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Abstract: Management of postgraduate training is an important task of military institutions with
aim to train the high quality human resources for the military. The article points out the
shortcomings in management of postgraduate training in military institutions and proposes
solutions to improve quality of management of this activity in military academies under the
guidelines of the 12th congress of the Communist Party of Vietnam.
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1. Mở đầu
Đại hội XII của Đảng xác định: “Đổi mới, nâng cao
chất lượng GD-ĐT là một vấn đề tổng hợp đòi hỏi phải
giải quyết đồng bộ hàng loạt vấn đề cơ bản, nhiều khâu,
nhiều mặt của quá trình đào tạo một cách khoa học, trong
đó tổ chức quản lí đào tạo là một mắt khâu ảnh hưởng trực
tiếp đến chất lượng GD-ĐT nói chung, đào tạo sau đại
học (ĐTSĐH) nói riêng” [1; tr 124-128]. Trong điều kiện
đổi mới toàn diện GD-ĐT hiện nay, việc đổi mới toàn
diện công tác tổ chức quản lí đào tạo ĐTSĐH trong các
nhà trường nói chung, học viên nhà trường trong quân đội
nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bài viết đã đưa ra những hạn chế và đề xuất các giải
pháp quản lí đào tạo sau đại học ở các học viện trong
quân đội theo tư tưởng Đại hội XII của Đảng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng tổ chức quản lí đào tạo sau đại học ở
các học viện trong quân đội
Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc và triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị
quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn
diện GD-ĐT, các học viện trong quân đội đã tích cực,
chủ động đổi mới toàn diện công tác tổ chức quản lí giáo
dục và đào tạo và đã thu được những kết quả đáng phấn
khởi, có những đóng góp tích cực trong đào tạo đội ngũ
cán bộ chỉ huy, chính trị, hậu cần, kĩ thuật, quân y, giảng
viên, cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn,
đào tạo nguồn nhân lực bậc cao cho quân đội và quốc
gia. Các học viện trong quân đội đã trở thành cơ sở đào
tạo đại học và sau đại học có uy tín trong hệ thống các
trường đại học của quân đội và quốc gia. Các học viện đã
tích cực, chủ động đổi mới toàn diện công tác tổ chức
quản lí ĐTSĐH, đã thu được những kết quả đáng phấn
khởi, có những đóng góp tích cực trong đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đào tạo đội ngũ cán

bộ các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng và chiến đấu của
quân đội trong thời kì mới.
Tuy nhiên, công tác tổ chức quản lí GD-ĐT của các
học viện trong quân đội còn những hạn chế, bất cập, ảnh
hưởng không nhỏ tới chất lượng GD-ĐT nói chung,
trong đó có chất lượng ĐTSĐH. Đó là:
2.1.1. Mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo sau đại học
ở một số môn học, một số chuyên ngành chưa hòa nhập sâu
vào trình độ chung của quốc gia, chưa theo kịp với sự phát
triển của khoa học, nhất là khoa học chuyên ngành
Mặc dù theo định kì và trong quá trình thực hiện, các
học viện trong quân đội thường xuyên chỉ đạo bổ sung,
hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp
đào tạo sau đại học dân sự, tuy nhiên, mục tiêu, chương
trình, nội dung của cả trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở các
chuyên ngành vẫn có những điểm chưa thực sự hợp lí.
Phương pháp dạy học tuy có sự đổi mới nhưng triển
khai thực hiện chưa đồng bộ, chất lượng giảng dạy vẫn
còn bất cập so với yêu cầu bậc học. Thực tế đào tạo sau
đại học ở các học viện trong quân đội cho thấy: phương
pháp dạy học vẫn nặng về lí thuyết, chưa có tác dụng lớn
trong rèn luyện kĩ xảo, kĩ năng, hoạt động thực tiễn công
tác, phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách, chuẩn bị kĩ
năng nghề nghiệp cho học viên. Có thể nói, việc đổi mới
phương pháp giảng dạy đối với đối tượng học viên dân
sự chưa theo kịp yêu cầu đổi mới chất lượng GD-ĐT
cũng như sự phát triển của các phương tiện kĩ thuật dạy
học hiện đại.
2.1.2. Công tác tổ chức và quản lí đào tạo sau đại học
bộc lộ những hạn chế, bất cập
- Chất lượng “đầu vào” của học viên chưa thật đồng
đều: Nguồn đầu vào của học viên rất đa dạng, cả về bằng
cấp, nghề nghiệp, tuổi đời, kinh nghiệm công tác và tính
chất nghề nghiệp; về cơ bản học viên có bằng cấp đúng
chuyên ngành đào tạo nhưng cũng rất nhiều trường hợp ở
chuyên ngành gần, chuyên ngành khác phải học chuyển
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đổi. Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, tuổi đời của học viên
các lớp khá chênh lệch. Sự chênh lệch về tuổi đời sẽ ảnh
hưởng đến nhận thức, khả năng tư duy, sự linh hoạt trong
giải quyết các nội dung học tập của người học.
- Hệ thống các văn bản pháp quy của các học viện
trong quân đội ban hành và áp dụng còn thiếu, chưa
đồng bộ và đầy đủ: Một số kế hoạch, văn bản, quy định
chưa kịp thời bổ sung, sửa đổi, cập nhật một số nội dung
mới; việc ban hành và tổ chức thực hiện còn chồng chéo,
chưa thống nhất trong các lực lượng quản lí, nhất là sự
phối hợp giữa các khoa với cơ quan, hệ sau đại học về
nội dung, cách thức tổ chức và phương pháp làm việc để
nâng cao chất lượng quản lí.
- Cơ cấu tổ chức, điều hành của các lực lượng tham
gia đào tạo sau đại học còn có những hạn chế: Trong
những năm qua, mặc dù các học viện trong quân đội đã
tích cực điều chỉnh, cải tiến quản lí đào tạo sau đại học
nhưng tính chất hành chính, bao cấp trong đào tạo vẫn
còn khá nặng nề; sự phân cấp, phân nhiệm trong quản lí,
điều hành ở một số khâu chưa chặt chẽ. Công tác quản lí
học viên mới chỉ dừng lại ở việc theo dõi quân số học
tập, chưa chú trọng toàn diện đến các mặt hoạt động khác
của học viên, nhất là chất lượng học, khâu quản lí tư
tưởng, nền nếp, kỉ luật, những vấn đề vướng mắc của học
viên; chưa có biện pháp cương quyết xử lí những học
viên vi phạm quy chế, quy định trong học tập. Các lực
lượng tham gia quản lí chất lượng đào tạo đối với học
viên còn bị động, lúng túng, còn “nương nhẹ” thiếu kiên
quyết, thiếu biện pháp phù hợp trách nhiệm chưa rõ ràng,
nhận thức về quy chế, quy định đào tạo còn đơn giản.
- Hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng
đào tạo sau đại học còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót:
Quá trình đào tạo tập trung chủ yếu vào quản lí chất
lượng đầu ra, chưa thật sự chú trọng đúng mức quản lí
chất lượng theo quá trình thực hiện kế hoạch và nội dung
học tập, nghiên cứu của học viên. Nghĩa là, các chủ thể
quản lí và giảng viên chưa thật sự chú trọng đúng mức
tới lộ trình diễn biến chất lượng cùng với sự kết hợp tổng
thể các yếu tố tham gia cấu thành chất lượng.
2.2. Một số giải pháp đổi mới tổ chức quản lí đào tạo
sau đại học ở các học viện trong quân đội
2.2.1. Đổi mới công tác xây dựng, quản lí và thực hiện
mô hình, mục tiêu đào tạo
Mô hình mục tiêu là yếu tố quan trọng hàng đầu, định
hướng toàn bộ công tác đào tạo, toàn bộ hoạt động dạy,
học, quản lí và lãnh đạo. Việc xác định chương trình, nội
dung phải xuất phát và hướng vào thực hiện mô hình mục
tiêu đào tạo. Quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ GD-ĐT đã
xác định: Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà
khoa học có trình độ cao về lí thuyết và năng lực thực

hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo,
khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới
có ý nghĩa về mặt khoa học, công nghệ và hướng dẫn
nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học
viên nắm vững lí thuyết, có trình độ cao về thực hành, có
khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát
hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên
ngành được đào tạo.
Trên cơ sở mô hình, mục tiêu đã xác định, cần xác
định chuẩn đầu vào đối với các học viện, trong quân đội.
Hạn chế lớn nhất trong thực hiện chuẩn đầu vào là có
không ít cán bộ, sĩ quan được cử về các học viện học tập,
rèn luyện chưa đạt chuẩn. Đây là trách nhiệm của không
chỉ các cơ sở đào tạo. Vấn đề thứ hai đặc biệt quan trọng
là quản lí quá trình thực hiện mô hình mục tiêu. Phải xây
dựng và quản lí được chuẩn đầu ra với những yêu cầu rất
cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và
phương pháp tác phong công tác. Phải xem chất lượng
đào tạo, chất lượng người học có lấp đầy mô hình, mục
tiêu đã xây dựng không? có đáp ứng được yêu cầu của
thực tiễn hoạt động theo cương vị, chức trách được giao
không?... Không quản lí tốt quá trình thực hiện mô hình,
mục tiêu, không phát hiện những vướng mắc, bất cập sẽ
rất khó cho việc quản lí, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện
các khâu khác của quá trình đào tạo.
2.2.2. Tăng cường quản lí và thực hiện nghiêm chương
trình, nội dung đào tạo
Đổi mới việc xây dựng và thực hiện chương trình, nội
dung đào tạo phải theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, cơ
bản, toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu, thiết thực, đáp
ứng đòi hỏi của thực tiễn hiện nay và trong những năm
tới. Phải giải quyết hài hoà mối quan hệ về tỉ lệ, cơ cấu
giữa các khối kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành;
giữa khối kiến thức khoa học quân sự, khoa học kĩ thuật,
khoa học xã hội - nhân văn và chuyên môn; giữa lí thuyết
và thực hành, giữa trang bị kiến thức với phát triển toàn
diện năng lực và phẩm chất người học. Cần thường xuyên
đánh giá sản phẩm đào tạo, nghiên cứu sự phát triển của
thực tiễn để bổ sung các môn học và các nội dung kiến
thức mới một cách kịp thời. Cần tiếp tục nghiên cứu và
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để xây
dựng chương trình khung chuẩn quốc gia trong đào tạo
từng loại nguồn nhân lực, từng loại cán bộ cho quân đội
và bảo đảm sự liên thông của các chương trình đào tạo
cho các đối tượng; kiên quyết khắc phục sự trùng lặp giữa
các cấp học, bậc học, gây lãng phí thời gian, công sức,
tiền của của nhà nước, quân đội và của chính người học.
Cần đổi mới khâu tổ chức thực hiện chương trình, nội
dung đào tạo đã xác định. Đổi mới xây dựng kế hoạch
giảng dạy là khâu đầu tiên, trọng yếu, là trung tâm cốt lõi
của việc quản lí toàn bộ quá trình đào tạo, bảo đảm cho
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quá trình đào tạo diễn ra theo một trật tự logic, khoa học
nhằm đạt mục tiêu đào tạo đề ra. Cần tập trung xây dựng
và thường xuyên hoàn chỉnh kế hoạch khoá học, kế
hoạch năm học, kế hoạch môn học, sơ đồ mạng lưới logic
giữa các bộ môn, thời gian biểu. Ngoài ra, cần chú trọng
xây dựng các kế hoạch riêng về từng mặt công tác, từng
loại hình giảng dạy: Kế hoạch công tác phương pháp, kế
hoạch công tác kiểm tra giảng dạy, kế hoạch thu thập, lấy
số liệu xây dựng luận văn, luận án, kế hoạch bảo vệ luận
văn, luận án...
Trọng tâm trong thực hiện chương trình, nội dung
đào tạo là việc xây dựng lịch giảng dạy. Lịch giảng dạy
là sự tổ chức thực tiễn sinh động hàng ngày của quá trình
đào tạo và là cơ sở để quản lí chặt chẽ quá trình đó. Lịch
giảng dạy chính xác, khoa học là sức mạnh của công tác
kế hoạch, của công tác tổ chức quản lí GD-ĐT. Lịch
giảng dạy cần chú trọng bảo đảm tính logic giữa các môn
học và giữa các bài học trong môn học; tính hợp lí, nhịp
nhàng giữa các hình thức giảng dạy; việc sử dụng, phát
huy tối đa tiềm lực đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất
kĩ thuật và việc tổ chức tự học, tự nghiên cứu cho người
học... Lịch giảng dạy phải là kế hoạch trung tâm của nhà
trường, các kế hoạch hoạt động của các ngành khác phải
xoay quanh kế hoạch giảng dạy, phục vụ cho việc thực
hiện kế hoạch giảng dạy; trên cơ sở kế hoạch giảng dạy,
các cơ quan đơn vị lập kế hoạch công tác của mình. Cần
bỏ thói quen lâu nay là thiếu coi trọng hoặc tuỳ tiện thay
đổi, điều chỉnh lịch giảng dạy, khi thực hiện kế hoạch
giảng dạy, nếu nảy sinh những khó khăn thì từng bộ phận
phải cố gắng tự giải quyết, hết sức hạn chế việc phá vỡ
kế hoạch đã được quyết định.
2.2.3. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, quản
lí đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lí
Các học viện, hiện nay cần khẩn trương chuẩn hoá
đội ngũ nhà giáo; phải coi đây là khâu then chốt để nâng
cao chất lượng GD-ĐT. Ở các học viện quân đội vẫn còn
một số lượng không nhỏ giảng viên chưa qua ĐTSĐH
tham gia giảng dạy đại học; một số khoa chuyên ngành
tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học thấp. Mặt khác,
công tác quy hoạch và xây dựng đội ngũ giảng viên của
các nhà trường chưa hình thành rõ nét các thế hệ, nguồn
kế cận, kế tiếp và giảng viên của nhiều môn học có tuổi
đời quá cao. Vì vậy, xây dựng, quản lí và phát huy vai trò
đội ngũ giảng viên ở các nhà trường hiện nay phải được
coi là một trọng điểm đổi mới công tác quản lí GD-ĐT.
Các học viện cần đổi mới công tác dự báo và quy hoạch
đội ngũ giảng viên theo các chương trình trung hạn, dài
hạn; sắp xếp, bố trí đủ số lượng và đạt chuẩn theo quy
định, có cơ số dự phòng tạo điều kiện cho giảng viên có
cơ hội được học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Cần
“chuẩn hoá” đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí GD-ĐT

trong các học viện quân đội cả về trình độ học vấn, kinh
nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lí, chỉ
huy và việc “chuẩn hoá” đội ngũ giảng viên và cán bộ
quản lí để đạt tới chuẩn chung của quốc gia, của Bộ Quốc
phòng sẽ đảm bảo cho các quyết định quản lí được thực
hiện có kết quả, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đổi mới
công tác tổ chức quản lí ĐTSĐH ở các học viện trong
quân đội hiện nay.
2.2.4. Coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá quá trình
đào tạo
Cần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan và cán bộ
quản lí giáo dục của nhà trường trong kiểm định chất
lượng đào tạo, bảo đảm tính khách quan, trung thực trong
đánh giá và tự đánh giá. Các học viện, phần đông đều đào
tạo theo địa chỉ nhưng không vì thế mà tự bằng lòng với
chất lượng hiện nay; phải luôn bám sát các quan điểm, tư
tưởng chỉ đạo GD-ĐT của Đảng, Nhà nước, thực tiễn
cách mạng, thực tiễn xây dựng, chiến đấu của quân đội,
sự đánh giá, kiểm nghiệm sản phẩm đào tạo để không
ngừng hoàn thiện mô hình mục tiêu, quy trình, chương
trình, nội dung, phương pháp đào tạo. Tiếp tục cải tiến
nội dung và phương pháp kiểm tra, đánh giá, thực hiện
tốt hơn nữa hệ thống các tiêu chí đánh giá kết quả học
tập, nghiên cứu khoa học của người học. Tích cực nghiên
cứu cải tiến các phương pháp kiểm tra giảng dạy, ra đề
thi và tổ chức đánh giá luận văn, luận án chặt chẽ, đúng
quy chế. Đa dạng hóa các hình thức thi, kiểm tra với đề
thi, kiểm tra bao quát được nội dung của cả phần học
hoặc môn học, mang tính tổng hợp, gắn với những vấn
đề thực tiễn nóng bỏng đang diễn ra để vừa đáp ứng yêu
cầu kiểm tra kiến thức cơ bản, vừa đánh giá được khả
năng tư duy độc lập, sáng tạo của người học. Đánh giá
phải toàn diện, xem xét cả quá trình rèn luyện, học tập
của người học.
2.2.5. Thực hiện tốt việc phối kết hợp giữa các lực lượng
có liên quan trong quản lí đào tạo, nhất là giữa cơ quan
cấp trên với các học viện, giữa nhà trường và đơn vị
Để giải quyết tốt mối quan hệ, công tác tổ chức quản
lí ĐTSĐH cần hướng trọng tâm đổi mới việc xây dựng
và hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa nhà trường và
đơn vị trong việc thực hiện chuẩn đầu vào đào tạo cán bộ
và trong đánh giá chuẩn đầu ra của các nhà trường. Thực
hiện tốt phương châm “đào tạo theo địa chỉ”, “đào tạo
theo đơn vị đặt hàng của đơn vị”. Cần nghiên cứu, khảo
sát toàn diện nhu cầu của các đơn vị sử dụng sản phẩm
đào tạo của nhà trường; xây dựng hệ thống các định chế
nhằm thiết lập cơ chế và các quy tắc, kế hoạch phối hợp,
liên kết trao đổi kinh nghiệm quản lí, giảng dạy, nghiên
cứu khoa học của giảng viên và học viên.
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huyện, CBQL các doanh nghiệp, CBQL và GV ở các
cơ sở ĐTN đánh giá là cần thiết và mang tính khả thi
cao. Tuy nhiên, để thực hiện được các biện pháp đó cần
phối hợp hợp lí các biện pháp và có thời gian tác động
lâu dài để từ đó phát huy được những ưu điểm của từng
phương pháp nhằm nâng cao hơn chất lượng và hiệu
quả gắn kết giữa cơ sở đào tạo và CĐN địa phương
trong phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm
trong hiện tại và các giai đoạn tiếp theo.
*Nghiên cứu này được tài trợ bởi Chương trình
Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai
đoạn 2013-2018: Khoa học và Công nghệ phục vụ phát
triển bền vững vùng Tây Bắc, trong đề tài: “Thực trạng
và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc”; Mã số:
KHCN-TB.24X/13-18.
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3. Kết luận
Đổi mới công tác tổ chức quản lí ĐTSĐH là yêu cầu
cấp thiết và ở không ít cơ sở đào tạo là vấn đề bức xúc;
đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, trong đó và
trước hết phải tập trung đổi mới xây dựng, quản lí và thực
hiện mô hình mục tiêu; chương trình, nội dung và
phương pháp đào tạo; công tác xây dựng và phát triển đội
ngũ cán bộ quản lí, giảng viên; công tác kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập của người học và giải quyết hài hoà
mối quan hệ phối kết hợp các lực lượng có liên quan.
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