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Mở đầu 

 
1. Đặt vấn đề 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Việt Nam khoá VIII  khẳng định “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng 

đầu”; “Quản lý giáo dục là khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo”. Quan điểm này được cụ thể hoá trong Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 

năm 2004 của Ban Bí thư TW Đảng: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc 

sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con 

người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, trước 

những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục còn những hạn chế, bất cập... Năng lực của đội ngũ cán 

bộ quản lý giáo dục chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo 

dục”. Hiện nay đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) các cấp từ mầm non 

đến đại học còn có những hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 

của sự nghiệp giáo dục, ít được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý và quản lý giáo dục. Trong tổng số trên 90.000 CBQLGD
 (1)

 của hệ 

thống giáo dục quốc dân, hiện nay chỉ có khoảng 40% được bồi dưỡng ngắn hạn 

về nghiệp vụ quản lý giáo dục, trên 0,02% được đào tạo ở trình độ cử nhân và 

thạc sỹ về quản lý giáo dục .   

Khi miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế và cải tạo XHCN (1954), 

Đại hội Giáo dục toàn quốc (3/1956) thông qua cải cách giáo dục lần II, nhấn 

mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (1960), đã chỉ ra phương hướng 

xây dựng nền giáo dục theo hướng XHCN. Trước nhiệm vụ cách mạng mới, 

                                           
(1) B¸o c¸o cña ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc, sè 1534/CP –KG ngµy 14/10/2004. 
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cùng với việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, công tác bồi 

dưỡng cán bộ quản lý - trước hết là Hiệu trưởng được chú ý nhiều hơn. Từ năm 

1964, hệ thống các trường bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD đã được thành lập ở các 

tỉnh, thành phố để làm nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng hiệu trưởng các 

trường phổ thông (chủ yếu là các trường phổ thông cấp 1, 2). Năm 1966, Trường 

Lý luận Nghiệp vụ giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục được thành lập để thực hiện 

nhiệm vụ bồi dưỡng CBQLGD phòng giáo dục quận, huyện, trường phổ thông 

trung học và tổ chức một số lớp bồi dưỡng cho các CBQL của ngành về một số 

vấn đề cấp bách trong quản lý giáo dục. 

Sau khi đất nước thống nhất (1975), yêu cầu phát triển giáo dục ngày càng 

cao, việc đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD và nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục 

trở thành một nhu cầu cấp thiết.  Năm 1976, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 

phủ) đã quyết định thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở Trường 

Lý luận nghiệp vụ của Bộ Giáo dục theo Quyết định số 190/TTg ngày 01/10/1976 

của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý 

các Sở, Ty, các Phòng giáo dục, các trường sư phạm, các trường cán bộ quản 

lý của ngành giáo dục và các trường phổ thông”. 

Năm 1990, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sáp nhập 3 đơn vị: 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý đại học, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề và Trung tâm nghiên cứu tổ chức quản lý và kinh tế 

học giáo dục thành Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. Trường Cán bộ 

quản lý giáo dục và đào tạo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; là trung tâm  đào tạo, bồi dưỡng về khoa học quản lý cho đội ngũ cán bộ 

quản lý của ngành giáo dục và đào tạo; là trung tâm nghiên cứu và tư vấn về 

khoa học quản lý, về cải tiến tổ chức quản lý của ngành; là nòng cốt về chuyên 

môn nghiệp vụ trong hệ thống các Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo 

của toàn ngành. Trường còn thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực nhiệm 

vụ được giao. 
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 Trong gần 30 năm  qua, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo đã có 

những bước phát triển cơ bản, toàn diện và thu được những kết quả đáng khích 

lệ. Trường đã thực sự trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, 

công chức, viên chức ngành giáo dục cả nước, góp phần quan trọng trong việc 

nâng cao nghiệp vụ quản lý, năng lực tác nghiệp cho đội ngũ CBQLGD cho viên 

chức của ngành trong lĩnh vực quản lý giáo dục (tính đến nay đã đào tạo, bồi 

dưỡng cho trên 30.000 lượt CBQL và viên chức của ngành),  đã  xây dựng được 

nền móng của khoa học quản lý giáo dục và tham gia tích cực vào việc giải 

quyết những vấn đề mà thực tiễn công tác quản lý giáo dục đặt ra. 

Thực hiện Quyết định số 09/TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 

và CBQLGD giai đoạn 2005 - 2010” và Quyết định số 73/2005/QĐ -TTg ngày 

06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội khoá XI tại 

kỳ họp thứ sáu, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo nhận thức rõ trách 

nhiệm của Nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD; nghiên 

cứu, tư vấn về khoa học quản lý giáo dục đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp phát 

triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc đào 

tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có vai trò to lớn trong việc phát triển ngành giáo 

dục. Chính vì vậy tại Quyết định số 73/2005/QĐ -TTg ngày 06/4/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 37/2004/QH11 của Quốc hội khoá XI tại kỳ họp thứ sáu đã có kế hoạch thành 

lập Học viện Quản lý Giáo dục. Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo xin 

trình Chính phủ và các Bộ, Ban ngành có liên quan bản Đề án thành lập Học 

viện Quản lý Giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. 

2. Những căn cứ để xây dựng Đề án thành lập Học viện Quản lý Giáo dục  

Đề án thành lập Học viện Quản lý Giáo dục được xây dựng trên cơ sở các 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phát 
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triển GD&ĐT.  

Các văn bản gồm: 

- Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam các khoá VI,VII,VIII, IX; 

- Nghị quyết Hội nghị TW II khoá VIII về định hướng chiến lược phát triển 

giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến 

năm 2000. Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương 

khoá IX kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII và 

phương hướng phát triển giáo dục từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010. 

- Nghị quyết TW III khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá ; 

- Chỉ thị 40/CT-TW ngày 15/06/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD; 

- Luật Giáo dục; 

- Nghị quyết 37/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội Khoá XI; 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001- 2010; 

- Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

- Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

CBQLGD giai đoạn 2005-2010;  

- Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục. 
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Chương I 

Sự cần thiết thành lập Học viện Quản lý Giáo  dục 

 

Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, thực 

trạng của công tác quản lý giáo dục, xu thế hội nhập quốc tế, đặc biệt từ yêu cầu 

đổi mới tư duy trong quản lý giáo dục mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có 

những Chỉ thị, Nghị quyết và các Quyết định quan trọng về công tác quản lý 

giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, Chỉ thị 40/CT-TW và Quyết định 09/2005/QĐ-

TTg đã nêu rõ sự cần thiết của việc xây dựng và củng cố hệ thống các cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng CBQLGD và thành lập Học viện Quản lý Giáo dục trực thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

I. Tổng quan về tình hình đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. 

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. 

1.1. Số lượng, cơ cấu: 

a) Theo số liệu đầu năm học 2004-2005, cả nước có khoảng 10.400 

CBQLGD cấp bộ, sở, phòng và khoảng 80.000 CBQLGD các trường từ mầm 

non, phổ thông, THCN, dạy nghề, CĐ và ĐH (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, 

cán bộ quản lý ở các phòng, ban, khoa) chiếm khoảng 10% trong tổng số cán bộ, 

công chức ngành giáo dục. Đội ngũ CBQLGD cơ bản là đủ về số lượng. 

b) Cơ cấu CBQLGD theo cấp học, bậc học: khoảng 18% ở giáo dục mầm 

non, 65% ở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, 6% ở giáo dục nghề 

nghiệp, cao đẳng và đại học, 11% ở cơ quan quản lý giáo dục các cấp. 

Trên cơ sở phân tích 46.562 bộ hồ sơ CBQLGD, có thể rút ra một số kết 

luận sau : 

- Số CBQLGD là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm tỷ lệ khá cao 
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71,8%. Trong đó ở  Bộ Giáo dục và Đào tạo là 93%, ở các Sở GD&ĐT là 87%, ở 

các Phòng GD&ĐT là 86%, ở các trường là 74%; và trong đội ngũ chuyên viên ở 

các cơ quan quản lý giáo dục các cấp là 52%.   

- Tuổi trung bình của đội ngũ CBQLGD khá cao. Tỷ lệ CBQLGD có độ 

tuổi dưới 35 hầu như  không có; trong khi đó ở tuổi trên 50 ở Bộ là 84%, ở Sở là 

44%, ở Phòng là 42%, ở các trường trực thuộc Bộ là 51%, ở các trường thuộc 

địa phương là 26%. 

- Trong đội ngũ chuyên viên, khoảng 60% chuyên viên của Bộ có độ tuổi trên 

50,  còn 60% chuyên viên của các Sở và Phòng có độ tuổi trong khoảng 35 - 50. 

- Phần lớn CBQLGD có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên. Tỷ lệ 

CBQLGD được bổ nhiệm  có trình độ đại học trở lên ở Bộ là 93%, ở Sở là 86%, 

ở Phòng là 83%. Tỷ lệ chuyên viên có trình độ từ đại học trở lên ở Bộ là 98%, ở 

các Sở và Phòng là 47%. 

- Khoảng 60% CBQLGD chưa có chứng chỉ về quản lý giáo dục. Tỷ lệ 

được cấp chứng chỉ về quản lý giáo dục, đối với CBQL được bổ nhiệm ở Sở là 

36%, ở phòng là 62%, chuyên viên thuộc Sở và Phòng là 13%. Tỷ lệ được cấp 

chứng chỉ về quản lý nhà nước đối với CBQL được bổ nhiệm ở Sở là 44%, ở 

Phòng là 33%, chuyên viên thuộc Sở và Phòng là 9%. 

- Khoảng 60% CBQLGD chưa có chứng chỉ về lý luận chính trị. Tỷ lệ được 

cấp chứng chỉ về lý luận chính trị, đối với CBQL được bổ nhiệm ở Bộ là 82%, ở Sở 

là 59%, ở Phòng là 28%, chuyên viên ở Bộ là 88%, ở Sở và Phòng là 25%, CBQL 

các trường trực thuộc Bộ là 87%, CBQL các trường thuộc địa phương là 36%. 

- Đại bộ phận CBQLGD (87%) chưa có chứng chỉ tin học. Tỷ lệ được cấp 

chứng chỉ tin học, đối với CBQL được bổ nhiệm ở Bộ là 1,5%, ở Sở là 45,7%, ở 

Phòng là 28,4%, chuyên viên công tác ở Bộ là 6%, chuyên viên công tác ở Sở và 

Phòng là 24%, CBQL các trường trực thuộc Bộ là 55%, CBQL các trường thuộc 

địa phương là 10%. 

- Số đông CBQLGD (88%) chưa có chứng chỉ ngoại ngữ. Tỷ lệ được cấp 
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chứng chỉ ngoại ngữ, đối với CBQL được bổ nhiệm ở Bộ là 84%, ở Sở là 51%, 

ở Phòng là 24%, chuyên viên công tác ở Bộ là 80%, chuyên viên công tác ở Sở 

và Phòng là 19%, CBQL các trường trực thuộc Bộ là 87%, CBQL các trường 

thuộc địa phương là 8%. 

1.2. Trình độ, năng lực quản lý. 

a) Ưu điểm: Đội ngũ CBQLGD công tác ở các cơ quan quản lý giáo dục 

các cấp đều là các nhà giáo được bổ nhiệm, điều động sang làm quản lý. Phần 

lớn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có kinh 

nghiệm trong công tác giáo dục. Trưởng thành trong công tác quản lý, 

CBQLGD nói chung có phẩm chất, đạo đức tốt, năng động, sáng tạo trong việc 

tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo 

của Ngành; tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền địa phương xây dựng các 

chính sách cán bộ, giáo viên, học sinh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội địa 

phương; đội ngũ này đã và đang thực sự trở thành lực lượng nòng cốt đi đầu 

trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. 

b) Nhược điểm: Tuy nhiên, xét ở góc độ trình độ quản lý và tính chuyên 

nghiệp, đội ngũ CBQLGD, đặc biệt ở cấp cơ sở, đang bộc lộ những hạn chế trên 

nhiều phương diện: 

 - Tính chuyên nghiệp chưa cao, thể hiện trong việc thực thi công vụ, khả 

năng tham mưu, xây dựng chính sách, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản 

quy phạm pháp luật và đặc biệt là trong việc ứng dụng triển khai các phương 

pháp quản lý giáo dục trong xu thế phát triển của thời đại. Trước khi được bổ 

nhiệm, điều động, hầu hết các CBQLGD đều chưa được đào tạo qua kiến thức 

quản lý. Do vậy, họ còn lúng túng trong việc thực thi vai trò và các chức năng 

quản lý giáo dục, trong sự thể hiện trách nhiệm cá nhân; khả năng phối hợp 

trong tổ chức và giữa các bên liên quan trong và ngoài hệ thống của một số 

CBQLGD còn hạn chế. Một số CBQLGD ở các địa phương còn ỷ lại, thiếu chủ 

động, trông chờ vào sự “cầm tay chỉ việc” của cấp trên, chậm trễ và khó khăn 
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trong việc phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở do thiếu 

kiến thức và kỹ năng quản lý giáo dục. 

- Trình độ và năng lực điều hành trong quản lý còn bất cập, hạn chế về 

nhiều mặt. Đa số làm việc dựa vào kinh nghiệm cá nhân, chưa coi trọng công tác 

dự báo, xây dựng chiến lược, kế hoạch và quy trình hoạt động; do đó thường rơi 

vào sự vụ, tình thế. Kiến thức về pháp luật, về tổ chức bộ máy, về quản lý nhân 

sự và tài chính còn hạn chế,  lúng túng trong thực thi trách nhiệm và thẩm 

quyền. Chỉ đạo hoạt động giáo dục còn thiếu tính hệ thống, đôi khi xa rời thực 

tế, nặng về lý luận chung chung, mang tính đối phó, kém hiệu quả. Hệ thống cán 

bộ thanh tra giáo dục chưa được chú ý đúng mức, chưa tận dụng và vận dụng 

đầy đủ công cụ thanh tra trong quản lý, do đó hiệu lực thanh tra thấp. Chế độ 

báo cáo còn thiếu thường xuyên và thống nhất; số liệu thiếu độ tin cậy, có khi 

còn chạy theo thành tích mà không nhận thức đầy đủ tác hại sâu xa. Trình độ 

ngoại ngữ, kỹ năng tin học còn nhiều hạn chế trong việc thu thập và xử lý thông 

tin trong và ngoài nước về giáo dục và các mặt của đời sống kinh tế xã hội để 

nâng cao trình độ nghề nghiệp. 

- Hiện nay tuổi trung bình của CBQLGD còn cao, hạn chế sự năng động, 

hẫng hụt nguồn nhân lực quản lý giáo dục kế cận, thiếu quy trình phát hiện, 

tuyển chọn, đào tạo, dẫn tới thiếu quy hoạch. 

- Hệ thống văn bản pháp quy cho quản lý còn thiếu và không kịp thời. Chế 

độ chính sách cho CBQLGD còn nhiều bất cập, chưa động viên, thu hút được 

sức lực trí tuệ của đội ngũ CBQLGD. Việc đánh giá CBQLGD chưa thường 

xuyên và còn lúng túng, cảm tính chưa bảo đảm tính khoa học . 

- Riêng đối với các trường ngoài công lập, đại bộ phận cán bộ quản lý từ 

các thành viên hội đồng quản trị đến phụ trách các phòng, ban là những người ít 

có kinh nghiệm về quản lý giáo dục; chưa  được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận 

chính trị , kiến thức và nghiệp vụ quản lý. 

1.3.  Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục 
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a) Kế hoạch và quy hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD 

- Hàng năm hoặc từng thời kỳ (theo chu kỳ bồi dưỡng), Bộ Giáo dục trước 

đây và Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay đã xây dựng kế hoạch và quy hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. Trước năm 1990 công tác này được tiến hành đều 

đặn và tương đối có chất lượng.   

- Sau năm 1990, công tác bồi dưỡng CBQLGD được xây dựng trong kế hoạch 

chung về công tác bồi dưỡng giáo viên và CBQLGD. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng 

giáo viên được chỉ đạo thực hiện tốt hơn; công tác bồi dưỡng CBQLGD chưa được 

tổ chức một cách đầy đủ cả về nội dung, phương thức và thời gian. 

- Đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn công tác tại các cơ quan quản 

lý giáo dục, các trường ĐH, CĐ và một số cơ sở giáo dục và đào tạo còn rất ít 

được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng QLGD. 

b) Chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. 

- Về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: 

Ngày 01/9/1964 Bộ Giáo dục đã ban hành Thông tư số 46/TT hướng dẫn 

thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo viên ở các địa phương. Cuối năm 1965, 

trên toàn miền Bắc đã thành lập được 20 trường Bồi dưỡng cán bộ giáo viên và 

đến cuối năm học 1967-1968 hệ thống trường này đã có 25 trường. 

 Từ 1968 - 1970, các hiệu trưởng phổ thông cấp 1, cấp 2 bước đầu được bồi 

dưỡng theo một chương trình 4 tháng. 

 Từ năm học 1972 - 1973, bắt đầu thí điểm chương trình bồi dưỡng dài hạn 

cho hiệu trưởng phổ thông cơ sở. 

 Trong thời gian 1973 - 1975, ba dự thảo chương trình bồi dưỡng dài hạn 

có tính chất đào tạo cơ bản đã được hình thành. Đó là: chương trình đào tạo hiệu 

trưởng phổ thông cơ sở 46 tuần, trong đó có 12 tuần về cơ sở chủ nghĩa Mác - 

Lênin. Đào tạo hiệu trưởng trung học phổ thông  39 tuần về quản lý giáo dục và 

7 tháng về cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin. Đào tạo trưởng phòng (ban) giáo dục 

huyện (quận) thời gian 39 tuần về quản lý giáo dục và 7 tháng về cơ sở chủ 
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nghĩa Mác Lênin. Các chương trình này được ban hành theo Quyết định số 

238/QĐ ngày 15/4/1981 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. 

 Từ năm 1990 trở lại đây: Tổ chức thực hiện thí điểm chương trình đào tạo 

hiệu trưởng trường tiểu học cấp bằng cử nhân. 

 Năm 1995, triển khai chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo 

dục. 

 Năm 1997, thực hiện Quyết định 874/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định 3481/BGD&ĐT ban hành khung chương 

trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của ngành giáo dục và đào tạo. 

 Từ năm 1997 đến nay, căn cứ vào khung chương trình được ban hành theo 

Quyết định 3481/BGD &ĐT , các chương tình đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD sau 

đây đã được xây dựng: Chương trình bồi dưỡng CBQLGD trường mầm non; 

Chương trình bồi dưỡng CBQLGD trường tiểu học; Chương trình bồi dưỡng 

CBQLGD trường trung học cơ sở; Chương trình bồi dưỡng CBQLGD trường 

trung học phổ thông; Chương trình bồi dưỡng CBQLGD trường phổ thông dân 

tộc nội trú; Chương trình bồi dưỡng CBQLGD trường THCN; Chương trình bồi 

dưỡng CBQLGD trung tâm giáo dục thường xuyên; Chương trình bồi dưỡng 

CBQLGD trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; Chương trình bồi dưỡng 

CBQLGD đại học, cao đẳng (phòng, ban, khoa); thanh tra viên giáo dục tiểu học 

và trung học cơ sở; nữ CB QLGD .v.v… 

 Hiện nay, mới có một chương trình được thực hiện thống nhất trong toàn 

quốc. Đó là chương trình bồi dưỡng CBQL trường tiểu học được ban hành theo 

Quyết định 4195/1997/QĐ- BGD &ĐT ngày 15/12/1997. Còn các chương trình 

cho các đối tượng khác chưa được thống nhất, phần lớn các chương trình trên 

đang được thực hiện tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. 

 Theo Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về 

công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức  nhà nước, nội dung chương trình được thực 

hiện gồm: đường lối, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục; quản lý hành 
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chính nhà nước; quản lý giáo dục - đào tạo và một số kiến thức về phương pháp luận, 

về khoa học quản lý, … Nhìn chung, chương trình vẫn dàn trải, nội dung nặng về lý 

luận, mang tính hàn lâm, chưa chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hành và 

chưa gắn với chức trách nhiệm vụ của từng loại CBQLGD. 

- Phương thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: chủ yếu là tập trung và 

tại chức, chưa tổ chức được các phương thức khác. Phương pháp đào tạo, bồi 

dưỡng có được chú ý cải tiến song hình thức nghe giảng vẫn là chủ yếu, phương 

thức kiểm tra, đánh giá chậm đổi mới, chưa chú trọng phát huy tính chủ động 

tích cực và khai thác kinh nghiệm thực tế của người học. 

- Hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học: 

 Với sự cố gắng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD trong 5 năm 

trở lại đây, số lượng CBQLGD phổ thông và mầm non đã được đào tạo, bồi 

dưỡng tại các cơ sở đào tạo bồi dưỡng CBQLGD đã tăng lên đáng kể. Kết quả 

đó đã góp phần nâng cao năng lực quản lý trong hệ thống giáo dục, việc quản lý 

có khoa học hơn, hiệu quả hơn. Song trong khu vực đào tạo (dạy nghề, THCN, 

đại học và cao đẳng), tỷ lệ CBQL qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý còn 

thấp. Riêng đối với bộ phận CBQL các trường ngoài công lập, một loại hình 

đang có nhiều vấn đề mới đặt ra, mặc dù số lượng đã và đang tăng lên, nhưng bộ 

phận này chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức và nghiệp vụ quản lý, hoạt 

động chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân. 

 - Về nghiên cứu khoa học, hàng chục đề tài cấp Bộ, hàng trăm đề tài cấp 

cơ sở đã được tiến hành nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. 

Các đề tài này đã góp phần giải quyết những tình huống thực tế và đề ra các giải 

pháp  về quản lý giáo dục, về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. Tuy nhiên 

điểm yếu cơ bản trong công tác này vẫn là thiếu tính hệ thống và  ứng dụng triển 

khai. Kinh phí chi cho nghiên cứu khoa học hạn hẹp.  

c) Đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. 

-  Từ những năm 60, do nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, một hệ thống 
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các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã hình thành và phát triển. Đến năm học 1986 - 1987 

đã có 39 trường CBQLGD và 257 trường bồi dưỡng giáo viên. Tổng số cán bộ, giáo 

viên của hệ thống này có 1.890 người. Theo số liệu thống kê năm học 2003 -2004, 

hệ thống các cơ sở làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức 

ngành giáo dục ngoài 02 Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Trung ương với 

vai trò là trung tâm đầu đàn trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng 

CBQLGD và viên chức của ngành; còn có 02 Trường Cán bộ quản lý giáo dục độc 

lập (Hà Nội, Phú Thọ) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 45 Khoa (Tổ) Cán bộ 

quản lý trong trường cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm; 02 Trung tâm bồi dưỡng 

cán bộ quản lý trong các trường đại học trực thuộc UBND tỉnh. 

- Về số lượng, đội ngũ giảng viên ở hệ thống này không đồng nhất, tập 

trung chủ yếu ở hai Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo trung ương và 

hai trường địa phương. Số giảng viên ở các khoa đào tạo bồi dưỡng CBQLGD 

thường chỉ khoảng 4 - 5 người /khoa. 

- Về chất lượng, phần lớn giảng viên khi chuyển về các cơ sở này là nhà giáo ở 

các cơ sở giáo dục đào tạo khác, có kiến thức chuyên ngành về khoa học giáo dục (tâm 

lý, giáo dục học, chính trị …) hoặc khoa học cơ bản (toán, lý, hóa, văn …), ít người 

được đào tạo từ khoa học quản lý giáo dục. Từ năm 1995, khi có mã ngành đào tạo 

thạc sĩ theo chuyên ngành quản lý giáo dục, một số giảng viên mới được đào tạo về 

lĩnh vực này. Số giảng viên có trình độ sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ) ở các cơ sở này 

cũng phân bố không đều: có nơi chiếm tới 80% (Trường Cán bộ quản lý giáo dục và 

đào tạo: 16 tiến sỹ, 40 thạc sỹ), có nơi chưa có. Số tiến sỹ được đào tạo chuyên ngành 

quản lý giáo dục còn rất ít. 

- Nhìn chung, đội ngũ giảng viên có trình độ và năng lực không đồng đều 

về kiến thức và kỹ năng quản lý giáo dục; hạn chế về phương pháp sư phạm và 

kiến thức thực tiễn. Hiện đang có sự hẫng hụt về đội ngũ cán bộ giảng dạy ở các 

cơ sở này cả về số lượng và chất lượng. 

d) Kết quả đã đào tạo, bồi dưỡng. 

Bảng 1: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý giáo 
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dục và đào tạo giai đoạn từ 1976 - 2005. 
 

 

TT 
 

Nội dung của đào tạo, bồi dưỡng 
(theo QĐ 874/TTg) 

Các giai đoạn Tổng 
cộng 1976-

1990 
1990-
2000 

2000-
2005 

1. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 1 033 190 149 1 372  
2. Đào tạo, bồi dưỡng  kiến thức quản lý 

HCNN 

1532 4 481 4 560 10 573  

3. Đào tạo, bồi dưỡng  Cán bộ QLGD&ĐT 2 835 4 595 5 879 13 309  
4. Đào tạo, BD  nâng cao năng lực QLCMNV 260 1252 6 735 8 247  
5. Đào tạo, bồi dưỡng  ngoại ngữ, tin học 156 238 886 1 280  
6. Đào tạo cử nhân QLGD Tiểu học 0 408 1 696 2 176  
7. Đào tạo Thạc sỹ "Quản lý Giáo dục" 0 186 118 304  
 Tổng cộng 

(cả nước có khoảng 90.400 CBQLGD-ĐT) 

   37 225 

 

Biểu đồ 1: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng qua các giai đoạn 

2. Đánh giá chung. 

2.1. Những kết quả đạt được 

- Trong gần 30 năm, Trường cán bộ quản lý GD &ĐT đã đào tạo, bồi dưỡng 

được 37.225 cán bộ (bình quân mỗi năm đã đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,3% 
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CBQLGD các cấp). Những năm qua, được sự quan tâm của các Bộ, Ban, Ngành ở 

Trung ương và địa phương, hệ thống các trường, khoa làm công tác đào tạo, bồi 

dưỡng CBQLGD trong cả nước đã góp phần xây dựng được đội ngũ CBQLGD 

ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này cơ bản đã đáp ứng 

được yêu cầu quản lý giáo dục thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, 

bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước. 

 - Công tác quản lý, xây dựng nguồn nhân lực QLGD trong tiến trình đổi 

mới giáo dục đã có những chuyển biến quan trọng về nhận thức, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện. 

- Đã có mạng lưới các trường, khoa CBQLGD trong toàn quốc, góp phần 

tích cực vào việc nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ CBQLGD. 

- Hệ thống cơ chế, chính sách trong các khâu tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi 

ngộ được hoàn thiện, tạo điều kiện  cho việc ổn định, thu hút và phát triển đội 

ngũ. 

 Hiện nay, CBQLGD có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao hơn trước, đời 

sống vật chất và tinh thần được nâng lên, điều kiện làm việc được cải thiện. 

Niềm tin của CBQLGD vào sự lãnh đạo của Đảng, vào nền giáo dục xã hội chủ 

nghĩa được củng cố và tăng cường.  

2.2. Những hạn chế. 

a. Năng lực của đội ngũ CBQLGD chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, 

tính chuyên nghiệp chưa cao. Kiến thức về lý luận và thực tiễn, nhận thức về nội 

dung và phương pháp quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn nghiệp vụ giáo 

dục và đào tạo còn yếu. Còn có những biểu hiện tiêu cực như buông lỏng quản 

lý, chạy theo thành tích, thiếu kiên quyết ngăn chặn  các tiêu cực trong ngành và 

ngăn chặn những tác động xấu của xã hội. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

trong xây dựng đội ngũ CBQL và nguồn nhân lực QLGD chưa tương xứng với 

yêu cầu và nhiệm vụ phát triển GD&ĐT. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá 



 

 

18 
 

 
 

và kiểm soát chất lượng giáo dục  còn nhiều bất cập. 

b. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBQL chưa theo kịp với những đổi mới của 

giáo dục, chưa gắn yêu cầu xây dựng một đội ngũ chuẩn hoá, hiện đại hoá phục vụ 

nhu cầu của sự nghiệp đổi mới. Hệ thống các Trường, khoa làm công tác đào tạo, bồi 

dưỡng CBQL vẫn phải đối diện với những mâu thuẫn lớn giữa một bên là yêu cầu 

cao về mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng với một bên là năng 

lực hiện có (còn thấp và hạn chế ở nhiều lĩnh vực tri thức về QLGD).  

Nội dung chương trình đào tạo thiếu tính hệ thống, còn nặng về lý luận và bị 

chi phối bởi cơ chế cũ, chưa gắn chặt với sự phát triển đa dạng của thực tiễn giáo 

dục. Phương pháp đào tạo bồi dưỡng CBQL chậm đổi mới, còn đơn điệu, thiếu tính 

liên thông, quy trình đào tạo bồi dưỡng còn đóng kín. Cơ cấu nguồn nhân lực QLGD 

còn mất cân đối, thiếu các chuyên  gia giỏi về QLGD. Các tài liệu bồi dưỡng thiếu 

hấp dẫn do biên soạn theo cách truyền thống, (nặng tính hàn lâm), quá nhiều nội 

dung mang tính chủ trương đường lối mà ít các nội dung cập nhật những thông tin về 

QLGD trong các nước tiên tiến nên ít hấp dẫn đối tượng tự học tự nghiên cứu. 

c. Nhiều vấn đề về khoa học QLGD, nhất là QLGD trong môi trường thay 

đổi, trong cơ chế thị trường, trong bối cảnh hội nhập, trong nền kinh tế tri thức 

chưa được nghiên cứu hệ thống. Tư duy giáo dục chậm đổi mới, cơ chế quản lý 

còn bị chi phối nặng nề bởi tư tưởng bao cấp. Một số yêu cầu về sự năng động, 

kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý thông tin của CBQLGD còn yếu và có khi 

còn gây cản trở đối với nhu cầu đổi mới và phát triển. Lý luận Khoa học QLGD 

phát triển chậm so với khu vực và thế giới, chưa có tác dụng định hướng cho 

hoạt động thực tiễn. Công tác tổng kết thực tiễn còn thiếu sâu sát và chưa thiết 

thực. Việc nghiên cứu hệ thống QLGD cũng như các chính sách công tương ứng 

chưa được quan tâm đúng mức và thiếu tính chuyên nghiệp. Giao lưu, chia sẻ, 

học hỏi và hội nhập quốc tế về Khoa học QLGD còn tự phát và thiếu tính chủ 

động. 

d. Đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa 
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học trong hệ thống các trường, khoa,... đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD chưa đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội. Phần lớn giảng viên 

được đào tạo những "chuyên ngành gần" với chuyên ngành "Quản lý giáo dục". 

Tỷ lệ Giáo sư, Tiến sĩ làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về khoa học QLGD 

so với các chuyên ngành khác thấp. Phần đông giảng viên cốt cán, chuyên gia 

đầu ngành khoa học QLGD đã cao tuổi, đã nghỉ hưu, nguy cơ hẫng hụt đội ngũ 

nhà giáo đầu đàn về khoa học QLGD nhìn thấy rõ, nhưng vẫn chưa có giải pháp 

khắc phục. Chế độ chính sách đối với giảng viên trong các trường QLGD vẫn 

bất hợp lý, chưa tạo động lực đủ mạnh để phát huy tiềm năng của đội ngũ. 

2.3. Nguyên nhân. 

a. Về mặt chủ quan: 

- Đội ngũ CBQLGD chưa theo kịp với thực tiễn và nhu cầu phát triển của 

trình độ quản lý trong tiến trình đổi mới sự nghiệp giáo dục. Chưa có những giải 

pháp đột phá tham mưu, đề xuất và đề ra những định hướng mang tính chiến lược 

đúng đắn để xử lý mối tương quan giữa số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ. 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ CBQLGD; Quan 

điểm"Nhà giáo là yếu tố quyết định chất lượng, Quản lý giáo dục là khâu đột 

phá" chưa được nhận thức đầy đủ và sâu sắc; Nhiều cán bộ QLGD chưa tích cực 

chủ động phấn đấu tự học tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ... Những tồn tại trên của đội ngũ CBQLGD có một  nguyên nhân hết sức 

quan trọng thuộc về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 

QLGD. 

- Việc xây để hoàn thiện khung pháp lý về đào tạo, bồi dưỡng, NCKH của đội 

ngũ CBQLGD còn chậm và thiếu đồng bộ do cơ chế. Đặc biệt là tư cách pháp lý 

trong đào tạo và cấp bằng cử nhân; chế độ định mức lao động còn bất cập, việc xét 

phong học hàm, học vị của loại hình trường CBQLGD gặp không ít khó khăn. 

b. Về mặt khách quan: 

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng CBQL 
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giáo dục và sự hạn chế về khả năng các điều kiện,... chưa được giải quyết đáp 

ứng kịp thời nhu cầu phát triển GD & ĐT(đặc biệt là tư cách pháp lý được đào 

tạo và cấp bằng của Hệ trường Cán bộ QLGD).  

- Kinh phí chi cho công tác QLGD thấp so với tổng ngân sách chi cho giáo 

dục; Kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ 

CBQLGD quá eo hẹp, chỉ tính riêng tại Trường Cán bộ QLGD & ĐT mỗi năm 

chỉ có từ 60-100 chỉ tiêu, trong khi nhu cầu đào tạo bồi dưỡng từ 6000 - 10.000 

người/ năm; kinh phí chi cho một khoá học được thu chủ yếu từ người học, vì vậy 

sẽ không huy động được một bộ phận CBQLGD từ những vùng đặc biệt khó khăn.  

- Đa số các cơ sở giáo dục ở khu vực tiểu học, THCS, Phòng GD&ĐT 

được ít biên chế cán bộ công chức chuyên môn như: kế toán, hành chính  giáo 

vụ, nhân viên thí nghiệm, phụ trách thiết bị phòng bộ môn, do đó giáo viên phải 

kiêm nhiệm các công tác này nhưng không được đào tạo, nên ảnh hưởng đến 

chất lượng dạy học.  

Để thực hiện thành công việc đổi mới giáo dục, chúng ta trước hết phải đổi 

mới cơ chế quản lý giáo dục, đổi mới cơ bản về tư duy và phương thức quản lý 

giáo dục, đồng thời phải có một đội ngũ CBQLGD mang tính chuyên nghiệp cao 

có phẩm chất chính trị vững vàng; đội ngũ CBQLGD phải được đào tạo và bồi 

dưỡng theo các chương trình thích hợp thể hiện đầy đủ các thành tựu của khoa 

học quản lý giáo dục và đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tiễn mà nền giáo dục 

nước nhà đặt ra.  

iI. quan điểm chỉ đạo và mục tiêu đối với việc xây dựng, nâng cao chất 

lượng đội ngũ CBQLGD 

1. Quan điểm chỉ  đạo. 

1.1. Cán bộ QLGD là đội ngũ có vai trò quan trọng hàng đầu trong sự 

nghiệp nâng cao dân trí, xây dựng con người và đào tạo nguồn nhân lực cho đất 

nước. 

1.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ QLGD là nhiệm vụ của cấp uỷ đảng và 
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chính quyền, coi đó là một bộ phận công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước; trong đó 

ngành giáo dục giữ vai trò chính trong việc tham  mưu và tổ chức thực hiện. 

1.3. Nhà nước thống nhất chỉ đạo, quản lý và chịu trách nhiệm trong 

việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD;  

1.4. Xây dựng đội ngũ CBQLGD phải được tiến hành đồng bộ với 

việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức hành 

chính, sự nghiệp và đảm bảo thực hiện chủ trương xã hội hoá sự nghiệp giáo 

dục. 

2. Mục tiêu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQLGD. 

2.1. Mục tiêu chung. 

Xây dựng đội ngũ CBQLGD được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về 

số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, 

phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, 

phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

         2.2. Mục tiêu cụ thể. 

- Xây dựng và thực hiện chuẩn hoá nguồn nhân lực CBQLGD; Đội ngũ 

CBQLGD cần có đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ năng để chuyển tải những chính 

sách, triết lý phát triển giáo dục vào thực tiễn. 

- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ CBQLGD của tất cả các cấp và 

các loại hình GD&ĐT theo chuẩn quy định. Chuẩn bị tiềm lực và phương pháp để 

người CBQLGD có thể học tập thường xuyên, học tập suốt đời. 

- Điều chỉnh, sắp xếp lại CBQLGD theo yêu cầu mới của ngành và phù hợp với 

năng lực, phẩm  chất của từng người; có cơ chế thay thế khi không đáp ứng yêu cầu. 

- Thông qua công tác đào tạo, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn, từng bước 

hình thành và phát triển đội ngũ chuyên gia về QLGD đạt trình độ khu vực và quốc 

tế làm hạt nhân cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ 
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CBQLGD của đất nước. 

- Khẩn trương đào tạo, bổ sung và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, 

nghiên cứu viên cho hệ thống các trường, khoa làm công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ QLGD; Tăng tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ; 

Tạo điều kiện để giảng viên, CBQLGD được tiếp cận với tri thức và các thành tựu 

khoa học, công nghệ mới của thế giới, ưu tiên gửi đi đào tạo, bồi dưỡng nước 

ngoài. 

- Xây dựng Học viện QLGD làm nòng cốt chuyên môn nhằm xây dựng và 

cũng cố hệ thống các Trường ,Khoa đào tạo bồi dưỡng CBQLGD  theo tinh thần 

của Chỉ thị 40/CT-TW, Nghị quyết 37/QH11, Quyết định 09/QĐ-TTg và Quyết định 

73/QĐ-TTg. 

III. Sự cần thiết thành lập Học viện Quản lý Giáo dục 

1. Vị trí, vai trò của quản lý giáo dục. 

1.1. Bối cảnh thời đại và nhu cầu thực tiễn của nước ta. 

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, nhân loại đang 

bước vào một nền văn minh mới với cơ sở hạ tầng là nền kinh tế tri thức. Cuối 

thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các hãng và các doanh nghiệp đứng ở vị trí trung 

tâm của sự phát triển xã hội. Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, trường Đại học 

đứng ở vị trí trung tâm của sự phát triển xã hội. Do vậy, công tác QLGD và khoa 

học QLGD đã và đang có sự phát triển nhanh chóng. 

Sau gần 20 năm đổi mới, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đã 

đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên những hạn chế, yếu kém về số 

lượng, chất lượng, cơ cấu của đội ngũ nhà giáo và CBQLGD; về công tác đào 

tạo, bồi dưỡng, cơ chế quản lý, sử dụng, đánh giá và chế độ chính sách đối với 

nhà giáo và CBQLGD đang đặt đội ngũ này trước những yêu cầu cấp thiết phải 

củng cố về số lượng, nâng cao về chất lượng và hiệu quả để có thể đảm đương 

được sứ mệnh trong giai đoạn mới.  

Bước vào thế kỷ XXI, thế giới đi vào nền văn minh trí tuệ với sự hình 
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thành và phát triển của kinh tế tri thức. Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế 

quốc tế vừa mở ra thời cơ vừa đặt các nước đang phát triển đứng trước những 

thách thức lớn của quá trình hợp tác mang tính cạnh tranh gay gắt. Trong bối 

cảnh chung đó, các nước trên thế giới dường như đều cùng chung một thách 

thức là phải xây dựng được một đội ngũ nhà giáo và CBQLGD có tay nghề cao. 

Cùng với giáo viên, kỳ vọng về một bộ máy giáo dục vận hành tốt đang được đặt 

lên vai các nhà quản lý giáo dục. Ngoài các yêu cầu chung của một công chức 

chuyên nghiệp, CBQLGD phải có kinh nghiệm giáo dục, có trình độ lý luận và 

năng lực quản lý để điều hành một hệ thống sự nghiệp được coi là lớn nhất trong 

bất kỳ quốc gia nào. 

Gần đây, nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, Chính phủ và của Ngành 

GD&ĐT đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt và nhu cầu cấp thiết cần phải 

đổi mới công tác QLGD mà trước hết là đổi mới tư duy và cơ chế QLGD. Để 

đáp ứng yêu cầu đó quyết định 09/2005 - TTg đã khẳng định sự cần thiết phải 

thành lập Học viện Quản lý Giáo dục. 

1.2. Nhân lực quản lý giáo dục cần phải có tính chuyên nghiệp. 

Ngày nay, nhiều quốc gia đang nghiên cứu, nhằm tìm được phương pháp 

quản lý giáo dục lý tưởng, đáp ứng mọi yêu cầu của quản lý hiện đại. Các cuộc 

nghiên cứu khoa học QLGD mới đây cho thấy chất lượng của đội ngũ CBQL 

đóng vai trò quyết định tới hiệu quả của đổi mới giáo dục và có ảnh hưởng quan 

trọng đến sự phát triển cộng đồng; chất lượng quản lý quyết định tới chất lượng 

đào tạo trong các nhà trường. Đội ngũ CBQL có 3 yếu tố: đủ về số lượng, mạnh 

về chất lượng, hài hoà cân đối về mặt cơ cấu; trong đó yếu tố chất lượng phải 

được qua đào tạo.  

ở Việt Nam, trong điều kiện giáo dục đã trở thành đại chúng, giáo dục đã là 

một ngành lớn trong hệ thống kinh tế - xã hội, mạng lưới trường lớp và quy mô 

giáo dục đã phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn quốc thì việc điều hành hệ 

thống giáo dục quốc dân phải tuân thủ các nguyên tắc, các chức năng, các 
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phương pháp quản lý mang tính đặc thù trong lĩnh vực giáo dục. Việc quản lý 

các hoạt động giáo dục từ các cơ sở giáo dục đến cấp hệ thống quốc gia đều cần 

đến những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà những kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn này phải được đào tạo một cách cơ bản, theo một chương trình 

được thiết kế dành riêng cho những người sau này làm việc ở vị trí quản lý giáo 

dục. Nói cách khác, quản lý giáo dục phải được xem là một nghề, những ai làm 

quản lý giáo dục phải qua đào tạo để có bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề. Để 

đạt đươc những điều đó, người quản lý phải có tri thức quản lý, phải có chuyên 

môn và nghiệp vụ quản lý, nhân lực quản lý giáo dục cần phải có tính chuyên 

nghiệp. 

Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội Khoá XI về công tác QLGD trong 

thời gian qua kém hiệu quả do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản 

là do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBQLGD còn hạn chế, bất 

cập. Tình trạng này một phần là do tuyển chọn đội ngũ CBQLGD bằng con 

đường "chọn lọc tự nhiên trong thực tiễn", với phương pháp quản lý chủ yếu 

dựa trên kinh nghiệm là chính hoặc có được bồi dưỡng nhưng chỉ là các khoá 

ngắn ngày mà chưa được đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống về kiến thức và kỹ 

năng quản lý giáo dục. Để khắc phục tình trạng này, phải có cách làm hệ thống 

hơn và mới hơn trong việc tuyển chọn người làm nghề QLGD và nhân viên 

GD. Cách làm đúng là phải tạo ra môi trường để "đào tạo hệ thống" cho những 

người định tuyển chọn thành cán bộ QLGD hoặc nhân viên GD. Vì thế, việc 

thành lập Học viện QLGD có thẩm quyền đào tạo cấp bằng và chứng chỉ 

QLGD là rất cần. 

1.3. Khoa học QLGD cần được chú trọng phát triển để đảm bảo 

vai trò trọng yếu của GD&ĐT trong thời đại mới. 

Trong thời đại công nghiệp, doanh nghiệp đứng ở vị trí trung tâm của sự 

phát triển, khoa học quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp đã có sự phát triển 

mạnh mẽ và đóng vai trò định hướng, dẫn đường cho việc hoạch định chiến 
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lược, đề ra giải pháp, tạo lập khả năng vận hành phát triển kinh tế - xã hội từ 

mức độ vĩ mô cho đến các cấp độ vi mô. Khi nhân loại bước vào nền kinh tế tri 

thức, GD&ĐT đứng ở trung tâm của sự phát triển, khoa học giáo dục và QLGD 

đã và đang được chú trọng ở hầu hết các quốc gia, nhằm thích ứng với triết lý 

giáo dục của thế kỷ mới “học tập thường xuyên suốt đời” và hướng tới xây dựng 

“xã hội học tập”. Khoa học QLGD cho đến ngày nay chủ yếu chỉ mới hướng tới 

việc giáo dục cho thanh thiếu niên trong độ tuổi đến trường nhưng đã khá phát 

triển. Khi đối tượng, thời gian và không gian mở rộng chắc chắn cấp độ đa dạng 

và mức độ sâu sắc về mặt khoa học do thực tiễn đặt ra sẽ tăng lên gấp bội, khoa 

học QLGD càng cần được chú trọng phát triển. 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX nêu rõ: Trong quá trình xây dựng và phát 

triển kinh tế tri thức, phát triển người và phát triển nguồn nhân lực thì mục tiêu 

trung tâm là vấn đề giáo dục và quản lý các hoạt động giáo dục đồng thời sử dụng 

các công nghệ thông tin làm công cụ điều hành sự vận động của kinh tế - xã hội.  

Để thực hiện được những mục tiêu quan trọng đó, khoa học quản lý giáo 

dục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, hoạch định các vấn đề về mục 

tiêu, nội dung, chương trình,  phương pháp đào tạo và các giải pháp cụ thể để tổ 

chức, quản lý quá trình đào tạo nguồn nhân lực đồng thời đưa các vấn đề đó vào 

thực tế hoạt động của các nhà trường và các cơ sở GD & ĐT.  

Với những ý nghĩa khoa học và thực tiễn nêu trên, Chiến lược Phát triển 

giáo dục 2001 - 2010 đã khẳng định vai trò của khoa học quản lý với việc “đổi 

mới quản lý giáo dục là khâu đột phá” để tháo gỡ những khó khăn, bức xúc và 

triển khai thực hiện thành công các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về giáo dục có hiệu lực và hiệu quả. 

Như vậy, khoa học quản lý giáo dục có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc định hướng phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực của quốc 

gia; chỉ rõ cách giải quyết các mối quan hệ để phát triển nhà trường, phát triển 

hệ thống giáo dục quốc dân trong xã hội; đồng thời khoa học QLGD còn thu hút 
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được tâm trí và tình cảm của các nhà QLGD thực tiễn cùng tham gia nghiên cứu 

và triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu một cách hữu hiệu nhất. Khoa học 

QLGD như là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng nẩy sinh từ các nguyên tắc quản 

lý vào ngữ cảnh giáo dục, nó vừa có những đặc điểm chung của khoa học vừa có 

những đặc thù chuyên sâu, cần được dày công nghiên cứu nhằm đảm bảo cơ sở lý 

luận cho sự nghiệp phát triển GD & ĐT. 

2. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. 

2.1. Phát triển về số lượng để đáp ứng quy mô phát triển giáo dục. 

 Trước thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD chưa 

theo kịp với những đổi mới của KT-XH, năng lực của đội ngũ CBQLGD chưa 

ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triển số lượng 

CBQL để đáp ứng quy mô phát triển giáo dục. Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và CBQLGD giai đoạn 2005-2010 của Chính phủ đã đề ra nhiệm 

vụ: Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL; Phấn đấu đến năm 2010, 

100% CBQLGD được bồi dưỡng theo chương trình phù hợp với chuẩn quy định đối 

với từng ngạch, từng chức danh, đáp ứng yêu cầu đổi mới QLGD. 

2.1.1 Tình hình phát triển mạng lưới trường, đội ngũ GV và CBQLGD 

Bảng 2: Số lượng các Trường học, giáo viên và CBQLGD  
ở các cấp, bậc học năm 2004 

 
Các cấp, bậc học Tổng số trường 

học năm 2004 
Số lượng giáo 
viên năm 2004 

SL. CBQLGD 
năm 2004 

1. Mầm non 10.104 150.335 19.045 

2. Phổ thông 26.359 742.284 57.817 

• Tiểu học 14.346 362.627 27.692 

• Trung học cơ sở 10.028 280.943 25.070 

• Trung học phổ thông 1.685 98.714 5.055 

3. Trường dạy nghề 546 7.056 1.638 

4. Trung học chuyên nghiệp 286 11.121 858 

5. Cao đẳng, đại học 214 39.985 642 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 609  6.700 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 64  3.200 

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo   500 

Tổng số 37.183 950.725 90.400 
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  (Nguồn: Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục số: 1534/CP-KG) 

 

Biểu đồ 2: Biểu đồ phát triển đội ngũ giáo viên và CBQLGD 

 

 
2.1.2. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng  đội ngũ CBQL GD giai đoạn  2005 - 2010. 

 a. Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2005 - 2010 của các cơ sở 

GD & ĐT: 

  Để có số liệu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi duỡng CBQLGD trong 

những năm tới làm căn cứ xây dựng Đề án Học viện QLGD, Trường Cán bộ 

quản lý GD & ĐT đã tiến hành khảo sát các Sở GD & ĐT ở các tỉnh, thành phố, 

các trường cao đẳng, đại học về số lượng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

CBQLGD. Kết quả tổng hợp theo bảng số 3. 
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Bảng 3: Tổng hợp thực trạng đội ngũ CBQLGD và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

giai đoạn 2005 - 2010 của một số cơ sở GD & ĐT 
 

 

TT 

 

Đơn vị 
Tổng số 

CBQL 

GD 

(12/2004) 

Đã qua đào tạo, bồi 

dưỡng 

Nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 

Đào tạo Bồi 

dưỡng 

Đào tạo Bồi dưỡng 

1 Khối trường mầm non 11018 4048 5547 1130 4231 

2 Khối trường Tiểu học  17521 5920 10128 1823 5225 

3 Khối trường THCS 12367 4833 7475 1266 3664 

4 Khối THPT & PTDTNT 3133 1193 1957 422 940 

5 Khối THCN dạy nghề 255 103 117 48 123 

6 Khối TT. GDTX 680 192 406 85 239 

7 Trung tâm GDKTTH-HN 93 25 34 24 49 

8 Khối trường Cao đẳng 1828 463 637 265 444 

9 Sở Giáo dục và đào tạo 1356 349 559 164 419 

10 Phòng Giáo dục và đào tạo 3031 530 1419 356 945 

11 Khối trường Đại học 3563 630 1943 375 1425 

 Tổng 54 845 18 286 30 222 5 958 17 704 

(Nguồn báo cáo của 37 Sở GD& ĐT,  47 trường CĐ và 36 trường ĐH).  

 
Biểu đồ 3: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD 

giai đoạn 2005 - 2010 
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 b. Theo Báo cáo số 1534/CP-KG của Chính phủ về tình hình giáo dục, cả 

nước có khoảng 10.400 CBQLGD cấp Bộ, Sở, Phòng và khoảng 80.000 

CBQLGD các trường từ mầm non, phổ thông, THCN, dạy nghề, cao đẳng và đại 

học;   

Số lượng CBQL và viên chức giáo dục là 90.400 người, trong đó, số lượng 

cần được đào tạo - bồi dưỡng hàng năm khoảng hơn 9.000 người để bổ sung 

và thay thế ngay với lý do: hàng năm, có sự thay đổi về chức năng lao động 

hoặc là chuyển công tác hoặc nghỉ công tác theo chế độ, khiến cho mỗi năm có 

khoảng 10% tổng số CBQLGD phải được bổ sung và thay thế (theo Quyết định 

74/2001/QĐ-TTg ngày 07/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC giai đoạn 2001 - 2005). 

c. Từ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thực tế được khảo sát ở các cơ sở GD & 

ĐT, ước tính mỗi năm cần đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 29.820 cán bộ quản 

lý và viên chức sự nghiệp ngành GD.  

Trong đó:  

+ Các trường, khoa làm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD ở các địa 

mỗi năm phương đảm nhận khoảng: 10.000 người; 

+ Các trường đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia làm công tác đào tạo, 

bồi dưỡng CBQLGD mỗi năm đảm nhận khoảng: 8.000 người; 

+ Như vậy, khi Học viện Quản lý giáo dục được thành lập thì mỗi năm 

cần đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 12.000 cán bộ QLGD và công chức sự 

nghiệp.  

2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD nhằm đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục. 

Trong giai đoạn mới của sự nghiệp phát triển giáo dục, với bối cảnh quốc tế 

chứa nhiều thời cơ và thách thức, trước những yêu cầu mới của sự phát triển 

kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập. Đội ngũ CBQLGD là lực lượng nòng cốt 

trong việc đưa nền giáo dục nước ta sớm tiến kịp các nước phát triển trong khu 
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vực, đáp ứng những đòi hỏi lớn và ngày càng cao về dân trí, nhân lực, nhân tài 

của công cuộc CNH - HĐH đất nước.  

Việc phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD của các Sở 

Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng và đại học cho thấy: Đội ngũ 

CBQLGD hầu hết là những giáo viên, giảng viên đã đạt tiêu chuẩn trình độ đào 

tạo quy định trong điều lệ, quy chế về các trường học từ mầm non đến đại học 

(trong đó, một bộ phận đã đạt trình độ đào tạo trên chuẩn quy định cho từng cấp 

học, bậc học, ngành học) và đạt các tiêu chuẩn khác theo quy định của Nhà nước 

được điều động, bổ nhiệm làm CBQLGD. Đội ngũ này được đào tạo, bồi dưỡng 

chủ yếu từ hoạt động thực tiễn cùng với việc theo dõi, đánh giá của cơ quan 

quản lý nhân sự và việc tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý giáo dục, chuyên 

môn nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước. Một số ít CBQLGD được cử đi 

đào tạo tập trung hoặc được cử đi đào tạo qua các chương trình quản lý có bằng 

cử nhân quản lý, thạc sỹ quản lý; một bộ phận CBQLGD cũng đã được cử đi dự 

các lớp ngắn hạn huấn luyện về kiến thức tin học, hoặc ngoại ngữ để đạt trình độ 

các chứng chỉ A, B, C. 

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD hiện nay chưa có quy 

hoạch, kế hoạch đào tạo dài hạn; mới chỉ chú ý đến việc bồi dưỡng mà chưa chú 

trọng đúng mức tới công tác đào tạo CBQLGD. Nội dung, chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng CBQL còn chậm được đổi mới, chất lượng chưa cao. Chưa có được 

một cơ chế phối hợp, phân công chịu trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

CBQLGD kế cận. 

Để khắc phục được hạn chế trên chúng ta phải chuẩn hoá đội ngũ 

CBQLGD, tức là đội ngũ CBQLGD phải được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý 

giáo dục trước khi bổ nhiệm. Như vậy, bên cạnh việc tổ chức thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD của các cơ quan quản lý 

giáo dục các cấp  thì việc thành lập Học viện Quản lý Giáo dục với vai trò “đầu 

tàu” trong hệ thống các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD trong toàn quốc là 
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một tất yếu khách quan. 

 

 

 

2.3.  Đảm bảo chuẩn về trình độ đào tạo. 

Trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, quản lý giáo dục vừa là tiền 

đề vừa là yếu tố quan trọng quyết định việc nâng cao chất lượng và hiệu quả 

giáo dục và đào tạo. Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo có hơn 1 triệu nhà giáo 

(trong đó có 90.400 cán bộ lãnh đạo, quản lý), đội ngũ này chiếm 2/3 tổng số 

công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước. Số lượng CBQLGD cần được 

đào tạo, bồi dưỡng về quản lý giáo dục hàng năm là 29.820 người. Như vậy, hệ 

thống các Trường làm nhiệm vụ bồi dưỡng CBQLGD các cấp với chức năng, 

nhiệm vụ và vị thế như hiện tại thì chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tế và yêu 

cầu phát triển, đổi mới của giáo dục nước nhà. 

Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý 

giáo dục và đào tạo, khi Học viện Quản lý Giáo dục được thành lập nội dung và 

phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của Học viện QLGD phải đáp ứng những yêu cầu:  

a. Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải có tính hiện đại và phát triển, đảm 

bảo cơ cấu hợp lý giữa kiến thức khoa học cơ bản, ngoại ngữ và công nghệ 

thông tin với kiến thức chuyên môn và các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hoá 

dân tộc; tương ứng với trình độ chung của khu vực và thế giới. 

Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cung cấp cho người học có những 

kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có 

phương pháp làm việc khoa học; có năng lực vận dụng lý thuyết vào thực tiễn 

công tác chuyên môn. 

Đào tạo trình độ thạc sĩ (trong thời gian trước mắt đào tạo thạc sĩ QLGD) 

phải đảm bảo cho học viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở 
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trình độ đại học; tăng cường kiến thức liên ngành; có đủ năng lực thực hiện công 

tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học QLGD. 

Đào tạo trình độ tiến sĩ (trong thời gian trước mắt đào tạo thạc sĩ QLGD) 

phải bảo đảm cho nghiên cứu sinh hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản; có 

hiểu biết sâu về kiến thức chuyên môn; có đủ năng lực tiến hành độc lập công tác 

nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong công tác chuyên môn về khoa học QLGD. 

b. Về phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải coi trọng việc bồi dưỡng ý 

thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng 

tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho học viên, sinh viên tham gia 

nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng. 

Phương pháp đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện bằng cách phối hợp 

các hình thức học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu; coi trọng việc phát huy 

năng lực thực hành, năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề về QLGD.  

Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện chủ yếu bằng tự học, 

tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của nhà giáo, nhà khoa học; coi trọng rèn 

luyện thói quen nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo trong phát hiện, 

giải quyết những vấn đề về QLGD. 

3. Mô hình học viện quản lý giáo dục trên thế giới 

Hầu hết các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến và có trình độ tổ chức quản 

lý cao như: Mỹ, Anh, úc, Hà Lan, Đức, Canada, Pháp, Thailan, Malaysia, 

Singapore, … đều có các Trường (hoặc Viện) đào tạo quản lý giáo dục, tên tiếng 

Anh là College/School of Educational Administration/Management. 

 3.1. Học viện Phát triển Quản lý giáo dục của Thái Lan (Institute for 

Development of  Educational Administrators (IDEA), Thái Lan.  

Bộ Giáo dục Thái Lan đã thành lập Viện Đào tạo trung ương của Bộ để đào 

tạo CBQL cho tất cả 14 Sở Giáo dục. Nhiệm vụ chính của Viện Đào tạo trung 

ương này là nơi để các CBQL của 14 Sở Giáo dục được đào tạo và xây dựng 
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mối quan hệ hợp tác giữa các học viên. Kết quả của việc tổ chức huấn luyện là 

tạo nên một môi trường thích hợp để góp phần vào việc thực hiện có kết quả các 

chính sách của Bộ Giáo dục. Để đạt được các yêu cầu trên và quan trọng nhất là 

phát triển giáo dục, từ 8/1979, Bộ Giáo dục đã thành lập Học viện phát triển 

CBQLGD (IDEA) và nó là một cơ quan của Bộ Giáo dục. 

 Các nhiệm vụ và trách nhiệm:  

 - Hoạt động như một trung tâm của Bộ Giáo dục trong đào tạo và phát 

triển CBQLGD cả đương chức và kế cận (trước bổ nhiệm) :  

- Mục tiêu đào tạo cán bộ trước bổ nhiệm là chuẩn bị cho những CBQLGD 

tương lai có chất lượng để họ nắm giữ được các nhiệm vụ quản lý. 

- Đào tạo cán bộ đương chức nhằm nâng cao năng lực quản lý cho 

CBQLGD và xây dựng mối quan  hệ hợp tác giữa các Sở Giáo dục. 

- Các chương trình đào tạo đặc biệt (Special Programes) nhằm cung cấp 

những kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ mới trong quản 

lý. 

- Tổ chức các xemina có tính chất nóng bỏng (Brainstorming Seminars) 

trong việc tổng kết quản lý giáo dục nhằm mục đích tìm các giải pháp giải quyết 

các vấn đề đang đặt ra cho các Sở Giáo dục và các Phòng Giáo dục để thực hiện 

có hiệu quả các chính sách của Chính phủ và Bộ Giáo dục. 

- Tổ chức đào tạo và xemina quốc tế. 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học về QLGD nhằm định hướng củng cố và 

phát triển trong QLGD. 

- Cung cấp các tư vấn về QLGD cho các trường học và các cơ quan có liên 

quan. 

- Cung cấp các thông tin trong QLGD. 

 Các chương trình đào tạo  

- Chương trình đào tạo tiền bổ nhiệm : 

 Các khoá đào tạo cán bộ kế cận về quản lý trường học 

 Các khoá đào tạo cán bộ kế cận về quản lý cơ quan giáo dục  

- Chương trình đào tạo cán bộ đương chức : 
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 Các khoá nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý trường học 

 Các khoá nâng cao trình độ cho CBQL các cơ quan giáo dục. 

- Các chương trình đào tạo đặc biệt 

- Các xemina cho CBQLGD 

- Các xemina và đào tạo quốc tế. 

3.2. Học viện Aminuddin Baki thuộc Bộ Giáo dục, Malaysia. 

 Nhiệm vụ của Học viện: 

Xây dựng và phát triển lý luận và nghiệp vụ trong quản lý giáo dục và xa 

hơn nữa, phát triển hệ thống giáo dục trong bối cảnh quốc tế hoá và thiết lập một 

nền văn hoá tri thức và các giá trị ao ước. 

 Chức năng : 

Là một Học viện quốc gia về quản lý giáo dục phục vụ cho Bộ giáo dục 

Malaysia, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ về giáo dục. 

Các chức năng cụ thể: 

1) Xây dựng bầu không khí học tập và tri thức, khuyến khích văn hoá tri 

thức và những giá trị có ý nghĩa thông qua các chương trình ngắn ngày và dài 

ngày, thông qua các chương trình tích hợp ở các cấp : trường học, vùng lãnh thổ, 

quốc gia và quốc tế. 

2) Khuyến khích phát triển giáo dục và nghiệp vụ giáo dục thông qua các 

chương trình khác nhau nhằm phát triển năng lực của cá nhân, tổ chức, xã hội và 

phát triển giáo dục theo định hướng phát triển của dân tộc. 

3) Đưa (chuyển dịch) triết lý giáo dục và các chính sách giáo dục vào thực 

tiễn bằng việc thiết lập các chương trình giáo dục. 

4) Cung cấp các kỹ năng quản lý giáo dục bằng việc mở các lớp đào tạo 

bồi dưỡng, tư vấn về QLGD, cung cấp các tài liệu, các kết quả nghiên cứu khoa 

học. 

5) Tranh thủ sự giúp đỡ của tất cả các cơ quan để phát triển... 

 Chương trình huấn luyện có thể chia thành 5 lĩnh vực : 

1) Chương trình tổ chức trường học; 

2) Chương trình cho các chuyên viên; 
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3) Chương trình cho các cơ quan quản lý giáo dục (Vụ, Phòng, Ban); 

4) Các khoá đặc biệt; 

5) Chương trình về sơ đồ đếm (New Renumeration Scheme Programmes). 

Các chương trình này có các thành phần nội dung : 

• Quản lý trường học; 

• Quản lý chương trình và sư phạm học; 

• Tài liệu và các nguồn lực phục vụ dạy học; 

• Giáo dục cộng đồng; 

• Công nghệ dạy học; 

• Khảo sát và đánh giá trong dạy học; 

• Kế hoạch hoá; 

• Phát triển giáo dục;  

• Giáo dục  máy tính; 

• Quản lý giáo dục;  

• Sự hỗ trợ trong quản lý giáo dục. 

3.3. Học viện Nghiên cứu và Đào tạo giáo dục Quốc gia Hàn Quốc 

(National Institute of Educational Research and Training, Republic of Korea) 

Chức năng : 

• Đào tạo giáo viên và CBQLGD trong các nhiệm vụ quản lý giáo dục; 

• Nghiên cứu và đánh giá để thường xuyên hoàn thiện chương trình đào tạo 

; 

• Triển khai và cung cấp các tài liệu đào tạo cho các cơ sở đào tạo, cung 

cấp các tư vấn về hoàn thiện chương trình đào tạo cho các cơ sở đào 

tạo. 

 Nhiệm vụ : 

• Thiết lập viễn cảnh rõ ràng những nhiệm vụ ràng buộc và bắt buộc của 

nghề dạy học; 

•  Phát triển sự thích ứng với môi trường giáo dục mới cùng với sự tự chủ 

trong giáo dục và một hệ giáo dục mở; 
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• Thúc đẩy thi đua nghề nghiệp của CBQLGD. 

Một số chương trình huấn luyện : 

Nguyên tắc thực hiện : 

• Chương trình huấn luyện tập trung vào những vấn đề thực tiễn của QLGD 

• Chương trình huấn luyện được phân loại theo học viên với cách thức 

dân chủ của dân chủ hoá QLGD 

•  Cơ hội huấn luyện được mở ra với khả năng của học viên. 

•  Cách thức tổ chức dạy học được thực hiện với sự tham gia tích cực của 

người học, kể cả các hội thảo, các xemina và nghiên cứu điển hình (case 

study). 

• Xây dựng bầu không khí giúp đỡ trong dạy và học. 

Ví dụ một số chương trình huấn luyện : 

1) Khoá huấn luyện nghiệp vụ quản lý cho CBQL trường học 

2) Khoá học về chính sách giáo dục 

3) Các lớp huấn luyện cán bộ nghiệp vụ giáo dục: giám thị và nghiên cứu 

viên giáo dục ;  

4) Các lớp huấn luyện CBQL trung cấp (Middle-Level Administrators); 

5) Các lớp huấn luyện CBQLGD vừa mới đề bạt 

Và nhiều loại chương trình huấn luyện khác. 

3.4. Phân vụ đào tạo thuộc Bộ Giáo dục nghiên cứu và công nghệ Cộng 

hoà Pháp (Sous-direction de la formation, Direction des personnels administratifs, 

techniques et d'encadrement (DPATE) 

 Nhiệm vụ:  

- Đào tạo cán bộ hành chính, kỹ thuật và quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục. 

- Xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo ban đầu và tiến hành bồi 

dưỡng các loại cán bộ nói trên. 

- Soạn thảo chương trình và tổ chức đào tạo giáo viên cho các cơ sở đào tạo CBQL. 

- Giúp đỡ các cơ sở đào tạo được phân cấp ở các Sở Giáo dục. 

- Quản lý mạng lưới bồi dưỡng của giáo dục đại học. 

 Đối tượng đào tạo: 
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1) Cán bộ quản lý giáo dục: 

- Thanh tra giáo dục (thanh tra của các Sở Giáo dục, thanh tra sư phạm của 

khu, vùng, thanh tra Giáo dục quận, huyện); 

- Cán bộ quản lý hành chính và tài chính; 

- Cán bộ quản lý các trường học; 

- Cán bộ kỹ thuật. 

2) Cán bộ nghiệp vụ giáo dục: Thư ký; Quản trị... 

3) Cán bộ kỹ thuật và công nhân: Các quản đốc; Công nhân chuyên nghiệp... 

4) Cán bộ dịch vụ xã hội và y tế: Bác sĩ trường học; Các y tá trường học;  

Các cán bộ tư vấn xã hội. 

5) Đào tạo cán bộ phục vụ kế hoạch hoá giáo dục quốc gia. 

Việc đào tạo nhằm: 

- Quản lý các nguồn nhân lực được phân cấp. 

- Phổ biến tiến trình của kế hoạch cho tất cả các cấp quản lý giáo dục quốc gia. 

- Giúp các loại cán bộ giáo dục biết đánh giá. 

Bằng hoạt động đào tạo, hệ thống giáo dục quốc gia sẽ chuyên nghiệp hoá 

các loại cán bộ giáo dục cùng với sự phát triển của hệ thống giáo dục. 

 Nguyên tắc đào tạo : 

Hoạt động đào tạo được tiến hành theo hai nguyên tắc :  

1) Nguyên tắc cá nhân hoá (Individualisation): 

- Sự thỏa thuận giữa cơ sở đào tạo và học viên về chương trình đào tạo; 

- Sự định vị thường xuyên của học viên để điều chỉnh quá trình đào tạo; 

- Sự cam kết tích cực của học viên trong hoạt động đào tạo của mình. 

2) Nguyên tắc xen kẽ (Alternance): 

- Học viên được đào tạo bởi hai nguồn giáo viên: của phân vụ đào tạo và 

cố vấn ở Sở GD (là hiệu trưởng một trường khác). Khi tập trung về cơ sở đào 

tạo, học viên được học với giảng viên của cơ sở đào tạo; còn ở nơi công tác, 

giáo viên thứ hai là cán bộ đỡ đầu (Tutor). 

- Nắm được các tình huống chuyên môn mới, suy nghĩ về những cách vận 

dụng khác nhau, phát hiện những tình huống đào tạo đảm bảo cho hoạt động đào 
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tạo phù hợp và có hiệu quả. 

Tóm lại, qua việc tham khảo, xem xét một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

CBQLGD ở một số nước, ta thấy việc đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD đã được đặt 

ra với nhiều cách thức khác nhau : 

- Các nước đều tiến hành đào tạo trước bổ nhiệm; 

- Các chương trình được đa dạng hoá về nội dung, về thời gian, về hình 

thức đào tạo và có thể chia làm các cấp độ đào tạo khác nhau (chương trình cơ 

sở, chương trình nâng cao...); 

- Đào tạo nghề quản lý (Pháp). 

Như vậy ở hầu hết các quốc gia, việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về 

quản lý giáo dục được sự quan tâm lớn của Chính phủ  nhằm cung cấp một đội ngũ 

các nhà quản lý giáo dục chuyên nghiệp có khả năng lý thuyết và kỹ năng phát huy 

công tác quản lý giáo dục theo hướng chất lượng hiệu quả, chuyên nghiệp và trách 

nhiệm xã hội cao. Đồng thời đã ứng dụng những thành tựu của khoa học quản lý 

giáo dục vào công tác quản lý giáo dục ở cả tầm vĩ mô và vi mô. 

4. Xây dựng Học viện Quản lý Giáo dục ở Việt Nam 

4.1. Mục đích thành lập Học viện Quản lý giáo dục 

Thành lập Học viện Quản lý Giáo dục nhằm xây dựng một trung tâm đào 

tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục hàng đầu trong cả nước, 

đạt trình độ khu vực và từng bước phát triển đạt trình độ quốc tế; góp phần đẩy 

nhanh tốc độ phát triển giáo dục phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

và hội nhập quốc tế. Cụ thể: 

1) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đóng vai trò nòng cốt trong công tác đào 

tạo-bồi dưỡng  để đạt được chuẩn quy định và nâng cao trình độ và năng lực cho 

đội ngũ CBQLGD và viên chức nghiệp vụ giáo dục trong toàn hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

2) Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến 

sĩ), bồi dưỡng các chuyên đề sau đại học về quản lý giáo dục cho người đã có 

trình độ đại học và sau đại học thuộc các lĩnh vực khoa học khác để họ có đủ 
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năng lực và kỹ năng tham gia các hoạt động quản lý giáo dục. 

3) Phát triển nghiên cứu  khoa học quản lý giáo dục để trên cơ sở đó tham 

mưu cho Ngành, Nhà nước các chính sách và biện pháp về quản lý giáo dục  

nhằm đáp ứng và phục vụ hệ thống giáo dục quốc dân. 

4) Cung cấp các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý giáo dục cho 

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. 

5) Triển khai ứng dụng và tư vấn về khoa học quản lý giáo dục nhằm góp 

phần đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. 

6) Mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học 

và đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học quản lý giáo dục. 

4.2. Phương án thành lập Học viện quản lý giáo dục 

 - Căn cứ vào điều kiện hiện nay, phát huy nguồn lực sẵn có vào việc đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học quản lý giáo dục;  

          - Căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

phát triển giáo dục và đào tạo.   

           - Căn cứ vào Quyết định số 09/2005/TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng 

Chính  phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”, Quyết định số 73/2005/TTg 

ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH 11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của 

Quốc hội về giáo dục, Quyết định số 2958/QĐ - BGD&ĐT - TCCB về việc phân 

công nhiệm vụ các đơn vị thực hiện Đề án Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2005-2010, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ mà 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo đang đảm nhiệm, trên cơ sở những thành 

tựu mà Nhà trường đạt được trong gần 30 năm qua trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và vai trò nòng cốt về chuyên môn 

trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD.  

     Nhà trường xin được đề xuất  phương án: Thành lập Học viện Quản lý 
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Giáo dục trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. 

IV.  Khái quát thực trạng của Trường Cán bộ quản lý  GD&ĐT 

  1. Sơ lược quá trình phát triển của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo 

Năm 1976, Trường Cán bộ quản lý giáo dục ( nay là Trường Cán bộ quản lý 

giáo dục và đào tạo)  được thành lập theo Quyết định số 190/TTg ngày 01/10/1976 

của Hội đồng Chính phủ  “Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản 

lý các Sở, Ty, các Phòng Giáo dục, các trường sư phạm, các Trường Cán bộ 

quản lý của ngành giáo dục và các trường phổ thông, ...”, Trường được hưởng 

các chế độ như các trường ĐHSP. 

Năm 1990, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo được thành lập trên 

cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Cán bộ quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản 

lý đại học - trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Trung tâm Nghiên cứu tổ 

chức quản lý và kinh tế giáo dục. Quyết định số 3398/TCCB ngày 24/11/1991 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc qui định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ 

và tổ chức bộ máy của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo đã có những 

quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Trường: 

Chức năng 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về khoa học 

quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý của ngành giáo dục và đào tạo, là trung tâm 

nghiên cứu và tư vấn về khoa học quản lý, về cải tiến tổ chức quản lý của 

ngành, là nòng cốt về chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống các Trường Cán bộ 

quản lý giáo dục và đào tạo của toàn ngành. 

Nhiệm vụ:   

1. Đào tạo và bồi dưỡng: 

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý đương chức và kế cận cho các 

cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp, các loại hình trường học (nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, phổ thông, giáo dục bổ túc, trung học chuyên nghiệp, dạy 
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nghề, cao đẳng, đại học). 

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan 

quản lý giáo dục và đào tạo các cấp (cán bộ chỉ đạo, thanh tra, tổ chức, kế hoạch…) 

các nhân viên nghiệp vụ trường học (văn thư, thư viện, thí nghiệm, thiết bị…) 

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng về hành chính quản lý cho các chủ nhiệm bộ 

môn, chủ nhiệm khoa… thuộc các loại hình trường học. 

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giáo viên các trường Cán bộ quản lý giáo dục 

và đào tạo ở các tỉnh, thành phố. 

2. Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục - đào tạo 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức quản lý giáo dục - đào tạo. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của điều lệ, quy chế tổ chức quản lý của các 

cơ quan quản lý giáo dục - đào tạo và các loại hình trường học. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế - xã hội- giáo dục - đào 

tạo để góp phần nghiên cứu dự báo phát triển giáo dục, kế hoạch hoá phát triển 

giáo dục, mạng lưới quy mô trường học, đầu tư giáo dục… nhằm phục vụ sự 

nghiệp phát triển giáo dục quốc dân. 

- Tổ chức tư vấn, phản biện và giám  định về mặt khoa học quản lý giáo 

dục - đào tạo và kinh tế học giáo dục đối với các công trình nghiên cứu, dự án 

… có liên quan. 

3. Nòng cốt về chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống các trường cán bộ 

quản lý giáo dục và đào tạo. 

- Xây  dựng các mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ 

quản lý giáo dục và đào tạo. 

- Cung cấp  thông tin khoa học quản lý cho các trường cán bộ quản lý, cho 

các cán bộ quản lý trong ngành, tổ chức trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý 

trong ngành 

- Tổ chức liên kết, phối hợp giữa các trường cán bộ quản lý về công tác đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý; cán bộ nhân viên nghiệp vụ trường học.  
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4. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tổ chức quản lý theo quy định 

của nhà nước và của Bộ. 

2. Cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. 

2.1. Biên chế: 

+ Biên chế được giao: 130 người; 

+ Biên chế hiện có: 120 người, trong đó số giảng viên là 74 (trong đó: 

PGS : 3, TS: 16, ThS: 40 ), cán bộ quản lý và phục vụ 49 người. 

2.2. Bộ máy: 

a) Ban giám hiệu: 1 Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng; 

b) Các phòng chức năng:  

- Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- Phòng Đào tạo; 

- Phòng Tư liệu Thư viện; 

- Phòng Quản trị - Đời sống; 

- Phòng Tài vụ; 

- Phòng Quản lý Khoa học; 

- Phòng Hợp tác quốc tế và Phát triển quản lý giáo dục đại học; 

- Trạm Y tế; 

c) Các trung tâm: 

- Trung tâm Nghiên cứu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và ứng dụng công 

nghệ thông tin; 

- Trung tâm Nghiên cứu tổ chức, quản lý và kinh tế học giáo dục; 

d) Các khoa trực thuộc Ban Giám hiệu: 

• Khoa Các Khoa học cơ bản của tổ chức và quản lý GD-ĐT, gồm các bộ môn: 

+ Bộ môn  Đường lối chính sách giáo dục; 

+ Bộ môn Tâm lý học và Giáo dục học; 

+ Bộ môn Kinh tế học giáo dục và Xã hội học giáo dục; 

+ Bộ môn Tiếng nước ngoài; 
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• Khoa Lý luận cơ sở của tổ chức và quản lý GD-ĐT, gồm các bộ môn: 

+ Bộ môn Lý luận quản lý giáo dục; 

+ Bộ môn Quản lý hành chính nhà nước; 

+ Bộ môn Hệ thống quản lý giáo dục và Thông tin quản lý giáo dục; 

• Khoa Nghiệp vụ quản lý giáo dục- đào tạo: 

+ Bộ môn Kế hoạch, tài chính và tổ chức nhân sự; 

+ Bộ môn Chỉ đạo quá trình giáo dục đào tạo; 

+ Bộ môn thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng; 

+ Bộ môn Hành chính sư phạm và quản lý chuyên biệt. 

e)  Hội đồng tư vấn: 

* Hội đồng khoa học và đào tạo tư vấn giúp Hiệu trưởng những vấn đề 

then chốt có tính chất chiến lược trên các lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng 

đội ngũ, công nghệ khoa học, hợp tác trao đổi với các trường, viện nghiên cứu 

trong và ngoài nước. 

*  Các hội đồng chuyên việc: 

+ Hội đồng tuyển sinh; 

+ Hội đồng tuyển dụng công chức; 

+ Hội đồng chấm thi và bảo vệ luận văn tốt nghiệp; 

+ Hội đồng nâng bậc lương, thi nâng ngạch công chức; 

+ Hội đồng thanh lý, xử lý tài sản, nhà cửa, đất đai; 

+ Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. 

g)  Các tổ chức Đảng, đoàn thể : 

- Đảng bộ Nhà trường gồm 60 đảng viên; 

- Công đoàn Nhà trường gồm 120 đoàn viên; 

- Hội Cựu chiến binh. 

 

3. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng: 

3.1.Về bồi dưỡng:  
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- Trong 14 năm gần đây (từ 1990 đến nay) đã có hơn 20.500 cán bộ công 

chức của Ngành được cấp giấy chứng nhận (hay chứng chỉ hoàn thành khoá 

học). Với số lượng năm sau cao hơn năm trước và các chương trình bồi dưỡng 

ngày càng đa dạng và phù hợp với đối tượng hơn.  

- Từ năm 2000, Học viện hành chính Quốc gia đã uỷ quyền cho Trường 

phối hợp tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức Ngành GD&ĐT theo 

chương trình chuyên viên, đây là dịp thuận lợi để Trường phát huy năng lực bồi 

dưỡng công chức Nhà nước của Ngành trên quy mô rộng. 

Nhìn chung các chương trình hiện nay được nhà trường áp dụng đã đảm 

bảo được các mục tiêu: nâng cao nhận thức, bồi dưỡng phương pháp luận về 

khoa học quản lý và rèn luyện kỹ năng quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. 

3.2. Về đào tạo: 

- Đầu năm 1990 nhà trường được Bộ cho phép liên kết với ĐHSP Hà Nội 

và  ĐHSP Hà Nội 2 chủ trì mở các khoá đào tạo cử nhân chuyên tu quản lý tiểu 

học.  Đến nay, Trường đã liên kết đào tạo được 11 khoá với trên 1000 học viên 

đã tốt nghiệp cử nhân và đang học tại Trường.  

3.3. Công tác đào tạo sau đại học:  

Từ năm 1995, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết với 

trường ĐHSP Hà Nội 2 đào tạo sau đại học chuyên ngành "Quản lý giáo dục". 

Đến nay, có 244 học viên đã tốt nghiệp, được cấp bằng thạc sĩ. Từ năm học 

2003-2004, đến nay Trường bắt đầu thực hiện Đề án liên kết đào tạo sau đại học 

chuyên ngành quản lý giáo dục cho nữ CBQLGD với ĐHSP Hà Nội, hiện nay 

có 90 học viên cao học nữ quản lý giáo dục đang học tại Trường.  

4. Đội ngũ giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng của nhà trường là 197 

người, trong đó có 182 người (chiếm 92 %) có trình độ sau đại học. 

4.1. Giảng viên cơ hữu: 
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Có danh sách kèm theo đề án. 

+ Số giảng viên cơ hữu của Trường là: 74 người, 100% giảng viên có trình 

độ đại học trở lên. Trong đó có 56 người (chiếm 75,6%) có trình độ sau đại học, 

có 03 Phó giáo sư, 16 tiến sỹ, 40 thạc sỹ. 

4.2. Cơ cấu trình độ giảng viên ở các bộ môn của các khoa   

 Khoa Cơ bản có 28 giảng viên. 

+ Bộ môn  Đường lối chính sách giáo dục có 05 giảng viên; 

(Tiến sĩ: 02 chiếm 40 %; Thạc sĩ: 02 chiếm 40 %; Cử nhân: 01 chiếm 20%)  

+ Bộ môn Tâm lý học và Giáo dục học có 07 giảng viên; 

(Tiến sĩ: 04 chiếm 57 %; Thạc sĩ: 03 chiếm 43 %)  

+ Bộ môn Kinh tế học giáo dục và Xã hội học giáo dục có 06 giảng viên; 

(Tiến sĩ: 03 chiếm 50 %; Thạc sĩ: 03 chiếm 50 %)  

+ Bộ môn Tiếng nước ngoài 10 giảng viên; 

(Thạc sĩ: 01 chiếm 10%; CN: 06 chiếm 60%; đang học cao học: 03 chiếm 30 %)  

 Khoa Cơ sở có 22 giảng viên. 

+ Bộ môn Lý luận quản lý giáo dục có 08 giảng viên; 

(Tiến sĩ: 04 chiếm 50 %; Thạc sĩ: 04 chiếm 50 %);  

+ Bộ môn Quản lý hành chính nhà nước có 05 giảng viên; 

( Thạc sĩ: 02 chiếm 40 %; CN: 03 chiếm 60% );  

+ Bộ môn Hệ thống quản lý giáo dục và Thông tin quản lý giáo dục có 09 GV; 

    (Tiến sĩ: 02 chiếm 22,25 %; Thạc sĩ: 05 chiếm 55,5 %; CN: 02 chiếm 22,25 %);  

 Khoa Nghiệp vụ quản lý giáo dục 24 giảng viên: 

+ Bộ môn Kế hoạch, tài chính và tổ chức nhân sự có 07 giảng viên; 

(Tiến sĩ: 02 chiếm 28,5 %; Thạc sĩ: 05 chiếm 71,5 %)  

+ Bộ môn Chỉ đạo quá trình giáo dục đào tạo có 07 giảng viên; 

(Tiến sĩ: 03 chiếm 43 %; Thạc sĩ: 03 chiếm 43 %; CN: 01 chiếm 17%)  

+ Bộ môn thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng 06 giảng viên; 

(Tiến sĩ: 03 chiếm 50 %; Thạc sĩ: 03 chiếm 50 %)  
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+ Bộ môn Hành chính sư phạm và quản lý chuyên biệt 04 giảng viên. 

(Tiến sĩ: 02 chiếm 50 %; Thạc sĩ: 02 chiếm 50 %)  

Ngoài 3 Khoa, hiện tại Nhà trường có 02 Trung tâm nghiên cứu 

- Trung tâm nghiên cứu tổ chức, quản lý và kinh tế học giáo dục có 08 

nghiên cứu viên  (PGS:. 01; Tiến sĩ: 04; ThS:03) 

  - Trung tâm nghiên cứu cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông 

tin có 05 nghiên cứu viên  ( Tiến sĩ: 01; ThS:02; CN:02 ) 

5. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

Trường đã thực hiện nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quyết 

định số 874/TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo  

cụ thể hoá nội dung chương trình theo quyết định số 3481/QĐ - BGD&ĐT. Đến 

nay, trường vận dụng xây dựng thành bộ chương trình chi tiết để đào tạo, bồi 

dưỡng cho các đối tượng: 

5.1.Các chương trình đào tạo 

1. Đào tạo cử nhân Khoa học và QLGD tiểu học; 

2. Đào tạo cử nhân Khoa học và QLGD Trung học cơ sở; 

3. Đào tạo thạc sỹ Quản lý giáo dục. 

Có 18 chương trình bồi dưỡng cho các đối tượng:  

1. CBQL Phòng, Khoa, Ban trường Đại học, Cao đẳng; 

2.  Nữ CBQL ngành giáo dục và đào tạo; 

3. CBQL trường Trung cấp chuyên nghiệp; 

4. CBQL Phòng, Sở GD & ĐT;  

5. CBQL trường PTDT Nội trú; 

6. CBQL TT Giáo dục Thường xuyên; 

7. CBQL Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; 

8. CBQL Phòng GD & ĐT; 

9. CBQL trường THCS;  

10. CBQL trường tiểu học; 
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11. CBQL ngành học Mầm non; 

12. Thanh tra viên Giáo dục; 

13. Kiến thức QLNN ngạch chuyên viên; 

14. Văn thư - Lưu trữ; 

15. Chủ tài khoản, kế toán viên; 

16. Thư viện viên; 

17. Huấn luyện cho giảng viên các trường ĐHSP, CĐSP dạy học phần quản 

lý nhà nước, quản lý ngành. 

18. Bồi dưỡng kiến thức giáo dục học Đại học cho giảng viên các Trường 

Đại học và Cao đẳng. 

5.2. Các chương trình tập huấn nâng cao: 

1. Nâng cao năng lực quản lý tài chính; 

2. Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý nhân sự; 

3. ứng dụng tin học trong QLGD. 

5.3. Hệ thống bài giảng và giáo trình tài liệu:  

- Hệ thống giáo trình tài liệu của Nhà trường căn bản hoàn thiện và thường 

xuyên được cập nhật bổ sung những kiến thức mới, bám sát mục tiêu đào tạo - 

bồi dưỡng. Giáo trình tài liệu đảm bảo tính khoa học, đáp ứng nhu cầu đổi mới 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hiện nay Nhà trường có: 

+ 18 bộ chương trình giảng dạy cho các đối tượng bồi dưỡng CBCC của ngành;  

+ 8 bộ giáo trình cho 8 đối tượng bồi dưỡng cán bộ quản lý các ngành học, 

bậc học của ngành GD&ĐT;  

+ 02 bộ giáo trình cho các hệ: Cử nhân khoa học và quản lý giáo dục tiểu 

học và cử nhân khoa học và quản lý giáo dục THCS;  

+ Giáo trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục.  

6. Công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế: 

6.1. Công tác nghiên cứu khoa học: 
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 Trong giai đoạn từ 1990 đến nay đã có hơn 30 đề tài cấp Bộ, trên 80 đề tài 

cấp trường được nghiệm thu đưa vào áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa 

học và giảng dạy. Nhà trường đã cùng với Viện nghiên cứu con người nghiên 

cứu đề tài cấp Nhà nước KX-05 "Phát triển văn hoá con người và nguồn nhân 

lực trong thời kỳ CNH - HĐH ". 

Những năm gần đây, năm 2003 -2004 Trường đã tổ chức nghiên cứu 9 đề 

tài KHCN cấp Bộ, đăng ký chọn thầu 02 đề tài  cấp Bộ trọng điểm và 08 đề tài 

cấp cơ sở. Nhiều văn bản quan trọng của Ngành ra đời có sự tham gia của 

Trường như: Điều lệ Trường phổ thông, Điều lệ Trường tiểu học, Luật Giáo dục, 

Chiến lược phát triển giáo dục, Cuộc vận động Dân chủ hoá nhà trường, Dự báo 

phát triển giáo dục phổ thông, Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, Giáo dục dân số, 

Giáo dục môi trường,… 

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành 

được: 17 chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho các đối tượng CBQL và công 

chức ngành giáo dục và đào tạo, 12 bộ giáo trình và bài giảng bồi dưỡng cho các 

đối tượng CBQL và công chức ngành giáo dục và đào tạo. 

- Hiện nay, Trường đang tổ chức soạn thảo, biên tập, thẩm định hầu hết các 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng CBQL và công chức ngành 

giáo dục và đào tạo để đáp ứng với sự mở rộng phương thức đào tạo, bồi dưỡng 

và đổi mới phương thức dạy và học. 

- Tập san Thông tin quản lý giáo dục trong 5 năm qua đã phát hành được 

29 số với những nội dung khoa học phục vụ cho hoạt động quản lý và hoạt động 

giáo dục của Ngành, được đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành đánh giá tốt. 

Hiện nay tờ Thông tin quản lý vẫn tiếp tục giữ vững chất lượng, hình thức và 

đang chuẩn bị tiến tới phát hành mỗi tháng 1 số và nâng lên thành Tạp chí khoa 

học quản lý giáo dục. 

- Ngoài ra, trường còn thường xuyên tổ chức các buổi báo cáo khoa học 

thường kỳ cho các cán bộ giảng dạy và các cán bộ nghiên cứu của trường; tổ 
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chức nhiều Hội thảo và Hội nghị khoa học với quy mô cả nước, với sự tham gia 

báo cáo khoa học không những của các nhà khoa học trong nước (trong Trường 

và ngoài trường) mà còn có nhiều nhà khoa học nước ngoài như Vương quốc 

Anh, Nhật Bản…. 

Nhà trường còn giữ vai trò là nòng cốt về chuyên môn trong hệ thống các 

trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo: 

+ Hệ thống chương trình, giáo trình  đang được các trường (khoa) 

CBQLGD địa phương sử dụng để làm tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng CBQLGD ở 

địa phương chủ yếu do Nhà trường xây dựng và biên soạn. 

+ Nhà trường thường xuyên cung cấp thông tin khoa học quản lý cho các 

trường cán bộ quản lý, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng CBQLGD thông qua việc 

Nhà trường chủ trì tổ chức các cuộc hội thảo khoa học giữa các trường, khoa 

CBQLGD. 

+ Tổ chức liên kết, phối hợp giữa các trường trong công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ quản lý; cán bộ, nhân viên nghiệp vụ trường học tại các địa 

phương với hình thức Nhà trường đảm nhận các chuyên đề chủ yếu còn các 

trường, các khoa ở địa phương đảm nhận các chuyên đề bổ sung. Thông qua quá 

trình liên kết, phối hợp đào tạo, Nhà trường đã giúp  cán bộ giảng dạy các địa 

phương từng bước đảm nhận được các chuyên đề đáp ứng được các đòi hỏi của 

công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD tại địa phương. 

+ Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức và quản lý Ngành. 

Trường đã đăng cai tổ chức nhiều hội thảo cấp quốc gia và quốc tế về lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo; chủ trì tổ chức "Câu lạc bộ giám  đốc sở giáo dục và đào tạo 

các tỉnh phía Bắc".  

 Ngoài ra tờ "Thông tin Quản lý giáo dục" và trang 

Website:www.emtc.edu.vn của Trường đã góp phần chuyển tải những thông tin 

về khoa học QLGD và các khoa học liên quan phục vụ cho công tác đào tạo bồi 

dưỡng CBQLGD, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và thực tiễn quản lý 
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giáo dục.  

6.2. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tổ chức quản lý giáo dục: 

- Nhà trường có quan hệ hợp tác với Học viện Phát triển quản lý giáo dục 

Thái Lan, Đại học sư phạm Vân Nam - Trung Quốc, thiết lập mối quan hệ với Đại 

học Westmister nước Anh và các tổ chức quốc tế (Pháp, úc, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Canada và nhiều nước trong khối ASEAN…). Các quan hệ này nhằm tạo điều 

kiện cho Trường trao đổi kinh nghiệm, cung cấp tài liệu, gửi giảng viên tập huấn… 

  - Đặc biệt Nhà trường thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý và cán 

bộ khoa học kỹ thuật cho CHDCND Lào theo như hiệp định đã được ký kết giữa hai 

Nhà nước. 

7. Cơ sở vật chất, trang thiết bị  dạy học 

 Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo đóng tại số 31, phố Phan Đình 

Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

+ Khu A: (có kèm theo sơ đồ mặt bằng và vị trí các công trình) 

- Diện tích đất: 2 hecta. 

- Diện tích sử dụng: (Nhà cao tầng, kiên cố) 

 + Phòng học, giảng đường:  20 phòng học với diện tích sàn là 1.940 m
2
 . 

+ Thư viện: 295 m
2 

+ Phòng máy tính: 150m
2 

+ Hội trường: 300 m
2 

+ Ký túc xá với 120 phòng nhà cao tầng với diện tích sàn là 6687 m
2
 đủ 

chỗ ở cho 600 học viên có đủ tiện nghi khép kín. 

+ Nhà tập TDTT: 128 m
2 

+ Khu nhà Hiệu bộ: 700m
2
 4 tầng với 20 phòng làm việc trang bị đầy đủ tiện nghi. 

+ Nhà ăn với diện tích sàn là 600 m 
2
. 

- Thư viện nhà trường được xây dựng thành thư viện chuyên ngành về khoa 

học quản lý giáo dục có trên 15.000 bản sách với trên 5000 đầu sách các loại; 

bao gồm: 01 phòng đọc và 01 phòng tra cứu đủ chỗ cho 80 người; 01 kho sách; 
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01 kho tư liệu giáo trình; 01 phòng kỹ thuật; 01 phòng làm việc ; 02 phòng in và 

đánh máy vi tính. 

- Hệ thống các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của Nhà trường 

tương đối hiện đại gồm 1 phòng lab, 2 phòng máy tính, các thiết bị phục vụ 

giảng dạy hiện đại như đèn chiếu, video, các thiết bị âm thanh, máy vi tính ... 

- Phòng học vi tính với hơn 100 máy tính, nhà trường đã tiến hành nối 

mạng LAN trong trường. 

- Phương tiện phục vụ đi lại phục vụ cho học viên: có 5 xe ôtô. 

+ Khu B: ký túc xá đủ chỗ ở cho 200 học viên. 

Với khả năng của đội ngũ nhà giáo, CBQL, cơ sở vật chất, trang thiết bị  và 

hệ thống giảng đường, ký túc xá,... trong thời gian trước mắt Nhà trường có thể 

đáp ứng được các điều kiện để trở thành Học viện Quản lý Giáo dục; quy mô 

đào tạo có thể đáp ứng với số lượng 2000 học viên mỗi năm. 

Xuất phát từ thực trạng đội ngũ CBQLGD, quan điểm chỉ đạo xây dựng 

nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD của Đảng, Nhà nước ta; Với 

chức năng, nhiệm vụ và quy mô của Trường Cán bộ quản lý GD & ĐT như hiện 

nay thì không thể thực hiện được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ 

CBQLGD, những công chức chuyên nghiệp có trình độ và năng lực quản lý đủ 

về số lượng, trình độ được chuẩn hoá. Vì vậy, cần thiết phải thành lập một thiết 

chế với đầy đủ chức năng nhiệm vụ để không những đào tạo, bồi dưỡng cho đội 

ngũ các nhà QLGD, công chức chuyên  nghiệp... mà còn là trung tâm chỉ đạo về 

nội dung, phương pháp giảng dạy, đào tạo đội ngũ giảng viên,... cho hệ thống 

trường khoa làm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD trong ngành. Thiết chế 

đó chính là Học viện quản lý giáo dục. 
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Chương II 

Học viện Quản lý Giáo dục 

i. Học viện quản lý giáo dục 

1. Tên Học viện, địa điểm Học viện. 

Học viện Quản lý Giáo dục thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý 

giáo dục và đào tạo; là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trực 

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo Điều lệ trường đại học. 

 + Tên Tiếng Việt: Học viện Quản lý Giáo dục 

 + Tên Tiếng Anh: National Institute for Education Management 

 + Tên viết tắt Tiếng Anh: NIEM 

- Trụ sở: 31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. 

- Số điện thoại:84 – 04 -  8643352 

- Số Fax: 84 - 04 - 8641802 

- Website: www. Niem.edu.vn. 

2.  Chức năng, nhiệm vụ  

Chức năng:  

Học viện Quản lý Giáo dục có chức năng đào tạo nguồn nhân lực quản lý 

giáo dục; nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục; ứng dụng khoa 

học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan QLGD nhằm đáp 

ứng những yêu cầu của chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. 

Nhiệm vụ : 

1. Đào tạo-bồi dưỡng 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 

CBQLGD, công chức, viên chức của các cơ quan QL và các cơ sở GD7ĐT 

trong hệ thống giáo dục quốc dân theo chuẩn quy định 

- Đào tạo trình độ Cử nhân Quản lý Giáo dục và một số chuyên ngành có liên 

quan  đến khoa học quản lý giáo dục. Đào tạo  trình độ Thạc sĩ và  tiến tới đào tạo 

Tiến sĩ Quản lý Giáo dục. 

- Đào tạo cấp chứng chỉ Giáo dục học ĐH. 
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2. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về khoa học quản lý giáo dục; 

- Nghiên cứu những vấn đề về định hướng chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, chính sách phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục. 

-  Tham mưu ,Tư vấn và ứng dụng  khoa học quản lý giáo dục cho các cơ 

quan QLGD và cơ sở GD&ĐT. 

- Thẩm định về mặt khoa học quản lý giáo dục đối với các công trình 

nghiên cứu, dự án ... có liên quan. 

3. Hỗ trợ và liên kết chuyên môn của các đơn vị trong hệ thống các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. 

- Xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình, nội dung, phương pháp 

đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường, khoa cán bộ quản 

lý giáo dục và đào tạo của các địa phương. 

- Tổ chức liên kết, phối hợp giữa các trường, các khoa cán bộ quản lý giáo 

dục và đào tạo nhằm  đảm  bảo tính liên thông trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ quản lý của ngành. 

- Cung cấp thông tin về khoa học quản lý giáo dục, đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý giáo dục, tổ chức trao đổi về kinh 

nghiệm quản lý giáo dục. 

4. Hợp  tác quốc tế: 

Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài  trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng về 

khoa học quản lý giáo dục. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ trường Đại học 

và quy định của Pháp luật. 

Tùy theo yêu cầu và đòi hỏi của thực tế, Học viện Quản lý Giáo dục có thể 

được cơ quan có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ mới. 
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3. Cơ cấu tổ chức của Học viện. 

Cơ cấu tổ chức của Học viện được tổ chức theo quy định của Điều lệ 

trường đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 

30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ). Cụ thể: 

3.1. Hội đồng Học viện. 

Hội đồng Học viện có thành phần theo Điều lệ trường đại học. 

3.2. Giám đốc Học viện 

 Học viện có giám đốc và các phó giám đốc, làm việc theo chế độ thủ 

trưởng. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

bổ nhiệm. Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quản lý và điều hành các hoạt động của Học viện. 

3.3. Hội đồng khoa học và đào tạo. 

3.4. Các phòng, ban chức năng. 

1. Phòng Hành chính-Tổ chức . 

3. Phòng Đào tạo; 

4. Phòng Quản lý Khoa học & Đối ngoại. 

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

7. Phòng Quản trị – Thiết bị; 

8. Phòng Công tác Học viên, Sinh viên;  

9. Ban Bảo vệ và và nội trú. 

10. Phòng Tư liệu và thư viên. 

3.5. Các khoa. 

3.5.1. Khoa Các Khoa học cơ bản. 

Khoa Các Khoa học cơ bản thực hiện nhiệm vụ: xây dựng chương 

trình, giáo trình; kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì tổ chức quá trình đào 

tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về các môn khoa học cơ bản và các bộ môn  

lý luận cơ sở (các bộ môn công cụ và phương pháp luận) phục vụ cho 

công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục.  
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3.5.2. Khoa Quản lý nhà nước về giáo dục. 

Khoa Quản lý nhà nước về giáo dục thực hiện nhiệm vụ:  

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, chủ 

trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng về các môn: Nhà nước và Pháp 

luật; Hành chính và Công nghệ hành chính; Quản lý nhà nước đối với các 

ngành và lĩnh vực; Lý luận quản lý; Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào 

tạo... 

- Đào tạo cấp chứng chỉ QLGD và thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng 

thường xuyên cho đội ngũ công chức viên chức và CBQL của các cơ sở 

GD &ĐT theo chuẩn quy định. 

- Tham gia đào tạo sau đại học về QLGD. 

- Nghiên cứu về khoa học QLGD, về lý luận và nghiệp vụ QLGD.  

3.5.3. Khoa  Quản lý trường học  

Khoa Quản lý trường học thực hiện nhiệm vụ:  

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch dạy học; chủ trì tổ chức 

quá trình đào tạo Cử nhân Quản lý trường học, Cử nhân QLGD cộng đồng. 

- Đào tạo cấp chứng chỉ quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo, chứng chỉ 

hành nghề giảng dạy cho đội ngũ giáo viên các cấp và giảng viên ĐH, CĐ 

cũng như hướng dẫn viên của các TTHTCĐ;  Thực hiện nhiệm vụ bồi 

dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL GD, GV khoa QLGD của các 

trường ĐHSP, CĐSP và giảng viên của các nhà trường. 

- Tham gia đào tạo sau đại học về QLGD. 

- Nghiên cứu về khoa học giáo dục, về khoa học QLGD, về nghiệp 

vụ quản lý nhà trường. 

3.5.4. Khoa Kinh tế giáo dục.  

Khoa Kinh tế thực hiện nhiệm vụ:  

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, 

chủ trì tổ chức quá trình đào tạo Cử nhân Kinh tế . 
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- Đào tạo cấp chứng chỉ về QL tài chính, QL cơ sở vật chất thiết bị 

giáo dục. Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ 

CBQL, công chức, viên chức làm công tác quản lý kế hoạch, tài chính và 

cơ sở vật chất thiết bị. 

- Tham gia đào tạo sau đại học về QLGD. 

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế giáo dục, tài chính giáo dục. 

3.5.5. Khoa Tại chức. 

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức, quản lý đào tạo tại chức, đào tạo từ xa 

cho đội ngũ CBQLGD, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý 

giáo dục các cấp, các trường, các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân. 

Đề xuất, phối hợp xây dựng và phát triển các chương trình liên kết 

đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện, các cơ sở đào tạo 

khác. 

3.6.  Các tổ chức khoa học và công nghệ. 

3.6.1. Viện Nghiên cứu Quản lý giáo dục. 

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và tư vấn các vấn đề theo chức 

năng quản lý giáo dục. 

- Nghiên cứu các chính sách giáo dục, chính sách vùng miền trong giáo 

dục, chính sách tôn giáo trong giáo dục. 

- Phối hợp xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo bồi dưỡng liên  

quan đến nhiệm vụ nghiên cứu. 

3.6.2. Trung tâm Nghiên cứu Đánh giá, kiểm định và đảm bảo chất 

lượng giáo dục. 

 Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các khoa học về đo lường, đánh giá, kiểm 

định và đảm bảo chất lượng trong giáo dục và đào tạo. 

- Phối hợp xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo bồi dưỡng có  

liên quan đến các nhiệm vụ nghiên cứu. 
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- Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả quá trình đào tạo của Học viện QLGD 

theo quy chế và các cơ sở GD & ĐT khác.  

 

3.6.3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Thiết bị giáo dục. 

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và tư vấn về một số vấn đề của 

công nghệ thông tin có liên quan đến khoa học quản lý giáo dục cũng như 

nghiên cứu quản lý sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục. 

- Phối hợp xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo và bồi dưỡng 

liên  quan đến nhiệm vụ nghiên cứu. 

3.6.4. Trung tâm Ngoại ngữ. 

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và ngoại 

ngữ trong QLGD cho đội ngũ CBQL GD. 

3.6.6. Tạp chí Quản lý giáo dục. 

Quản lý, biên tập và phát hành Tạp chí Quản lý giáo dục.  

3.7. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.  

3.8. Các đoàn thể và tổ chức xã hội: 

- Công đoàn Học viện; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Hội sinh viên. 

4. Dự kiến ngành nghề - quy mô, trình độ đào tạo. 

 4.1. Các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ 

( Hệ thống các chương trình đào tạo xem ở phần Phụ lục) 

Dự kiến, Học viện Quản lý Giáo dục sẽ thực hiện và phát triển trên 30 

chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chúng chỉ dành cho các đối tượng là cán bộ 

lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức... đang làm việc tại các cơ quan quản lý, 

các cơ sở giáo dục và đào tạo cũng như dành cho các đối tượng khác có nhu cầu.  

4.2. Dự kiến mở các ngành đào tạo cấp bằng  Cử nhân 

( Hệ thống các chương trình đào tạo xem ở phần Phụ lục) 
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4.2.1. Các chuyên ngành đào tạo cử nhân Quản lý giáo dục:  

        4.2.1.1. Chuyên ngành Quản lý giáo dục mầm non 

- Đối tượng tuyển sinh: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tốt nghiệp 

trung cấp sư phạm mầm non, đã công tác trong ngành giáo dục từ 3 năm trở lên. 

  -  Khối lượng kiến thức toàn khoá:  125 đvht      

  -  Thời gian đào tạo:   2,5 năm 

 - Phương thức đào tạo: Chính quy,  liên thông từ Trung cấp SP 

 Về chuyên môn:  Đào tạo đội ngũ CBQLGD, công chức và viên chức có trình 

độ chuyên môn cơ bản vững vàng, ngoài những kiến thức về giáo dục, về quản 

lý, về quản lý giáo dục nói chung, học viên còn được trang bị chuyên sâu về kỹ 

năng quản lý giáo dục mầm non. 

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp học viên chuyên ngành 

quản lý giáo dục mầm non sẽ đáp ứng được nhu cầu công tác tại các cơ quan quản 

lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các trường mầm non, các cơ quan nghiên cứu. 

4.2.1.2. Chuyên ngành Quản lý giáo dục tiểu học 

- Đối tượng tuyển sinh: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tốt nghiệp trung 

cấp  sư phạm (12+2), đã công tác trong ngành giáo dục từ 3 năm trở lên. 

 -  Khối lượng kiến thức toàn khoá:  135 đvht      

 -  Thời gian đào tạo:   2,5 năm 

- Phương thức đào tạo:    Chính quy,  liên thông từ TCSP 

Về chuyên môn:  Đào tạo đội ngũ CBQLGD, công chức và viên chức có trình 

độ chuyên môn cơ bản vững vàng, ngoài những kiến thức về giáo dục, về quản lý, 

về quản lý giáo dục nói chung, học viên còn được trang bị chuyên sâu về kỹ năng 

quản lý giáo dục tiểu học. 

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên chuyên ngành 

quản lý giáo dục tiểu học sẽ đáp ứng được nhu cầu công tác tại các cơ quan quản lý 

nhà nước về giáo dục và đào tạo, các trường tiểu học, các cơ quan nghiên cứu. 

4.2.1.3. Chuyên ngành Quản lý giáo dục trung học cơ sở  

a. Phương thức đào tạo chính quy tập trung, tại chức, liên thông từ cao 
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đẳng sư phạm 

- Đối tượng tuyển sinh: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tốt nghiệp cao 

đẳng sư phạm (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử...), đang công tác trong ngành giáo dục. 

 -  Khối lượng kiến thức toàn khoá:  100 đvht      

 -  Thời gian đào tạo:    2 năm 

 b. Phương thức đào tạo cấp bằng hai 

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên  tốt nghiệp cử nhân khoa học (Toán, Lý, 

Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Chính trị...), có nguỵện vọng công tác trong ngành giáo dục. 

 -  Khối lượng kiến thức toàn khoá:  75 đvht      

 -  Thời gian đào tạo:   1 năm rưỡi 

Về chuyên môn:  Đào tạo đội ngũ CBQLGD, công chức và viên chức có trình 

độ chuyên môn cơ bản vững vàng, ngoài những kiến thức về giáo dục, về quản lý, 

về quản lý giáo dục nói chung, học viên còn được trang bị chuyên sâu về kỹ năng 

quản lý giáo dục trung học cơ sở. 

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp học viên chuyên ngành 

quản lý giáo dục trung học cơ sở sẽ đáp ứng được nhu cầu công tác tại các cơ quan 

quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các trường trung học cơ sở, các cơ quan 

nghiên cứu. 

• Trong tương lai Học viện có thể mở thêm chuyên ngành Quản lý giáo dục trung 

học phổ thông, Quản lý giáo dục nghề nghiệp và Quản lý giáo dục CĐ, ĐH 

theo phương thức đào tạo cấp văn bằng hai hay cao học. 

4.2.2. Ngành đào tạo cử nhân Quản lý Giáo dục cộng đồng  

a. Phương thức đào tạo chính quy tập trung, tại chức 

- Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp THPT có nguyện vọng làm việc tại 

các cơ quan quản lý giáo dục hay tại các cơ sở  giáo dục phi chính quy (TT GDTX, 

TTHTCĐ...). 

 -  Khối lượng kiến thức toàn khoá:   210 đvht      

 -  Thời gian đào tạo:    4 năm 

b. Phương thức đào tạo cấp bằng hai 
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- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên  tốt nghiệp cử nhân khoa học, kỹ thuật, có 

nguỵện vọng làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục hay tại các cơ sở  giáo dục phi 

chính quy (TT GDTX, TTHTCĐ...).  

-  Khối lượng kiến thức toàn khoá:  75 đvht      

 -  Thời gian đào tạo:   1 năm rưỡi 

Về chuyên môn:  Đào tạo đội ngũ CBQLGD và viên chức có trình độ chuyên 

môn cơ bản vững vàng, ngoài những kiến thức về giáo dục, quản lý, quản lý 

giáo dục nói chung, học viên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng quản lý 

giáo dục cộng đồng, giáo dục không chính quy, giáo dục thường xuyên ... 

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên chuyên ngành 

quản lý giáo dục cộng đồng có thể công tác tại các trung tâm học tập cộng đồng, 

trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ quan quản lý,  nghiên cứu: 

• Các phòng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng ...   

• Các viện nghiên cứu,... 

 4.2.3. Ngành đào tạo cử nhân Kinh tế giáo dục    

   - Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp THPT có nguyện vọng làm 

việc tại các cơ quan quản lý hay  các cơ sở  giáo dục và đào tạo. 

 -  Khối lượng kiến thức toàn khoá:  210 đvht      

 -  Thời gian đào tạo:   4 năm 

 -  Hệ đào tạo:    Chính quy 

 Về chuyên môn:  Đào tạo đội ngũ CBQLGD và viên chức có trình độ chuyên 

môn cơ bản về Kinh tế vững vàng và ngoài những kiến thức về giáo dục, về quản 

lý, về quản lý giáo dục nói chung, học viên còn được trang bị kiến thức, kỹ năng 

quản lý kinh tế, tài chính, kế toán trong ngành giáo dục 

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên chuyên ngành 

kinh tế giáo dục có thể  công tác tại trường học, cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý 

giáo dục và  các cơ quan nghiên cứu: 

• Các cơ quan quản lý giáo dục ( Bộ, Sở, Phòng…). 

• Các trường học, các cơ sở giáo dục và đào tạo; Các viện nghiên cứu.  
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4.3.  Ngành đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

Chương trình đào tạo xem ở phần Phụ lục. 

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công chức,viên chức công tác trong ngành giáo dục 

và đào tạo đáp ứng các yêu cầu của quy định hiện hành về tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ. 

- Khối lượng kiến thức toàn khoá:  95 đvht  

- Thời gian đào tạo:     3 năm 

- Hình thức đào tạo:       Không tập trung 

4.4.  Ngành đào tạo Tiến sĩ Quản lý giáo dục. 
                     Dự kiến sẽ mở trong tương lai.  

 
4.5.  Dự kiến quy mô đào tạo hàng năm giai đoạn 2006 - 2010. 

Bảng 4. Dự kiến quy mô đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 

Đào tạo Chuyên ngành 

Chỉ tiêu tuyển hàng năm  
Tổng số SV 

vào năm 
2010 

Tập trung 
Không tập 

trung 

I. Đào tạo 

Cử nhân 

1.  Quản lý GD (QLNT) 
     1.1 Mầm non 

     1.2 Tiểu học 

     1.3 THCS 

 

 

2. Hành chính giáo dục 
3. QLGD cộng đồng 
4. Kinh tế giáo dục 
 

 

50 

50 

100 

 

 

50 

50 

50 

 

 

50 

50 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

300 

300 

300 

 

 

150 

150 

150 

 

      Cộng 350 100 1350 

II. Đào tạo 

Thạc sĩ 
 Quản lí giáo dục. 50 

 

 150 
 

III. Đào   

    tạo cấp    

  chứng chỉ 
(Bồi dưỡng) 

Khoảng 30 chương trình 
đào tạo ngắn hạn cấp 
chứng chỉ cho CBQL và 
VC giáo dục 

3000 lượt 

người, qui đổi 

thành 300 chỉ 
tiêu 

2000 lượt 

người, qui đổi 

thành 200 chỉ 
tiêu 

500 

Cộng (I, II, III) 
 

700 300 2.000 

 

 - Thời gian đào tạo đối với đối tượng đang là CBQLGD, giáo viên, 

viên chức chuyên môn thuộc các trường, các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản 
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lý giáo dục các cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì tuỳ theo bằng cấp đã 

có mà sẽ tổ chức đào tạo liên thông.  Như vậy tuỳ theo đối tượng, thời gian đào 

tạo sẽ từ 2 đến 3 năm. Đối với đối tượng đang là học sinh tốt nghiệp THPT, thời 

gian đào tạo trình độ cử nhân sẽ từ 4 đến 5 năm. 

- Nhà trường sẽ xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo theo các môđun và 

đào tạo theo tín chỉ. 

5. Phạm vi hoạt động 

Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh trên phạm vi cả nước và thực hiện việc 

đào tạo, bồi dưỡng cho Lưu học sinh nước ngoài theo sự uỷ quyền của Bộ Giáo dục 

và đào tạo.  

II. các điều kiện và Giải pháp đảm bảo hoạt động  của Học viện Quản lý 

Giáo dục 

Học viện được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào 

tạo. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ khoa học, về cơ sở vật chất hiện nay có thể 

đủ điều kiện đào tạo độc lập mã ngành cử nhân Quản lý giáo dục (theo đánh giá 

của Bộ trưởng và Thứ trưởng trong các Thông báo số 9160/VP và số 9161/VP 

ngày 15/10/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tuy vậy, để thực hiện đầy đủ 

chức năng nhiệm vụ của một Học viện, Nhà trường cần có những giải pháp tích 

cực để củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu 

viên, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường. 

1. XÂY DựNG cơ cấu tổ chức của Học viện 

 Học viện Quản lý Giáo dục được thành lập, cơ bản sẽ hoạt động trên cơ sở 

tổ chức bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ, viên chức của Trường Cán bộ quản 

lý giáo dục và đào tạo. Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, học viện sẽ:  

- Củng cố, sắp xếp, kiện toàn  các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, và các Bộ 

môn, bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Phòng, Ban, 

Trung tâm cho phù hợp với quy mô, chức năng và nhiệm vụ của Học viện.  

- Tổ chức xây dựng và ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Học 
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viện Quản lý Giáo dục phù hợp với Luật Giáo dục, Điều lệ Trường Đại học và  

các quy định khác của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức và giảng viên của Học viện   

- Giai đoạn 2006 - 2010: 

 Trong giai đoạn trước mắt từ nay cho đến năm 2010, khi Học viện Quản lý 

Giáo dục được thành lập, sẽ cần có tỷ lệ 20 SV/1GV (theo quy định trong Quyết 

định số: 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ). Với lưu 

lượng khoảng từ 2000 đến 2500 học viên/ năm thì đội ngũ cán bộ viên chức và 

giảng viên của Học viện cần khoảng từ 200 đến 250 người, trong đó số lượng 

giảng viên khoảng 150 đến 200 người, với cơ cấu 20% giảng viên đạt trình độ 

tiến sỹ, 60 % giảng viên đạt trình độ thạc sỹ và 20% giảng viên có trình độ cử nhân. 

Hiện nay nhà trường có 74 giảng viên và nghiên cứu viên cơ hữu; trong đó 

75% giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ. Về cơ cấu 

trình độ được đào tạo, trong số đó có khoảng 40% số giảng viên có bằng tiến sỹ 

và thạc sỹ về quản lý giáo dục ở trong và ngoài nước, số còn lại là các nhà giáo, 

nhà khoa học được đào tạo về khoa học giáo dục, các khoa học cơ bản, khoa học 

kinh tế và một số khoa học khác nhưng đa số có thâm niên lâu năm giảng dạy và 

nghiên cứu tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo.  

Từ thực trạng hiện nay, trên cơ sở phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và 

quy mô đào tạo, bồi dưỡng thì mỗi năm Học viện cần bổ sung từ 15 đến 25 

giảng viên và nghiên cứu viên có cơ cấu trình độ và cơ cấu chuyên môn thích 

hợp để đến năm 2010 Học viện cơ bản ổn định về đội ngũ giảng viên. Để bảo 

đảm về số lượng và đặc biệt là chất lượng giảng viên và cán bộ nghiên cứu cần 

tiến hành các giải pháp sau đây : 

1) Có kế hoạch chủ động đào tạo và bồi dưỡng tại chỗ. Có quy định bắt 

buộc về việc biết sử dụng và có chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục học đại 

học,... Bảo đảm nghiêm chế độ sinh hoạt học thuật, kèm cặp hướng dẫn giảng dạy.  

Có chế độ hỗ trợ về tài chính và các điều kiện khác để tất cả nam dưới 50 
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tuổi, nữ dưới 45 tuổi học cao học hoặc làm nghiên cứu sinh. Mỗi năm cần có 

thêm từ 5-10 người của nhà trường bảo vệ thành công luận án thạc sĩ hoặc tiến sĩ 

(hiện nay là từ 4- 7 người). 

Chủ động xây dựng kế hoạch mời các chuyên gia cao cấp trong và ngoài 

nước về trường giảng các chuyên đề sâu về khoa học quản lý và quản lý giáo 

dục cho cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên. Gắn kết chặt chẽ công việc 

nghiên cứu khoa học với bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ. 

Xin  phép Bộ liên kết với một hoặc hai Viện hoặc trường Đại học quốc tế 

có uy tín đào tạo thạc sĩ (phía đối tác cấp bằng) về chuyên ngành quản lý giáo 

dục để tăng nhanh số giảng viên được đào tạo sau đại học của Học viện khi mới 

thành lập và cho cả hệ thống các Trường Cán bộ QLGD. 

2) Chủ động thu hút và tuyển thêm các cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục 

và đào tạo có bằng thạc sỹ hoặc đang học cao học, làm nghiên cứu sinh về quản 

lý giáo dục và một số ngành khác (mỗi năm khoảng từ  5-10 người). 

3) Tuyển chọn sinh viên khá, giỏi ở các ngành có liên quan (lưu ý trình độ 

ngoại ngữ) về trường, cho dự tuyển để gửi đi đào tạo ở nước ngoài (có cam kết 

chặt chẽ) mỗi năm từ 10 – 15 người. 

4) Hợp đồng bán thời gian với các nhà khoa học các nhà quản lý ở các cơ 

sở giáo dục và đào tạo tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học (hiện nay có 

trên 150 nhà khoa học đang hợp tác với nhà trường). 

5) Hợp đồng bán thời gian với khoảng từ 10 - 15 giảng viên có bằng tiến sỹ 

của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo đã nghỉ hưu còn đủ sức khoẻ 

tâm huyết nghề nghiệp tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

         6) Xây dựng một tiểu đề án, tìm kiếm ngân sách gửi cán bộ đi học tập bồi 

dưỡng và đào tạo về quản lý giáo dục cho cả hệ thống các Trường và Khoa cán 

bộ quản lý giáo dục của cả nước khi thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư và 

Quyết định 09/2005/TTg của  Thủ tướng Chính phủ. 

        - Giai đoạn sau 2010: 
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           Định hướng phát triển  giai đoạn sau 2010 là xây dựng một Học viện 

QLGD trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng 

hàng đầu của đất nước về QLGD, sánh ngang tầm một số học viện có uy tín của 

khu vực. Học viên QLGD phải thực sự trở thành một đơn vị tham mưu, tư vấn có 

hiệu quả về lĩnh vực QLGD cho Bộ GD&ĐT và các cơ quan QLGD trong hệ 

thông quốc dân. 

   Tiếp tục thực hiện các giải pháp trên, tuy nhiên cần bổ sung đội ngũ một 

cách toàn diện hơn để đáp ứng với sự đổi mới và phát triển của giáo dục và đào 

tạo, của sự mở rộng và thay đổi của các mã ngành đào tạo theo sự phát triển của 

khoa học và công nghệ cũng như kinh tế và xã hội. 

   Giai đoạn sau 2010 khi vị thế và tầm vóc hoạt động chuyên môn, uy tín và 

các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước của Học viện đã được xác lập, chắc 

chắn công tác xây dựng đội ngũ của nhà trường sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi đã đủ 

khả năng đào tạo tại chỗ và đủ điều kiện liên kết đào tạo trong và ngoài nước. 

3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập 

 Khi Học viện Quản lý Giáo dục được thành lập, trong thời gian trước mắt, 

từ nay đến năm 2010 Học viện sẽ sử dụng cơ sở vật chất hiện có trên diện tích 2 

hecta của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo; từng bước nâng cấp cơ sở 

vật chất, thiết bị giảng dạy đáp ứng với các nhiệm vụ của Học viện như: xây 

dựng thêm 01 khu ký túc xá 4 tầng với diện tích mặt sàn 800m
2
 và 01 khu giảng 

đường 10-12 tầng với diện tích mặt sàn 800m
2
, trang bị các phương tiện giảng 

dạy hiện đại như máy vi tính, máy chiếu đa năng, phòng học đa chức năng… 

Tiến tới tất cả các phòng học của Học viện đều là các phòng học đa chức năng, 

hiện đại đáp ứng được yêu cầu phục vụ đối tượng người học là CBQLGD; các 

phòng ở ký túc xá đều là các phòng đầy đủ tiện nghi, có công trình phụ khép 

kín. 

 Hiện nay, thư viện của Nhà trường đã được trang bị cơ sở vật chất tương đối 

đầy đủ, đã quản lý sách bằng phần mềm máy vi tính; số lượng đầu sách hiện nay 
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trong thư viện khoảng 7000 đầu sách chuyên ngành với hơn 15.000 bản sách; 

khoảng 60 đầu báo, tạp chí.  Khi Học viện được thành lập, thư  viện của Học viện 

sẽ được xây dựng theo hướng thư viện chuyên ngành và thư viện điện tử nhằm 

phục vụ tốt nhất cho người học với các khả năng lưu trữ tiên tiến, hiện đại, bảo vệ 

tốt các dữ liệu, tra cứu thông tin nhanh chóng các dữ liệu cần thiết phục vụ cho quản 

lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; phục vụ đồng thời cho nhiều người 

đọc, tăng đầu sách, lưu trữ lâu dài và giảm bớt sự lãng phí do lưu trữ sách thông 

thường. Đặc biệt là xây dựng hệ thống tư liệu phục vụ cho công tác quản lý đội ngũ 

CBQLGD, mà người có nhu cầu về tư liệu trên toàn quốc có thể tra cứu thông qua 

mạng Internet.  

Giai đoạn sau năm 2010, Nhà trường sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống cơ sở 

vật chất hiện có: Xây dựng Học viện với các khối công trình, đặc biệt là hệ thống 

lớp học, phòng chức năng, phòng hội thảo, khu học tập, khu ăn ở, khu vui chơi 

giải trí, thư viện điện tử, sân thể thao với cảnh quan sư phạm hiện đại… phục vụ 

tốt nhất cho người học. 

 

Về nguồn đầu tư: 

- Trước hết là nguồn đầu tư trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Huy động vốn đầu tư từ cộng đồng, bao gồm: học phí của người đi học và 

đóng góp của các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành (theo 

cơ chế hợp đồng đào tạo).  

-  Huy động vốn thông qua phối hợp thực hiện các dự án, viện trợ của các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài. 
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Chương III 

Quy hoạch xây dựng HọC VIệN QUảN Lý GIáO DụC 

I. Địa điểm quy hoạch xây dựng Học viện Quản lý Giáo dục 

Học viện Quản lý Giáo dục được xây dựng tại địa điểm số 31 Phan Đình 

Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với mặt bằng 2 ha. Để 

Học viện Quản lý Giáo dục có thể thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của 

mình, ngoài cơ sở vật chất hiện nay của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào 

tạo, Học viện cần được đầu tư xây dựng bổ sung. 
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Trong thời gian trước mắt, Học viện Quản lý Giáo dục có thể hoạt động 

ngay sau khi có Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ dựa trên cơ sở 

vật chất hiện có của Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. Quá trình đầu 

tư xây dựng Học viện Quản lý Giáo dục có thể thực hiện theo 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 2006-2010: Nhà nước đầu tư xây mới tòa nhà giảng đường chính 

10-12 tầng tại địa điểm của nhà giảng đường 3 tầng hiện nay. Xây bổ sung thêm 1 

nhà ký túc xá trên diện tích của Trường hiện có và khu luyện tập thể dục thể thao. 

Giai đoạn từ 2010 trở đi: Giai đoạn này Học viện Quản lý Giáo dục đã đi 

vào hoạt động ổn định, quy mô đào tạo và bồi dưỡng sẽ được mở rộng. Diện tích 

hiện có tại số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển của Học viện. Vì vậy, Học viện 

sẽ xin Chính phủ cấp đất bổ sung ở ngoại thành Hà Nội.  

II. Định hướng phát triển cơ sở vật chất của Học viện QLGD  

Học viện Quản lý Giáo dục trong tương lai phải có một hệ thống cơ sở vật 

chất chuẩn hoá, hiện đại hoá tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, 

ngang tầm một Học viện đầu ngành về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa 

học về quản lý giáo dục trong nước và hợp tác quốc tế.  

Do vậy, hệ thống giảng đường, khu ký túc xá, phòng hội thảo, khu công nghệ 

cao về quản lý giáo dục, thư viện điện tử, khu thể dục thể thao, bể bơi, vườn hoa, 

cảnh quan sư phạm hiện đại phải đảm bảo tính liên thông, thuận tiện, hiệu quả 

trong sử dụng và đáp ứng được lưu lượng khoảng 2000 - 2500 người sử dụng. 

Nhu cầu đất xây dựng và diện tích nhà, công trình. 

1. Giai đoạn 2006- 2010: Trong giai đoạn này sẽ thực hiện xây mới 2 công 

trình sau đây: 

- Toà nhà giảng đường 10 tầng với diện tích mặt sàn 600 m
2
 tại Trường 

Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 

Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

- 01 nhà ký túc xá 5 tầng với diện tích mặt sàn 800 m
2
. 
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- Xây dựng khu thể thao. 

2.  Giai đoạn từ năm 2010 trở đi: Nhu cầu được cấp đất là khoảng 3 hecta, 

trên đó sẽ quy hoạch xây dựng bổ sung khu giảng đường, ký túc xá và khu thể 

dục thể thao  đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ học tập, nghiên cứu, sinh hoạt và rèn 

luyện sức khoẻ  cho khoảng 2000 - 2500 sinh viên và học viên. 

III. Dự toán nhu cầu tài chính để xây dựng Học viện QLGD.   

3.1.  Nhu cầu tài chính để xây dựng Học viện giai đoạn 2006-2010 

3.1.1. Các tiêu chuẩn thiết kế xây dựng Học viện. 

a)  Các tiêu chuẩn thiết kế và quy hoạch: Các tiêu chuẩn thiết kế và quy hoạch 

sau đây được nghiên cứu và vận dụng vào xây dựng Học viện Quản lý Giáo dục: 

- Qui chuẩn xây dựng Việt Nam;  

- Qui chuẩn xây dựng Trường Đại học theo Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 3981-

85; 

- Nhà và công trình công cộng nguyên tắc cơ bản để TK- TCVN 4319-86; 

- Công trình TDTT, các sân thể thao - TCVN 4205-86; 

- Một số tiêu chuẩn của các nước trong khu vực. 

b) Về chỉ tiêu xây dựng: Khi vận dụng tiêu chuẩn để tính toán các diện tích 

đất xây dựng, chúng tôi có tính đến sự tổng hoà của các yếu tố chi phối sau đây: 

- Chỉ tiêu bình quân vận dụng cho từng đơn vị của Học viện;  

- Tiêu chuẩn vận dụng tổng thể Học viện;  

- Tiêu chuẩn vận dụng có tính đến đặc trưng phát triển của một số cơ cấu. 

c)  Về chỉ tiêu diện tích nhà - công trình: Khi vận dụng tiêu chuẩn để tính 

toán các chỉ tiêu diện tích nhà - công trình khu học tập của Học viện Quản lý 

Giáo dục, chúng tôi có tính đến tương quan tỷ trọng thông thường giữa các cơ 

cấu diện tích như sau: 

Bảng 5: Tỷ lệ diện tích nhà - công trình của Học viện Quản lý Giáo dục 

Chỉ tiêu diện tích nhà - công trình Tỷ lệ 
1. Diện tích giảng đường chung 12% 

2. Diện tích học tập các khoa 45% 

3. Diện tích phục vụ học tập, phụ trợ 13% 
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4. Diện tích Quản lý HC 06% 

5. Diện tích công cộng 24% 

Tổng cộng 100% 
 

d)  Chỉ tiêu của kỹ thuật hạ tầng:  

 - Cấp nước sinh hoạt:   120m
3
/người/năm 

 - Cấp điện:     1500KWh/người/năm 

3.1.2. Nhu cầu tài chính để xây dựng Học viện giai đoạn 2006-2010. 

 Trong giai đoạn 2006-2010, các công trình xây dựng cơ bản của Học viện 

bao gồm: 

-  Khu trung tâm ; Khu giảng đường và các trung tâm nghiên cứu; 

-  Khu thể dục thể thao, giáo dục thể chất; 

-  Ký túc xá và công trình phục vụ HV, SV.  

a) Diện tích nhà- công trình Học viện Quản lý Giáo dục cần ưu tiên xây 

dựng đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu cho 2.500 học viên, sinh 

viên. 

Bảng 6: Nhu cầu diện tích nhà-công trình giai đoạn 2006-2010 

 
Mục đích sử dụng diện tích 

nhà - công trình 

Số lượng 
HV,SV 

Tiêu 
chuẩn, 
m2/SV 

Tổng diện tích 
sàn xây dựng 

(m2) 
a. Diện tích nhà - công trình phục vụ cho 

học tập, nghiên cứu. 

2.500 5,0 12.500 

b. Diện tích công trình TDTT có mái 2.500 0,5 12.500 

c. Ký túc xá và công trình phục vụ HV, SV 2.500 3,8 9.500 

Tổng cộng   23.250 
 

Hiện nay đã có: 12.000 m
2
 sàn của Trường Cán bộ QLGD & ĐT; 

Diện tích cần xây dựng thêm: 23.250 m2 sàn - 12.000 m2 =  11.500 m2
 sàn 

b) Nhu cầu tài chính cho xây dựng Học viện quản lý giáo dục giai đoạn I 

Bảng 7: Nhu cầu tài chính cho xây dựng Học viện quản lý giáo dục 

 giai đoạn I 
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Kinh phí xây dựng Số lượng Đơn vị tính 
(triệu đồng) 

Tổng 
(triệu đồng) 

1. Kinh phí cho xây dựng mới 11.500 m2
 sàn 2,5/ m

2
 28.750,0 

2. Kinh phí cho trang thiết bị bằng 50% kinh phí số 

công trình 

 14.375,0 

3. Kinh phí hạ tầng kỹ thuật bằng 10% kinh phí số 

công trình 

 2 875,0 

Tổng cộng nhu cầu tài chính 46 000,0 

 

3.2  Nhu cầu tài chính cho các chương trình mục tiêu và các chi phí 

sự nghiệp khác của Học viện Quản lý Giáo dục giai đoạn 2006-2010. 

         3.2.1. Chương trình 1: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và xây dựng đội ngũ 

a) Mục tiêu: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Học viện, xây dựng quy 

hoạch và kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng 

bộ về cơ cấu, có phẩm chất và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu 

cầu hoạt động của Học viện.  

b) Nội dung: 

- Sắp xếp, tổ chức và kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Học viện; 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của bộ máy; 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy đủ về số lượng, 

cơ cấu chuyên môn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, chức danh quy định. 

 c) Thời gian thực hiện: 5 năm. 

 d) ước tính kinh phí: 5 tỷ VN đồng; 

3.2.2. Chương trình 2: Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng 

a) Mục tiêu: Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

của Học viện vừa đảm bảo tính khoa học, vừa đảm bảo tính thực tiễn và hội 

nhập khu vực và thế giới. 

b) Nội dung: 

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 09/2005/QĐ-
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TTg ngày11/01/2005; 

- Lập luận chứng các mã ngành đào tạo đại học và sau đại học; 

- Xây dựng và hoàn thiện chương trình, nội dung các ngành học, các 

môn học, biên soạn giáo trình môn học; 

- Thiết kế các chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ áp dụng đối với từng 

ngạch, từng chức danh CBQLGD; 

- Đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD theo hướng chuẩn 

hoá, hiện đại hoá; 

- Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra, đánh giá về chất lượng công 

tác đào tạo, bồi dưỡng. 

  c) Thời gian thực hiện: 5 năm; 

     d) ước tính kinh phí: 5 tỷ VN đồng   

3.2.3. Chương trình 3: Xây dựng Thư viện điện tử của Học viện. 

 a) Mục tiêu: Xây dựng thư viện của Học viện thành Thư viện điện tử 

phục vụ có hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên, giảng 

viên, cán bộ quản lý và cán bộ nghiên cứu về quản lý giáo dục. 

 b) Nội dung: 

  - Lắp đặt hệ thống mạng máy tính thư viện phục vụ đọc và tra cứu. 

  - Xây dựng chương trình phần mềm lưu trữ, cập nhật và truy cập các 

sách và tư liệu. 

  - Kết nối, duy trì tra cứu thông tin qua mạng INTERNET. 

  - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thư viện điều hành Thư viện điện tử. 

 c) Thời gian thực hiện: 3 năm; 

 d) ước tính kinh phí: 6 tỷ VN đồng 

   

3.2.4. Chương trình 4:  

                         Tăng cường phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy và học tập.  

 a) Mục tiêu: Trang bị đầy đủ các phòng máy tính, các phòng học ngoại 
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ngữ, các phương tiện máy chiếu đa năng phục vụ tốt quá trình dạy và học.   

 b) Nội dung: 

  - Lắp đặt hệ thống máy chiếu đa năng cho các giảng đường phục vụ 

giảng dạy. 

  - Lắp đặt 4 phòng máy tính phục vụ thực hành dạy và học. 

  - Lắp đặt 4 phòng học ngoại ngữ. 

 c) Thời gian thực hiện: 3 năm; 

 d) ước tính kinh phí: 6 tỷ VN đồng 

3.3. Tổng hợp nhu cầu tài chính của Học viện Quản lý Giáo dục. 

Bảng 8 : Nhu cầu tài chính xây dựng Học viện Quản lý Giáo dục 

giai đoạn 2006-2010 

Nhu cầu tài chính Tổng 
(tỷ  đồng) 

1. Diện tích nhà/công trình của Học viện cần ưu tiên xây dựng.  46,0 

2. Nhu cầu tài chính cho các chương trình mục tiêu và các chi 
phí sự nghiệp khác.  

22,0 

       + Chương trình 1: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và xây 

dựng đội ngũ. 
5,0 

       + Chương trình 2: Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng. 

5,0 

       + Chương trình 3: Xây dựng Thư viện điện tử.  6,0 
        + Chương trình 4: Tăng cường phương tiện kỹ thuật  6,0 

 
Nhu cầu tài chính giai đoạn 2006 – 2010 

 
68,0 

 

ước tính nhu cầu tài chính cho xây dựng Học viện quản lý giáo dục giai 

đoạn 2006-2010 là: 68.000 000 000 đồng (sáu mươi tám tỷ VN đồng) 

Dự toán cho giai đoạn từ năm 2010 trở đi sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở 

phương án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong tương lai. 
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Chương IV 

Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội và các bước triển khai xây dựng học viện quản lý giáo 

dục. 

I. Hiệu quả chung về phát triển kinh tế - xã hội 

Khác với nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam đội ngũ các nhà quản lý 

giáo dục chưa được đào tạo một cách chuyên nghiệp. Phần lớn các nhà quản lý 

giáo dục đều trưởng thành từ các nhà giáo có kinh nghiệm và có uy tín chuyên 

môn, được bổ nhiệm giữ các vị trí quản lý khác nhau. Một bộ phận trong số đó 

còn lúng túng trước các vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, thiếu kinh nghiệm 

và kiến thức chuyên môn để giải quyết nhiều vấn đề của thực tiễn. 

Hệ thống giáo dục và đào tạo giữ  vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân 

trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Việc thực hiện tốt nhiệm 

vụ này phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ 

CBQLGD từ Trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, cho đến nay việc đào tạo và bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục với tư cách như một nghề còn chưa được 

quan tâm đúng mức, làm hạn chế hiệu quả công tác của đội ngũ CBQLGD trong 

toàn ngành, không góp phần đưa giải pháp quản lý như là khâu đột phá trong 

việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.  

Việc Học viện Quản lý Giáo dục ra đời sẽ là một giải pháp chiến lược góp 

phần giải quyết tình trạng yếu kém về nghiệp vụ quản lý của đội ngũ CBQLGD 

các cấp hiện nay. Hơn thế nữa, Học viện Quản lý Giáo dục không chỉ là một 

trung tâm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD các cấp ở các trình độ khác 

nhau cho cả nước mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học về quản lý nói 

chung và quản lý giáo dục nói riêng. Thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa học, Học viện Quản lý Giáo dục sẽ góp phần quan trọng vào 

công cuộc đổi mới tư duy quản lý giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo 

trong thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở nước 

ta hiện nay.  

Học viện Quản lý Giáo dục sẽ là một trung tâm nghiên cứu khoa học cấp 
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quốc gia chuyên nghiên cứu, tư vấn về quản lý giáo dục, về đổi mới tổ chức và 

quản lý điều hành hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hiện đại hoá, hội nhập 

quốc tế nhưng vẫn duy trì được truyền thống và  bản sắc dân tộc. 

 Học viện Quản lý Giáo dục sẽ liên kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài 

nước, đặc biệt là các tổ chức giáo dục quốc tế. Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế 

của  Học viện, đội ngũ CBQLGD nước ta sẽ có điều kiện tiếp nhận những kinh 

nghiệm tiên tiến, hiện đại của thế giới về quản lý giáo dục, vận dụng vào điều kiện 

của Việt Nam,  qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển 

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

II. Các bước triển khai Đề án và các nhiệm vụ ưu tiên.  

1. Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010.  

- Tháng 1/2005-tháng 8/2005: Xây dựng Đề án thành lập Học viện để trình 

Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Học viện.  

- Tháng 9-10/2005: Gửi Đề án để các bộ, ngành liên quan tiến hành thẩm định. 

- Tháng 10-12/2005: Trình Đề án thành lập Học viện lên Thủ tướng Chính phủ.  

- 1/2006-8/2006: Hình thành tổ chức bộ máy của Học viện, bố trí lại cơ cấu 

tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 

khoa học trực thuộc Học viện.  Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tuyển sinh 

đào tạo đại học và sau đại học ngành quản lý giáo dục từ năm học 2006 –2007. 

- 2006- 2010: Triển khai xây dựng toà nhà giảng đường mới, nhà ký túc xá 

và triển khai thực hiện 4 chương trình hành động. 

2. Giai đoạn từ  2010 trở đi.  

- Nâng cấp để cơ sở vật chất của Học viện có đủ khả năng đáp ứng với yêu 

cầu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. 

-  Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên 

cứu của Học viện đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu trình độ, chuyên ngành đào 

tạo với  chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của Học viện.  

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu 
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khoa học về quản lý giáo dục. 

Kết luận 

1. Quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng vừa là khoa học, vừa là 

nghệ thuật và vừa là một nghề. Cho nên, khoa học quản lý giáo dục và các khoa 

học có liên quan phải được tổ chức nghiên cứu một cách nghiêm túc; đồng thời 

các CBQLGD phải được tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng một cách khoa học, hệ 

thống và bài bản để chuyển tải cơ sở triết lý phát triển giáo dục vào thực tiễn. 

2. GD & ĐT là một lĩnh vực có phạm vi hoạt động rất rộng, đối tượng quản lý 

rất đa dạng, có đội ngũ nhà giáo và CBQL rất đông đảo. Để giáo dục thực sự là 

quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của sự phát triển kinh tế-xã hội thì một 

trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước xác định là cần tập trung xây dựng 

đội ngũ nhà giáo và CBQLGD một cách toàn diện. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí 

thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD cũng chỉ rõ: 

“Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ 

về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, 

phẩm chất lối sống, lương tâm tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát 

triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng 

đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đẩy 

mạnh CNH, HĐH đất nước”. Muốn thực hiện được sứ mạng cao cả đó, bên cạnh 

hệ thống các trường, khoa đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD, cần thành lập một Học 

viện Quản lý Giáo dục quốc gia có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng CBQLGD có 

trình độ từ đại học và Sau đại học, tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học về quản 

lý giáo dục phục vụ thực tiễn quản lý của ngành và phục vụ đào tạo.  

3. Trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kì họp thứ 10 Quốc hội 

khoá XI đã chỉ ra những vấn đề bức xúc của giáo dục và đào tạo những năm đầu 

thế kỉ XXI và khẳng định phải đổi mới quản lý giáo dục, khâu đột phá để phát 

triển giáo dục và đào tạo. Để thực hiện mục tiêu này cần có một tổ chức giúp Bộ 

Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ: 
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+ Nghiên cứu các lĩnh vực của khoa học quản lý giáo dục phù hợp với yêu 

cầu phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam. 

+ Nghiên cứu để tham mưu cho Nhà nước, cho Ngành Giáo dục các chủ 

trương, chính sách về quản lý giáo dục. 

+ Tổ chức đào tạo CBQLGD ở trình độ đại học và sau đại học để thực hiện 

quan điểm “quản lý giáo dục là một nghề”. 

+ Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, cập nhật kiến thức, kĩ năng mới, 

nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQLGD các cấp. 

 Với những nhiệm vụ như trên, tổ chức này phải có chức năng, nhiệm vụ 

riêng, đủ mạnh về  đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy 

và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Tổ chức ấy phải là Học viện Quản lý Giáo dục. 

4. Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Trường Cán bộ quản lý giáo dục 

và đào tạo đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển giáo dục nước 

nhà thông qua thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản 

lý giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây 

trường đã có những tiến bộ vượt bậc, khẳng định được vai trò của mình trong 

việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQLGD các cấp  đang đảm đương vai trò 

quản lý trong hệ thống giáo dục đang ngày càng mở rộng và phát triển. Với đội 

ngũ cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất hiện có, trường có đủ năng lực thực hiện 

nhiệm vụ đào tạo CBQLGD ở trình độ đại học và sau đại học một cách độc lập; 

thực hiện việc bồi dưỡng CBQLGD các cấp có chất lượng và hiệu quả. Nếu với 

chức năng, nhiệm vụ như hiện nay, nhà trường  khó đáp ứng được nhu cầu đào 

tạo bồi dưỡng CBQLGD các cấp cũng như thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học về quản lý giáo dục để có những tham mưu đề xuất với Bộ giải quyết những 

vấn đề bức xúc của giáo dục và đào tạo. Vì vậy, cần phát triển Trường Cán bộ 

quản lý giáo dục và đào tạo  thành Học viện Quản lý Giáo dục. Với nhiệm vụ 

mới đó, nhà trường không những có đủ điều kiện để thực hiện một cách tốt nhất 

nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD với trình độ chuyên môn cao, thực hiện 
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tốt nhiệm vụ NCKH phục vụ phát triển giáo dục mà còn có thể thu hút được 

ngày càng đông đảo CBQLGD và cán bộ nghiên cứu có trình độ cao, có năng 

lực tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường.  

5. Với kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khu vực có Học viện 

quản lý giáo dục, thì  Học viện là mô hình hợp lý để thực hiện một cách tốt nhất 

chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD có trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cao về quản lý giáo dục.  

Như vậy, việc thành lập Học viện Quản lý Giáo dục trên cơ sở Trường Cán 

bộ quản lý giáo dục và đào tạo là một đòi hỏi tất yếu, hợp lý và có tính khả thi.  

 

 

 Hiệu trưởng 
Trường cán bộ quản lý GD&ĐT 
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