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Abstract: Managerial staff in politics schools of provinces and municipalities plays an important role
in improving the quality and effectiveness of training managers and fostering their competence.
Based on the analysis of the role of managerial staff in politics schools, the article proposes a
personality model of managerial staff in politics schools of provinces and municipalities to meet the
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có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao; đồng thời,
chịu sự chỉ đạo, quản lí của ban thường vụ tỉnh/thành ủy,
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và
tham mưu cho các cấp này.
Muốn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn
của nhà trường và nhiệm vụ quyền hạn của mình thì đội
ngũ CBQL trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương phải có được hai mặt: phẩm chất và năng lực.
Hai mặt này luôn luôn được thể hiện song song, không
tách rời nhau để cùng thực hiện mục tiêu quản lí. Đây là
hai mặt cơ bản về yêu cầu nhân cách của một người cán
bộ cách mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định
là “vừa hồng vừa chuyên”. Bài viết đưa ra mô hình nhân
cách của CBQL trường chính trị tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương trong bối cảnh hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cán bộ quản lí trường chính trị tỉnh là nhà sư
phạm, nhà khoa học giáo dục - chính trị
Trước hết, CBQL trường chính trị là những nhà sư
phạm. Lao động sư phạm là loại hình lao động đặc biệt.
Đối tượng hoạt động sư phạm của trường chính trị là con
người, là đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương - những
con người nhạy cảm với những tác động của môi trường
bên ngoài theo hướng tích cực và cả tiêu cực. Do vậy, đội
ngũ giảng viên, CBQL trường chính trị phải lựa chọn và
điều chỉnh, định hướng, truyền đạt những tác động xã hội
và tri thức loài người bằng lao động sư phạm của mình
nhằm hình thành người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”
đáp ứng yêu cầu của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, thực
tế cho thấy, việc tác động đến đối tượng đó không phải
lúc nào cũng mang lại hiệu quả như nhau, hiệu quả đó
cũng không tỉ lệ thuận với số lần tác động. Bởi vậy, đội
ngũ giảng viên, CBQL trường chính trị phải có nhiều
phương án để tác động đến đối tượng, không thể “rập
khuôn”, “máy móc” như lao động khác. Bản thân đối
tượng lao động đã quyết định tính đặc thù của lao động

1. Mở đầu
Trong phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển
đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) nói riêng, việc hoạch định
mô hình mục tiêu là yếu tố cốt lõi, là khâu khởi đầu để thực
hiện các bước tiếp theo của quy trình quản lí sự phát triển.
Do vậy, để xây dựng và phát triển một đội ngũ CBQL đáp
ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt
Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội
nhập quốc tế, việc cấp thiết là phải xây dựng được mô hình
có tính công cụ về nhân cách người CBQL.
Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có chức năng tổ chức đào tạo (ĐT), bồi dưỡng (BD)
cán bộ lãnh đạo, quản lí của hệ thống chính trị cấp cơ sở,
cán bộ, công chức ở địa phương về Lí luận chính trị hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và
chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội; kiến thức về pháp luật và quản lí nhà nước và một số
lĩnh vực khác [1]. CBQL các trường này là những người
có chức vụ được cấp trên bổ nhiệm, được phân công lãnh
đạo, chỉ đạo theo lĩnh vực, phạm vi nhất định nhằm thực
hiện có hiệu quả nhiệm vụ ĐT, BD cán bộ; nghiên cứu
khoa học, tổng kết thực tiễn theo chức năng của các nhà
trường và các nhiệm vụ chính trị khác do cấp ủy, chính
quyền địa phương giao. Theo đó, đội ngũ này bao gồm:
Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng được Ban thường
vụ tỉnh/thành ủy ra quyết định bổ nhiệm và chịu sự quản
lí của Ban này; trưởng, phó Khoa, Phòng được hiệu
trưởng ra quyết định bổ nhiệm và chịu sự quản lí của Ban
Giám hiệu. Đây là những người giữ vai trò lãnh đạo, dẫn
dắt, tác động, ra lệnh, kiểm tra đối với cán bộ, giảng viên
và học viên trường chính trị; phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương,
đơn vị sử dụng cán bộ; các ban, sở ngành trong tỉnh; các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường để thực hiện
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sư phạm của người CBQL trường chính trị. Hơn nữa, kết
quả lao động sư phạm cũng có nhiều điểm đặc biệt, đó
chính là “vun trồng” đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất
và năng lực đáp ứng nhu cầu, yêu cầu phát triển quê
hương, đất nước trong giai đoạn mới. Hiệu quả lao động
của người giảng viên, CBQL trường chính trị sống mãi
trong nhân cách của người học nên lao động sư phạm vừa
mang tính tập thể rất sâu, vừa mang dấu ấn cá nhân rất
đậm. Lao động sư phạm đòi hỏi một tinh thần trách
nhiệm cao và sự am hiểu nghề nghiệp nhất định. Tính
nghề nghiệp là một đòi hỏi, đồng thời cũng tạo ra điều
kiện để cho người CBQL trường chính trị tự rèn luyện
mình. Chính vì thế, việc phát triển, nâng cao năng lực đội
ngũ CBQL là một yêu cầu tất yếu khách quan như C.Mác
đã khẳng định: "Bản thân nhà giáo dục cũng phải được
giáo dục". Vì vậy, để làm tròn nhiệm vụ của Đảng, Nhà
nước và nhân dân giao phó, đòi hỏi giảng viên trường
chính trị nói chung và đội ngũ CBQL nói riêng phải
không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để có đủ năng lực tham
gia trực tiếp vào công tác ĐT, BD đội ngũ cán bộ đáp
ứng yêu cầu của sự phát triển trong giai đoạn mới. Với
tư cách là nhà sư phạm, đội ngũ CBQL trường chính trị
phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản, đó là: Có phẩm chất
chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống mẫu
mực; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu thực tiễn
đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác ĐT, BD cán bộ.
CBQL trường chính trị không chỉ truyền giảng kiến
thức cho học viên mà còn giữ vai trò quan trọng trong
việc là “tấm gương”, “hình mẫu” để hình thành phẩm
chất, nhân cách, đạo đức cho người học - người cán bộ
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đội ngũ CBQL
trường chính trị phải là tấm gương tiêu biểu về sự kiên
định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên
định với sự nghiệp đổi mới; tiêu biểu về tinh thần đoàn
kết, nêu gương, kỉ cương, sáng tạo; tiêu biểu về đạo đức,
lối sống; tiêu biểu về trí tuệ, tài năng, tinh thần không
ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng
công tác và phương pháp sư phạm.
Bên cạnh đó, người CBQL trường chính trị còn là nhà
khoa học giáo dục - chính trị. Người CBQL trường chính
trị chính là những người “truyền cảm hứng”, một nhà
khoa học giáo dục - chính trị thực thụ, người truyền đạt
những quan điểm, đường lối, chính sách tưởng như “khô
khan” ấy “thấm” vào người học, trở thành kiến thức,
niềm tin và kĩ năng công tác phục vụ cho việc cải tạo hiện
thực. Với tư cách là nhà khoa học giáo dục - chính trị,
người CBQL trường chính trị phải có khát khao chân lí tìm tòi sự đúng đắn, hợp quy luật của những quan điểm,
đường lối, chủ trương thì mới có thể truyền ngọn lửa khát
khao đó đến với người học, hình thành đội ngũ cán bộ ở

địa phương, đơn vị “biết làm việc”, “biết phụng sự” và
“biết sửa mình, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức” đáp ứng
yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, góp phần
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương,
đất nước. Người CBQL trường chính trị phải có năng lực
trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực
tế, tổng kết thực tiễn. Năng lực nghiên cứu khoa học là
một trong những năng lực rất quan trọng của đội ngũ
CBQL trường chính trị. Đội ngũ CBQL trường chính trị
phải có khả năng tư duy, phát hiện vấn đề; nghiên cứu
làm sáng rõ các chủ trương, nghị quyết, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; năng lực tổng kết những
vấn đề đang nảy sinh từ thực tiễn đòi hỏi phải được lí giải
để vận dụng vào bài giảng, vận dụng vào hoạt động quản
lí nhà trường; phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản lí
của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời, tham
mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thiện, bổ sung thể chế về
công tác ĐT, BD cán bộ và các lĩnh vực khác. Từ đó,
khẳng định vị thế của các trường chính trị không chỉ là
trung tâm ĐT, BD cán bộ mà còn là trung tâm nghiên
cứu lí luận, tổng kết thực tiễn của địa phương.
Với tư cách là nhà sư phạm, nhà khoa học giáo dục chính trị, đòi hỏi CBQL trường chính trị phải đáp ứng
những yêu cầu cơ bản: 1) Có phẩm chất chính trị và đạo
đức nghề nghiệp tốt, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất,
danh dự, uy tín của nhà giáo; 2) Có ý chí vượt khó để
hoàn thành nhiệm vụ được giao; 3) Nắm vững mục tiêu,
yêu cầu, nội dung, phương pháp giảng dạy trong chương
trình ĐT, BD; 4) Có khả năng tổ chức, thực hiện hiệu quả
phương pháp dạy học và giáo dục tích cực; 5) Am hiểu
về lí luận, nghiệp vụ và quản lí giáo dục; 6) Đạt trình độ
chuẩn theo quy định; 7) Có ý thức, tinh thần cầu thị là
tấm gương tự học, sáng tạo trong nghiên cứu và quản lí;
8) Có ý thức quyết tâm xây dựng nhà trường vững mạnh;
9) Có khả năng sử dụng được một ngoại ngữ và ứng dụng
công nghệ thông tin trong công việc và quản lí.
2.2. Cán bộ quản lí trường chính trị tỉnh là nhà lãnh đạo, quản lí
CBQL trường chính trị phải là nhà lãnh đạo, người
có năng lực định hướng và thông qua ảnh hưởng của
mình để tập hợp, dẫn dắt cán bộ, giảng viên và học viên
tạo ra sự thay đổi tích cực vì sự phát triển của nhà trường.
Với vai trò là nhà lãnh đạo, đội ngũ CBQL trường chính
trị cần phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau đây:
- Có năng lực phân tích và dự báo: Khả năng phân
tích và dự báo là một yêu cầu bắt buộc đối với người
CBQL trường chính trị, có vai trò hết sức quan trọng và
cần thiết trong quá trình lãnh đạo, quản lí các hoạt động
của nhà trường. Yêu cầu của khả năng dự báo là cần phải
đảm bảo các yếu tố: đúng lúc, chính xác, chắc chắn, dễ
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hiểu và khả thi. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà
trường, CBQL trường chính trị có nhiệm vụ nghiên cứu,
tổng kết thực tiễn, đưa ra các kết quả phân tích và dự báo,
từ đó đề ra các quyết định mang tính chiến lược về sự phát
triển của nhà trường trong tương lai. Do đó, về nguyên tắc,
yêu cầu đặt ra đối với người CBQL trường chính trị là phải
có trình độ chuyên sâu, năng lực thực sự trong nghiên cứu,
tổng kết thực tiễn, có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực
công tác và khả năng hiểu biết rộng, đủ tầm mới có thể
phân tích và dự báo đúng, trúng các vấn đề.
- Có tầm nhìn chiến lược: CBQL trường chính trị
phải có khả năng nhận biết, nhìn thấy rõ hơn, sâu sắc và
toàn diện hơn quy luật vận động, xu thế của thời đại và
nhu cầu của công tác ĐT, BD cán bộ. Từ đó, biết đề ra
được mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển
nhà trường. Biết tập trung nguồn lực giải quyết những
vấn đề trước mắt và lâu dài của nhà trường. CBQL có
tầm nhìn chiến lược sẽ tạo sức mạnh nội sinh, tạo thêm
sự quyết đoán trong thực hiện các quyết sách. Tầm nhìn
chiến lược của CBQL được hình thành trên cơ sở có khả
năng phân tích, dự báo tốt.
- Có năng lực thiết kế và định hướng triển khai: CBQL
trường chính trị phải có kĩ năng xác định được các mục
tiêu ưu tiên; kĩ năng thiết kế và triển khai các chương trình
hành động nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển
nhà trường; kĩ năng hướng mọi hoạt động của nhà trường
vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của
học viên, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ giảng
viên, động viên, khích lệ mọi thành viên trong nhà trường
tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng môi trường
“kỉ cương, thân thiện, giàu tính Đảng”.
- Có năng lực quyết đoán và có bản lĩnh đổi mới:
CBQL trường chính trị phải có khả năng ra quyết định
đúng đắn, kịp thời, không do dự, không đùn đẩy, thoái
thác trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm về các quyết định
nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác
ĐT, BD của nhà trường. Sự quyết đoán của CBQL
trường chính trị phải dựa trên cơ sở nắm vững cơ sở khoa
học của vấn đề, nắm vững phương pháp luận trong giải
quyết vấn đề, tính quyết đoán tăng thêm hiệu lực, hiệu
quả quản lí, tạo được niềm tin cho người thực hiện, bảo
đảm sự thống nhất, nhất quán trong việc ra quyết định
lãnh đạo, chỉ đạo. Nó là sản phẩm của tính kiên quyết,
tính chủ động, tư duy sáng tạo, sự thận trọng và niềm tin
khoa học. Tính quyết đoán khác hẳn với bệnh hách dịch,
cửa quyền, quan liêu, mệnh lệnh, liều lĩnh và phiêu lưu.
Tính quyết đoán và bản lĩnh đổi mới thể hiện trước hết ở
khả năng phán đoán chính xác tình hình, đưa ra được
quyết định chỉ đạo ngay lập tức, chính xác trong những
tình huống bất ngờ mà không đòi hỏi thời gian chờ đợi
để phân tích dữ kiện hoặc chưa có đủ dữ kiện cần thiết

để phân tích. Quyết định này có được do sự nhạy cảm
của trực giác, khả năng phán đoán, phân tích, tổng hợp
nhanh nhạy trên cơ sở tri thức phong phú đã được tích
lũy. Bên cạnh đó, người CBQL trường chính trị cần phải
có kĩ năng khơi dậy và nuôi dưỡng động lực, gây ảnh
hưởng; lãnh đạo, quản lí sự thay đổi; quản lí xung đột,
tạo sự hợp tác và đồng thuận thực hiện sự nghiệp đổi mới
công tác ĐT, BD; định hướng giá trị, xây dựng văn hóa
nhà trường.
- Có năng lực lập kế hoạch hoạt động: Lãnh đạo là
người xây dựng tầm nhìn chiến lược cho tổ chức, đồng
thời cũng phải quản lí và lập kế hoạch cho các mục tiêu
mà tổ chức cần đạt tới. Theo đó, có khả năng quản lí và
lập kế hoạch thì nhà lãnh đạo mới có thể duy trì, phát
triển và thay đổi được tầm nhìn chiến lược khi cần thiết.
Bởi vậy, để hướng tới mục tiêu của nhà trường, đội ngũ
CBQL trường chính trị phải có kĩ năng tổ chức xây dựng,
quản lí kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; xây
dựng kế hoạch triển khai các chương trình hành động của
nhà trường.
- Có năng lực tổng kết các hoạt động thực tiễn: Trước
yêu cầu khách quan xây dựng trường chính trị không chỉ là
trung tâm ĐT, BD cán bộ có chất lượng mà còn là trung tâm
nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở các địa phương,
đòi hỏi đội ngũ CBQL phải có tố chất, năng lực tổng kết
thực tiễn. Có năng lực này sẽ góp phần hoàn thiện, bổ sung
các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác
ĐT, BD cán bộ... Đồng thời, chính thông qua tổng kết thực
tiễn, đội ngũ CBQL tích lũy kinh nghiệm, bổ sung kiến thức,
phát triển năng lực lãnh đạo - quản lí đáp ứng yêu cầu phát
triển nhà trường trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, đội ngũ CBQL trường chính trị phải
thực sự là một nhà quản lí. Quản lí là nghệ thuật hoàn
thành công việc thông qua người khác; là quá trình lập
kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các
thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực sẵn có
để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Như vậy, chức
năng cơ bản của quản lí là: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh
đạo, chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra, tổng kết các hoạt
động. Theo đó, đội ngũ CBQL trường chính trị phải có
những tố chất quản lí, kiến thức về khoa học quản lí, nghệ
thuật trong quản lí để thực hành trong hoạt động: quản lí
mục tiêu ĐT, BD; quản lí các khâu trong quá trình ĐT,
BD; quản lí khoa học, tổng kết thực tiễn; quản lí nhân sự;
quản lí cơ sở vật chất và xây dựng môi trường giáo dục
giàu tính Đảng. Cụ thể: 1) Năng lực tổ chức bộ máy và
phát triển đội ngũ; 2) Năng lực quản lí hoạt động ĐT,
BD; 3) Năng lực quản lí tài chính và tài sản nhà trường;
4) Năng lực xây dựng môi trường giáo dục kỉ cương, thân
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thiện, giàu tính Đảng; 5) Năng lực quản lí hành chính; 6)
Năng lực công tác thi đua, khen thưởng; 7) Năng lực xây
dựng hệ thống thông tin trong quản lí; 8) Năng lực kiểm
tra, đánh giá..
2.3. Cán bộ quản lí trường chính trị là nhà hoạt động xã
hội - thực tiễn
Thông qua những hoạt động của người CBQL trường
chính trị sẽ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy sự
năng động, sáng tạo của họ trong thực tiễn, góp phần tích
cực vào sự phát triển của địa phương đơn vị. Người CBQL
trường chính trị phải tạo được sự đồng thuận cao trong nhận
thức của các cấp, các ngành, các địa phương về vị trí, ý
nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng
ĐT, BD cán bộ; nâng cao trách nhiệm phối hợp của cấp ủy,
chính quyền địa phương, đơn vị đối với sự nghiệp ĐT, BD
cán bộ; huy động sự tham gia giám sát, phản biện xã hội đối
với công tác ĐT, BD cán bộ. Bởi vậy, người CBQL trường
chính trị cần phải:
- Hiểu biết tình hình KT-XH: Hiểu biết tình hình thế
giới, khu vực, trong nước, tình hình địa phương, đơn vị;
có khả năng phân tích, đánh giá về xu hướng, các vấn đề
hiện tại của môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị,
an ninh quốc phòng,... tác động đến công tác ĐT, BD và
sự phát triển của nhà trường.
- Có khả năng hoạt động xã hội: kĩ năng thiết lập
mối quan hệ gắn bó, đồng thuận với các cơ quan, ban
ngành liên quan như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các ban, sở,
ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và các cá
nhân nhằm tạo các nguồn lực hỗ trợ phát triển nhà
trường; có khả năng tổ chức các hoạt động chính trị - xã
hội; chủ động tham gia và khuyến khích các thành viên
trong nhà trường tích cực tham gia các hoạt động chính
trị - xã hội, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị.
- Phối hợp giữa nhà trường và xã hội trong công tác
ĐT, BD: Có kĩ năng xây dựng và phát triển quan hệ
phối hợp giữa nhà trường với cấp ủy chính quyền địa
phương trong ĐT, BD và sử dụng cán bộ theo yêu cầu;
trong nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn nâng cao
chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường;
có kĩ năng xây dựng và phát triển quan hệ phối hợp giữa
nhà trường với doanh nghiệp và tổ chức xã hội nhằm
huy động nguồn lực cho công tác ĐT, BD và xây dựng
nhà trường.
- Khả năng hoạt động thực tiễn: Có kĩ năng trực tiếp
hoặc gián tiếp góp phần tham gia luận giải, xử lí những
vấn đề mới, phức tạp, những tình huống nảy sinh trong
thực tế ở địa phương, đơn vị; góp phần tổng kết thực tiễn,
khái quát hóa những mô hình, điển hình tiên tiến thành lí

luận, từ đó đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các
cấp bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách.
3. Kết luận
Trên cơ sở nghiên cứu mô hình nhân cách người
CBQL trường chính trị trước bối cảnh đổi mới giáo dục
và yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng ĐT, BD cán bộ
cho phép rút ra kết luận về khung năng lực của người
CBQL trường chính trị gồm: 1) Năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ sư phạm: am hiểu sâu sắc về chương trình ĐT,
BD; trình độ chuyên môn; nghiệp vụ sư phạm; tự học và
sáng tạo; năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ
thông tin...; 2) Năng lực lãnh đạo: Phân tích và dự báo;
tầm nhìn chiến lược; thiết kế và định hướng triển khai;
quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới; có năng lực lập kế hoạch
hoạt động; có năng lực tổng kết các hoạt động thực tiễn...;
3) Năng lực quản lí: tổ chức bộ máy và phát triển đội
ngũ; quản lí hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; quản lí tài
chính và tài sản nhà trường; xây dựng môi trường giáo
dục kỉ cương, thân thiện, giàu tính Đảng; quản lí hành
chính; công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng hệ thống
thông tin trong quản lí; kiểm tra, đánh giá chất lượng đào
tạo, bồi dưỡng..; 4) Năng lực hoạt động xã hội: hoạt động
xã hội; xây dựng và phát triển quan hệ phối hợp giữa nhà
trường với cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng và
phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp và tổ chức xã
hội nhằm huy động nguồn lực cho công tác ĐT, BD và
sự phát triển của nhà trường.
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