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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nhân lực là một yếu tố quan trọng cho thành công của một tổ 

chức, trình độ phát triển của nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của 

mỗi tổ chức. Trong lĩnh vực nào thì con người cũng đứng ở vị trí 

trung tâm.  

Đối với một tổ chức làm nhiệm vụ giáo dục và đào tạo như 

trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm thì yếu tố nhân lực càng 

quan trọng. Bởi lẽ, để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho xã 

hội thì đòi hỏi đội ngũ nhân lực của trường phải có trình độ chuyên 

môn cao, và nghiệp vụ sư phạm vững, bên cạnh đó đội ngũ quản lý 

và chuyên viên của trường cũng phải chuyên nghiệp. Để đạt được 

yêu cầu này, đòi hỏi nhà trường phải chú trọng công tác đào tạo 

nguồn nhân lực về mọi mặt, không chỉ là trình độ chuyên môn. Nhận 

thức được tầm quan trọng đó, tôi đã chọn đề tài: Đào tạo nguồn 

nhân lực tại trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm làm đề 

tài nghiên cứu.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại 

trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm trong thời gian qua, từ đó 

đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. 

- Đề xuất một số những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

đào tạo tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề liên quan đến công tác 

đào tạo nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Lương Thực – Thực 

Phẩm. 
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- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện trong phạm 

vi một số những nội dung quan trọng trong công tác đào tạo nguồn 

nhân lực tại trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm. Số liệu 

được thống kê trong vòng ba năm, từ 2010 – 2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích chuẩn tắc, phương pháp phân tích 

thực chứng 

- Các phương pháp thống kê: so sánh, tổng hợp, phân tích, 

đánh giá. 

5. Bố cục đề tài   

Chương 1: Cơ sở lí luận về đào tạo nguồn nhân lực 

Chương  2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại 

trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm 

Chương  3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo 

nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm 

6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Sau khi tham khảo một số luận văn thạc sĩ nghiên cứu về đào 

tạo nguồn nhân lực được thực hiện tại các trường đào tạo sau Đại học 

các  năm gần đây. Tác giả nhận thấy các nghiên cứu trước đây đã đạt 

được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, một số vấn đề mà các 

nghiên cứu trước đây chưa đề cập đến và chưa giải quyết được. 

Vì vậy, đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng 

Lương thực – Thực phẩm” sẽ góp phần hoàn thiện chính sách đào 

tạo tại trường, đóng góp vào sự phát triển của các hoạt động giáo dục 

đào tạo của đất nước. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 
1.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1. Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 

Đào tạo nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập có 

tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để 

nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. 

1.1.2. Ý nghĩa của đào tạo nguồn nhân lực 

a. Đối với xã hội 

Đầu tư cho đào tạo và giáo dục là những khoản đầu tư chiến 

lược chủ chốt cho sự phồn vinh của đất nước. 

b. Đối với tổ chức 

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của tổ chức, nghĩa là 

đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của tổ chức.  

c. Đối với người lao động 

Đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động, là một trong 

những yếu tố tạo nên động cơ lao động tốt.  

1.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực trong ngành giáo dục đào 

tạo ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 

Nhà giáo dục lỗi lạc người Cộng hoà Séc J.A.Cômenxki 

(1592-1670) cho rằng: “Người thầy giáo phải là người được chọn 

lọc, là những người có đạo đức nổi bật không chỉ nắm được nghệ 

thuật dạy học mà còn phải điêu luyện thật sự trong công việc của 

mình, đồng thời phải là người chân thật, hoạt bát, nhiệt tình, kiên trì, 

ân cần, hoà nhã, thân ái và đặc biệt nhất là tình yêu thương thắm 

thiết đối với học sinh”. 
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Luật Giáo dục nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1998 xác 

định: “Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong 

nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục khác”. Giảng viên: là công chức 

chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao 

đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học hoặc cao 

đẳng.  

Từ các quan niệm trên, có thể nhận định rằng: Giảng viên là 

người có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo về chuyên môn, 

nghiệp vụ sư phạm và làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà 

trường hoặc các cơ sở giáo dục. 

Vì vậy, các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đối với đội ngũ 

giảng viên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. 

Các nội dung, phương pháp, người dạy phải được chuẩn hóa. 

1.2. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 

* Phân tích tổ chức: Xác định nhu cầu đào tạo cần quan tâm 

đến hiệu quả hoạt động và các nhu cầu duy trì tổ chức. 

* Phân tích công việc: Phân tích công việc là quá trình xác 

định một cách có hệ thống các kỹ năng, nhiệm vụ và các kiến thức 

cần thiết để tiến hành công việc trong tổ chức.  

* Phân tích cá nhân người lao động: Phân tích này chú trọng 

đến các năng lực và đặc tính cá nhân của người lao động, được sử 

dụng để xác định ai là người cần thiết được đào tạo và người đó cần 

đào tạo những gì.  

1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 

Sau khi xác định được nhu cầu đào tạo, tổ chức cần chuyển 

các nhu cầu đó thành các mục tiêu có thể đo lường được. Các mục 
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tiêu này là cơ sở để định hướng các nỗ lực đào tạo. Đây là quá trình 

nghiên cứu tìm ra sự phù hợp giữa yêu cầu công việc và khả năng 

đáp ứng của người lao động nhằm hạn chế tối đa những điểm không 

phù hợp đó. 

1.2.3. Xác định đối tượng đào tạo 

Để tránh đào tạo sai đối tượng, tổ chức có thể xác định đối 

tượng đào tạo bằng các phương pháp: 

* Xác định dựa vào mức độ hoàn thành công việc (hiệu quả 

công việc) 

* Xác định dựa trên sự đánh giá chủ quan của cấp quản trị 

  * Xác định dựa trên nhu cầu của người lao động  

* Xác định dựa trên kế hoạch đào tạo 

1.2.4. Xác định nội dung đào tạo 

a. Lựa chọn thời gian và địa điểm đào tạo 

Việc lựa chọn thời gian đào tạo phải được xem xét một cách 

kỹ lưỡng đến khả năng người lao động có thể tham dự đầy đủ các 

buổi học hay không, cơ sở hạ tầng và các thiết bị đào tạo có được sử 

dụng triệt để không, có đảm bảo thời gian của giảng viên đào tạo hay 

không.  

b. Xác định kiến thức đào tạo 

Thường thì đào tạo nguồn nhân lực trong trường học phải tuân 

thủ theo nội dung, chương trình của các cơ sở đào tạo. Trường chỉ có 

thể xác định yêu cầu về bậc học, cấp học đối với nguồn nhân lực. 

Tuy nhiên, nhà trường cũng có thể xác định những kiến thức cần đào 

tạo cho các khóa đào tạo ngắn hạn trong trường. 

Xây dựng nội dung kiến thức đào tạo cho các khóa đào tạo 

ngắn hạn trong trường thường gắn với những kỹ năng về giảng dạy, 
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quản lý phòng ban, bộ môn. Bên cạnh đó nhà trường cần phải chú 

trọng các khóa ngắn hạn phổ biến về những quy định mới của pháp 

luật liên quan đến giáo dục và đào tạo,… 

c. Xác định chi phí đào tạo 

Chi phí đào tạo quyết định việc lựa chọn các phương án đào 

tạo, bao gồm các chi phí cho việc học, chi phí cho việc đào tạo. 

1.2.5. Xác định phương pháp đào tạo 

a. Các phương pháp đào tạo trong công việc 

* Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc 

* Đào tạo theo kiểu học nghề 

* Kèm cặp và chỉ bảo 

* Luân chuyển và thuyên chuyển công việc. 

b. Các phương pháp đào tạo ngoài công việc 

* Tổ chức các lớp cạnh tổ chức 

* Cử đi học ở các trường chính quy 

* Các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo 

* Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy 

tính 

* Đào tạo theo phương thức từ xa 

* Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 

* Đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ 

* Mô hình hóa hành vi 

1.2.6. Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo 

a. Đánh giá khoá đào tạo 

b. Đánh giá những thay đổi của người học 

c. Đánh giá hiệu quả - chi phí 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO 

TẠO NGUỒN NHÂN LỰC  

1.3.1. Mục tiêu, chiến lược và chính sách phát triển của tổ 

chức 

1.3.2. Mô hình tổ chức, quy mô của tổ chức 

1.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất, việc ứng dụng khoa học kỹ 

thuật và công nghệ mới vào các quy trình hoạt động của tổ chức 

1.3.4. Lực lượng lao động hiện tại của tổ chức 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Để làm rõ cơ sở lý luận về đào tạo nhân lực tại trường Cao 

đẳng, tác giả đã phân tích một số khái niệm liên quan đến nguồn 

nhân lực, đặc điểm của nguồn nhân lực trong ngành giáo dục, đồng 

thời tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực, 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo là điều kiện cho 

việc nghiên cứu lý luận đào tạo nguồn nhân lực nói chung và là cơ sở 

cho việc nghiên cứu thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp về 

đào tạo tại trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm sẽ được đề cập 

trong các chương tiếp theo của luận văn.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 

LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – 

THỰC PHẨM 
 

2.1. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC 

– THỰC PHẨM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 

2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực 

phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng.  

Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học 

Lương thực II, đến tháng 4/1995 đổi tên trường thành Trường Trung 

học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. 

Ngày 7/1/2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 

143/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Lương thực-

Thực phẩm trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Nông nghiệp và 

Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng.  

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ 

Với thời gian hơn 30 năm tham gia hoạt động đào tạo, trường 

đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà nước và Bộ giao, tiếp cận nhu 

cầu của xã hội, đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên nghiệp vụ, 

kỹ thuật cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.  

2.1.3. Cơ cấu tổ chức  

Trường được tổ chức theo 3 cấp quản lý: Trường - Khoa - Bộ 

môn. Có 6 phòng chức năng: Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng 

Đào tạo (quản lý cả Thư viện, Xưởng trường, các phòng thí nghiệm, 
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thực hành ), Phòng Quản lý HSSV (quản lý cả KTX), Phòng Tài 

chính - Kế toán, Phòng Quản trị - Đời sống và Phòng Quản lý Khoa 

học & Hợp tác quốc tế; 4 khoa: Khoa Khoa học Cơ bản (gồm các Bộ 

môn Lý luận Chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh, Ngoại ngữ, Toán, Tin), Khoa Công nghệ Lương thực - Thực 

phẩm, Khoa Kinh tế, Khoa Tài chính - Kế toán.   

2.1.4. Thực trạng các nguồn lực tại trường 

a. Thực trạng cơ sở vật chất 

 Với diện tích khuôn viên và các cơ sở phục vụ giảng dạy, 

học tập, sinh hoạt vừa đủ so với quy mô đào tạo hiện có. Trong 

những năm tới, với quy mô đào tạo ngày càng tăng và ngành nghề 

đào tạo ngày càng mở rộng, cơ sở hiện có sẽ chưa đáp ứng đủ nhu 

cầu, đặc biệt thiếu nghiêm trọng chỗ học lý thuyết, cở sở thực hành, 

ký túc xá. Vì vậy, cần phải có giải pháp mở rộng diện tích khuôn 

viên và xây dựng thêm các công trình. 

* Tài liệu ở Thư viện 

Có 6.424 tên sách với trên 25.000 bản sách; 128 tên báo, tạp 

chí; trên 100 đĩa CD tài liệu. 

* Thiết bị giảng dạy 

- Thiết bị thí nghiệm 

- Thiết bị công nghệ thông tin 

b. Thực trạng tài chính 

Kinh phí của nhà trường từ hai nguồn: ngân sách Nhà nước 

cấp (kinh phí sự nghiệp, XDCB, các khoản kinh phí không thường 

xuyên) và nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp. 

c. Thực trạng nguồn nhân lực 

Tổng số cán bộ viên chức của trường hiện nay là 210 (không 
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kể hợp đồng ngắn hạn), trong đó có 150 giảng viên chuyên nhiệm, 24 

giảng viên kiêm nhiệm, số giảng viên (chuyên nhiệm) có trình độ sau 

đại học chiếm tỉ lệ 92% trên tổng số giảng viên (chuyên nhiệm), số 

cán bộ viên chức chuyên môn nghiệp vụ có trình độ sau đại học 

chiếm tỉ lệ 33% trên tổng số cán bộ viên chức chuyên môn nghiệp 

vụ. Ngoài số giảng viên cơ hữu trường còn có 9 giảng viên thỉnh 

giảng, tỉ lệ học sinh sinh viên qui đổi trên giảng viên qui đổi đạt mức 

20 học sinh/1 giảng viên. 

d. Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 

Hiệu trưởng nhà trường đã đưa ra quy định về việc tuyển dụng 

cán bộ viên chức. Quy trình tuyển dụng theo trình tự sau: Xác định 

nhu cầu tuyển dụng; Thông báo tuyển dụng; Nhận hồ sơ và sơ tuyển; 

Thi tuyển lần 1; Thi tuyển lần 2; Quyết định tuyển dụng. 

e.Thực trạng công tác đánh giá cán bộ viên chức 

Hàng năm, nhà trường đánh giá viên chức qua 2 lần: 

- Lần đầu: Sau mỗi học kỳ giảng dạy. 

- Lần thứ hai: Cuối mỗi năm làm việc. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 

LỰC TẠI TRƯỜNG 

2.2.1. Thực trạng về xác định mục tiêu đào tạo nguồn 

nhân lực 

Nhà trường đã đặt ra mục tiêu về nguồn nhân lực: 

- Rà soát lại công tác cán bộ, làm rõ nhu cầu về số lượng, tiêu 

chuẩn trình độ chuyên môn, yêu cầu về phẩm chất đạo đức của mỗi 

chức danh giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức chuyên môn, nhân 

viên nghiệp vụ. 
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- Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, tăng nhanh tốc độ đào tạo sau 

đại học trong nước, ngoài nước cho giảng viên trẻ; bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng quản trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức 

theo yêu cầu các chức danh ngạch; xây dựng lực lượng cán bộ đầu 

ngành; thực hiện chế độ bắt buộc tham gia nghiên cứu khoa học và đi 

thực tế; thực hiện chính sách bắt buộc bồi dưỡng tiếng Anh đối với 

giảng viên và cán bộ quản lý có sự hỗ trợ kinh phí của trường và sự 

đóng góp của cá nhân.  

2.2.2. Quy trình đào tạo 

Nhà trường đã đưa ra quy trình đào tạo bao gồm 10 bước, điều 

này cho thấy nhà trường rất quan tâm đến việc đào tạo nâng cao trình 

độc của cán bộ viên chức trong trường. Việc tổ chức đào tạo có sự 

tham gia của nhiều phòng ban và Khoa làm cho công tác đào tạo diễn 

ra suôn sẻ, nhịp nhàng hơn. Tuy nhiên, trong thực tế việc quản lý 

thời gian và tiến độ học tập của cán bộ viên chức vẫn còn lỏng lẻo, 

không tuân thủ triệt để quy trình này nhất là vấn đề hiệu quả của 

công tác đào tạo. Đối với những cán bộ viên chức tham gia đào tạo 

tai các khóa đào tạo dài hạn thì không có báo cáo kết quả học tập 

định kỳ về phòng Hành chính- Tổ chức. 

2.2.3. Các đối tượng đào tạo  

Là đơn vị sự nghiệp giáo dục nên nhà trường luôn chú trọng 

công tác đào tạo phát triển cho lực lượng cán bộ viên chức tại 

trường, không chỉ đối tượng là giảng viên mà cả các chuyên viên, kỹ 

thuật, cán bộ quản lý. 

2.2.4. Các nội dung đào tạo 

Tùy theo nhu cầu và đối tượng đào tạo mà nội dung, chương 

trình đào tạo sẽ khác nhau. Đối với các khóa học nâng cao trình độ 
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chuyên môn, cán bộ viên chức sẽ được đào tạo theo chương trình của 

cơ sở đào tạo. Ví dụ chương trình đạo tạo Đại học, sau Đại học. 

Ngoài ra nhà trường cũng thường tổ chức các khóa học để nâng cao 

các kỹ năng mềm, các kiến thức hỗ trợ cho công việc. 

Ngoài các khóa học trong nước, nhà trường còn tổ chức và tạo 

điều kiện cho cán bộ viên chức tham quan học tập tại các cơ sở đào 

tạo ở nước ngoài. Tuy nhiên số lượng tham gia và thời gian còn hạn 

chế. Việc ứng dụng những kiến thức được đào tạo sau những khóa 

học ngắn ngày ở nước ngoài thật sự chưa rõ. 

2.2.5. Ngân sách đào tạo 

Kinh phí cho cán bộ, giảng viên tham gia các khoá học trong 

và ngoài nước một phần do tài trợ của một số dự án của Bộ Giáo dục 

và đào tạo, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quỹ khác và 

học bổng của một số quốc gia khác, một phần hỗ trợ từ Quỹ phát 

triển đào tạo của Trường. 

2.2.6. Đánh giá hiệu quả đào tạo 

Trong những năm qua nhà trường cũng có tiến hành đánh giá 

kết quả đào tạo nhưng chỉ dừng lại ở mức độ quan sát chủ quan của 

bộ phận chuyên môn, và qua theo dõi của cán bộ quản lý chứ không 

có chương trình khảo sát đánh giá một cách cụ thể. 

Để việc đánh giá được chính xác, tác giả tiến hành điều tra 

chọn mẫu với tổng 130 mẫu, sau khi phát ra thu về được 125 mẫu, 

trong đó số mẫu hợp lệ là 118 mẫu, số mẫu không hợp lệ là 7. 

a. Thông tin về đối tượng khảo sát      

Đối tượng khảo sát bao gồm các giảng viên, cán bộ quản lý và 

chuyên viên. Độ tuổi từ 20 – 50 tuổi. Trình độ học vấn bao gồm Tiến 

sĩ, Thạc sĩ, Đại học và Cao đẳng. Tỉ lệ cơ cấu các biến kiểm soát đều 
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có tỉ lệ khá tương đồng với cơ cấu trong đội ngũ cán bộ viên chức 

của toàn trường. Điều này giúp các dữ liệu thu thập có tính tin cậy 

cao hơn.                                        

b. Đánh giá về các khóa đào tạo 

Với thang đo (1) Rất không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) 

Bình thường, (4) Đồng ý, (5) Rất đồng ý cho các tiêu chí đánh gia về 

các khóa đào tạo ta có kết quả sau: 

Kết quả phân tích cho thấy các cán bộ viên chức được hỏi 

đều đánh giá cao tiêu chí “Nhà Trường rất quan tâm đến các hoạt 

động đào tạo cán bộ viên chức” với mức trung bình 3.7239, và tiêu 

chí “Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng rất cần thiết với Anh (chị)” 

với mức trung bình là 3.4. Các tiêu chí còn lại ở mức tương đối tốt. 

Có điều đáng lưu ý là hầu hết các cán bộ viên chức ðýợc hỏi ðánh 

giá tiêu chí “Chất lýợng của các hình thức đào tạo tốt” ở mức dưới 

trung bình (2.7852). Nhà trường cần chú trọng cải thiện hơn các 

tiêu chí này.  

c. Đánh giá sự phù hợp giữa chương trình đào tạo và yêu 

cầu công việc 

Qua bảng khảo sát nhận thấy hiệu quả đào tạo của nhà trường 

là khá tốt, kiến thức mà cán bộ viên chức được đào tạo phù hợp với 

công việc của họ rất cao đặc biệt là cán bộ quản lý và giảng viên. 

Tuy nhiên, các chuyên viên thì đánh giá chương trình đào tạo chưa 

giúp ích nhiều cho công việc của họ. 

d. Đánh giá về mức hỗ trợ của nhà trường đối với các khóa 

học 

Mức hỗ trợ của nhà trường đối với các khoá đào tạo bên trong 

làm khá tốt. Có 39,5% người được hỏi cho rằng việc nhà trường sắp 
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xếp thời gian, tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ viên chức yên 

tâm học hành là đạt yêu cầu, chỉ có 6% người không hài lòng với 

cách sắp xếp về thời gian. Sự hỗ trợ của nhà trường về chi phí học 

tập cũng được người lao động đánh giá cao với 34% cho rằng đạt yêu 

cầu và 7% vẫn chưa hài lòng. 

e. Đánh giá về công tác bố trí nhân sự sau đào tạo 

Sau khi đào tạo số cán bộ viên chức chuyển sang các công 

việc khác, bộ phận khác và vị trí khác cao hơn chiếm một tỷ lệ rất 

thấp với lần lượt là 5%, 4% và 3%; mà một phần rất lớn người lao 

động chiếm 60% sau khi được đào tạo vẫn giữ nguyên công việc cũ. 

g. Mức độ quan tâm của cán bộ viên chức đến chính sách 

đào tạo 

Tỷ lệ người lao động biết rõ về chính sách đào tạo của nhà 

trường chiếm một tỷ lệ rất nhỏ với 10,5%. Phần lớn họ chỉ biết ít 

nhiều với 49%. Đặc biệt, có 24% người có nghe về chính sách đào 

tạo của nhà trường nhưng và 16,5% hoàn toàn không biết, đây không 

phải là một con số nhỏ. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 

2.3.1. Các kết quả đạt được 

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường đã nhận 

được sự quan tâm của Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ viên chức.   

- Hàng năm, nhà trường đều có xây dựng và tổ chức thực hiện 

các kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công tác và nhận 

xét đánh giá. 
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- Các chương trình đào tạo đa dạng, không chỉ tập trung vào 

trình độ chuyên môn của cán bộ viên chức mà còn chú trọng đào tạo 

các kỹ năng mềm. 

- Nhà trường đã có sự cân nhắc trong việc mời các giảng viên 

có kinh nghiệm, chuyên môn cao từ các trường Đại học, viện nghiên 

cứu trong nước để đào tạo các lớp ngắn hạn cho cán bộ viên chức 

của trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tạo điều kiện để cán bộ 

quản lý và giảng viên có cơ hội tham quan học hỏi tại các trường đào 

tạo ở nước ngoài. 

- Kinh phí dành cho đào tạo cũng được nhà trường chú trọng 

quan tâm.  

- Sau các khóa học, nhà trường đã có sự theo dõi, đánh giá 

người học và bố trí công việc hợp lý. 

2.3.2. Những hạn chế trong công tác đào tạo 

- Mục tiêu của các khóa đào tạo còn mơ hồ, chưa chuẩn hóa. 

- So với yêu cầu phát triển trường đến năm 2020 theo đề án 

xây dựng trường thì đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên còn nhiều 

bất cập cả về số lượng lẫn trình độ. 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm có xây dựng nhưng 

thực hiện không đến nơi đến chốn, nội dung thiếu khả thi, đề ra 

nhiều nhưng kết quả không đạt được theo yêu cầu kế hoạch. 

- Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có trình độ cao (Tiến 

sĩ) ở trường còn hạn chế về số lượng, chưa đồng bộ về ngành nghề 

đào tạo. 

- Việc học tập nâng cao trình độ theo yêu cầu chuẩn hóa đội 

ngũ còn hạn chế, giảng viên mới ra trường điều kiện kinh tế gặp 

nhiều khó khăn, mức thu nhập ở trường còn thấp. 
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2.3.3. Nguyên nhân tồn tại 

- Vì là một trường công lập nên hoạt động của nhà trường còn 

phụ thuộc vào nhiều cấp quản lý, do đó giảm đi tính chủ động trong 

các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

- Kinh phí dành cho đào tạo còn nhiều hạn chế do phụ thuộc 

vào ngân sách của Bộ chủ quản. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Nội dung của chương hai đã giới thiệu khát quát về Trường 

cao đẳng Lương thực - Thực phẩm với các nội dung như: Lịch sử 

hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, tình hình sử dụng các nguồn 

lực của trường như tình hình cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân 

lực. Trong chương 2, tác giả cũng đã đi sâu phân tích thực trạng đào 

tạo nguồn nhân lực của trường qua các năm (dữ liệu từ năm 2010-

2012), tác giả cũng đã thực hiện khảo sát, phân tích dữ liệu nhằm 

minh chứng rõ hơn về thực trạng hoạt động đào tạo đội ngũ cán bộ 

viên chức của nhà trường. 

Nhìn chung nội dung chương hai đã cung cấp bức tranh 

chung thực trạng về hoạt động đào tạo cán bộ viên chức nhà trường. 

Đây là tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường trong chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG  

CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
 
3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Các quy định của Nhà nước liên quan đến nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực giáo dục 

Điều lệ trường đại học vừa được ban hành theo Quyết định 

58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thay thế Quyết định 

153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003, đã quy định cụ thể 5 tiêu chuẩn 

của giảng viên đại học. 

1- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; 

2- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên 

giảng dạy các môn lý thuyết của chương trình đào tạo đại học; có 

bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, 

luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; 

3- Có  trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; 

4- Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp;  

5- Lý lịch bản thân rõ ràng. 

3.1.2. Chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn 

2014 - 2020 

a. Sứ mạng, tầm nhìn và hệ thống giá trị cơ bản 

* Sứ mạng 

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm là nơi đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện nghiên cứu ứng dụng, 

chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ góp phần phục vụ cho công 
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cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và sự 

phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

* Tầm nhìn 

Đến năm 2020 là trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân 

lực có chất lượng cao và là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín, 

là một trong những trường hàng đầu mang lại lợi ích cho người học 

và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. 

* Hệ thống giá trị cơ bản 

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tạo dựng một môi 

trường làm việc, học tập nuôi dưỡng: 

- Tinh thần say mê sáng tạo, vượt khó, năng động, thích nghi 

với những đổi thay. 

- Sự phát triển cá nhân hài hoà với lợi ích cộng đồng và xã hội. 

- Niềm tin về sự phát triển của nhà trường, của đất nước. 

b. Chiến lược về đào tạo  

* Là một trường đại học đa ngành  

* Là một trường đại học đa cấp 

* Là một trường đại học đa phương thức  

* Là một trường đại học đạt chuẩn chất lượng  

* Đào tạo nghề cho nông dân 

c.Chiến lược về nguồn nhân lực 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ 

chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận các chương trình giáo dục 

tiên tiến, có khả năng giao tiếp và nghiên cứu các tài liệu bằng tiếng 

nước ngoài.  
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- Đội ngũ giảng viên (bao gồm cả giảng viên cơ hữu và thỉnh 

giảng) đạt tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 20/1 (quy chuẩn) vào những 

năm 2013 đến 2014; đạt tỷ lệ 17/1 vào năm 2015; 17/1 vào năm 

2020; với cơ cấu trình độ tiến sỹ – thạc sỹ là 20% - 60% vào năm 

2015; 25% - 70% vào năm 2020 (trong đó đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của trường có trình độ tiến sĩ - thạc sĩ là 10% - 55% vào năm 2015; 

17% - 70% vào năm 2020).  

- Đội ngũ cán bộ quản lý và viên chức chuyên môn nghiệp vụ 

chiếm 30-35% tổng số cán bộ viên chức; có trình độ chuyên môn, 

khả năng ngoại ngữ phù hợp với vị trí và lĩnh vực công tác. 

3.1.3. Một số quan điểm có tính nguyên tắc khi đề xuất giải 

pháp 

- Đảm bảo hiệu quả đào tạo và hoạt động của nhà trường. 

- Tất cả mọi người đều có quyền và khả năng được đào tạo. 

- Đào tạo nguồn nhân lực phải đáp ứng nhu cầu phát triển của 

nhà trường và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. 

- Đào tạo phải lấy hiệu quả làm thước đo cơ bản để đánh giá 

hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của nhà trường. 

3.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.2.1. Xác định đúng nhu cầu nhân lực theo trình độ 

a. Dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2020 

b. Hoàn thiện bảng mô tả công việc cho các vị trí trong nhà 

trường 

c. Thiết kế bảng nhu cầu phát triển của mỗi người lao động 

3.2.2. Hoàn thiện công tác xác định mục tiêu đào tạo 

Các mục tiêu đó phải thoả mãn các yêu cầu sau: 

- Phải rõ ràng và chính xác 
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- Có tính khả thi  

- Mục tiêu đào tạo nên được xây dựng cho tất cả các chương 

trình đào tạo 

- Phải xuất phát từ chiến lược phát triển của Nhà trường và 

đánh giá nguồn nhân lực hiện có của đơn vị 

3.2.3. Xác định nội dung và phương pháp đào tạo 

- Để nâng cao trình độ cho đội ngũ ngoài việc tổ chức các lớp 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng 

chuyên môn cần phải tổ chức tốt việc bồi dưỡng kiến thức chuyên 

sâu, kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật…  

- Có nhiều hình thức bồi dưỡng như: Bồi dưỡng thường xuyên, 

bồi dưỡng tập trung, bồi dưỡng tại chức, từ xa, tự bồi dưỡng v.v... 

Trong đó bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng là thiết thực nhất. 

3.2.4. Hoàn thiện việc phân bổ kinh phí đào tạo 

Hiện nay, đối với những đối tượng tham gia các khóa đào tạo 

sau Đại học kinh phí rất nhiều nhất là đào tạo trình độ Tiến sĩ, 

nhưng nhà trường chỉ hỗ trợ một phần ít, do đó không tạo được 

động lực để người lao động tham gia các khóa đào tạo đó. Vì vậy, 

trong thời gian đến, cùng với mục tiêu phát triển về nguồn nhân lực 

chất lượng cao, trường cần hỗ trợ thêm kinh phí cho việc học tập, 

nâng cao trình độ, sử dụng kinh phí cho những khóa học cần thiết, 

đúng đối tượng đi học. 

3.2.5. Tăng cường công tác đánh giá kết quả đào tạo 

- Đối với cán bộ quản lý thì dựa vào sự thay đổi về hành vi, 

cách thức thực hiện công việc thông qua việc sử dụng phương pháp 

phỏng vấn hoặc dùng bảng câu hỏi điều tra. 

- Đối với cán bộ nhân viên thì chúng ta có thể sử dụng tiêu 
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thức đánh giá sự thay đổi về hành vi thực hiện công việc và kết quả 

làm việc của cán bộ nhân viên sau khóa đào tạo.  

- Đối với đội ngũ giảng viên thì có thể đánh giá sự thay đổi 

sau đào tạo thông qua việc lấy ý kiến của sinh viên trong quá trình 

giảng dạy, kết quả của những đề tài nghiên cứu khoa học, những 

đóng góp về chuyên môn, những đóng góp cho nhà trường trong việc 

xây dựng những định hướng chiến lược. 

3.2.6. Bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý sau đào tạo 

a. Đối với đội ngũ giảng viên 

- Phân công giảng dạy cần chọn những người đủ chuẩn về 

trình độ và năng lực chuyên môn theo quy định;  

- Phân công giảng viên tham gia công tác chỉ đạo thực tập, 

hướng dẫn thực hành, thí nghiệm là những giảng viên có năng lực 

trong giảng dạy các môn học chuyên ngành.  

- Mọi giảng viên đều được bố trí phù hơp với trình độ chuyên 

môn, năng lực, sở trường của mình.  

- Tuyển chọn một số giảng viên có năng lực, có kinh nghiệm 

trong công tác tổ chức để phân công nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo các 

hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác trong nhà trường.  

b. Đối với cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên 

- Đối với cán bộ quản lý, nhà trường nên chú trọng hoàn thiện 

công tác đề bạc, bổ nhiệm dựa trên năng lực của người lao động và , 

phải xây dựng các tiêu chí đánh giá rõ ràng, lượng hóa được các tiêu 

chí đánh giá và lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp. 

- Đối với cán bộ nhân viên, việc thuyên chuyển giữa các 

phòng ban diễn ra nhiều. Vấn đề này nên hạn chế trong thời gian 

đến, nên bố trí sắp xếp công việc cho họ theo chuyên môn được đào 
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tạo khi vào trường. Điều này đảm bảo nguyên tắc chuyên môn hóa 

cao và cũng tạo được tâm lý thoải mái cho người lao động. Vì họ 

được làm đúng công việc họ mong muốn. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN 

QUAN 

3.3.1. Kiến nghị đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Tăng cường hỗ trợ về kinh phí sự nghiệp cho nhà trường. 

- Mở rộng các ngành nghề đào tạo đối với các trường trực 

thuộc Bộ quản lý. 

- Liên kết với các dự án của nước ngoài nhằm tạo điều kiện 

cho cán bộ quản lý và giảng viên có điều kiện học hỏi, thực hành kỹ 

năng của bản thân. 

3.3.2. Kiến nghị đối với trường Cao đẳng Lương thực – 

Thực phẩm 

- Quy hoạch nguồn nhân lực phù hợp với hướng phát triển của 

nhà trường 

- Bố trí, sắp xếp cán bộ viên chức theo năng lực và nguyện 

vọng của người lao động. 

- Tăng cường các động lực thúc đẩy sự đào tạo nguồn nhân 

lực. 

- Hoàn thiện và phổ biến rộng rãi “Quy chế đào tạo” đến từng 

cán bộ viên chức 

- Mở rộng hợp tác với các tổ chức đào tạo nước ngoài. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Xuất phát từ thực trạng hoạt động đào tạo, tầm nhìn, sứ mệnh, 

chiến lược phát triển của nhà trường cùng với những tiêu chuẩn mới 

đối với giảng viên Đại học, Cao đẳng theo quy định của Thủ tướng 

chính phủ, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác đào tạo nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực 

phẩm. Các giải pháp tập trung vào các vấn đề như: Xác định đúng 

nhu cầu theo trình độ, hoàn thiện công tác xác định mục tiêu đào tạo, 

xác định chương trình và phương pháp đào tạo, tăng cường công tác 

đánh giá kết quả đào tạo, Bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý sau 

đào tạo. 

Các giải pháp đưa ra cơ bản có thể định hướng cho công tác 

đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2014 - 2020. Nếu thực hiện tốt các 

giải pháp cơ bản trên, nhà trường sẽ xây dựng được đội ngũ giảng 

viên, cán bộ viên chức có quy mô, cơ cấu ngành nghề hợp lý, có chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 

cho xã hội.  

Tuy nhiên các giải pháp đề ra còn nhiều hạn chế như các giải 

pháp chỉ mới là bước đầu chuẩn bị cho giai đoạn 2014-2016, các giải 

pháp còn mang tính định hướng chưa cụ thể nên khi triển khai áp 

dụng cần thực hiện kế hoạch cụ thể cho từng phòng ban, từng giai 

đoạn thời gian nhỏ hơn. Để đáp ứng tốt hơn chiến lược phát triển đến 

năm 2020 thì trong những giai đoạn tiếp theo nhà trường  cần có 

những chính sách cải tiến, bổ sung phù hợp, tiếp tục hoàn thiện hơn 

công tác đào tạo nguồn nhân lực. 
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Nguồn nhân lực ngày càng được các nhà quản trị thừa nhận là 

năng lực cốt lõi tạo ra sự phát triển bền vững của tổ chức. Đối với 

nhà trường thì nguồn nhân lực thể hiện qua đội ngũ giảng viên, 

chuyên viên và cán bộ quản lý. Đứng trước nhu cầu ngày càng cao 

về đào tạo trong xã hội, cùng với mục tiêu nhiệm vụ mà Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra, việc đào tạo đội ngũ cán bộ 

viên chức là điều vô cùng cần thiết đối với trường cao đẳng Lương 

thực – Thực phẩm hiện nay. 

Trong những năm qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường cao 

đẳng Lương thực – Thực phẩm đã và đang rất quan tâm đến vấn đề 

nâng cao trình độ của nguồn nhân lực. Nhà trường cũng đã có nhiều 

hoạt động nhằm nâng cao trình độ cho người lao động về mọi mặt, 

không chỉ về kiến thức mà còn về các kỹ năng khác. Tuy nhiên trong 

quá trình thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều bất 

cập. Để khắc phục hạn chế này đề tài cũng đã đề xuất một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo của nhà trường. Các giải 

pháp này cũng có hạn chế về mặt thời gian và mang tính định hướng 

trong giai đoạn 2014-2020. Sau giai đoạn này nhà trường cũng cần 

phát triển thêm các giải pháp mới phù hợp, tiếp tục hoàn thiện hơn 

công tác phát triển đội ngũ giảng viên. 

 

 

 

 

 


