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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nguồn nhân lực được coi là một yếu tố quan trọng bậc nhất, là 

yếu tố có tính quyết định đến sự thành bại, uy thế, địa vị, khả năng 

phát triển bền vững của tổ chức, của đơn vị. Chính vì vậy, các tổ 

chức đặc biệt là các tổ chức đào tạo thường xuyên quan tâm đến sự 

phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng đơn vị, tổ chức vững mạnh 

đáp ứng yêu cầu thực tế đồng thời ngày càng khẳng định vị trí của 

mình trong xã hội. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng là cơ 

sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những năm 

vừa qua luôn quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực như 

nâng cao kiến thức, động cơ thúc đẩy cho đội ngũ cán bộ viên chức 

của nhà trường. Song so với yêu cầu phát triển của xã hội thì nguồn 

nhân lực của nhà trường còn nhiều vấn đề như: chất lượng nguồn 

nhân lực chưa cao, cơ cấu chưa cân đối, chính sách chưa phù hợp. 

Với những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân 

lực tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng’’ làm nội dung 

nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. 

 - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Trường 

Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng thời gian qua, chỉ ra những thành 

công, hạn chế, nguyên nhân. 

 - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực 

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu thực 

tế trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

liên quan đến phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học Thể dục 
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thể thao Đà Nẵng. 

 - Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về nội dung: Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về phát triển 

nguồn nhân lực tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. 

+ Về mặt không gian: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các 

vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại học 

Thể dục thể thao Đà Nẵng. 

+ Về mặt thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.   

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, logic - lịch 

sử; các phương pháp thống kê, điều tra nghiên cứu thực tế; phương 

pháp toán; phương pháp phân tích - tổng hợp, các phương pháp khác. 

 * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 

Góp phần làm rõ và bổ sung vào lý luận về nguồn nhân lực, 

phát triển nguồn nhân lực nói chung, đối với với các tổ chức, đơn vị 

nói riêng. Luận văn có thể làm tài liệu nghiên cứu tham khảo cho 

những ai quan tâm, nhất là cho các tổ chức đào tạo vận dụng vào 

việc phát triển nguồn nhân lực của mình. 

5. Bố cục của đề tài 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo luận văn gồm:  

 - Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nguồn 

nhân lực trong các tổ chức 

 - Chương 2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Trường 

Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng thời gian qua 

 - Chương 3. Một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực 

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm 

nhìn đến năm 2020 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.1. Nhân lực 

 Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà 

nguồn lực này bao gồm thể lực, trí lực và nhân cách.  

1.1.2. Nguồn nhân lực 

 Nguồn nhân lực là tổng thể những tiềm năng của con người, 

gồm: thể lực, trí lực, nhân cách của con người đáp ứng một cơ cấu 

kinh tế - xã hội đòi hỏi. 

1.1.1. Phát triển nguồn nhân lực  

Phát triển nguồn nhân lực thực chất là tạo ra sự thay đổi về 

chất lượng của nguồn nhân lực theo hướng tiến bộ. Nói cách khác, 

phát triển nguồn nhân lực là làm gia tăng đáng kể chất lượng của 

nguồn nhân lực, chất lượng này cần được hiểu gồm năng lực và 

động cơ người lao động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ 

chức. Nội dung của phát triển nguồn nhân lực là nâng cao năng lực, 

thúc đẩy động cơ nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. 

1.2. NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TRONG CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

1.2.1. Xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu 

của tổ chức 

Cơ cấu nguồn nhân lực phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, 

mục tiêu của tổ chức, đơn vị có nghĩa là thành phần, tỷ trọng, vai trò 

của các bộ phận nguồn nhân lực đó phải xuất phát từ nhiệm vụ, mục 

tiêu của tổ chức. Để xác lập cơ cấu hợp lý thì cơ cấu này phải thường 

xuyên bám sát nhiệm vụ, mục tiêu của tổ chức. Tùy vào đặc điểm 
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hoạt động, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức mà bố trí một cơ cấu nguồn 

nhân lực cho phù hợp nhưng yêu cầu của bộ máy của một tổ chức là 

phải hoạt động ăn khớp, nhịp nhàng, không có khâu nào bị ách tắt, 

không có tình trạng người này làm không hết việc còn người khác lại 

thiếu việc làm. Khi nói cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp của một đơn 

vị trước hết phải bố trí số lượng ở các phòng ban, bộ phận đến cơ cấu 

giới tính, tuổi tác, cơ cấu trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ… 

1.2.2. Phát triển về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

nguồn nhân lực 

Nâng cao trình độ kiến thức nguồn nhân lực là tìm cách trang 

bị cho người lao động những kiến thức mới, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cho người lao động. Trong các tổ 

chức đào tạo, việc nâng cao trình độ kiến thức cho người lao động có 

ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp người lao động có đủ năng lực cần 

thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao. Với xu hướng 

phát triển như hiện nay, người lao động phải có trình độ kiến thức 

nhất định mới hoàn thành nhiệm vụ được giao và có thể đảm đương 

các chức vụ trong quản lý và các hoạt động nghề nghiệp khác. Trình 

độ kiến thức nguồn nhân lực chỉ có thể có được thông qua đào tạo và 

bồi dưỡng, vì vậy bất kỳ tổ chức, đơn vị nào cũng phải chú trọng đến 

công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

1.2.3. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động 

Phát triển kỹ năng của người lao động là làm gia tăng sự khéo 

léo, sự thuần thục và sự nhuần nhuyễn giúp cho việc nâng cao năng 

suất lao động và hiệu quả công tác. Để nâng cao kỹ năng của người 

lao động thì phải huấn luyện, đào tạo, thường xuyên tiếp xúc, làm 

quen với công việc để tích lũy kinh nghiệm, một trong các cách đó là 

thông qua thời gian làm việc. Việc xác định loại kỹ năng cần nâng 
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cao còn phụ thuộc vào đặc điểm nghề nghiệp đó là kỹ năng sư phạm, 

kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng anh ngữ và kỹ năng tin học... 

1.2.4. Nâng cao nhận thức của người lao động 

Trình độ nhận thức của người lao động là trình độ phản ánh 

mức độ sự hiểu biết về chính trị, xã hội và tính tự giác trong hoạt 

động lao động tạo ra sản phẩm: Nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo 

đức, năng lực công tác để sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Do vậy, nâng cao nhận thức được thể hiện ở 

hành vi, thái độ của người lao động được đánh giá qua sự hài lòng 

của các đối tượng có liên quan, đó là: người lao động, học sinh – sinh 

viên, và các cá nhân, đơn vị có quan hệ với nhà trường. 

1.2.5. Nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động 

Động cơ thúc đẩy là các yếu tố nhằm thôi thúc, thúc đẩy người 

lao động làm thay đổi hành động theo hướng phát triển. Để nâng cao 

động cơ thúc đẩy người lao động thì tổ chức cần phải tạo ra những 

yếu tố nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tương ứng, bao 

gồm: yếu tố vật chất, yếu tố tinh thần, môi trường làm việc thuận lợi, 

điều kiện và cơ hội thăng tiến đối với người lao động… 

1.3. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TRONG CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 Phát triển nguồn nhân lực là con đường giúp cho các đơn vị, tổ 

chức nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; nó có 

một ý nghĩa đối với sự phát triển của các tổ chức, đơn vị, do vậy đặt 

ra những yêu cầu cao về phương diện về thể lực, trí lực và phẩm 

chất tâm lý, trong đó, nâng cao chất lượng về trí lực và phẩm chất 

đạo đức; tạo điều kiện để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; phát triển kỹ năng; nâng cao nhận thức đáp ứng được 

nhiệm vụ hiện tại và tương lai.  
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1.4. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC 

1.4.1. Các nhân tố bên ngoài 

- Môi trường toàn cầu hóa  

- Khung cảnh kinh tế 

- Môi trường khoa học - công nghệ 

- Nhân khẩu học 

- Luật lệ nhà nước 

- Văn hóa xã hội 

- Đối thủ cạnh tranh 

1.4.2. Các nhân tố bên trong 

- Sứ mệnh, mục tiêu của đơn  

- Chính sách, chiến lược tầm nhìn của đơn vị 

- Bầu không khí của đơn vị. 

- Công đoàn 

- Nhận thức và khát vọng của người lao động 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO  

ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ 

DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT 

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

2.1.1. Đặc điểm về công tác tổ chức 

a. Lịch sử hình thành 

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, tiền thân là trường 

Trung học TDTT Trung ương III, thành lập ngày 13/12/1977. Năm 
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1997 nâng cấp thành trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng. Ngày 

25/4/2007 Thủ tướng chính phủ quyết định thành trường Đại học 

TDTT III Đà Nẵng. Đến ngày 21/2/2008, theo Quyết định số 

720/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch, đổi tên thành Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng; 

b. Chức năng, nhiệm vụ 

Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng là đơn vị sự 

nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục, thể thao trình độ đại học, 

sau đại học, cao đẳng, trung cấp và tổ chức các hoạt động khoa học, 

công nghệ trong lĩnh vực thể dục, thể thao. 

 2.1.2. Đặc điểm các nguồn lực 

 a. nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực của Trường Đại học Thể dục thể thao Đà 

Nẵng tính đến 6/2013 với số lượng 189 người bao gồm giảng viên, 

cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ. Những năm qua, cùng với sự 

phát triển của nhà trường, quy mô đào tạo tăng lên, chuyên ngành 

đào tạo được mở rộng, nhờ đó mà quy mô đội ngũ nhà trường không 

ngừng gia tăng, trong đó đội ngũ giảng viên cơ hữu tăng đáng kể; 

việc bổ sung đội ngũ đã góp phần đáp ứng được yêu cầu đào tạo cho 

xã hội và hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao hàng năm. 

b. Nguồn lực tài chính 

Nguồn kinh phí chi thường xuyên mặc dù có tăng nhưng chưa 

tương xứng với quy mô đào tạo, nguồn kinh phí không thường xuyên 

và đầu tư xây dựng cơ bản còn hạn chế chưa đáp ứng được các yêu 

cầu về đào tạo và nghiên cứu của trường. Nguồn thu từ các hoạt 

động nghiên cứu, chuyển giao còn hạn chế. Các nguồn thu của nhà 
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trường chưa được đa dạng hoá. Việc triển khai cơ chế tự chủ còn 

chậm và chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hiện nay nhà trường 

được giao tự chủ về tài chính nhưng các hoạt động khác như: tổ 

chức, đào tạo, nhân sự… chưa theo tinh thần nghị định 43/CP. 

c. Cơ sở vật chất 

Công tác đầu tư xây dựng Trường ở cơ sở mới còn quá chậm, 

vốn đầu tư cấp ít, nhỏ giọt. Cơ sở vật chất đang trong quá trình xây 

dựng, còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của 

Trường, chưa tương xứng với tầm vóc và yêu cầu của một trường đại 

học. Chưa có công trình lớn, hiện đại đáp ứng tổ chức các giải đấu 

thể thao trong nước. 

2.1.3. Tình hình hoạt động của Trường trong thời gian qua 

Nhìn chung, các năm qua, nhà trường đã đa dạng các hình 

thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, bồi dưỡng; mở 

rộng nhiều chuyên ngành đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, do đó 

phạm vi đào tạo được mở rộng, quy mô đào tạo tăng lên là điều kiện 

để nhà trường bổ sung đội ngũ, nâng cao kỹ năng giảng dạy, nâng 

cao thu nhập, đời sống vật chất được cải thiện là cơ sở để phát triển 

nguồn nhân lực. Tuy nhiên, quy mô đào tạo tăng trong khi số lượng 

giảng viên có tăng nhưng chưa theo kịp với quy mô đào tạo; năng lực 

của một bộ phận giảng viên giới hạn, mặt khác, bộ phận giảng viên 

tham gia giảng dạy nhiều nên họ sẽ mất đi cơ hội và thời gian tham 

gia các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học để cập nhật kiến 

thức, nâng cao trình độ và kỹ năng. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA 

TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng cơ cấu nguồn nhân lực của nhà trường 

Quy mô đào tạo HSSV tăng lên qua các năm nên quy mô 
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giảng viên cũng tăng theo, tuy nhiên sự gia tăng này chưa nhiều, tỷ lệ 

HSSV/GV vẫn vượt so với tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Do đó, một bộ phận giảng viên phải làm việc quá tải, ảnh hưởng đến 

sức khỏe và chất lượng đào tạo. 

 

Biểu đồ 2.1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  

của đội ngũ giảng viên những năm qua. 

Đội ngủ giảng viên của nhà trường tăng qua các năm và tăng 

31,3% năm học 2011 – 2012 so với năm học 2009 – 2010. Đặc biệt, 

để đáp ứng với quy mô đào tạo ngày càng tăng, mã ngành được mở 

rộng thì giảng viên có trình độ tiến sỹ tăng mạnh. Song để đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo đa ngành của một trường đại học thì cần phải 

phát triển đội ngủ giảng viên mạnh hơn nữa cả chiều rộng chiều sâu. 

2.2.2. Thực trạng về phát triển trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của nguồn nhân lực 

Để đáp ứng được mục tiêu đào tạo của nhà trường, những năm 

qua, nguồn nhân lực nhà trường không ngừng phát triển trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện qua việc cử cán bộ quản lý, giảng 

viên đi học tập nâng cao trình độ. Đối với nhà trường, giảng viên và 

cán bộ quản lý giáo dục được tuyển vào trường, yêu cầu về trình độ 

học vấn từ đại học chính quy trở lên. 



10 

 
 

Biểu đồ 2.2. Thực trạng nguồn nhân lực của nhà trường những 
năm qua 

 Sự đầu tư về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán 

bộ quản lý những năm gần đây rất tốt, thể hiện qua việc cử đi học 

cao học để đảm nhận nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Thực trạng 

phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà trường năm 

2012 so với năm 2010 tăng chủ yếu là ở đội ngũ giảng viên; Số 

lượng người có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ tăng nhanh song số lượng 

vẫn ít, chưa có cán bộ giảng viên có học hàm phó giáo sư, giáo sư. 

 2.2.3. Thực trạng về nâng cao kỹ năng của người lao động 

 Trước năm 2007 là Trường Cao đẳng nên số chuyên ngành 

đào tạo ít, quy mô đào tạo thấp, do vậy, nhiều năm liền việc tuyển 

giảng viên và cán bộ quản lý rất hạn chế. Từ những năm trước khi 

nâng cấp trường, nhà trường đã bổ sung tích cực cả về số lượng và 

chất lượng để thực hiện nhiệm vụ trước mắt và nâng cấp sau này, 

chính vì vậy đa số giảng viên và cán bộ quản lý còn rất trẻ, kinh 

nghiệm cũng như kỹ năng nghề nghiệp sẽ vẫn còn nhiều hạn chế.  
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Biểu đồ 2.3.  Nguồn nhân lực nhà trường theo độ tuổi  

(Tính đến 31/12/2012) 

 Nhìn chung, nguồn nhân lực của nhà trường có độ tuổi dưới 41 

là 119 người, chiếm tỷ trọng 65,7%, trong đó, đối với đội ngũ giảng 

viên là 88 người, chiếm tỷ trọng 69,8% tổng số giảng viên, với tỷ 

trọng này đặt ra những hạn chế nhất định về kinh nghiệm, kỹ năng, 

độ chín chắn trong nghề nghiệp đối với người lao động nói chung và 

đặc biệt là đội ngũ giảng viên nhà trường nói riêng.  

 Qua điều tra khảo sát thực tế, nhận thấy, các kỹ năng tổ chức 

thực hiện công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý công việc, kỹ 

năng sử dụng tin học văn phòng, kỹ năng tư vấn cho HSSV và phụ 

huynh chiếm tỷ trọng khá cao từ  61,1% mức thành thạo trở lên. Tuy 

nhiên, các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, kỹ 

năng sư phạm và kỹ năng nghiên cứu khoa học còn nhiều hạn chế, 

chiếm tỷ trọng lớn ở mức độ chưa thành thạo; Riêng kỹ năng sử 

dụng tiếng Anh ở mức độ chưa thành thạo và yếu chiếm tỷ trọng 

89,6%, tình trạng “danh” và “thực” không tương xứng đối với những 

giảng viên, cán bộ quản lý có học vị thạc sỹ, không có khả năng sử 

dụng ngoại ngữ trong đọc, dịch tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học; về kỹ năng tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chiếm tỷ trọng 54,2% mức độ chưa thành thạo và yếu; một trong 
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những kỹ năng quan trọng nhất đối với giảng viên là kỹ năng nghiên 

cứu khoa học chiếm tỷ trọng chưa thành thạo và yếu là 71,5. 

 2.2.4. Thực trạng nâng cao nhận thức của người lao động 

 Nâng cao nhận thức của người lao động là một trong những 

giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, nhà trường luôn luôn quan 

tâm đến việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

nhà nước liên quan đến nghề nghiệp.., cử cán bộ, viên chức, nhân 

viên nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, 

chính trị…để họ có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, về chính 

sách, pháp luật của nhà nước, nhờ đó đã có sự chuyển biết tích cực 

về nhận thức, hành vi ứng xử phù hợp góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của nhà trường 

 Qua kết quả khảo sát về nhận thức của người lao động trong 

nhà trường, trên 90% cán bộ viên chức cho rằng được các cấp triển 

khai và bản thân chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước liên 

quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trên 80% số cán bộ viên 

chức nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng 

nghiệp, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc được giao, khắc 

phục hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, một 

số tiêu chí nhận thức của cán bộ viên chức nhà trường còn tỏ ra thiếu 

tin cậy về tính phát huy tác dụng tốt của các Quy định nội bộ nhà 

trường chiếm tỷ trọng 45% số người được hỏi ý kiến, sự phối hợp 

với nhau trong công việc cũng có phần hạn chế với 71% số người tỏ 

thái độ ít đồng ý, ngoài ra 75,2% chưa quan tâm đến xây dựng văn 

hóa nhà trường, đây là những nhận thức cần phải được cân nhắc, 

xem xét, trong thời gian tới cần có chương trình hành động cụ thể 

nhằm tuyên truyền, giáo dục về nhận thức của cán bộ viên chức nhà 

trường bằng những giải pháp cụ thể. 
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2.2.5. Thực trạng về nâng cao động cơ thúc đẩy người lao 

động 

 Để phát triển nguồn nhân lực của tổ chức thì cần quan tâm 

đến động cơ thúc đẩy người lao động, chính nâng cao động cơ sẽ 

thúc đẩy người lao động khắc phục khó khăn, vượt qua hoàn cảnh..., 

vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đánh giá được thực trạng về 

động cơ thúc đẩy người lao động cần xem xét 4 nội dung sau: 

 Yếu tố vật chất: Thu nhập của người lao động nhà trường, 

ngoài hưởng lương theo quy định của Nhà nước theo từng loại hình 

công việc, chức danh...nhà trường còn có những chính sách hỗ trợ 

vật chất như tiền lương tăng thêm hàng tháng, thu nhập từ quỹ phúc 

lợi, từ chi tiêu do tiết kiệm dôi dư, các khoản chi nhân dịp lễ, 

tết...nhằm cải thiện đời sống vật chất cho người lao động. 

Bảng 2.18. Thực trạng thu nhập bình quân của người lao động 

 
2010 

(1000đ) 
2011 

(1000đ) 
2012 

(1000đ) 

So sánh năm 
2012/2010 

(%) 
1. Khối phục vụ 3.877 4.200 6.143 158,4 

2. Khối giảng viên 6.223 6.700 9.523 153,0 
Bình quân toàn 

cơ quan 5.100 5.800 7.959 156,1 

(Nguồn: Phòng Tổ chức cán bộ) 

 - Yếu tố tinh thần: Từ kết quả khảo sát về động cơ thúc đẩy, 

cán bộ viên chức, nhân viên nhà trường gắn bó với nhà trường với 

nhiều lý do, muốn khẳng định cá nhân về nghề nghiệp, tự hào về 

nghề dạy học, muốn được cộng đồng tôn trọng, các tiêu chí này 

chiếm tỷ trọng trên 70% số người được hỏi ý kiến. Chính quyền, các 

tổ chức đoàn thể và người lao động luôn quan tâm kịp thời, động 

viên, chia sẽ cán bộ, viên chức và người lao động trong việc “hiếu”, 

“hỷ”  bằng tinh thần, vật chất, qua khảo sát tiêu chí này chiếm tỷ 
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trọng 94,3% và thực tế đây là việc làm rất có ý nghĩa, đã trở thành 

truyền thống tốt đẹp của cán bộ viên chức và nhân viên nhà trường.  

 - Yếu tố thăng tiến: Qua khảo sát về động cơ thăng tiến chiếm 

tỷ trọng 58,2%, điều này là hợp lý đối với nhu cầu của người lao 

động, tuy nhiên, việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, CBQL các cấp, các 

bộ phận, trước hết phải thực hiện theo quy định của nhà nước về 

công tác quy hoạch cán bộ, quy trình bổ nhiệm, mặt khác do đặc thù 

nghề nghiệp, môi trường công tác, thời điểm, hoàn cảnh cụ thể nhà 

trường có thể linh hoạt, không cứng nhắc trong công tác bổ nhiệm 

nhằm phát huy năng lực chuyên môn, tạo điều kiện để cán bộ, giảng 

viên vươn lên đảm nhận các vị trí chủ chốt trong nhà trường.  

 - Môi trường làm việc: Tình hình cơ sở vật chất nhà trường và 

kết quả về thực trạng nhận thức của người lao động trong nhà trường, 

cho thấy môi trường làm việc thuận lợi, mọi người đều có sự quan 

tâm chia sẽ trong công việc, không có hiện tượng mất đoàn kết, đố 

kỵ lẫn nhau, và đó là mong muốn của người lao động, là nguyện 

vọng có tính chung nhất để có sự gắn bó lâu dài của người lao động 

đối với nhà trường, tiêu chí này chiếm tỷ trọng ở mức 3, mức 4 là 

95,1%. Ngoài ra, 98,4% số cán bộ viên chức được hỏi, họ gắn bó với 

nhà trường, với nghề nghiệp, đó là môi trường thuận lợi, tạo điều 

kiện việc học tập nâng cao trình độ sau đại học, mong muốn được 

phong tặng các danh hiệu cao quý của nhà nước. 

2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHÁT 

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ 

DỤC THỂ THAO ĐẦ NẴNG 

2.3.1. Nhận thức về phát triển nguồn nhân lực chưa kịp thời 

Một là, nhận thức về công tác quản trị nguồn nhân lực như là 

công tác quản trị nhân sự đơn thuần, chưa thấy tầm quan trọng của 

quản trị nguồn nhân lực. 
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Hai là, nhận thức về phát triển nguồn nhân lực chưa toàn diện, 

đơn giản chỉ là gia tăng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực chỉ dựa 

vào tiêu chí trình độ chuyên môn chuyên ngành đào tạo hay trình độ 

học vấn như thạc sỹ, chưa chú ý đến cơ cấu nguồn nhân lực và các 

yếu tố khác như động cơ, thái độ. 

Ba là, phát triển nguồn nhân lực thông qua học tập nâng cao 

trình độ thạc sỹ, tiến sỹ xuất phát từ quy hoạch đối với cán bộ chủ 

chốt, giảng viên có thâm niên công tác chứ thực sự chưa chú trọng 

yếu tố sức trẻ, giảng viên mới tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi.  

Bốn là, khi đã đặt ra và muốn đạt được mục tiêu phát triển nhà 

trường thì vấn đề trình độ học vấn của nhân lực là trở ngại, đòi hỏi 

phải có thời gian nên đây là nguyên nhân do chưa có sự chuẩn bị chu 

đáo, đầu tư nhân sự từ xa. 

2.3.2. Bộ máy tổ chức chưa hợp lý, cơ chế quản lý chưa 

thực sự đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển nhà trường. 

 Bộ máy tổ chức nhà trường những năm trước đây còn thiếu sự 

hoàn chỉnh, việc tách và sáp nhập các bộ phận chưa hợp lý, trong đó 

có bộ phận tham mưu làm công tác phát triển nguồn nhân lực; cơ chế 

quản lý của nhà trường xem nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực như 

là công việc thời vụ, không mang tầm chiến lược dài hạn, khi phát 

sinh vấn đề con người thì mới bắt tay vào làm, phần lớn thời gian 

chủ yếu là chỉ làm công việc sự vụ. Cơ chế quản lý bất cập, có thời 

điểm trước năm 2008, cử đi học nâng cao trình độ tiến sỹ, thạc sỹ rất 

hạn chế mỗi năm từ 2-3 người, ưu tiên CBQL lãnh đạo, cán bộ quy 

hoạch các chức danh lãnh đạo, giảng viên có thâm niên công tác, 

nhưng có thời điểm từ sau năm 2008 lại gia tăng số lượng đi học 

nâng cao trình độ sau đại học nhưng lại thiếu tính trọng tâm, trọng 

điểm đối với vị trí công việc, ngành, chuyên ngành cụ thể. Chế độ hỗ 

trợ học phí, trừ thời gian giảng dạy chưa hợp lý, các quy định nội bộ 
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liên quan đến chính sách thúc đẩy nâng cao trình độ thiếu tính đồng 

bộ, thiếu tầm nhìn từ xa. Công tác quy hoạch cán bộ thiếu tính khoa 

học; chưa có quy định về công tác quy hoạch cán bộ các chức danh 

trưởng các phòng, khoa trở xuống, sau quy hoạch chưa có sự bồi 

dưỡng, định hướng, do đó có ảnh hưởng đến sự phấn đấu của CBGV. 

2.3.3. Dự báo về nguồn nhân lực còn hạn chế, cơ cấu 

chuyên ngành chưa phù hợp với quy mô đào tạo. 

Chưa có một hội đồng để tham mưu hoặc cụ thể là Phòng chức 

năng liên quan còn hạn chế về năng lực quản trị nguồn nhân lực nên 

công tác dự báo số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực trong 

tương lai chưa kịp thời, chậm phát huy hiệu quả. Đội ngũ CBQL 

trong đó, có đội ngũ cán bộ làm công tác nhân sự chưa đề xuất được 

các giải pháp, chưa chủ động trong công tác tham mưu dự báo nguồn 

nhân lực. Thực tế trong số cán bộ quản lý có thâm niên công tác 

nhưng lại hạn chế về tin học, ngoại ngữ; kiến thức thiếu tính hệ 

thống, tư duy hạn chế, tạo nên cung cách phục vụ và thủ tục hành 

chính phiền hà, kém hiệu quả. Đội ngũ giảng viên có thâm niên công 

tác, nhưng chưa thích ứng được sự thay đổi công nghệ thông tin, yêu 

cầu về ngoại ngữ và chuẩn hóa kiến thức chuyên môn nên không thể 

phù hợp khi phát triển các chương trình giáo dục; dẫn đến chậm tăng 

về số lượng giảng viên có trình độ sau đại học, mất cân đối về cơ cấu 

nhân lực giảng dạy giữa các chuyên ngành đào tạo. 

2.3.4. Chậm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân 

lực dài hạn 

Bộ phận tham mưu về nhân sự chưa đề xuất được sự cần thiết 

phải xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thực tế chiến 

lược này cũng xuất phát từ ý chí của nhà quản lý giáo dục cụ thể là 

Ban giám hiệu nhà trường, do vậy nhiều năm qua đã có sự bất cập về 

cơ cấu, số lượng giảng viên có trình độ sau đại học tăng chậm. Từ 



17 

năm 2008, nhà trường đã định hướng và xây dựng chiến lược phát 

triển nhà trường, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện 

chiến lược một cách đồng bộ, quyết liệt; có thời điểm gần như gặp 

rất nhiều khó khăn. 

2.3.5. Chưa làm tốt công tác quy hoạch cán bộ 

Hiện nay nhà trường chưa có quy trình sử dụng nhân sự một 

cách khoa học. Nghĩa là phải dựa trên năng lực thực sự của nguồn 

nhân lực để bố trí và đãi ngộ. Thực tế việc bố trí và đãi ngộ này chưa 

có quy trình rõ ràng. Do vậy chưa tạo được động lực cho các cán bộ 

có năng lực thực sự. Trong thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ 

của nhà trường chưa được làm tốt, còn mang tính chắp vá và chưa 

đảm bảo tính kế thừa. Xây dựng quy hoạch cán bộ chưa bám sát yêu 

cầu phát triển của nhà trường để chủ động xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực 

thực tiễn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, 

giới tính, lứa tuổi để đáp ứng nhiệm vụ công việc. 

2.3.6. Chưa tạo động lực thúc đẩy cho cán bộ làm việc 

Nhà trường chưa có chính sách lương thưởng hợp lý và cạnh 

tranh, chưa công bằng và chưa tạo động lực cho cán bộ phát huy hết 

năng lực của mình phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trường. 

Công tác đánh giá cán bộ nhân viên còn chung chung, chưa xây dựng 

các tiêu chí cụ thể làm căn cứ cho đánh giá, bình xét. Hằng năm, Hội 

đồng thi đua – khen thưởng căn cứ vào việc tổng kết, bình bầu ở các 

phòng ban, bộ môn để công nhận các danh hiệu thi đua. Vì lợi ích, 

bộ phận nào cũng bình chọn nhiều người, mặc dù còn có những 

người chưa đủ điều kiện. 
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CHƯƠNG 3  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC 
THỂ THAO ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN  

ĐẾN NĂM 2020 

3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP 

3.1.1. Xu hướng phát triển của bậc đào tạo đại học 

- Căn cứ vào xu hướng phát triển số lượng trường cao đẳng - 

đại học và sinh viên. 

Xuất phát chủ trương của nhà nước về xã hội hóa giáo dục 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; cùng với sự phát triển kinh tế và chính sách hỗ trợ tích cực của 

nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, những năm qua nhu cầu 

học tập của người dân tăng lên, theo đó các cơ sở giáo dục đại học 

được thành lập nhiều hơn, các chuyên ngành đào tạo tăng lên nên số 

lượng sinh viên cũng tăng lên qua các năm. 

 - Căn cứ vào Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao 

đẳng giai đoạn 2006 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định 

121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 

 - Căn cứ Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai 

đoạn 2009-2020 (lần thứ 13  

 3.1.2. Các yếu tố tác động bên ngoài 

 a. Yếu tố quốc tế 

 b. Yếu tố trong nước 

 3.1.3. Chiến lược phát triển của Trường 

Tầm nhìn: Đến năm 2020, Trường Đại học Thể dục Thể thao 

Đà Nẵng trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực TDTT có chất 
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lượng, uy tín. Tiến tới xây dựng Trường trở thành trường Đại học 

theo định hướng nghiên cứu với 100%  giảng viên có trình độ sau đại 

học; phát triển vững mạnh trên các mặt cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất; tiến hành các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu và ứng dụng KH-CN, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

giáo dục của mạng lưới các trường đại học ASEAN đáp ứng nhu cầu 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ sự nghiệp 

phát triển TDTT khu vực miền Trung; Tây Nguyên và cả nước.  

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG ĐẾN 

NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM  2020  

 3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực của nhà trường 

 a. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhà trường 

 - Mục tiêu 

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường theo mô hình tổ chức 3 

cấp và hoạt động có hiệu quả, phù hợp việc mở rộng quy mô và 

phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Phân cấp quản lý cụ thể, 

tăng cường quyền chủ động và tính chịu trách nhiệm về các lĩnh vực 

hoạt động cho các đơn vị trong trường. Chuẩn hóa và chuyên môn 

hóa đội ngũ chuyên viên của các phòng ban theo vị trí công việc. 

Trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện nay của Trường, trong giai đoạn  

2013 - 2015 sẽ nâng cấp và thành lập một số đơn vị sau: Đến năm 

2015 thành lập Viện khoa học công nghệ TDTT, một số Khoa, bộ 

môn, đến năm 2020 hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy  

b. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực của nhà trường. 

 Bổ sung nguồn nhân lực theo cơ cấu bậc đào tạo. Cần theo dõi 

cơ cấu độ tuổi của giảng viên, CBQL gắn với trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo ở những thời điểm khác nhau theo 
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từng ngành, chuyên ngành đào tạo để có sự điều chỉnh thích hợp về 

cơ cấu nguồn nhân lực, bám sát mục tiêu và đáp ứng sự phát triển 

của nhà trường. Cơ cấu hợp lý giữa các ngành đào tạo. Cần phải 

đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên và căn cứ lộ trình đào tạo, 

quy mô đào tạo, chương trình đào tạo của nhà trường để xác định các 

dạng cơ cấu này. Đảm bảo tỷ lệ hợp lý về trình độ sau đại học giữa 

giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm, kiêm chức; giữa giảng 

viên giảng dạy các môn học chuyên ngành, ngàh và các giảng viên 

giảng dạy các môn học cơ sở, cơ bản khác. 

3.2.2. Giải pháp để phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Thứ nhất, củng cố hoạt động và kiện toàn cơ cấu tổ chức các 

khoa, bộ môn và trung tâm đã có. 

Thứ hai, xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng 

lực đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên; Đề án tuyển 

dụng, điều chuyển, luân chuyển cán bộ; Đề án quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo và cán bộ khoa học các đơn vị của trường Đại học Thể dục Thể 

thao Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng năm 2020. 

Thứ ba, xây dựng Đề án phân cấp quản lý cán bộ các đơn vị 

thuộc Trường. 

Thứ tư, quy hoạch đội ngũ cán bộ phù hợp chức năng nhiệm 

vụ của các đơn vị, đảm bảo tỷ lệ cán bộ hành chính và phục vụ ≤ 

25% tổng số cán bộ của Trường.  

Thứ năm, xây dựng chế độ đãi ngộ, đảm bảo điều kiện làm 

việc tốt nhất cho cán bộ đầu ngành, có học hàm, học vị cao và có 

nhiều đóng góp cho Trường; tăng cường và nâng cao chất lượng đào 

tạo NCS, cao học và các hình thức bồi dưỡng khác. 

Thứ sáu, có quy định khuyến khích ưu tiên, chế độ đãi ngộ 

khen thưởng và kỷ luật thích đáng đối với lực lượng cán bộ. 
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Thứ bảy, tập trung nghiên cứu xây dựng một số chương trình 

đào tạo tiên tiến đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành 

thể dục thể thao. 

Thứ tám, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản 

lý, hành chính, tin học và ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn và tính chuyên nghiệp cho đội ngũ chuyên viên các phòng chức 

năng.  

Thứ chín, định kỳ đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác 

của cán bộ trên cơ sở các tiêu chí cụ thể; duy trì và liên tục cải tiến 

và đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý, điều hành. 

3.2.3. Giải pháp để phát triển kỹ năng của người lao động 

 Quan tâm nhiều hơn nữa đến phát triển kỹ năng đối với cán bộ 

quản lý, giảng viên, nhân viên nghiệp vụ. Xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng giảng viên về kỹ năng sư phạm. Phải kiện toàn nhân sự làm 

công tác quản lý khoa học, đối ngoại, mời các giảng viên có uy tín ở 

các trường đại học, viên nghiên cứu có uy tín để bồi dưỡng về kỹ 

năng nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và CBQL nhà trường. 

Xây dựng văn bản quy định về nâng cao trình độ ngoại ngữ mà chủ 

yếu là tiếng Anh theo chuẩn quốc tế như TOEFL, IELTS...và tạo môi 

trường nâng cao kỹ năng các giao tiếp, dịch, đọc các tài liệu nước 

ngoài; khuyến khích bằng tinh thần và vật chất đối với những giảng 

viên viết bài giảng, giáo trình, viết đăng bài ở các tạp chí chuyên 

ngành có sử dụng tham khảo nguồn tài liệu nước ngoài theo đúng 

quy định của pháp luật về bản quyền. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 

theo định kỳ với thời gian, địa điểm thích hợp để nâng cao các kỹ 

năng cho giảng viên, CBQL nhà trường. 



22 

3.2.4. Giải pháp nâng cao nhận thức của người lao động 

 Thứ nhất, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của 

nhà trường thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của 

Nhà nước liên quan đến giáo dục- đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến 

tích cực trong nhận thức của người lao động. 

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, quy chế 

phối hợp, cụ thể trong việc triển khai lấy ý kiến toàn thể cán bộ, 

giảng viên  tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ. 

Thứ ba, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, 

tâm huyết với nghề nghiệp, uy tín của nhà trường...  

Thú tư, làm cho giảng viên phải luôn nhận thức nhiệm vụ 

giảng dạy gắn liền với nghiên cứu khoa học  

Thứ năm, đối với cán bộ quản lý, cụ thể là nhân sự bộ phận 

liên quan đến nguồn nhân lực phải nhận thức về vai trò quan trọng 

của bộ phận này đối với sự phát triển nguồn nhân lực của nhà trường. 

Thứ sáu, cần có sự thống nhất chỉ đạo về chủ trương từ Đảng 

ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể. 

3.2.5. Giải pháp để nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động 

*  Đổi mới chính sách tuyển dụng lao động 

*  Hoàn thiện chính sách tiền l ương và thu nhập 

*  Thực hiện chế độ khen thưởng cán bộ nhân viên  

* Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ nhân viên 

* Hoàn thiện tiêu chí đề bạt, bố trí và bổ nhiệm 

* Tạo môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến 

3.3. MỘT SỐ KIỀN NGHỊ 

* Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ 

quản của nhà trường.  

 + Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ 
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Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập, Nghị định này không cho phép trả lương quá 3 lần lương ngạch 

bậc đối với cá nhân và không quá 3 lần quỹ lương ngạch bậc của nhà 

trường. Việc khống chế chi trả mức lương này làm ảnh hưởng đến 

chế độ đãi ngộ so với mức độ công hiến của đội ngũ giảng viên và 

cán bộ quản lý có trình độ sau đại học thạc sỹ, tiến sỹ. Quy định đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có cơ sở đào tạo, không 

được xây dựng mức thu học phí mà phải theo quy định của nhà nước, 

dẫn đến không có nguồn lực tài chính để tái đầu tư cơ sở vật chất, bổ 

sung tư liệu, cử giảng viên, CBQL đi học tập nâng cao trình độ sau 

đại học trong và ngoài nước và hàng loạt các bất cập khác.   

+ Nghị nghị 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực 

lượng vũ trang, không quy định đối với CBVC đi học tập sau đại học 

ở nước ngoài mà toàn bộ kinh phí không do nhà nước, nước ngoài 

đài thọ hoặc nước ngoài chỉ đài thọ kinh phí học tập thì trong thời 

gian học tập nước ngoài họ hưởng lương như thế nào? Bao nhiêu 

phần trăm mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ.    

* Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Một là, Mở rộng hơn nữa việc trao quyền tự chủ cho nhà 

trường về phát triển chương trình giáo dục, phát triển chuyên ngành 

mới nhưng phải quản lý chặt chẽ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực... 

Hai là, Đầu tư cho bộ phận chuyên trách công tác dự báo, có 

kế hoạch dự báo kịp thời về nhu cầu nguồn nhân lực xã hội.   
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KẾT LUẬN 

 

 Những năm qua, nhà trường đã có những sự chuẩn bị nhất 

định về phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, do nhu cầu đòi hỏi 

ngày càng cao của xã hội nên nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ 

giảng viên nhà trường nói riêng vẫn còn nhiều bất cập về trình độ 

học vấn, chuyên ngành đào tạo sau đại học… nên cần phải có những 

đánh giá tìm ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực góp phần phát triển nguồn nhân lực nhà 

trường trong những năm tới. 

 Phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Thể dục thể thao 

Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 cần phải xây 

dựng kế hoạch, rà soát, sắp xếp lại nhân lực cho phù hợp với yêu cầu 

nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, trên cơ sở đó đẩy mạnh 

đầu tư phát triển nguồn nhân lực về phương diện kiến thức, chuyên 

môn, cơ chế, chính sách hợp lý... đó là những giải pháp mang tính 

đồng bộ và lâu dài nhằm đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng, 

phù hợp về cơ cấu để nguồn nhân lực phát triển lâu dài và bền vững.  

 


