủ thể quản lý
và khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu giáo dục dự kiến ở từng
cấp quản lý.
b. Đặc trưng của quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục là một quá trình, quá trình QLGD là hoạt động
của các chủ thể và đối tượng quản lý thống nhất với nhau trong một cơ
cấu nhất định nhằm đạt mục đích đề ra của quản lý bằng cách thực
hiện các chức năng nhất định và vận dụng các biện pháp, nguyên tắc,
công cụ quản lý thích hợp.
c. Nội dung của quản lý giáo dục.
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Quản lý giáo dục là một quá trình với các thành tố, mục tiêu đào
tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị
đào tạo; lực lượng đào tạo (thầy); đối tượng đào tạo (trò); kết quả đào
tạo. Các thành tố của quá trình GD&ĐT là một thể thống nhất chúng
có tác động tương hỗ lẫn nhau.
1.2.3. Quản lý quá trình đào tạo nghề
a. Khái niệm nghề
Nghề là sự phân công lao động xã hội, phù hợp với yêu cầu xã hội
là phương tiện để sinh sống và dưới góc độ đào tạo nghề là toàn bộ
các kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người lao động cần có để thực hiện
các hoạt động trong một lĩnh vực lao động nhất định.
b. Đào tạo nghề
Đào tạo nghề là quá trình phát triển có hệ thống kiến thức, kỹ
năng, kỹ xảo và thái độ nghề nghiệp; đào tạo nghề nhằm hướng vào
hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã hội. Mục tiêu đào tạo là trạng
thái phát triển nhân cách được dự kiến trên cơ sở yêu cầu phát triển
KT-XH và được hiểu là chất lượng cần đạt tới đối với người học sau
quá trình đào tạo.
c. Quản lý đào tạo nghề
Quản lý đào tạo nghề được hiểu là hệ thống những tác động có
mục đích, có kế hoạch và hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm
cho hệ thống đào tạo nghề phát triển, vận hành theo đường lối chủ
trương của Đảng và thực hiện được những yêu cầu của xã hội, đáp
ứng sự nghiệp phát triển KT-XH.
d. Các hình thức đào tạo nghề
Bao gồm đào tạo ở các trường chính qui; kèm cặp trong sản xuất,;
các lớp cạnh doanh nghiệp ....
e. Khái niệm trường cao đẳng nghề
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1.2.4. Chất lượng đào tạo nghề, các yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng đào tạo nghề.
a. Chất lượng và chất lượng đào tạo nghề
- Chất lượng: “Chất lượng được đánh giá qua mức độ trùng
khớp với mục tiêu” ;“Chất lượng là sự đáp ứng với mục tiêu đề ra”
đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới.
- Chất lượng đào tạo nghề là để chỉ chất lượng công nhân được
đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo mục tiêu và chương
trình đào tạo xác định trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau; quan
niệm về chất lượng đào tạo nghề không chỉ dừng lại ở kết quả của quá
trình đào tạo trong nhà trường mà còn phải tính đến mức độ phù hợp
và thích ứng của người tốt nghiệp với thị trường lao động.
b. Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nghề
Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 17/01/2008
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1.3. CÁC YẾ

Ố CỦA QUÁ TRÌNH ĐÀ

Ạ

NGHỀ

Các yếu tố cấu thành của quá trình đào tạo là các yếu tố có quan
hệ trực tiếp đến hoạt động phát triển nhân cách học sinh bao gồm:
mục tiêu đòa tạo, nội dung đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, phương
tiện đào tạo, phương pháp đào tạo, Giáo viên và học sinh, trong đó
Giáo viên là yếu tố chủ đọa và hcoj sinh là yếu tố trung tâm của quá
trình đào tạo và cuối cùng là kết quả đòa tạo.
Mục tiêu đào tạo là kết quả mong muốn đạt được sau khi kết thúc
quá trình đào tạo, thể hiện ở những yêu cầu về cải biến nhân cách của
người học mà quá trình đào tạo phải đạt được, nó phản ánh các yêu
cầu của xã hội đối với nhân cách của người học sau khi được đào tạo.
Mục tiêu đào tạo quy định nội dung và phương pháp đào tạo, đồng
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thời là căn cứ để kiểm tra, đánh giá kết quả và chất lượng của quá
trình đào tạo.
Nếu mục tiêu đào tạo phản ánh sát hợp các yêu cầu của xã hội thì
người học được đào tạo có chất lượng sau khi ra trường sẽ có khả
năng phục vụ với hiệu suấ và chất lượng cao, tức là hiệu quả đào tạo
sẽ cao. Ngược lại, mặc dù người học được đào tạo có chất lượng cao
nhưng nếu khả năng phục vụ xã hội của họ vẫn bị hạn chế, tức là
không phù hợp với nhu cầu sử dụng, như vậy thì hiệu quả đào tạo sẽ
thấp.
Nội dung đào tạo là hệ thống các thông tin, tài liệu học tập cần
tiếp thu được, tạo nên sự chuyển biến về phẩm chất và năng lực của
họ nhằm thực hiện các yêu cầu của mục tiêu đào tạo trên các mặt
chính trị - đạo đức, văn hóa - khoa học kỹ thuật, tay nghề thực hành,
thể chất để thực hiện yêu cầu của mục tiêu đào tạo có thể có những hệ
thống nội dung đào tạo khác nhau. Vấn đề đặt ra là cần lựa chọn được
hệ thống nội dung đào tạo phù hợp nhất.
Hình thức tổ chức đào tạo là hình thức tổ chức sự kết hợp các
hoạt động của giáo viên và học sinh nhằm thực hiện các nội dung đào
tạo. Có các hình thức tổ chức như lên lớp, tự học, thí nghiệm, thực
hành, thực tập, tham quan, làm luận văn tốt nghiệp,...
Phương pháp đào tạo là cách thức cơ sở dạy nghề nói chung, giáo
viên và học sinh nói riêng tác động lẫn nhau để làm chuyển biến nhân
cách của học sinh theo mục tiêu và nội dung đã xác định. Phương
pháp đào tạo bao gồm các phương pháp giảng dạy, học tập ở các môn
học, mô đun, học phần cụ thể các phương pháp giáo dục, rèn luyện
học sinh về mặt phẩm chất đạo đức, tác phong,... Ví dụ như phương
pháp thực tập kết hợp với lao động sản xuất ra hàng hóa, phương pháp
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học tập kết hợp với nghiên cứu và ứng dụng khoa học,... là những
phương pháp đào tạo quan trọng trong cơ sở dạy nghề.
Phương tiện đào tạo cùng với phương pháp đào tạo là những yếu
tố quan trọng nhất mà giáo viên và học sinh sử dụng để tác động lên
quá trình cải biến nhân cách của học sinh.
Giáo viên là yếu tố chủ đạo của quá trình đào tạo. Thông qua việc
sử dụng các phương pháp, phương tiện đào tạo thích hợp và thông qua
nhân cách của mình, giáo viên chỉ đạo và trực tiếp tác động lên quá
trình cải biến nhân cách của học sinh.
Học sinh là yếu tố trung tâm của quá trình đào tạo. Xét cho cùng
thì mọi hoạt động của cơ sở dạy nghề đều phải tập trung vào chính sự
cải biến nhân cách của học sinh, đó là đối tượng của quá trình đào tạo.
Ở đây cần lưu ý rằng do tính chất phức tạp và trừu tượng của sự
chuyển biến nhân cách của học sinh, do tác động đồng thời của nhiều
yếu tố thuộc chủ thể và khách thể, làm cho việc xác định những đóng
góp hay tác động đến kết quả hoạt động của giáo viên và ọc sinh là rất
khó. Vì vậy, trong quản lý quá trình đào tạo cũng rất khs kiểm tra,
đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên một cách đầy đủ, chính
xác được.
Mặc dù về mặt quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên đã có
những quy định về các yêu cầu và nội dung của công tác chuẩn bị và
CSDN có thể kiểm tra sự chuẩn bị đó cũng như kiểm tra cả chính quá
trình giảng dạy nhưng điều đó không làm giảm bớt tính độc lập, sáng
tạo của người giáo viên. Đôi với quá trình giảng dạy không thể tách
rời việc chuẩn bị với thực hiện ở từng giáo viên, điều đó cũng gây khó
khăn cho việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên.
Kết quả dạy học - giáo dục thể hiện ở học sinh không chỉ phụ
thuộc chính vào hoạt động của giáo viên mà còn phụ thuộc rất nhiều
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vào tính tích cực tham gia và trách nhiệm học tập của từng học sinh
nữa. Cần phải làm rõ vấn đề này khi xác định kết quả lao động của
giáo viên cũng như đánh giá phẩm chất và năng lực của học.
1.4. ĐÀ

Ạ

NGHỀ

I XE

1.4.1. Khái niệm đào tạo nghề lái xe
Theo nghĩa hẹp: Đào tạo nghề lái xe là việc dạy các kỹ năng thực
hành, nghề hay kiến thức liên quan đến lĩnh vực lái xe, để người học
lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng nghề lái xe một cách có
hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và khả
năng đảm nhận được một công việc nhất định.
1.4.1. Đặc điểm đào tạo nghề lái xe
Là nghề đặc thù được cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và
người dân quan tâm.
Tuy là nghề sơ cấp, thời gian đào tạo ngấn hạn (3,5-5 tháng)
nhưng yêu cầu chất lượng đối với người học sau khi ra trường rất cao.
Giáo viên và học viên luôn làm việc trong trạng thái tâm lý căng
thẳng, nguy cơ rủi ro mất an toàn cao.
1.4.2. Mục tiêu, yêu cầu đào tạo nghề lái xe
a. Mục tiêu
Đào tạo người lái xe nắm được các qyy định của pháp luật về trật
tự an toàn giao thông đường bộ, có đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng điều
khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn.
b. Yêu cầu
1. Nắm vững các quy định của Luật Giao thông đường bộ và hệ
thông biển báo hiệu đường bộ Việt Nam; trách nhiệm của người lái xe
trong việc tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đường bộ;
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2. Nắm được tác dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cụm,
hệ thống chính trên xe ôtô thông dụng và một số phương tiện khác;
3. Nắm được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người lái xe;
các thủ tục phương pháp giao nhận, chuyên chở hàn hóa, hành khách
trong quá trình vận tải;
4. Điều khiển được phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao
thông an toàn trên các loại địa hình, trong các điều kiện thời tiết khác
nhau, xử lý các tình huống để phòng tránh tai nạn giao thông.
1.4.3. iêu chu n k thuật chuyên m n đào tạo nghề lái xe
a. Hệ thống phòng học chuyên môn:
- Phòng học Luật Giao thông đường bộ
- Phòng học Cấu tạo và sửa chữa thông thường
- Phòng học Kỹ thuật lái xe
- Phòng học Nghiệp vụ vận tải
- Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa
- Phòng điều hành giảng dạy
- Phòng chuẩn bị giảng dạy của giáo viên
b. Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe
- Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết
- Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành
c. Xe tập lái
d. Sân tập lái xe
e. Đường tập lái xe
g. Lưu lượng đào tạo lái xe ô tô
1.4.3. N i dung chương trình, mục tiêu đào tạo nghề lái xe
iểu kết Chương 1
Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan các vấn đề liên quan đến đề tài
luận văn, xin rút ra một số kết luận sau:
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Hoạt động ĐTN của các CSDN nói chung và của trường CĐN nói
riêng là hoạt động cơ bản, quan trọng nhất đối với Nhà trường. Quản
lý quá trình ĐTN bao gồm quản lý các nhân tố cơ bản như: Quản lý
mục tiêu, nội dung, chương trình ĐTN; quản lý phương pháp ĐTN;
quản lý lực lượng đào tạo và đối tượng đào tạo; quản lý CSVC và thiết
bị dạy học;
Quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, chất
lượng đào tạo quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ sở đào tạo.
Do vậy phải có các biện pháp quản lý tốt để tác động trực tiếp,
đồng bộ, phát huy tác dụng của các yếu tố nhưng trên cơ sở thực trạng
quản lý quá trình đào tạo của Nhà truờng .
CHƯƠNG 2
HỰC

ẠNG

LÁI XE Ở

N

NH ĐÀ

ƯỜNG CA
- Ộ

2.1. KH I
2.2. KH I
2.3.

HỰC

I XE Ở

ƯỜNG CA

ẠNG
ƯỜNG CA

NGHỀ

ĐẲNG NGHỀ SỐ 5

ỐC HÒNG
NH KH

VỀ

Ạ

N

S
ĐẲNG NGHỀ SỐ 5- BQP
NH ĐÀ

Ạ

NGHỀ

ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BQP

Để đánh giá thực trạng quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe của
Trường CĐN số 5-BQP cũng như những nhận định khái quát chung
của vấn đề, chúng tôi tiến hành khảo sát 60 CBQL và GV; 200 HV
đang học tại trường.
2.3.1.

uản lý c ng tác tuyển sinh đào tạo lái xe

Công tác tuyển sinh đào tạo lái xe của Nhà trường thực hiện theo
Thông tư 07/2009/TT-GTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT và lưu
lượng đào tạo cho phép của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
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Chất lượng tuyển sinh có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận
thức, tiếp thu kiến thức cũng như kỹ năng nghề nghiệp;
Điểm mạnh công tác tuyển sinh của Nhà trường là thực hiện đúng
các văn bản hướng dẫn, lưu lượng qui định; xây dựng kế hoạch tuyển
sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai minh bạch, đúng đối
tượng; kết quả khảo sát đánh giá ở mức độ cao nhất là 63,3% khá và
58% tốt. Tuy nhiên, hình thức tuyển sinh, công tác kiểm tra đánh giá
hiệu quả của nó chưa được quan tâm đúng mức, có thời điểm tuyển
sinh không đảm bảo chỉ tiêu; do vậy 2 nội dung này không được đánh
gia cao chỉ ở mức trung bình, cao nhất 61,6%
2.3.2.

uản lý mục tiêu đào tạo lái xe

Mục tiêu đào tạo người lái xe nắm được các qui định của Pháp
luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; có đạo đức nghề nghiệp,
kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; đào tạo
người lái xe biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn
công việc hoạt động nghề nghiệp, tâm huyết, có nếp sống văn hóa, đặc
biệt là văn hóa giao thông, ứng xử tốt với mọi người.
Qua khảo sát cho thấy mục tiêu đào tạo lái xe được Nhà trường
xác định rõ ràng, cụ thể; quản lý và triển khai thực hiện mục tiêu được
đánh giá rất cao 85%; tuy nhiên, mục tiêu đào tạo hướng đến đáp ứng
nhu cầu nguồn nhân lực, định kỳ rà soát và đánh giá kết quả đào tạo so
với mục tiêu chỉ được đánh giả ở mức trung bình cao nhất là 55,1%,
thậm chí có 6,7% đánh giá chưa đạt; điều nay đòi hỏi Nhà trường cần
quan tâm làm tốt hơn để mục tiêu đào tạo thật sự sát với thực tế.
2.3.3.

uản lý n i dung, chương trình đào tạo lái xe

Quản lý nội dung, chương trình đào tạo lái xe là một trong những
khâu quan trọng để thực hiện mục tiêu đào tạo. Nội dung chương trình
đào tạo lái xe hiện nay đã được Bộ GTVT xây dựng qui chuẩn về kiến
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thức, kỹ năng thực hành lái xe, đạo đức hành vi ứng xử văn hóa giao
thông theo Thông tư 07/2009/TT-BGTVT. Do vậy, Nhà trường đã chủ
động bám sát chương trinh, vận dụng và cụ thể hóa vào quá trình
giảng dạy; do vậy khâu tổ chức thực hiện dạy đúng, dạy đủ thời lượng
cũng như công tác kiểm tra đánh giá so với chuẩn được đánh giá cao
đến mức 75%. Nhưng tài liệu học tập, tham khảo chưa đáp ứng được
yêu cầu; do đó không được đánh giá cao chỉ ở mức độ trung bình
2.3.4.

uản lý đ i ngũ giáo viên, cán b quản lý đào tạo lái xe

Giáo viên có phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt; đạt trình độ chuẩn
qui định. Nhiệm vụ của người giáo viên là giảng dạy theo đúng nội
dung, chương trình đã đề ra và kế hoạch được giao; chịu sự giám sát
của NT về nội dung, chất lượng, phương pháp giảng dạy và nghiên
cứu khoa học; hoàn thành các công việc khác được trưởng khoa hoặc
tổ bộ môn phân công,....
Qua khảo sát cho thấy GV,CBQL của trường đủ về số lượng, đảm
bảo về chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ, phẩm chất và năng lực
chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý cũng như giảng dạy và
thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ được đánh giá khá tốt
đến 75%. Tuy nhiên, qui trình tuyển chọn và chính sách thu hút
CB,GV giỏi, trình độ cao đánh giá ở mức độ còn hạn chế; có giáo viên
nóng tính không giữ được bình tĩnh làm mất khả năng thu phục đối
với học viên, cần khắc phục.
2.3.5. Quản lý hoạt đ ng dạy và học lái xe
Nhà trường quản lý hoạt động giảng dạy và học lái xe thực hiện
đúng quy của Bộ LĐTB&XH và Bộ GTVT. Qua khảo sát cho thấy,
nhà trường đã tích cực đa dạng hóa các phương pháp đào tạo đáp ứng
yêu cầu học tập của người học; kế hoạch của Nhà trường được quản lý
chặt chẽ, đúng tiến độ và đạt hiệu quả; đổi mới phương pháp dạy và
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học; thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp cũng như kết quả học tập
của học viên được đánh giá cao đến 51,6%.; mặt hạn chế được đánh
giá tỉ lệ cao là việc quản lý biên soạn giáo án, bài giảng cũng như khả
năng ghi chép hồ sơ lưu trữ của giáo viên.
2.3.6. Quản lý c ng tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo lái
xe
Việc quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo Nhà
trường thực hiện theo Thông tư 07/2009/TT-GTVT của Bộ GTVT và
những qui định của ngành LĐTBXH. Kết quả khảo sát cho thấy Nhà
trường thường xuyên triển khai thực hiện việc kiểm tra, đánh giá đảm
bảo tính khách quan, trung thực và chính xác, qua đó đã nâng cao
được ý thức, năng lực của người làm công tác kiểm tra; đồng thời giúp
cho BGH Nhà trường kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch
giảng dạy; nội dung này được đánh giá cao, khá trên 51,6%; nội dung
thực hiện còn hạn chế là đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá.
2.3.7.

uản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo lái xe

Đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học lái xe tương đối khá từ
nguồn tự cân đối của Nhà trường và các nguồn thu khác. Những nội
dung được đánh cao là Nhà trường đã tích cực đầu tư mua sắm trang
thiết bị phương tiện khá hiện đại đáp ứng lộ trình đổi mới theo qui
định; tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả CSVC, trang thiết bị đào
tạo được đánh giá ở mức khá 68,3%. Tuy nhiên, mặt hạn chế là ở khâu
quản lý; do vậy Nhà trường cần khắc phục kịp thời
2.4. Đ NH GI
TRÌNH ĐÀ

CH NG VỀ
Ạ

NGHỀ

HỰC

I XE Ở

ẠNG

N

ƯỜNG CĐN SỐ 5-BQP

Qua khảo sát thực trạng quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe ở
Trường CĐN số 5-BQP, chúng tôi nhận thấy trong thời gian qua, Nhà
trường đã đạt được một số kết quả về nhiều mặt, từng bước khẳng
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định là CSDN đào tạo lái xe có chất lượng, địa chỉ đáng tin cậy của
người học. Tuy nhiên công tác quản lý của Nhà trường nói chung,
quản lý hoạt động đào tạo nghề nói riêng, đặc biệt là đào tạo lái xe còn
bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế; các điều kiện bảo đảm chất lượng vẫn
còn thiếu cần phải có những biện pháp khắc phục hiệu quả để nâng
cao chất lượng đào tạo lái xe của Nhà trường trong thời gian tới.
iểu kết chương 2
Qua phân tích, đánh giá thực trạng dựa trên khảo sát đội ngũ
CBQL và GV; ý kiến của học viên; đánh giá của cơ quan chức năng
quản lý về dạy nghề, trực tiếp là Sở GTVT thành phố Đà Nẵng, chúng
tôi nhận thấy, Nhà trường đã đạt được một số kết quả nhất định trong
công tác quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe, song vẫn còn một số
yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác quản
lý đào tạo lái xe của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
Trên cơ sở lý luận, kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý quá
tringf đào tạo của Nhà trường và định hướng nhiệm vụ đào tạo lái xe
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, chúng tôi đề xuất các biện pháp
quản lý quá trình đào tạo lái xe ở Trường Cao đẳng nghề số 5 ở
chương tiếp theo.

17

CHƯƠNG 3
I N H

N
Ở

NH ĐÀ

ƯỜNG CA

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG

Ạ

NGHỀ

I XE

ĐẲNG NGHỀ SỐ 5-BQP
C ĐÀ

Ạ

I XE

ÊN ĐỊA

ÀN HÀNH HỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020
3.2. NG YÊN ẮC X C Ậ C C I N H
3.2.1. ính kế thừa
3.2.2. ính hệ thống, toàn diện
3.2.3. ính thực tiễn
3.2.4. ính hiệu quả
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ƯỜNG CĐN SỐ 5-BQP.

3.3.1. Đổi mới và tăng cường quản lí hiệu quả công tác
tuyển sinh đào tạo lái xe.
Công tác tuyển sinh có ý nghĩa quan trọng đảm bảo thực hiện
nhiệm vụ đào tạo lái xe, giải quyết nhu cầu c ủ a n gư ờ i h ọ c và
khả năng đáp ứng của nhà trường.
Triển khai thông tin quảng cáo, tổ chức tuyển sinh đảm bảo số
lượng theo lưu lượng, xây dựng vị thế, thương hiệu, cải cách thủ tục
hành chính, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, thường xuyên
kiểm tra, nhắc nhở công tác tuyển sinh.
Tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên tuyển sinh có kinh
nghiệm, đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí, khuyến khích vật chất cho
người làm công tác tuyển sinh, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ
3.3.2. Quản lí chặt chẽ mục tiêu đào tạo lái xe trên cơ sở
đảm bảo giảng dạy đầy đủ n i dung chương trình qui
định.
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Việc quản lý mục tiêu đào tạo là một nội dung cơ bản, có ý nghĩa
rất quan trọng của chương trình đào tạo; mục tiêu đào tạo lái xe đảm
bảo thực hiện đúng pháp luật về an toàn giao thông đường
bộ, sát thực tiễn và nhu cầu sử dụng phương tiện của người dân; giáo
dục đạo đức ứng xử, kỹ năng tay nghề, thái độ nghề n ghiệp cho học
viên; nắm vững qui định, hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan
quản lý chặt chẽ chương trình đào tạo lái xe. Tổ chức điều tra, tìm
hiểu nhu cầu sử dụng lái xe của các doanh nghiệp, hiệp hội vận
tải và nhu cầu của người dân đề ra mục tiêu đào tạo cho phù hợp;
tổ chức đánh giá kết quả đào tạo so với mục tiêu đề ra
3.3.3. Quản lí c h ặt c h ẽ, t ổ c h ức gi ả n g d ạ y đ ú n g n i
dung, chương trình đào tạo lái xe qui định.
Quản lý vận dụng linh hoạt nội dung, chương trình đào tạo lái xe
đã qui định; đồng thời qua thực tiễn đào tạo đề xuất cơ quan chức
năng chỉnh sửa chương trình cho phù hợp, sát mục tiêu đào tạo.
Quản lý chặt chẽ quá trình giảng dạy thực tế của giáo viên, tăng
cường công tác kiểm tra việc tổ chức giảng dạy và chất lượng thực
hiện chương trình
Phát huy năng lực của cán bộ quản lý; xây dựng kế hoạch hoạt
động dạy học cụ thể cho Khoa Xe máy. Giáo dục tính tự giác, ý
thức chấp hành quy định, quy chế đào tạo cho giáo viên.
3.3.4. ồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình đ năng lực đảm
bảo cho đ i ngũ giáo viên và C

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ giáo viên, CBQL đủ về số lượng, đảm bảo về
chất lượng, cơ cấu hợp lý; có trình độ năng lực chuyên môn cao đáp
ứng nhiệm vụ quản lý và giảng dạy;
Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng phẩm chất chính trị tư tưởng,
năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng nghề,
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nghiệp vụ sư phạm, đạt chuẩn theo qui định.
Nhà trường qui hoạch, tạo nguồn sử dụng lâu dài, tổ chức
tuyển dụng, đào tạo; chuẩn bị nguồn kinh phí bảo đảm; c ó chính
sách thu hút, đãi ngộ đối với giáo viên, CBQL, nhất là những người có
tài, năng lực.
3.3.5. đổi mới n i dung, hình thức và phương pháp quản lý
hoạt đ ng dạy và học lái xe
Quản lý chặt chẽ kế hoạch, chương trình và tiến độ thực hiện
giảng dạy của giáo viên, học tập của học viên, giúp cho học viên tích
cực trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;
Tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng của giáo
viên; đổi mới phương pháp dạy và học; quán triệt nguyên lý phương
châm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước; đôn đốc và kiểm tra
thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên và xây dựng động cơ, thái
độ học tập đúng đắn cho học viên
Phổ biến triển khai các văn bản qui định, nhiệm vụ, giáo dục
nâng cao nhận thức cho giáo viên
3.3.6. Đổi mới và tăng cường c ng tác quản lý kiểm tra,
đánh giá kết quả đào tạo lái xe
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo là
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Qua kiểm
tra đánh giá giúp Nhà trường, CBQL,GV xác định mục tiêu đào tạo
phù hợp không và việc giảng dạy có phù hợp với chương trinh hay
không để có sự điều chỉnh. Thông qua kiểm tra, đánh giá được ý
thức, tinh thần thái độ, kiến thức, kỹ năng lái xe, kết quả học tập
của học viên.
Để quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo lái xe
được tốt, Nhà trường cần sử dụng nhiều hình thức, phương pháp
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kiểm tra, đánh giá, đồng thời không ngừng đổi mới để mang lại hiệu
quả hơn. Tăng cường ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng năng lực tổ
chức thi, kiểm tra cho cán bộ, giáo viên. Cải tiến qui trình kiểm tra
thực hiện kế hoạch đào tạo lái xe được phân cấp.
3.3.7. Quản lí và bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị
đào tạo lái xe
Cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo lái xe là một trong những
điều kiện thiết yếu để tiến hành quá trình dạy học. Chất lượng đào
tạo phụ thuộc rất lớn vào yếu tố vật chất, đặc biệt là trang thiết bị
dạy nghề, đó là xe ôtô phục vụ cho dạy học; các phòng học đat
tiêu chuẩn và các loại trang bị vật chất khác. Nhà trường cần có sự
đầu tư bảo đảm được các điều kiện tốt nhất để thực hiện quá trình
đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.
Để tăng cường CSVC bảo đảm cho hoạt động đào tạo lái xe, Nhà
trường cần tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, hiệu quả sử dụng
chúng. Bảo quản giữ gìn, khai thác sử dụng triệt để, hiệu quả cơ
sở vật chất, trang thiết bị đào tạo lái xe. Huy động c á c nguồn l ực
m u a s ắ m đ ể củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất. Sử dụng nguồn
kinh phí tự có để tái đầu tư cơ sở vật chất mua sắm xe máy đời mới
đáp ứng nhu cầu của người học ngày càng cao và lộ trình đổi mới
phương tiện theo quy định của Bộ GTVT.
Nâng cấp và từng bước hiện đại hệ thống phòng học, bãi tập,
Trung tâm sát hạch lái xe. Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật
chất trang thiết bị xe máy; xây dựng quy chế quản lí, sử dụng, bảo
quản, khấu hao, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị xe máy đảm bảo
cho việc dạy học.
Mặt khác, để quản lý tốt CSVC, trang thiết bị đào tạo lái xe thì
cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; có chính sách
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khuyến khích, chế độ hợp lý để mọi CBGV có thể tham gia đầu tư
CSVC phát triển nghề lái xe của trường.
3.4. KH

NGHI M

ÍNH CẤ

HIẾ

VÀ KH

HI CỦA

C C I N H
Theo kết quả điều tra, đánh giá thì cả 7 biện pháp đề xuất quản lý
quá trình đào tạo nghề lái xe ở trường CĐN số 5-BQP, đa số CBQL,
GV và HV đều tán thành và cho rằng các biện pháp đưa ra đều cần
thiết và có tính khả thi cao. Số liệu điều tra cho thấy, trong các biện
pháp đề xuất thi quản lý đội ngũ GV, CBQL xếp vị trí cao nhất, đạt
71,2%; nhì là quản lý CSVC, trang thiết bị đào tạo chiếm 66%; tiếp đó
là biện pháp quản lý hoạt động dạy và học lái xe chiếm 63,5%; thấp
nhất là biện pháp quản lý công tác tuyển sinh, kiểm tra đánh giá
55,5%. Tuy nhiên, cả 7 biện pháp đề xuất đều được đánh giá là cấp
thiết và khả thi cao, đạt trên 55% số phiếu tán thành.
KẾ

ẬN VÀ KH YẾN NGHỊ

1. Kết luận.
Kết quả nghiên cứu đề tài Biện pháp quản lý quá trình đạo tạo lái
xe tại Trường CĐN số 5- BQP, cho phép tôi rút ra một số kết luận chủ
yếu và cũng là những điểm nhấn mạnh trong luận văn:
Đào tạo nghề nói chung, đào tạo lái xe nói riêng cung cấp cho xã
hội lực lượng lao động có kĩ thuật tay nghề đáp ứng TTLĐ và đáp ứng
cho nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất
nước cũng như nhu cầu sử dụng phương tiện xe ô tô đi lại của người
dân là một nhiệm vụ khó khăn và nặng nề, đặc biệt trong hoàn cảnh
đất nước còn nhiều khó khăn. Để thực hiện được nhiệm vụ to lớn này
cần thay đổi cách nghĩ cách làm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục,
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đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề để thật sự QLGD là khâu đột phá
nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Về cơ sở lý luận, luận văn đã trình những điều cơ bản nhất về
quản lý, đi sâu về quản lý hoạt động đào tạo nghề nói chung, đào tạo
lái xe nói riêng, qua đó khẳng định rằng các trường trung tâm dạy
nghề hiện nay cần phát triển theo hướng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu
thiết yếu của xã hội. Các CSDN phải tiến tới cơ chế tự chủ tự chịu
trách nhiệm, xoá bỏ cung cách quản lý hành chính quan liêu bao cấp,
tăng cường tính chủ động, từ đó các cở sở dạy nghề mới nâng cao tinh
thần trách nhiệm và năng động để quản lý hoạt động gắn với nhu cầu
của TTLĐ, nâng cao được chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.
Về mặt thực tiễn, qua kết quả khảo sát quản lí quá trình đào tạo
nghề lái xe trường CĐN số 5 BQP cho thấy bằng những kinh nghiệm
thực tiễn sau 28 năm xây dựng và phát triển, mặc dù trongđiều kiện
khó khăn, sức cạnh tranh trong giáo dục dạy nghề ngày càng quyết
liệt, gay gắt đặc biệt là trong đào tạo nghề lái xe, song bằng sự nỗ lực
vượt bậc sự đoàn kết và tính năng động nhà trường đã vượt qua mọi
khó khăn, thách thức đạt được một số kết quả và thành tựu nhất định
về nhiều mặt như xây dựng cơ sở hạ tầng khá khang trang, trang thiết
bị dạy học lái xe được tăng cường, thường xuyên đổi mới theo lộ trình
quy định của bộ GTVT, quy mô đào tạo, lực lượng đào tạo được mở
rộng, đa dạng hoá các hình thức đào tạo để người học có nhiều sự lựa
chọn, luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào
tạo, nhà trường đã khẳng định được là một trong những CSDN có uy
tín chất lượng, địa chỉ tin cậy cho người học lái xe ở địa phương, nhà
trường được Bộ LĐTBXH cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn cao nhất về
chất lượng dạy nghề. Tuy nhiên công tác quản lí đào tạo nghề của nhà
trường nói chung, quản lí quá trình nghề lái xe nói riêng vẫn còn bộc
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lộ những bất cập, hạn chế, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo
chưa đầy đủ như chúng tôi đã trình bày ở chương 2.
2. Khuyến nghị:
Để góp quản lý tốt quá trình đào tạo phần nâng cao chất lượng
đào tạo nghề lái xe ô tôtại trườngCao Đẳng nghề số 5/BQP, đáp ứng
nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp cũng như của người học, tôi xin nêu
ra một số kiến nghị sau:
- Đối với Bộ GTVT và TổngCục Đường bộ Việt Nam
Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và giám sát công tác đào tạo
và sát hạch cấp giấy phép lái xe, trên cơ cở đưa ra phương án điều
chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thời gian đào tạo và có tính
thực tiễn để các cơ sở đào tạo lái xe nói chung và nhà trường nói riêng
thực hiện.
Muốn nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, cần xậy dựng chuẩn
đầu vào với học viên lái xe (phải có bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở)
- Đối với Sở GTVT thành phố Đà Nẵng; Hiệp Hội đào tạo
lái xe Tp. Đà Nẵng
Cần rà soát và xem xét lại mức học phí phù hợp với thực tế
hơn, đảm bảo mức học phí tối thiểu để các cơ sở đào tạo thực hiện
đúng chương trình đào tạo do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành, trên
cơ sở đó nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô
tô của mình. Bởi trong thời gian đào tạo cho một khoá học tăng; xăng
dầu; mức lương tối thiểu của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
phục vụ đều tăng nhưng mức học phí thì vẫn không đổi.
Quan tâm, tạo điều kiện cho nhà Trường để hoạt động đào tạo
lái xe nhà trường ngày càng phát triển.
Cần kiểm tra, giám sát chặt công tác đào tạo lái xe của các cơ
sở đào tạo, việc sát hạch và cấp giấy phép lái xe, đảm bảo tính công
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bằng, minh bạch trong quá trình sát hạch. Bởi đây là khâu cuối cùng
quyết định đến chất lượng tay nghề của học viên và cũng là nhân tố
quan trọng để đánh giá chất lượng và quá trình đào tạo.
- Đối với Nhà trường
Đảm bảo thực hiện đúng thời gian và nội dung chương trình
và sự cân đối giữa lý thuyết và thực hành mà Cục đường bộ Việt Nam
ban hành.
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết bị dạy học hiện đại, đổi
mới phương tiện tập lái đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng giảng
dạy.
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tinh thần cho đội ngũ giáo
viên giảng dạy thực hành lái xe ô tô học tập nâng cao nghiệp vụ
chuyên môn và trình độ học vấn.
Bên cạnh, cần tuyển chọn giáo viên có kinh nghiệm, có năng
lực sư phạm, tâm huyết nghề nghiệp xây dựng đội ngũ giáo viên đạt
chuẩn.
Tăng thời lượng và thời gian luyện tập thực hành cho học
viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên được ôn luyện trong sân bãi
sát hạch, đảm bảo chất lượng sát hạch và nâng cao chất lượng tay
nghề cho học viên. Đồng thời xây dựng chương trình học dịch vụ
ngoài giờ cho những người có nhu cầu đối với lái xe ô tô.
Để đáp ứng được yêu cầu chất lượng đào tạo nghề lái xe, đòi
hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà
giáo, học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, giáo dục tinh
thần trách nhiệm cho giáo viên, chống các biểu hiện tiêu cực.

