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TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
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Abstract: To meet the requirements of political education for students in current period, the paper
proposes some solutions for management of political education for students in the Faculty of
Education, Vinh University. The solutions cover comprehensively, namely from strengthening the
leadership of the Party committees and authorities; Planning of political education for students;
organizing activities for political education for students in a scientific way; to regular organizing
evaluation of the management of political education for students.
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1. Mở đầu
Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng (GDCTTT) cho sinh viên (SV) ở các trường đại học
nói chung, ở Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh nói
riêng đã được quan tâm và đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên,
trước tình hình mới, công tác GDCTTT cho SV cần phải
có những giải pháp phù hợp để đáp ứng được yêu cầu đào
tạo và phát triển toàn diện SV trong giai đoạn hiện nay.
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, bài viết
này đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí
(QL) công tác GDCTTT, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục (GD) toàn diện cho SV Khoa Giáo dục, Trường
Đại học Vinh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,
Chính quyền, các đoàn thể trong quản lí công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên
2.1.1. Mục tiêu của giải pháp
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính
quyền và tổ chức đoàn thể trong Nhà trường đối với QL
công tác GDCTTT cho SV.
2.1.2. Nội dung giải pháp
Các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch,
chương trình hành động cụ thể đào tạo, bồi dưỡng SV.
Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, QL việc quán triệt tư tưởng
cho SV, xác lập hệ tư tưởng, niềm tin, định hướng giá trị,
xây dựng thế giới quan khoa học, lí tưởng cộng sản cho
SV. Cụ thể:
- Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên
(CTCT-HSSV) là đầu mối có chức năng tham mưu cho
Hiệu trưởng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế
hoạch, cũng như tổng hợp kết quả và giám sát việc thực
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hiện kế hoạch (theo điều 16, quy định về công tác giáo
dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh,
SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐBGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo). Các phòng, ban chức năng, các khoa, viện, các
bộ môn phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội SV và các
tập thể, đơn vị khác của Trường thực hiện quy định này.
Điều này thể hiện vai trò rất lớn của Phòng CTCT-HSSV
trong quá trình GDCTTT cho SV. Để nâng cao hiệu quả
QL công tác GDCTTT cho SV đòi hỏi cán bộ Phòng
CTCT-HSSV, trợ lí QL SV khoa Giáo dục thực hiện
đúng chức năng nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.
Đó là: + Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư
nguyện vọng của SV, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám
hiệu về các chủ trương, kế hoạch tiến hành công tác chính
trị, tư tưởng trong SV phù hợp theo mục tiêu đào tạo của
Trường, chuẩn đầu ra của ngành và sự chỉ đạo của Bộ
GD-ĐT; + Phối hợp với Viện Khoa học Xã hội và Nhân
văn, các phòng, ban và các khoa, viện tổ chức học tập
Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật
của Nhà nước, các quy định của Bộ và của Trường cho
SV. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, SV có
hiệu quả vào đầu năm học và tổ chức tốt các hoạt động
kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm; + Phối hợp với Đoàn
Thanh niên, Hội SV của Trường xây dựng nếp sống văn
hóa, đạo đức, lối sống cho học sinh, SV, tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động
xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo và
các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác; + Chỉ đạo,
hướng dẫn trợ lí QL SV thực hiện đúng “Quy chế đánh
giá điểm rèn luyện”. Đây là một trong những tiêu chí cơ
bản của QL công tác GDCTTT cho SV. Với quy chế này,
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SV hiểu rõ được những quy định liên quan đến quyền lợi,
nghĩa vụ của bản thân. Từ đó, SV sẽ tự giác tu dưỡng,
rèn luyện bản thân, ý thức được vai trò, trách nhiệm trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà trường, ý thức rõ hơn
về ngành nghề mà mình lựa chọn.
- Công đoàn Trường, công đoàn bộ phận Khoa Giáo
dục căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để góp phần nâng
cao hiệu quả QL công tác GDCTTT cho SV Khoa Giáo
dục nói riêng và SV Trường Đại học Vinh nói chung.
Công đoàn Trường, Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục
cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: + Đẩy mạnh các hoạt
động nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất
của cán bộ, viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, nhất là các hoạt động nhằm xây dựng niềm tin chính
trị cho SV; + Đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ
cương - Tình thương - Trách nhiệm”, để mỗi thầy giáo,
cô giáo là tấm gương sáng cho SV noi theo. Cán bộ,
giảng viên của Trường phải thể hiện trách nhiệm, lương
tâm của mình, luôn gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện
vọng của SV, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc mà SV gặp phải trong quá trình học tập và rèn luyện;
+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày
lễ lớn trong năm. Đây là cơ hội thuận lợi để đưa nội dung
QL công tác GDCTTT nhằm nâng cao nhận thức cho
toàn thể cán bộ, giảng viên và SV của Trường.
- Đoàn Thanh niên, Hội SV có nhiệm vụ GDCTTT, ý
thức đạo đức, pháp luật, giúp SV phát triển một cách toàn
diện, trở thành lớp đoàn viên, hội viên có đủ phẩm chất và
năng lực đảm nhiệm sứ mệnh xây dựng xã hội tương lai. Để
nâng cao hiệu quả QL công tác GDCTTT cho SV thì Đoàn
Thanh niên, Hội SV Trường Đại học Vinh nói chung và
Liên chi đoàn, Liên chi hội khoa Giáo dục nói riêng cần làm
tốt các nhiệm vụ sau: + Xây dựng và triển khai thực hiện tốt
các kế hoạch, chương trình hành động để giáo duc và rèn
luyện đoàn viên, hội viên. Đối với đoàn viên, hội viên của
Khoa Giáo dục phải chú trọng tổ chức các hoạt động, các
chương trình rèn luyện hướng tới đối tượng đào tạo là giáo
viên bậc mầm non, bậc tiểu học và cử nhân làm công tác
QL giáo dục. Đoàn và Hội cần bám sát nhiệm vụ của giáo
dục bậc mầm non, bậc tiểu học trong từng năm học theo Chỉ
thị của Bộ GD-ĐT từ đó đề ra các chủ đề phù hợp trên tất
cả các lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, địa lí, môi trường giao
tiếp... hướng tới một chương trình giáo dục rèn luyện toàn
diện cho đoàn viên, hội viên; + Ngoài ra, Đoàn, Hội cũng
cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt
động về nguồn, giáo dục truyền thông nhân kỉ niệm các
ngày lễ lớn; các hoạt động để bảo tồn và phát huy văn hóa
của địa phương, dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa
văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện trong đoàn viên, hội
viên nhằm phát triển và nâng cao nhận thức, trách nhiệm

của SV đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì
cuộc sống cộng đồng, hoàn thiện nhân cách của SV.
2.1.3. Cách thức thực hiện giải pháp
Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên có các
buổi sinh hoạt chính trị để nhận xét, đánh giá QL công
tác GDCTTT cho SV. Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể của
các lực lượng đó trong việc GDCTTT cho SV của trường
trong thời gian tới. Cần có chương trình hành động cụ
thể, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng SV để QL giáo dục đạo
đức, lối sống cho SV. Quán triệt tư tưởng cho SV, định
hướng và xác lập các giá trị cuộc sống, hình thành thế
giới quan chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
niềm tin chính trị, xây dựng thế giới quan khoa học, lí
tưởng cộng sản cho SV.
2.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp
Để đạt được mục tiêu đề ra, trước hết các cấp ủy
Đảng, chính quyền và đoàn thể phải nắm chắc tình hình
chính trị tư tưởng của SV, từ đó thực hiện chức trách,
nhiệm vụ của mình, đảm bảo sự phân công, phối hợp hợp
lí, rạch ròi, tránh chồng chéo. Công tác GDCTTT cần có
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Vinh
từ việc nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn
cho cán bộ, giảng viên, đến việc xây dựng các quy chế,
quy định, trong đó yêu cầu rõ mọi đảng viên có trách
nhiệm làm QL công tác GDCTTT. Đảng ủy Trường cần
thực hiện thường xuyên cơ chế cấp ủy tiếp xúc đối thoại
với cán bộ, giảng viên và SV, có biện pháp khắc phục kịp
thời những lệch lạc về nhận thức chính trị tư tưởng. Ban
giám hiệu cần thường xuyên chỉ đạo, triển khai, giám sát
và đánh giá rút kinh nghiệm QL công tác GDCTTT, công
tác thi đua khen thưởng. Công tác này có thể thực hiện
trong mỗi học kì hay mỗi năm học thông qua tổ chức hội
nghị sơ, tổng kết về hoạt động GDCTTT để qua đó rút
kinh nghiệm, điều chỉnh QL công tác GDCTTT nhằm
nâng cao hiệu quả của công tác này trong năm học tới.
Đồng thời cần đề xuất những gương mặt điển hình tiên
tiến trong QL công tác GDCTTT nhằm nêu gương, khích
lệ, động viên họ để cho cá nhân khác noi theo cùng nhau
góp sức nhằm nâng cao hiệu quả QL công tác GDCTTT.
Ban Giám hiệu cần trang bị cơ sở vật chất, kĩ thuật,
hỗ trợ kinh phí để QL công tác GDCTTT của Trường có
hiệu quả; tạo điều kiện cho giảng viên thực hiện tốt các
phương pháp dạy học hiện đại, hiệu quả nâng cao chất
lượng dạy học các bộ môn Lí luận chính trị nói riêng và
tất cả các môn học trong Trường nói chung; hỗ trợ các
hoạt động ngoại khóa, các phong trào của Đoàn Thanh
niên, Hội SV.
Như vậy, để nâng cao hiệu quả QL công tác
GDCTTT cho SV đòi hỏi các tổ chức, đơn vị, đoàn thể
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Các tổ chức Đảng, chính quyền cần phải có kế hoạch
để chỉ đạo các bộ phận chức năng làm tốt nhiệm vụ của
mình, trên cơ sở kế hoạch của Khoa và nhà trường, các
tổ chức cá nhân cùng xây dựng kế hoạch cho mình.
2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp
Để đạt được mục tiêu đề ra, các tổ chức, bộ phận cá
nhân phải nắm chắc tình hình đặc điểm của mình, từ đó
xây dựng kế hoạch hoạt động có tính khả thi, nghiêm chỉnh
thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức các hoạt động giáo
dục đa dạng, linh hoạt, gắn với đặc điểm lứa tuổi nhằm thu
hút SV tham gia một cách tích cực và hào hứng theo khả
năng của mình. Tính đa dạng của các hoạt động giáo dục
bao hàm cả về nội dung giáo dục lẫn hình thức hoạt động.
Nội dung giáo dục của hoạt động phải phản ánh nhiều
lĩnh vực khác nhau của đời sống KT-XH hiện nay. Đồng
thời, nội dung đó cần đáp ứng nhu cầu mong muốn nâng
cao hiểu biết của SV trước những thách thức của cuộc
sống. Hình thức hoạt động là yếu tố tạo nên sự thành
công trong công tác tổ chức hoạt động cho SV. Lựa chọn
các hình thức hoạt động phải đảm bảo có thể đáp ứng nhu
cầu, hứng thú và khả năng của. Nếu là hình thức khiên
cưỡng, bị áp đặt thì hiệu quả giáo dục sẽ không cao,
không mang lại hứng thú cho SV, ngược lại sẽ tạo nên
tâm lý thụ động khi bắt buộc phải tham gia vào hoạt động
của tập thể. Các hoạt động giáo dục chỉ mang lại hiệu quả
khi nó được SV tiếp nhận một cách hào hứng, sáng tạo,
sôi nổi tham gia với tư cách là chủ thể của hoạt động. Đó
là bởi vì các hoạt động này đã đáp ứng đặc điểm lứa tuổi,
phản ánh được suy nghĩ, tình cảm, khả năng của SV, tạo
nên hứng thú và mong muốn được tham gia hoạt động.
2.3. Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên
một cách khoa học
2.3.1. Mục tiêu của giải pháp: Nhằm tổ chức QL công
tác GDCTTT cho SV khoa học, phù hợp với tình hình
thực tiễn.
2.3.2. Nội dung giải pháp
Xác định và phân loại các hoạt động cần thiết để thực
hiện mục tiêu, phân tích công việc, giúp Đảng ủy, Ban
Giám hiệu, các đơn vị phân chia các hoạt động thành các
nhiệm vụ, việc làm, các phần việc cho đến các thao tác
một cách có hệ thống, hợp lí để thực hiện phần công việc
của đơn vị và cá nhân một cách có hiệu quả. Nhóm các
hoạt động lại theo nhân lực và cơ sở vật chất hiện có một
cách tối ưu theo hoàn cảnh để hình thành cơ cấu tổ chức.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị phân chia
công việc cho các cá nhân, bộ phận. Phân nhiệm và phân
quyền rành mạch cho các bộ phận, xây dựng các quy chế
hoạt động, các tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng; xác định
vai trò trách nhiệm của từng cá nhân bộ phận trong mỗi
hoạt động. Ràng buộc các bộ phận theo chiều dọc và

phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình đồng
thời phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong các
hoạt động tạo sức mạnh tổng hợp trong giáo dục SV. Phát
huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng
vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong Trường là biện
pháp quan trọng nâng cao hiệu quả trong giáo dục tư
tưởng, chính trị cho SV Trường Đại học Vinh nói chung
và Khoa Giáo dục nói riêng.
2.2. Kế hoạch hóa giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên
2.2.1. Mục tiêu của giải pháp: Xây dựng được kế hoạch
về QL công tác GDCTTT cho SV một cách cụ thể theo
từng học kì và năm học.
2.2.2. Nội dung giải pháp
Trên cơ sở kế hoạch tổng thể về giáo dục toàn diện
của Nhà trường, kế hoạch phát triển Nhà trường, kế
hoạch hoá các mặt hoạt động QL GDCTTT cho SV. Nội
dung của kế hoạch phải xác định được tầm quan trọng
của QL công tác GDCTTT, các giải pháp, hình thức giáo
dục, các lực lượng tham gia. Định rõ thời gian thực hiện
công việc, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân
theo chức năng tham gia GDCTTT cho SV theo thời gian
cụ thể trong năm học. Bên cạnh đó, Khoa Giáo dục cũng
như Nhà trường phải nắm bắt được đặc điểm tình hình
của khoa, những nhân tố thuận lợi và khó khăn tác động
đến QL công tác GDCTTT cho SV. Đặc biệt, chú trọng
đến chất lượng, hiệu quả QL công tác giáo dục cho SV
của khoa những năm học trước đây.
2.2.3. Cách thức thực hiện giải pháp
Để chuẩn bị cho năm học mới, Ban chủ nhiệm Khoa
Giáo dục phải xây dựng kế hoạch QL GDCTTT cho SV
của Khoa dựa trên kế hoạch mà Ban Giám hiệu nhà trường
đã xây dựng và ban hành cho toàn trường, đảm bảo tính
thống nhất giữa mục tiêu giáo dục toàn diện trong Khoa và
nhà trường, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động đa dạng,
thiết thực, phù hợp với hoạt động, tâm lí của SV để có hiệu
quả giáo dục cao. Khoa xây dựng kế hoạch, chương trình,
chỉ đạo thực hiện chương trình, tổ chức các hoạt động theo
quy mô lớn và phối hợp các lực lượng trong nhà trường để
GDCTTT cho SV. Xây dựng kế hoạch phải đưa vào mục
tiêu, nhiệm vụ năm học, điều kiện khách quan, chủ quan,
tiến hành lập kế hoạch tổng thể, lấy ý kiến đóng góp của các
tổ chức liên quan, đặc biệt cần chú trọng các nội dung đặc
thù theo từng ngành của SV Khoa Giáo dục, phải có các
hoạt động chủ điểm trong năm, kỉ niệm các ngày lễ lớn phải
dựa trên các điều kiện vật chất và khả năng thực hiện được
của SV và các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức QL công
tác GDCTTT cho SV. Việc kế hoạch hoá cho từng học kì,
tháng, tuần, từng đợt thi đua đóng vai trò quan trọng, quyết
định thành công của công tác QL. Kế hoạch càng cụ thể, chi
tiết càng thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.
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chiều ngang trong mối quan hệ về trách nhiệm, quyền
hạn và thông tin. Thiết lập mối quan hệ phối hợp giữa
các bộ phận để thực hiện nhiệm vụ chung trong kế hoạch
hoạt động từng chủ điểm.
2.3.3. Cách thức thực hiện giải pháp
Tổ chức sắp xếp nhân sự khoa học là phân tích công
việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá
nhân và quy định mối quan hệ phối hợp, ràng buộc giữa
các bộ phận, cá nhân để thực hiện công việc. Tuyển dụng,
bổ nhiệm nhân sự phục vụ hoạt động GDCTTT cho SV
đủ số lượng, đúng chuyên môn, đúng sở trường. Tập
huấn, bồi dưỡng nâng cao kĩ năng QL, kĩ năng GDCTTT
cho SV cho các cán bộ QL giáo dục, chuyên viên như: kĩ
năng lập kế hoạch; kĩ năng tổ chức hội nghị, hội thảo; kĩ
năng xây dựng chương trình giảng dạy; kĩ năng tư vấn hướng nghiệp; kĩ năng tổ chức các hoạt động ngoài giờ
lên lớp; kĩ năng xây dựng tập thể lớp học vững mạnh, kĩ
năng giáo dục SV cá biệt. Xây dựng các tiêu chí đánh giá
cụ thể, rõ ràng như: Tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn, cán
bộ Hội giỏi; tiêu chí đánh giá SV giỏi...
2.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp
Lãnh đạo Khoa Giáo dục phải có chiến lược, hoạch
định, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên
và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân sự thông qua tổ chức
nhằm thực hiện có hiệu quả việc GDCTTT cho SV. Khi
xây dựng cơ cấu tổ chức, giữa nhiệm vụ, trách nhiệm,
quyền hạn và lợi ích của từng bộ phận hoặc cá nhân phải
cụ thể và cân xứng. Tránh tình trạng chỉ thấy nhiệm vụ,
trách nhiệm mà không chú ý đến quyền hạn và lợi ích
của các bộ phận và cá nhân trong tổ chức.
2.4. Chỉ đạo giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên
khoa học, kịp thời
2.4.1. Mục tiêu của giải pháp: Chỉ đạo các lực lượng GD
thực hiện QL công tác GDCTTT cho SV khoa học, phù
hợp, kịp thời với tình hình thực tiễn.
2.4.2. Nội dung giải pháp
Nội dung chỉ đạo QL công tác GDCTTT gồm nhiều
hoạt động như: - Giám sát chặt chẽ các hoạt động của quá
trình GDCTTT cho SV; - Thu thập thông tin chính xác,
phân tích tình hình, đưa ra quyết định đúng đắn; - Phân
tích nhanh chóng những vấn đề thực tiễn, điều chỉnh sửa
chữa kịp thời những điểm chưa hợp lí trong kế hoạch,
trong phương pháp thực hiện kế hoạch để hoạt động
GDCTTT đạt hiệu quả tối ưu.
2.4.3. Cách thức thực hiện giải pháp
Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu
nhà trường trong tổ chức các hoạt động GDCTTT cho SV
như: sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề về
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GDCTTT, tư vấn tâm lí, tư vấn hướng nghiệp và giáo dục
các kĩ năng sống cho SV... Đó là: - Củng cố, xây dựng và
phát huy vai trò của đội ngũ chuyên viên, cán bộ QL và
giảng viên trong xây dựng tập thể lớp học, tập trung cho
công tác giáo dục SV cá biệt; - Tăng cường sự chỉ đạo, tạo
điều kiện về kinh phí và thời gian cho hoạt động của Liên
chi đoàn, Liên chi hội: chỉ đạo việc xây dựng chương trình
sinh hoạt chi đoàn, chi hội, phong trào văn nghệ, thể dục
thể thao, tham quan, cắm trại, tổ chức các câu lạc bộ, đội,
nhóm... với nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm thu
hút tất cả SV tham gia, qua đó nâng cao ý thức và rèn luyện
hành vi, thói quen cho SV; - Phối hợp chặt chẽ với phụ
huynh SV trong giáo dục và QL SV bằng nhiều hình thức:
phổ biến mục tiêu giáo dục của nhà trường đến phụ huynh
SV, liên lạc phụ huynh SV qua điện thoại, qua chuyển phát
nhanh, phát triển và thường xuyên cập nhật thông tin mới
trên website của Khoa để phụ huynh SV dễ truy cập và
biết đầy đủ thông tin về học tập và sinh hoạt tại trường của
SV; trao đổi với phụ huynh SV về các phương pháp giáo
dục và rèn luyện SV tại gia đình...; - Phát huy vai trò tự
quản của tập thể SV thông qua các chi đoàn, chi hội, biến
quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục coi đó là một
yếu tố nội tại trong quá trình GDCTTT và hình thành nhân
cách SV. Hướng dẫn Ban Chấp hành chi đoàn, chi hội điều
hành các buổi sinh hoạt. Phát huy sự chủ động, tích cực,
sáng tạo của SV qua tự đánh giá, tự nhận xét về bản thân
và góp ý kiến xây dựng tập thể; - Chủ động phối hợp với
các lực lượng liên quan trong công tác HSSV cả trong và
ngoài nhà trường như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, chính
quyền các cấp ở địa phương, gia đình... cùng góp tay vào
việc giáo dục lối sống, uốn nắn tư tưởng cho SV. Phối hợp
chặt chẽ giữa Khoa - Trường, gia đình và xã hội để quán
triệt SV thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế.
2.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp
Ban Chủ nhiệm, cán bộ QL và giảng viên trong Khoa
Giáo dục cần có nhận thức đúng về vai trò trách nhiệm trong
việc GDCTTT cho SV và ý nghĩa của hoạt động GDCTTT
cho SV trong quá trình hình thành nhân cách người cán bộ
trong tương lai. Mỗi cán bộ và giảng viên phải có nhận thức
sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, biến sức mạnh trí
tuệ của cá nhân thành một khối thống nhất.
2.5. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá quản lí công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên
2.5.1. Mục tiêu của giải pháp: Phát huy vai trò của kiểm
tra, đánh giá để điều chỉnh kịp thời trong QL công tác
GDCTTT cho SV.
2.5.2. Nội dung giải pháp
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Kiểm tra, đánh giá là xem xét, đưa ra những kết luận
về chất lượng, hiệu quả, ưu điểm, hạn chế trong QL công
tác GDCTTT cho SV. Đồng thời, kiểm tra là theo dõi,
quan sát, nắm tình hình hoạt động của cấp ủy Đảng, tổ
chức đảng, các phòng ban chức năng, các tổ chức đoàn
thể; xem xét, đánh giá hoạt động QL nhằm kịp thời tác
động để thực hiện tốt QL công tác GDCTTT cho SV.
Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cũng như cán
bộ, đảng viên phải trong Khoa phải thường xuyên tự
kiểm tra. Tổ chức cấp trên kiểm tra tổ chức cấp dưới và
cán bộ, đảng viên, SV. Hoạt động kiểm tra, đánh giá
trong QL công tác GDCTTT cho SV là xây dựng kế
hoạch kiểm tra và tiến hành các hoạt động kiểm tra và
xem xét, đánh giá với nhiều hình thức như: kiểm tra
thường xuyên, định kì; kiểm tra, xem xét, đánh giá khi có
vấn đề nảy sinh trong QL công tác GDCTTT cho SV.
2.5.3. Cách thức thực hiện giải pháp
- Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính quyền, đoàn thể
trong nhà trường cũng như Khoa Giáo dục tổ xây dựng kế
hoạch kiểm tra, đánh giá QL công tác GDCTTT cho SV.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và điều chỉnh kịp thời
các kế hoạch QL công tác GDCTTT cho SV như: Cán bộ
QL tham dự các giờ sinh hoạt của các lớp học, xem xét việc
đánh giá rèn luyện SV hàng tháng, nhận xét đánh giá viên
chức về hoạt động QL và GDCTTT cho SV...
- Tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động QL công tác
GDCTTT cho SV, qua đó khen thưởng cá nhân, bộ phận
có thành tích tốt trong QL công tác GDCTTT cho SV sau
các hoạt động theo chủ điểm hoặc định kỳ từng học kỳ,
từng năm học.
2.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp
Để thực hiện tốt hoạt động kiểm tra, đánh giá QL công
tác GDCTTT cho SV, nhất thiết phải sử dụng nhiều phương
pháp kiểm tra, đánh giá: Quan sát, nghiên cứu sản phẩm,
đánh giá của tập thể, của giảng viên, tự đánh giá của cá
nhân... Kiểm tra, đánh giá phải được tiến hành dưới nhiều
hình thức khác nhau như: kiểm tra, đánh giá thường xuyên,
đánh giá định kì, đánh giá kết quả hoạt động theo chuyên
đề. Cần phối hợp kiểm tra đánh giá bằng nhiều kênh thông
tin khác nhau: Tập thể lớp, các tổ chức giáo dục trong trong
nhà trường, ý kiến của giảng viên, cán bộ lớp, cán bộ đoàn,
tự đánh giá của SV, nhận xét đánh giá của nơi SV cư trú.
Kiểm tra, đánh giá QL công tác GDCTTT cho SV là
xem xét, đánh giá, kết luận về hiệu quả của công tác giáo dục,
cũng như vai trò, trách nhiệm, những ưu, hạn chế của cả hệ
thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên trong khoa cũng như
trong nhà trường. Vì vậy, hoạt động kiểm tra, đánh giá QL
công tác GDCTTT cho SV phải được thực hiện đúng nguyên
tắc, phương châm, phương hướng, theo quy trình chặt chẽ.
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3. Kết luận
QL công tác GDCTTT cho SV là một nội dung quan trọng
của hoạt động QL trong các trường đại học. Trước yêu cầu của
việc tăng cường QL công tác GDCTTT cho SV, trong giai
đoạn hiện nay, chúng tôi đề xuất một số giải pháp QL QL công
tác GDCTTT cho SV Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh
như trên. Các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ, linh hoạt
phù hợp đối tượng và điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tốt
nhất những điều kiện hiện có của Khoa và nhà trường, nâng
cao hiệu quả QL công tác GDCTTT cho SV.
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