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1. Mở đầu
Yêu cầu cấp bách hiện nay là cần phải tập trung đẩy
mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - đây được
xem là khâu đột phá chiến lược nhằm mục tiêu phấn đấu
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại. Bên cạnh việc phát triển về quy mô,
cấp bậc đào tạo, vấn đề đặt ra cho các cơ sở giáo dục là
phải đa dạng các hình thức giáo dục như đào tạo chính
quy, vừa làm vừa học (VLVH), đào tạo từ xa... Trong các
hình thức trên, không thể không kể đến vai trò của hình
thức đào tạo VLVH. Hình thức VLVH là hình thức đào
tạo song song với các hình thức khác trong các trường
đại học, cao đẳng, giúp mọi người VLVH, học liên tục,
học suốt đời nhằm nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức
chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời nâng cao chất lượng
cuộc sống cá nhân để thích nghi và tồn tại trong xã hội
hiện đại. Đặc biệt, trong giai đoạn diễn ra cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay thì điều kiện sống,
việc làm và chuyên môn thường xuyên thay đổi, quan
niệm học một lần trong đời là đủ đã lỗi thời, không thể
sử dụng mãi những kiến thức đã học để rồi cứ thế làm
việc mà đòi hỏi phải được thường xuyên bổ sung kiến
thức mới. Yêu cầu khách quan phải học tập, chuyển từ
học một lần sang học suốt đời, học liên tục, không chỉ
học ở trong nhà trường, mà ở mọi lúc, mọi nơi.
Bên cạnh đó, cùng với các hình thức đào tạo khác,
hình thức đào tạo VLVH hiện có vai trò, nhiệm vụ quan
trọng trong đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực, giúp thực
hiện việc rút ngắn khoảng cách về trình độ sản xuất và
đời sống xã hội Việt Nam so với các nước đang phát triển
trong khu vực cũng như thế giới, từng bước hòa nhập nền
giáo dục Việt Nam với cộng đồng giáo dục khu vực và
quốc tế.
Tuy nhiên, cho đến nay, hình thức đào tạo VLVH
cũng còn tồn tại không ít những bất cập như chất lượng
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đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí, hệ thống học liệu,
cơ sở vật chất, đặc biệt là trong công tác tổ chức quản
lí. Do đó, kết quả đào tạo chưa thuyết phục dư luận xã
hội. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lí, đòi hỏi
có sự đánh giá và nhận thức đúng vai trò, nhiệm vụ cùng
những cơ hội, thách thức đối với hình thức này để có
mô hình quản lí phù hợp góp phần cho đào tạo VLVH
ổn định và phát triển.
Bài viết đề cập vai trò, nhiệm vụ của hoạt động quản
lí và nội dung quản lí đào tạo hình thức VLVH ở trường
đại học theo hướng tiếp cận chức năng quản lí. Qua đó,
là cơ sở cho việc hoàn thiện và phát triển hình thức đào
tạo VLVH, góp phần đào tạo nhân lực trình độ đại học
trong điều kiện học tập suốt đời, xã hội học tập hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò, nhiệm vụ của công tác quản lí đào tạo đối
với hình thức vừa làm vừa học
Các khái niệm “tại chức”, “vừa học vừa làm” hay
“VLVH” là các thuật ngữ chỉ hình thức học phù hợp với
người lao động, vừa học tập, vừa làm việc theo một thời
gian, không gian phù hợp với việc làm của cá nhân. Cùng
với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ
thì thuật ngữ từ “tại chức” đến “vừa học vừa làm” và
“VLVH” có thay đổi và điều chỉnh là hoàn toàn phù hợp
với tình hình phát triển của đất nước qua từng giai đoạn.
Với đặc thù của đối tượng người học và cách thức tổ
chức của hình thức đào tạo VLVH thì quản lí đào tạo
hình thức VLVH có vai trò và nhiệm vụ rất quan trọng.
Các nhà quản lí đều thống nhất rằng, đối tượng của quản
lí quá trình đào tạo là sự hoạt động của người dạy, người
học và các tổ chức sư phạm của nhà trường trong việc
thực hiện các kế hoạch và chương trình nhằm đạt mục
tiêu đào tạo đã quy định. Quản lí quá trình đào tạo có
nhiệm vụ quản lí các hoạt động của người dạy, người học
Email: pptam@ctu.edu.vn

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 461 (Kì 1 - 9/2019), tr 11-14

trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo của
nhà trường. Nói cách khác, hoạt động đào tạo trong một
nhà trường là quá trình dạy - học, theo nghĩa rộng là quá
trình đào tạo. Muốn quản lí quá trình đào tạo đạt hiệu
quả, người quản lí cần nắm vững mô hình tổng thể quá
trình đào tạo hình thức VLVH, đó là quá trình mà chủ thể
quản lí xây dựng mục tiêu, kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo
thực hiện và kiểm tra, đánh giá các kết quả của hoạt động
đào tạo đã đạt được so với yêu cầu và chuẩn mực đề ra
trong chương trình và nhiệm vụ khóa học, năm học nhằm
phát triển năng lực và phẩm chất toàn diện của người học.
Để thực hiện hiệu quả hoạt động quản lí đào tạo hình
thức VLVH, cần thông qua việc thực hiện tốt các chức
năng của quản lí.
2.2. Quản lí hoạt động đào tạo hình thức vừa làm vừa
học ở trường đại học theo hướng tiếp cận chức năng
quản lí
2.2.1. Lập kế hoạch đào tạo
Lập kế hoạch đào tạo hình thức VLVH là hoạt động
tiếp theo của chuỗi hoạt động đào tạo ở các cơ sở giáo
dục, công tác này được giao cho đơn vị quản lí đào tạo
VLVH, thường là các phòng đào tạo hay trung tâm, viện
đào tạo của các cơ sở giáo dục. Công tác lập kế hoạch
đào tạo cần chú ý tới các loại kế hoạch đào tạo, đó là: kế
hoạch dài hạn (theo khóa đào tạo 4-5 năm), kế hoạch
trung hạn (theo năm, học kì), kế hoạch ngắn hạn (tuần).
Công tác lập kế hoạch đào tạo có ý nghĩa rất lớn đảm
bảo cho hoạt động đào tạo diễn ra bình thường, thông
suốt và hiệu quả. Kế hoạch đào tạo được thể hiện trong
chương trình đào tạo có nội dung, khối lượng và cấu trúc
phù hợp với chương trình khung do Bộ GD-ĐT ban
hành. Quản lí kế hoạch đào tạo là quản lí việc xây dựng
nội dung kế hoạch đào tạo sao cho kế hoạch, nội dung
chương trình giảng dạy được thực hiện đầy đủ và đảm
bảo đúng tiến độ, bám sát mục tiêu đào tạo. Trong đó, kế
hoạch đào tạo đại học phải thể hiện mục tiêu đào tạo đại
học, quy định chuẩn kiến thức, kĩ năng, phạm vi và cấu
trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hệ thống đào tạo,
cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi học phần,
ngành học, trình độ đào tạo.
2.2.2. Quản lí tuyển sinh
Đây là hoạt động quan trọng quyết định đến kết quả
đầu vào của quá trình đào tạo, các cơ sở giáo dục dựa trên
các yêu cầu thích hợp với từng ngành nghề đào tạo để
người học đăng kí dự tuyển theo hình thức tuyển chọn
thích hợp (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai) nhằm
chọn ra những thí sinh đạt yêu cầu. Đối với đào tạo
VLVH, với tính đặc thù của đối tượng người học nên thời
gian tuyển sinh của các khóa đào tạo cũng khá đa dạng,
diễn ra suốt thời gian trong năm. Mỗi cơ sở giáo dục phải
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lập đề án tuyển sinh để làm căn cứ cho các công tác tổ
chức tuyển sinh thực hiện.
Chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GD-ĐT xác định trên cơ
sở nhu cầu phát triển KT-XH và quy hoạch phát triển
nguồn nhân lực, phù hợp với các điều kiện về số lượng
và chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và thiết
bị của từng cơ sở giáo dục. Riêng các cơ sở giáo dục đại
học tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh có trách nhiệm
công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo
và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của cơ sở
giáo dục đại học.
Quản lí công tác tuyển sinh tại cơ sở giáo dục bao
gồm việc chủ thể quản lí thực hiện các chức năng quản lí
để tiến hành các công việc sau đây: - Xác định sự phù
hợp giữa khả năng đào tạo của nhà trường với kế hoạch
tuyển sinh; - Xác định sự phù hợp giữa chính sách tuyển
sinh của nhà trường với mục tiêu đào tạo; - Đánh giá chất
lượng tuyển sinh đầu vào đối với SV; - Chấp hành các
quy chế, nguyên tắc tuyển sinh; - Tiến hành cải tiến quy
trình tuyển sinh và tiêu chí tuyển chọn.
2.2.3. Tổ chức đào tạo theo quy chế đào tạo tín chỉ và
công nhận kết quả học tập
Hoạt động tổ chức đào tạo tại các cơ sở giáo dục được
áp dụng theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của
Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao
đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Thông tư số
06/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế VLVH trình độ
đại học. Việc tổ chức đào tạo là thực hiện triển khai giảng
dạy chương trình đào tạo đảm bảo các tiêu chí:
- Nội dung đào tạo: đảm bảo các yêu cầu về nội dung
đào tạo của chương trình giáo dục đại học hình thức đào
tạo chính quy cùng trình độ.
- Phương pháp đào tạo: đào tạo VLVH được cung
cấp bởi đội ngũ giảng viên dạy cho hình thức đào tạo
chính quy cùng trình độ đào tạo.
- Phương thức tổ chức đào tạo: chương trình đào
tạo VLVH được tổ chức theo khoá học. Khoá học là
thời gian được thiết kế để người học hoàn thành một
chương trình đào tạo VLVH cụ thể. Tuỳ theo khối
lượng kiến thức, tính chất của từng ngành học và thời
gian quy định đối với chính quy tương ứng. Đối với
những lớp VLVH theo hợp đồng đào tạo ở các địa
phương thì Hiệu trưởng cơ sở giáo dục căn cứ vào điều
kiện tổ chức đào tạo cụ thể quyết định kế hoạch và lịch
trình dạy - học cho phù hợp.
- Đánh giá kết quả học tập: điểm tổng hợp đánh giá
học phần, môn học hay điểm học phần, môn học là tổng
điểm đánh giá của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của
học phần, môn học với trọng số tương ứng của từng
điểm bộ phận, trong đó điểm thi kết thúc học phần, môn
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học là bắt buộc cho mọi trường hợp, phải có trọng số
không dưới 50% của điểm học phần, môn học. Điểm
đánh giá bộ phận của học phần, môn học gồm: a) Điểm
thi giữa học phần, môn học; b) Điểm đánh giá phần thực
hành; c) Điểm tiểu luận; d) Điểm thi kết thúc học phần,
môn học.
Công nhận kết quả học tập là hoạt động đảm bảo yếu
tố đầu ra cho hoạt động đào tạo. Sau khi kết thúc khóa
học, sinh viên (SV) đã hoàn thành tất cả các môn trong
chương trình đào tạo (bao gồm khóa luận tốt nghiệp nếu
có), có điểm trung bình tối thiểu theo quy định (2,0 theo
thang điểm hệ 4), phải hoàn thành các chứng chỉ Giáo
dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh sẽ được
công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng. Công tác xét và
cấp bằng tốt nghiệp được thực hiện bởi Hội đồng xét
công nhận tốt nghiệp do hiệu trưởng cơ sở giáo dục quyết
định thành lập. Các SV không đủ điều kiện tốt nghiệp
được phép tiếp tục cải thiện kết quả trong khoảng thời
gian kéo dài không quá hai lần thời gian mà chương trình
đào tạo đã thiết kế.
Sau khi công nhận kết quả tốt nghiệp, cơ sở giáo dục
ban hành quyết định tốt nghiệp, cấp văn bằng và hồ sơ
tốt nghiệp cho SV. Văn bằng đào tạo VLVH do các cơ
sở giáo dục có thẩm quyền cấp là văn bằng thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo tính
pháp lí và giá trị sử dụng như văn bằng đào tạo đại học
hình thức chính quy.
2.2.4. Quản lí hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động
học của sinh viên
- Quản lí hoạt động dạy của giảng viên: Trong nhà
trường, hoạt động có ảnh hưởng lớn, quyết định đến chất
lượng đào tạo và sự thành công cũng như uy tín của các
cơ sở giáo dục là hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng
viên và hoạt động học tập của SV. Các hoạt động này đã
và sẽ tạo nên hình ảnh, tính cách và đặc thù riêng biệt của
từng cơ sở giáo dục.
Quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên bao gồm
các hoạt động xây dựng và lập kế hoạch của các khoa và
giảng viên, quản lí giờ lên lớp của giảng viên, quản lí giảng
viên thực hiện chương trình và nội dung dạy học, quản lí
tiến độ thực hiện của kế hoạch phân công giảng dạy...
- Quản lí hoạt động học của SV: Về lí thuyết, quản lí
hoạt động học tập của SV là quản lí việc học tập, tu
dưỡng theo các quy chế của nhà trường. Quản lí hoạt
động của SV bao hàm quản lí thời gian, quản lí nền nếp,
kỉ cương trong học tập của SV, quản lí việc học tập tại
trường của SV, quản lí hoạt động tự học của SV, quản lí
đổi mới phương pháp học tập, quản lí tinh thần, thái độ,
ý thức tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

13

Quản lí tổ chức hoạt động của SV tại cơ sở giáo dục
đối với SV VLVH có một số đặc thù riêng vì đối tượng
theo học và địa điểm đặt lớp có thể cách xa đơn vị đào
tạo nên có một số hoạt động quản lí của đối tượng SV
hình thức chính quy không thể thực hiện mà chỉ tiến hành
các công việc sau đây: quản lí việc học tập trên lớp của
SV; quản lí tự học, tự nghiên cứu của SV; Đánh giá kết
quả học tập của SV theo từng học kì và cả năm học; Tổ
chức đánh giá kết quả chuyên cần của SV; Kiểm tra sổ
theo dõi giảng dạy của các cán bộ quản lí.
2.2.5. Quản lí sự phối hợp giữa các đơn vị trong trường
và giữa trường với các đơn vị liên kết đào tạo
Trong công tác liên kết đào tạo, đặc biệt là công tác
phối hợp, liên kết đào tạo VLVH, vai trò, nhiệm vụ và
trách nhiệm của các bên phải được phân công rành mạch
và rõ ràng, để đảm bảo rằng quá trình đào tạo được diễn
ra một cách suôn sẻ, hoàn chỉnh, chất lượng đào tạo được
bảo đảm, “sản phẩm - SV” được xã hội công nhận.
Vai trò của các cơ sở đào tạo, tạm gọi là các trường
chủ quản, với tư cách là chủ pháp nhân chịu các trách
nhiệm như: mở ngành và chỉ tiêu đào tạo, thông báo
tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, chương trình đào tạo, kế
hoạch và thực hiện kế hoạch, phân công cán bộ giảng
dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá, xét tốt nghiệp và cấp
bằng cho SV. Trong đó, khoa quản lí ngành và các phòng
đào tạo hay trung tâm, viện đào tạo thực hiện nhiệm vụ
đào tạo VLVH đảm nhiệm vai trò chính thức.
Đối với các đơn vị liên kết đào tạo phối hợp trong
công tác tuyển sinh, quảng bá thương hiệu, phát hành hồ
sơ, phối hợp với các trường thực hiện các nhiệm vụ quản
lí và đảm bảo quyền lợi cho SV trong học tập cũng như
các hoạt động trong thời gian học tập tại đơn vị, giám sát,
kiểm tra lịch giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại đơn vị,
phối hợp tổ chức thi hết môn các học phần, tiếp nhận và
chuyển giao các đơn từ, hồ sơ có liên quan đến SV về các
trường chủ quản để xác nhận cho SV, thu và chuyển giao
học phí về các trường chủ quản, tổ chức các lễ khai giảng
cũng như tốt nghiệp cho SV.
2.2.6. Các chế độ, chính sách đối với đào tạo hình thức
vừa làm vừa học
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và đã có nhiều
chính sách đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập
suốt đời, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục
thường xuyên nói chung, VLVH nói riêng. Thực tế việc
triển khai những chính sách hỗ trợ cho đào tạo hình thức
VLVH vẫn còn tồn tại nhiều điều bất cập như tình trạng
phân biệt giá trị bằng cấp, “nói không” với hình thức
VLVH, không có chính sách công bằng giữa người học
VLVH và chính quy... Vì vậy, để khắc phục tình trạng
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trên, cần có sự ủng hộ và phối hợp từ Bộ GD-ĐT là cơ
quan chủ quản, chính quyền địa phương, cơ sở sử dụng
lao động, cơ sở giáo dục quan tâm, tạo điều kiện cho
người học VLVH có thể thuận lợi, an tâm theo học, từ đó
phát huy được thế mạnh của hình thức đào tạo. Vấn đề
không phân biệt văn bằng cho tất cả hình thức đào tạo
trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ là bước tiến mới cho
sự phát triển cho giáo dục thường xuyên hay VLVH.
2.2.7. Kiểm tra và giám sát quá trình đào tạo hình thức
vừa làm vừa học
Kiểm tra, giám sát là khâu then chốt không thể thiếu
trong quy trình đào tạo, có chức năng nhận ra, đánh giá và
thẩm định chất lượng đào tạo, nói một cách ví von thì nó
được xem như là “đầu tàu kéo” có tác dụng kéo cả quy
trình đào tạo đi lên, khuyến khích và tạo động lực mạnh
mẽ cho công cuộc đổi mới về chất lượng đào tạo. Đó là
công việc hoạt động nghiệp vụ mà người quản lí nào cũng
phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra
thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào. Từ đó, tìm ra
những biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều
chỉnh cho phù hợp đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.
Quản lí công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo
hình thức VLVH tiến hành các công việc sau đây: Xây
dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; Xây dựng các tiêu chí
đánh giá giờ giảng; Thiết kế và thẩm định ngân hàng đề
thi; Hoạt động đảm bảo quy định, chất lượng; Tổ chức
coi thi, chấm thi; Điều chỉnh kế hoạch dạy học kịp thời
dựa trên kết quả kiểm tra; Sử dụng kết quả hoạt động
kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo để đánh giá hoạt
động của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí và SV.
Trên đây là các bước thực hiện chức năng quản lí
trong việc tổ chức và quản lí đào tạo, đòi hỏi nhà quản lí
phải có sự linh hoạt và áp dụng khéo léo từng giai đoạn,
thời điểm với nội dung phù hợp sẽ mang đến hiệu quả và
chất lượng cho hoạt động quản lí đào tạo của các cơ sở
giáo dục có hình thức đào tạo VLVH.
3. Kết luận
Dù được đánh giá là hình thức đào tạo phù hợp và
hiệu quả trong điều kiện, tình hình hiện nay nhưng hình
thức VLVH thời gian qua vẫn còn những hạn chế nên
chưa thật sự phát huy tối đa vai trò của mình. Với xu thế
phát triển hiện nay, hình thức đào tạo VLVH sẽ ngày
càng có vai trò quan trọng, sẽ có nhiều đóng góp, tạo điều
kiện để mọi người được học tập suốt đời, thực hiện tốt
công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục.
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