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ời nói đầu

r rong thời đại ngày nay khoa học công nghệ đang tiến bộ vượt bậc, 
kinh tế tri thức, xã hội thông tin đang hình thành và phát triên, 
không phải tài nguyên thiên nhiên mà tri thức sáng tạo của con người 

là yểu tố quyết định đến tốc độ phát triển của mỗi quôc gia. Do vậy 
phát triển nguồn nhân lực mà trước hết là nguồn nhân lực có trình độ 
chuyên môn cao là yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện chiên lược 
phát triển kinh tế cùa hầu hết các nước đang phát triển. Và chiên lược 
phát triển giáo dục đào tạo cùa các trường chỉnh là sự lựa chọn cân 
thiết đế đáp ứng yêu cầu trên.

Trong những năm qua, ngành Giáo dục ở các bậc cao đẳng, đại học ở 
nước ta đã có những bước phát triên đúng ghi nhận đê đáp ứng với yêu 
cầu phát triển kinh tế xã hội cùa đất nước và phù hợp với môi trường 
quốc tế đang biến đổi sâu sắc: quy mô giáo dục tăng, trình độ dân trí và 
chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt, đa dạng hóa các hình 
thức đào tạo, nghiên cửu khoa học phù hợp với lao động sản xuất, xây 
dựng các mô hình đào tạo kiêu mới. Mặc dù vậy, sự phát triên cùa các 
trường đại học và cao đẳng vẫn còn nhiều hạn chế:

-  Mất cân đổi giữa quy mô, chất lượng đào tạo, cơ cấu đào tạo vẫn 
chưa hợp lý.

-  Hâu hết các trường chưa có kế hoạch chiến lược phút triên trung và 
dài hạn.

-  Kinh nghiệm giang dạy cùa đội ngũ giàng viên còn yếu kém chưa 
theo kịp nhiệm vụ đào tạo mới, lực lượng cỏ trình độ cao rất mỏng.

-  Hệ thống chương trình, giáo trình chưa hoàn chỉnh, lạc hậu với thực 
tô hoạt đụng cua ngành.

- C ơ  sờ vật chat, các phòng thỉ nghiệm, cúc xưởng thực hành thiết bị 
lạc hậu dần đến tình trạng chắt lượng cũng nhu hiệu quả còn thấp 
chưa đáp ÚHÌỊ được yêu cầu cùa sàn xuất.
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CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN cơ sở GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Muốn khắc phục những yếu kém trên cần phải cỏ chiến lược, kế hoạch 
và bước đi cụ thể. Tuy nhiên, để có các giải pháp phù hợp. khả thi trong 
điểu kiện thực tiễn của các cơ sở giáo dục đào tạo thì cần phái có các 
công trình nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chinh vì vậy mà 
nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu chiến lược phát triến cùa các cơ 
sở đào tạo nhằm nâng cao khà năng cạnh tranh bằng các hoạt động 
quảng bá thương hiệu. Nội dung cuốn sách bao gồm ba chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển trong các cơ sở giáo dục 
đào tạo

Chương 2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các cơ sở giáo dục đào tạo

Chương 3. Quảng bả thương hiệu cùa cúc cơ sở giáo dục đào tạo.

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác già đã cổ gắng tìm hiếù và sưu 
tâm các tài liệu nghiên círu. Tuy nhiên, do thời gian hạn chế nên cuốn 
sách không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được 
những ý  kiến đóng góp cùa quỷ bạn đọc để cuốn sách được hoàn chình 
hom trong những lần tái bản sou. Mọi ỷ  kiến góp ỷ  xin giri về Bộ môn 
Quản trị du lịch -  Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Trường Đại học Sao Đỏ, 
24 Thái Học, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tinh Hải Dương.

CÁC TÁC  GIẢ

8



NHỮNG CHỮVIẾT TẮT
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ĐH Đại học
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IE Internal External matrix
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IFE Internal Factor Evaluation matrix 
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KHCN Khoa học công nghệ
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SO Chiến lược điểm mạnh -  cơ hội
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SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
(Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa)

THCN Trung học chuyên nghiệp

UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

WO Chiến lược điểm yếu -  cơ hội

WT Chiến lược điểm yếu -  nguy cơ
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CHIẾN Lược PHÁT TRIEN 
CỦA CÁC cơ sở GIÁO DỤC ĐÀO TẠO• »
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1.1. Những khái niệm cơ bản vá chiến lược
1.1.1. Khái niệm chiến lược

Thuật ngữ "chiến lược" từ gốc Hy Lạp: Strategos, có nghĩa nghệ thuật 
của giới quân sự, nó được hiểu như một nghệ thuật chỉ huy để có thể lấy 
ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh hay nói cách khác là biết tận dụng tối 
đa mặt mạnh của mình đồng thời khai thác tối đa mặt yếu của đối 
phương để giành được chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, do vậy 
nó được hiểu ở mức độ nghệ thuật hơn là khoa học.

Hiện nay, chiến lược đã được xây dựng và sử dụng trong hầu hết các 
lĩnh vực kinh tế -  xã hội của mỗi quốc gia. Trên thực tế nó đã mang lại 
những thành quả to lớn với những chiến lược được xây dựng đúng, phù 
hợp với lĩnh vực hoạt động, khả năng của các tổ chức.

Các định nghĩa về chiến lược:

-  Theo Alfred Chanlder -  Đại học Havard: “Chiến lược là việc xác 
định mục tiêu cơ bản dài hạn cho một tổ chức, lựa chọn tiến trình hoạt 
động, phân bố các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó”.

-  Theo Jame B. Quinn: “Chiến lược là sự nối kết các mục tiêu chính 
sách, các chuồi hoạt động của tổ chức thành một tổng thể”.

-  Theo Wiliam Glueck: “Chiến lược là một kế hoạch thống nhất dễ 
hiểu, tổng hợp được soạn thảo để đạt được các mục tiêu đề ra”
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Trong thực tiễn ờ Việt Nam. thuật ngừ chiến lược thường được hiêu 
như bản kế hoạch chiến lược. Khi nói "xây dựng chiên lược cho mọt 
ngành cũng là ngụ ý về việc xây dựng kế hoạch chiến lược cho nganh đó.

/. 1.2. Quản trị chiến luục
1.1.2.1. Khái niệm

Có nhiều định nghĩa về quản trị chiến lược:

-  Theo Garry D. Smith: “Quản trị chiến lược là quá trinh nghiên cứu 
các môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu 
của tổ chức đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyêt định 
nhàm đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như 
tương lai”.

-  Theo Field R. David: “Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa 
như một nghệ thuật, một khoa học thiết lập, thực hiện, đánh giá các 
quyết định liên quan đên nhiêu chức năng cho phép một tô chức quản 
trị chiến lược tập trung vào việc hợp nhất việc quản trị, tiếp thị, tài 
chính, kế toán sản xuất, nghiên cứu phát triển các hệ thống thông tin 
các lĩnh vực kinh doanh để đạt được thành công của tổ chức”.

1.1.2.2. Sự cần thiết của quản trị chiến luọc

Quá trình quàn trị chiến lược giúp cho các tổ chức thấy rõ mục đích và 
hướng đi của mình, giúp cho lãnh đạo xem xét, xác định được tổ chức 
đi theo hướng nào. khi nào đạt được mục tiêu đề ra.

Quá trình quản trị chiến lược là một quá trình quản trị thường xuyên, 
liên tục đòi hỏi sự tham gia cùa tất cả các thành viên trong tổ chức.

Điều kiện môi trường mà các tổ chức gặp phải luôn biến đổi nhanh, 
những biến đôi nhanh thường tạo ra các thuận lợi và nguy cơ bất ngờ. 
Quá trình quàn lý chiên lược buộc các nhà quản lý phải phản tích, dự 
báo các điêu kiện môi trường trong tương lai. Qua đó giúp cho các nhà 
quản trị có khả năng năm băt tôt hơn các cơ hội, tận dụng hết các cơ hội 
đó nhăm giảm bớt nguy cơ liên quan đến điều kiện môi truờníỉ và có thể 
làm chù được diễn biến tình hình.

CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN cơ sở GIẢO DỤC ĐẠI HỌC________________________



Chương 1. CHIẾN Lược PHÁT TRIỂN CỦA CÁC cơ sờ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

/. 1.3. Hoạch định chiến luực
1.1.3.1. Khái niệm

Hoạch định chiến lược là quá trình thiết lập sứ mạng, thực hiện điêu tra 
nghiên cứu để xác định các mặt mạnh, yếu bên trong, nguy cơ và cơ hội 
bên ngoài của tổ chức, đề ra các mục tiêu dài hạn xây dựng, lựa chọn 
các chiến lược thay thế. Các nhà chiến lược phải phân tích và đánh giá 
các yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đên hoạt động của tô chức 
hiện tại cũng như tương lai để xây dựng chiến lược. Các yếu tô ảnh 
hưởng này có thể tóm tắt theo hình 1.1.

Đánh giá môi trường: Cơ hội hay nguy cơ, Điểm mạnh hay điểm yếu?

(1) Môi trường vĩ mô: Chính trị Quốc tế

•<0)

C

-<p
3
>

(2) Môi trường vi mô

Sản 
phẩm 

thay thế

Đối thủ 
cạnhtranh

Nhà
cung
cấp

Doanh 
nghiệp 

(3) ■

Nhà
Phận
phối

Khách
hàng

Cạnh tranh 
tiềm ẩn

"<(D*
C

o*o
3

(Q
3ta
ỊT
<D>

Pháp luật Văn hoá -  xã hội Yếu tố tự nhiên

Hình 1.1. Các yếu tố ảnh hưởng của môi trường đến doanh nghiệp
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Qua bảng có thể thấy các yếu tố căn bản ánh hướng đẽn hoạt động của 
tổ chức:

-  Phân tích môi trường để đánh giá tồ chức đane trực diện môi trường 
hoạt động nào, đánh giá cơ hội và nguy cơ.

-  Phân tích yếu tố vĩ mô gồm các yếu tố: chính trị, kinh tê. quôc tê. vãn 
hóa xã hội, công nghệ, tự nhiên. Xem xét mối quan hệ giữa các yêu tô 
tương tác với nhau như thế nào ành hường đén tô chức.

-  Phân tích yếu tố vi mô gồm: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung 
cấp, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. sàn phẩm thay thế để tò chức nhận ra 
mặt mạnh, mặt yếu cùa mình liên quan đến cơ hội, nguy cơ mà ngành 
đó gặp phải.

ỉ . 1.3.2. Lọi ích của hoạch định chiến luọc• • • •

Một tổ chức muốn tồn tại và phát triền phái có chiến lược cùa tô chức 
mình, nếu không sẽ nhận lấy hậu quà nghiêm trọng trong hoạt động nếu 
thiếu chiếi? lược hay áp dụng một chiến lược sai lầm. Vi vậy giai đoạn 
hoạch định chiến lược rất quan trọng, giúp các chiến lược gia hiểu 
tường tận các yếu tố về con người, các bộ phận bên trong tô chức cũng 
như phân tích, đánh giá các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tô chức.

-  Hoạch định chiến lược đem lại mục tiêu lâu dài cho tồ chức.

-  Đe thực hiện chiến lược thành công phải có các chính sách hỗ trợ.

1.2. Phân loại chiến lược

1.2.1. Phân loại theo phạm vi của chiến lược
Mồi chiến lược đều hoạch định tương lai phát triển cùa tổ chức, có thể 
chia chiến lược thành hai cấp:

-  Chiến lược tông quát là chiến lược vạch ra mục tiêu trone khoàng 
thời gian dài. thường được tập trung vào các mục tiêu như: tăng hiệu 
quà hoạt động (hiệu qua cao nhất, chi phí thấp nhất), tạo the lực trên 
thị trường, thị phần mà tồ chức kiểm soát, tỳ trọng hàng hóa dịch vụ
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so với thị trường, khả năng tài chính, liên doanh, liên kêt, uy tín đôi 
với khách hàng; đảm bảo an toàn trong hoạt động (ngăn ngừa, né 
tránh hạn chế rủi ro).

-  Chiến lược bộ phận bao gồm rất nhiều loại chiến lược nhưng đôi với 
tổ chức đào tạo như: chiến lược mở rộng ngành, chiến lược nâng cao 
chất lượng đào tạo theo ngành, chiến lược phát triển, nâng cao nguồn 
nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất.

Hình 1.2. Mối quan hệ giữa chiến lược tổng quát và chiến lược bộ phận

1.2.2. Phân loại theo huóng tiếp cận

Theo hướng tiếp cận, chiến lược được phân thành bốn loại:

— Chiên lược tập trunq VCIO những yếu lố then chốt

Với chiến lược này. tư tưởng chỉ đạo hoạch định chiến lược không 
dàn trải các nguồn lực, phải tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa 
quyêt định đối với sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài của 
tò chức.
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-  Chiến lược dựa trên ưu thế tương đối

Hoạch định chiến lược bắt đầu từ việc dựa vào phân tích so sánh sản 
phẩm hay dịch vụ có chi phí tương đổi nhỏ so với đỏi thú cạnh tranh, 
qua đó tìm ra ưu thế tương đối cùa mình để xây dựng chiên lược cho 
mình.

-  Chiến lược sảng tạo tấn công

Đê thực hiện chiên lược này. tô chức phải nhìn thăng vào những vân 
đề được coi là phổ biến, bất biến để xem xét chúng. Cản đặt ra nhiêu 
câu hỏi, những nghi ngờ về những vấn đề tưởng như đã kẽt luận. Từ 
việc đặt liên tiếp các câu hỏi cũng như sự nghi ngờ bât bièn của vân 
đề, doanh nghiệp có thể khám phá ra những vấn đề mới mẻ có lợi cho 
tổ chức, đồng thời tìm cách đẩy mạnh trong chiến lược phát triên.

-  Chiến lược khai thác khã năng và tiềm năng

Xây dựng chiến lược này dựa trên sự phân tích có hệ thống thông tin 
nhàm khai thác khả năng có thể có của tất cả các yếu tố khác bao 
quanh nhân tố then chốt, từ đó tìm cách sử dụng phát huy tối ưu 
nguồn lực của tổ chức để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.

1.3. Quy trình xây dựng hoạch định chiến lược
1.3. /. Nhúng yêu cầu khi xây dụng chiến lược

-  Chiến lược phải đạt được mục tiêu gia tăng về lợi thế cạnh tranh.

-  Chiến lược phải đàm bảo sự an toàn, hạn chế khả năng rủi ro.

-  Phải xác định phạm vi hoạt động, mục tiêu và những điều kiện cơ bản 
để đạt được mục tiêu.

-  Phải dự đoán trước được môi trường hoạt động trong tưome lai.

-  Phải có chiến lược dự phòng.
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-  Khi xây dựng chiến lược phải nắm bắt, kết hợp giữa sự chúi muôi và 
thời cơ.

1.3.2. Quy trình hoạch định chiến luọc
Theo quan điểm của Garry D. Smith, quy trình hoạch định chiến lược 
theo các bước sau:

Hình 1.3. Quy trình hoạch định chiến lược theo quan điểm của Garry D. Smith

Theo quan điểm của Fred R. David, quy trình hoạch định chiến lược 
theo các bước sau:

Hình 1.4. Quy trình hoạch định chiến lược theo quan điểm của Fred R. David

Theo mô hình của Fred R. David, chọn việc xác định mục tiêu, nhiệm 
vụ và chiến lược hiện tại của tổ chức là bước khởi đầu cho việc hoạch 
định chiến lược.
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Theo mô hình của Garry D. Smith ngay từ khởi điểm không xác định 
mục tiêu mà bước ngay vào phân tích các yếu tố ảnh hưởng đên tô 
chức, điều này không phù họp vì phải ôm đồm phân tích các yêu tô 
không cần thiết cho tiến trình hoạch định chiến lược.

Việc xác định mục tiêu chiến lược ngay từ đầu theo mô hình của Fred 
R. David đã loại bỏ ngay từ đầu một số chiến lược ngược hướng, như 
vậy việc phân tích các môi trường hoạt động có tính chất trọng điêm 
không “lan man”. Sau khi phân tích môi trường hoạt động xong sẽ xác 
định lại các mục tiêu hoạt động của tổ chức, từ đó lựa chọn ra các chiên 
lược hợp lý hơn.

Việc định hướng trước cũng ảnh hưởng đến tiến trình hoạch định chiến 
lược phát sinh từ tư tưởng chủ quan trong suy nghĩ, đó chírih là nhược 
điểm trong tiến trình hoạch định chiến lược cần phải cân nhắc.

1.4. Phân tích các yếu tô của môi trưòng hoạt động
Môi trường tổng quát mà tổ chức gặp phải thường có ba mức độ:

-  Môi trường vĩ mô: ảnh hưởng đến mọi ngành ở những khía canh mức 
độ nhất định.

-  Môi trường bên ngoài: ảnh hưởng đến một ngành cụ thể.

-  Môi trường vi mô: gồm các yếu tố nội tại trong một tổ chức. Các mức 
độ của điều kiện môi trường và mối tương quan giữa chúng có thể 
được minh hoạ trên hình 1.6.
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MÔI TRƯỜNG VI Mô
1. Các yếu tố kinh tế
2. Các yếu tố chính phủ và chính tri
3. Các yếu tố xã hội
4. Các yếu tố tự nhiên
5. Các yếu tố công nghệ

Môi trường tác nghiệp

1. Các đối thủ cạnh tranh
2. Khách hàng
3. Cơ sờ cung ứng đầu vào
4. Các đối thủ tiềm ẩn
5. Hàng thay thế

MỒI TRƯỜNG BÊN TRONG
1. Nguồn nhân lực
2. Nghiên cứu và phát triển
3. Các hoạt động đào tạo
4. Nguồn lực tài chính
5. Marketing
6. Nề nếp tổ chửc

Hình 1.6. Mối tương quan giữa các mức độ cùa điều kiện mỗi trường

1.4.1. Phân tích môi truòng vĩ mô
Môi trường vĩ mô bao trùm lên hoạt động của tất cả các tổ chức. Sự 
biến động của môi trường vĩ mô luôn chứa đựng những cơ hội và nguy 
cơ khác nhau. Việc phân tích môi trường vĩ mô cho thấy tổ chức đang 
đổi diện với những vấn đề quan trọng gì. Các yếu tố chính của môi 
trường vĩ mô bao gồm: chính trị, luật pháp, kinh tế, văn hóa xã hội 
công nghệ, môi trường tự nhiên.

20



Chương 1. CHIẾN Lược PHẤT TRIỂN CỦA CÁC cơ sở GIẢO DỤC ĐÀO TẠO

Bảng 1.1. Bảng tổng hợp môi trường vĩ mô

'ít
Yếu tố

Mức độ quan 
trọng dối với 

ngành (a)

Mức độ 
quan trọng tác 
động đối với 
tổ chức (b)

Tính chất 
tác động

Điềm 
cộng dồn

Các yếu tố 
kinh tế

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt 

-  xấu

+ (a.b) 

-  (a.b)

Các yếu tố xã hội

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt 

-  xấu

+ (a.b) 

-(a.b)

Các yếu tố 
tự nhiên

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt

-  xấu

+ (a.b) 

-(a .b) ỉ

Các yếu tố 
công nghệ

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt 

-  xấu
+ (a.b) 

-(a .b)

Các yếu tố 
chính trị, 
pháp luật

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt 

-  xấu
+ (a.b) 

-  (a.b)
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1.4.1.1. M ôi trường kinh tế

Để đánh giá quá trình phát triển kinh tế -  xã hội của một quôc gia 
thường đánh giá chủ yếu trên hai mặt: tăng trưởng kinh tẻ cũng như 
biến đổi về mặt xã hội. Yếu tố này có ảnh hường vô cúng lớn đên tô 
chức gồm các yếu tố như lãi suất ngân hàng, tỷ giá hỏi đoái, tỳ lệ lạm 
phát, giai đoạn chu kỳ kinh tế, cán cân thanh toán, chính sách tài chính 
tiền tệ, mỗi yếu tố kinh tế có thể là cơ hội hoặc nguy cơ. Đôi với các 
yếu tố kinh tế, mặc dù có nhiều số liệu cụ thể song việc dự báo kinh tế 
không phải là một khoa học chính xác, mặt khác các yếu tỏ này tương 
đối rộng nên cần chọn lọc để nhận biết các tác động cụ thê sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp nhất đối với tổ chức.

Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
học kỳ thuật thì lao động đặc biệt lao động có trình độ cao chính là yếu 
tố quan trọng, là động lực cho tăng trưởng kinh tế. Đê có được đội ngũ 
lao động có chất lượng cao đòi hỏi phải đầu tư cao trong lĩnh vực giáo 
dục nói chung và giáo dục đại học. cao đẳng nói riêng.

> Sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam

Trong vòng 10 năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn có chiều 
hướng tăng trưởng tích cực, thể hiện ờ việc tăng trường GDP, ở sự 
dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển dần tỷ trọng từ khu 
vực kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp, đẩv mạnh công 
nghiệp hóa -  hiện đại hóa đất nước.

Với xu hướng hội nhập vào nền kinh tế thế giới, bất kỳ một quốc gia 
nào cũng sử dụng một phần GDP của mình để đầu tư cho hoạt động 
giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) nhàm nâng cao chất Iượne rmuồn nhân 
lực phục vụ cho đất nước. Ở nước ta, tỷ lệ GDP được đẩu tư cho 
GD&ĐT ước tính khoảng >3%. dự kiến sẽ ngày một tănc lén.

Việt Nam tiêp tục là một quốc gia có tốc độ tăng trườna kinh tế cao 
trong khu vực. Đây là nồ lực lớn trong điều kiện hết sức khó khán 
không lường trước được cùa một số yếu tố anh hường. la tin hiệu khả
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quan để có thể sớm thực hiện mục tiêu thoát khỏi nước nghèo và kém 
phát triển, có thu nhập thấp vào những năm tới. Chính từ tín hiệu này, 
việc phát triển GD&ĐT sẽ ngày càng được quan tâm, chú trọng trong 
việc nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, đầu tư cho 
việc học hành của thế hệ trẻ.

> Xu hướng tăng đầu tư, xây dựng cơ bản của các ngành kinh tế

Xu hướng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng của một quốc gia được coi 
như là thước đo về sự phồn thịnh và phát triển của quốc gia đó. Việt 
Nam là nước có tốc độ xây dựng đứng đầu trong khu vực, bằng 
những chính sách tích cực của Chính phủ giành phần đáng kể việc chi 
ngân sách cho đầu tư và xây dựng cơ bản cho ngành Giáo dục và Đào 
tạo.

Xu hướng đầu tư và xây dựng cơ bản theo phân ngành kinh tế sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến cơ cấu và nhu cầu đào tạo tại các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Nhìn chung, tình hình đầu tư của nước ta trong những năm qua đều 
tăng ở các ngành kinh tế. Tuy nhiên ngành Nông, Lâm nghiệp, Thuỷ 
sản thu hút được ít nguồn vốn hơn, trong khi đó, việc chi ngân sách 
cho đầu tư GD&ĐT cũng ngày một gia tăng qua các năm.

I.4.I.2. Các yếu tố chính trị, luật pháp

> Môi trường chỉnh trị, luật pháp

Môi trường này bao gồm hệ thống các đường lối, chính sách, quan 
điểm, xu hướng chính trị ngoại giao của Chính phủ và hệ thống pháp 
luật hiện hành. Chính phủ có vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô và có 
mối quan hệ tốt đối với các tổ chức. Trong mối quan hệ này thì Chính 
phủ đóng vai trò vừa là người kiểm soát, khuyến khích, tài trợ quy 
định, ngăn cấm... lại vừa là khách hàng đối với các tổ chức trong các 
khoản chi tiêu cùa Chính phủ, đồng thời Chính phủ cũng là người 
cung cấp các dịch vụ công cộng, thông tin... cho các tổ chức. Bên 
cạnh đó, các tô chức cũng cần hiểu rõ và tuân thủ nhừng quy định của
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pháp luật. Do vậy, các tổ chức cần nhạy cảm với những biên động 
phức tạp trong môi trường chính trị, luật pháp, từ đó có những điêu 
chỉnh phù hợp nhàm tận dụng được các cơ hội vả tránh nhừng nguy 
cơ xảy ra cho doanh nghiệp.

> Tinh hình chỉnh trị ổn định

Tình hình ổn định về chính trị, luật pháp tại các quốc gia là một yếu 
tố hết sức quan trọng tác động đên môi trường hoạt động của các tô 
chức. Mặc dù hiện nay trên thế giới có nhiều diễn biên phức tạp 
nhưng Việt Nam vẫn được coi là quốc gia có môi trường chính trị ôn 
định. Chính điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 
các ngành trong nước phát triển.

> Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dãn với sự  nghiệp 
giáo dục và đào tạo

Dưới sức ép ngày càng tăng của tiến trình hội nhập quốc tế đang buộc 
Việt Nam phải đẩy mạnh tốc độ cải cách. Bên cạnh đó Chính phủ đã 
có nhiều chính sách nhàm khuyến khích phát triển đầu tư, trong đó có 
đầu tư cho GD&ĐT. Chủ trương phát triển mạnh và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức, tạo môi trường lành mạnh, bình đẳng 
giữa các thành phần kinh tế.

Ngành Giáo dục và Đào tạo phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố chính tri, 
pháp luật, vì Chính phủ luôn có các quan điểm, đường lối chính sách 
định hướng cho sự phát triển của GD&ĐT.

Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, nhiều quốc gia ngày càng chú 
ữọng đến việc phát triển giáo dục, coi đó như một nhiệm vụ quan 
trọng của Nhà nước trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Mặt khác, 
ngoài chức năng bao trùm trên, GD&ĐT còn mang một nhiệm vụ 
không kém phần quan trọng, đó là đảm bảo sự phát triển hay cụ thể 
hom là hiện thực hóa quyền bình đang về cơ hội vào đời và tạo dựng 
cuộc sống của mỗi cá nhân trong xã hội.

Với ý nghĩa này, Hiến pháp của nước ta cũng coi “giáo dục và đào tao 
là quốc sách hàng đầu”; “mục tiêu của giáo dục là hỉnh thành và bồi
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dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân” (Điều 35); “học 
tập là quyền và nghĩa vụ của công dân” (Điều 59). cần  lưu ý răng 
trách nhiệm biến những chức năng ấy của giáo dục thành hiện thực 
thuộc về Nhà nước; đây là nhiệm vụ cơ bản nhất của Nhà nước mà 
nếu từ bỏ nó, Nhà nước sẽ mất đi tính chính danh của mình. Sở dĩ 
như vậy vì chỉ có Nhà nước mới có đủ nguồn lực, điều kiện cân thiêt 
để làm việc đó và hơn thế nữa, như trên đã nói, giáo dục liên quan 
mật thiết với sự hưng vong của xã hội nên muốn tồn tại và phát triên, 
Nhà nước phải đẩy mạnh giáo dục.

Ngày 27/01/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 
25/2005/QĐ-TTg về việc quy định danh mục GD&ĐT của hệ thống 
giáo dục quốc dân nhằm xác định rõ cấp học, trình độ và lĩnh vực 
GD&ĐT, nhóm ngành nghề, chương trình ngành nghề giáo dục. Ngày 
27/6/2005, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật Giáo dục sửa đổi 
được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ VII.

Tích cực giao quyền tự chủ cho các trường đại học và cao đẳng trên 
các mặt hoạt động, khuyến khích hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo, 
chủ động sáng tạo trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đào 
tạo. Đây chính là cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục công lập, tuy 
nhiên cũng là thách thức nếu không có chiến lược phát triển thích hợp.

I.4 .I.3 . Các yếu tố về văn hóa, xã hội

Môi trường này bao gồm các yếu tố như sở thích, vui chơi giải trí, 
phong cách sống, chuẩn mực đạo đức, dân trí, tỷ lệ tăng dân số... những 
thay đổi về nhân khẩu, văn hóa xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến hầu 
như tất cả các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và thị trường người tiêu 
dùng.

>  Đời sổng nhăn dãn được cải thiện, trình độ dân trí ngày một 
năng cao

Đời sống nhân dân được cải thiện, thúc đẩy người dân nâng cao mức 
sống trong việc ăn, ở, sinh hoạt, các nhu cầu về học tập nâng cao trình 
độ dân trí. Việt Nam hiện tại là một nước của hiện đại hóa, công
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nghiệp hóa, hội nhập quốc tế nên mọi người dân V iệ t Nam đêu có 
nhu cầu cao hom về mọi mặt trong đó có nhu cẩu học tập. Đ iéu này đâ 
làm thay đổi nhận thức của xã hội và là điều kiện đẻ cho giáo dục 
ngày càng phát triển.

Theo báo cáo trong Chiến lược Phát triển giáo dục (2001-2010), cà 
nước đã hoàn thành công tác xoá mù chữ, phô cập giáo dục tiêu học 
và đang thực hiện phổ cập trung học cơ sở. sổ năm đi học trung bình 
của cả nước đạt 7,3; chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta 
trong bảng xếp loại của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
(UNDP) đã tăng từ 0,456 (xếp hạng thứ 121) lên 0,682 (xếp hạng thứ 
101/174).

> Nhu cầu học của người dân ngày càng tăng

Việt Nam là một đất nước ngàn năm văn hiến. Dân tộc Việt Nam vốn 
có truyền thống hiếu học lâu đời. Người Việt Nam lấy sự học làm 
điều căn bản để thực hiện đạo lý làm người, "nhân bất học bất tri lý". 
Do đó trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, qua mọi giai 
đoạn thăng trầm của lịch sứ, giáo dục luôn là một lĩnh vực được coi 
trọng và đề cao. Thời đại ngày nay đòi hỏi con người phát triển kiến 
thức về nhiều mặt, do đó giáo dục có nhiệm vụ chuẩn bị cho người 
học kiến thức toàn diện. Tuy nhiên, kiến thức nhận được ờ các trường 
phổ thông và đại học sẽ nhanh chóng lạc hậu nếu không được bổ sung 
bằng những kiến thức mới phù hợp với sự phát triển và đáp ứng yêu 
cầu của từng lĩnh vực, từng môi trường, từng hoàn cảnh. Trong bối 
cảnh quốc tế đó, khi làn sóng kinh tế tri thức đang dâng trào, chúng ta 
không thể thực hiện công nghiệp hóa đất nước theo mô hình cù của 
các nước đi trước mà phải gắn công nghiệp hóa với hiện đại hóa. Nói 
một cách khác, chúng ta phải chuyển nền kinh tể chủ yếu còn là kinh 
tế nông nghiệp cùng một lúc vừa sang nền kinh tế công nahiệp vừa 
sang nền kinh tế tri thức trên một số lĩnh vực.

Nhiều bậc phụ huynh học sinh vẫn coi học đại học là con đương tiến 
thân duy nhât. nêu không vào được đại học thì việc trúnc tuvén vào
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cao đẳng cũng là cơ hội để từ đó phấn đấu tiếp lên đại học, việc lựa 
chọn trường học, ngành học cũng vẫn còn mang theo tâm lý chạy 
theo "mốt", hoặc ngành nghề sang trọng nhiều hơn, cho đến nay tư 
tưởng này đang được nền kinh tế thị trường điều tiết. Đối với xã hội 
đây không phải điều tốt, nhưng đối với các trường đại học, cao đăng 
thì đây chính là cơ hội cho giáo dục nghê nghiệp phát triên.

I.4.I.4. Môi truòìig dân số và các yếu tố tự nhiên

> Yếu tổ môi trường tự nhiên

Phân tích môi trường tự nhiên bao gồm việc xem xét đến các vấn đê ô 
nhiễm môi trường, nguồn năng lượng ngày càng khan hiếm, khoáng 
sản, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi, khí hậu... Ngoài ra 
cần lưu ý các thiên tai trong tự nhiên như bão lũ, dịch bệnh để dự trù 
các biện pháp đối phó trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 
của công ty.

> Tốc độ tăng (lân sổ

Dân sổ là yếu tố quan trọng cung cấp nguồn lực cho ngành GD&ĐT. 
Hiện nay, tốc độ tăng dân số của Việt Nam vẫn trên đà gia tăng, điều 
này làm cho tổng dân số tăng, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giáo 
dục. Khi dân số càng tăng thì nhu cầu cho phát triển GD&ĐT càng 
tăng, làm cho yếu tố đầu vào của GD&ĐT tăng.

-  Xu hướng dịch chuyển dân số giữa các ngành kinh tế

Mồi ngành nghề đều có yêu cầu về nguồn nhân lực được đào tạo khác
nhau, xu hướng dịch chuyên cua dân số theo ngành nghề sẽ có tác
động đối với các ngành nghề được đào tạo hiện nay.

-  Tốc độ đô thị hóa

Tốc độ đô thị hóa -  sự tăng trưởng đô thị liên quan chặt chẽ với tăng 
trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ và môi trường xã hội cùa 
mỗi nước.
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Hiện nay, tỷ lệ dân số đô thị ở nước ta dưới 40%. Theo quy hoạch 
phát triển đến năm 2015 con số này sẽ là 60 -  65%, đến năm 2020 lả 
80%. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam 
vào năm 2020 sẽ đạt khoảng 40%, tương đương với sô dân cư sinh 
sống tại đô thị chiếm trên 45 triệu dân. Mục tiêu để ra cho diện tích 
bình quân đầu người là 100 m2/người. Nếu đạt tỷ lệ 100 m2/người, 
Việt Nam cần có khoảng 450.000 ha đất đô thị. Nhưng hiện nay, diện 
tích đất đô thị chỉ có 105.000 ha, bằng 1/4 so với yêu cầu. Với tốc độ 
phát triển và dân số đô thị như vậy, Việt Nam sẽ phải đối mặt với 
ngày càng nhiều vấn đề phức tạp phát sinh từ quá trình đô thị hóa. Đó 
là: vấn đề di dân từ nông thôn ra thành thị khiến cho mật độ dân số ờ 
thành thị tăng cao; vấn đề giải quyết công ăn việc làm, thất nghiệp tại 
chỗ, nhà ở và tệ nạn xã hội làm cho trật tự xã hội ven đô ngày càng 
thêm phức tạp; vấn đề nhà ở và quản lý trật tự an toàn xã hội ở đô thị; 
vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước...

Khi đất nước càng phát triển, dân số ở các vùng nông thôn sẽ có xu 
hướng dịch chuyển dần ra thành thị, cho nên sự thay đổi nghề nghiệp 
của nông dân sẽ diễn ra mạnh mẽ, vì đa số các công việc ờ thành thị 
đều đòi hỏi phải thông qua đào tạo. Mặt khác, lực lượng lao động ở 
nông thôn giảm xuống, vì vậy lĩnh vực nông nghiệp cần phải công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phải ứng dụng khoa 
học tiên tiến. Để đạt được điều đó không thể thiểu vai ưò của giáo 
dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng và đại học...

Dân số ở Việt Nam chú yếu phân bổ ờ nông thôn, dù tỷ lệ này có 
giảm nhưng chưa đáng kể. Hiện nay tỷ lệ dân sống ở nông thôn chiếm 
trên 70%. Điều đó sẽ tác động rất lớn đến lĩnh vực GD&ĐT.

I.4.I.5. M ôi trưòug công nghệ

Hiện nay với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, những công 
nghệ cũ bị đào thài là điêu tât yếu, theo sự phát triển của khoa họcr công 
nghệ ngày một thay đôi nhanh hơn có nghĩa vòng đời cùa cóng nghệ 
cũng như vòng đời của sản phâm ngan hơn, tốn kém chi phi cho đầu tư
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và đổi mới công nghệ lớn hơn. Công nghệ mới có thể tạo ra những yêu 
tố cạnh tranh mới, mạnh mẽ hơn các ưu thế hiện có.

Trong thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, con 
người đã đạt được những thành tựu to lớn. Công nghệ chính là chiên 
lược sống còn của mỗi quốc gia, tác động đến các ngành, lĩnh vực khác 
nhau. Công nghệ là yếu tố quan trọng để tạo nên chất lượng của mỗi 
ngành. Đây là loại nhân tố rất năng động, chứa đựng nhiều cơ hội và đe 
doạ đối với các tổ chức, có ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược hoạt 
động của các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

> Sự phát triển của nền kinh tế tri thức và khoa học kỹ thuật

Vào cuối thế kỷ XX, do tác động của cuộc cách mạng khoa học công 
nghệ hiện đại, đặc biệt yếu tố công nghệ thông tin, công nghệ sinh 
học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng..., nền kinh tế thế giới 
đang biến đổi rất sâu sắc, mạnh mẽ về cơ cấu, chức năng và phương 
thức hoạt động. Đây không phải sự biến đổi bình thường mà là một 
bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa trọng đại. Nền kinh tế chuyển từ nền 
kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Vì vậy, khoa học và 
công nghệ đã trở thành động lực cho phát triển kinh tế xã hội

Đối với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ khoa học -  
kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão, đây vừa là thời cơ, vừa là 
thách thức đối với hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH) ở 
nước ta trong thế kỷ XXI, bởi vì giáo dục CĐ, ĐH là cơ sở, nền tảng 
cho sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế tri thức.

Chính vì vậy, việc đầu tư cho phát triển GD&ĐT cả về quy mô và 
chất lượng đào tạo là tất yếu. /

> Sự phát triển của công nghệ thông tin ảnh liưởng đến giáo dục đại 
học, cao đẳng

Vào cuối thế kỷ XX, internet đã phát triển rộng khắp toàn cầu, làm 
tăng cơ hội giao lưu văn hóa, khoa học -  kỳ thuật giữa các nước 
đồng thời cũng làm nảy sinh một phương thức giảng dạy mới.
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Việc sử dụng internet đã làm thay đỏi lớp học trong tương lai. biên 
việc giảng dạy ờ lớp là chính thành việc giáng dạy ở nhà là chủ yêu. 
Mặt khác việc tận dụng trao đồi qua mạng sẽ làm cho việc trao đôi 
giáo trình giữa các nước diễn ra dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. 
Đây là cơ hội nhưng cũng là nguy cơ đối với các trường, các cơ sờ 
GD&ĐT ở nước ta.

ỉ. 4.2. Phân tích môi trường tác nghiệp
Mô hình phổ biến dùng để phân tích môi trường tác nghiệp là mô hình 
năm tác lực cạnh tranh

Hình 1.7. Mô hình năm tác lực cạnh tranh 
(Nguồn: Micheál E. Porter, Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1999)

1.4.2.1. Đối thủ cạnh tranh 

r- ĐỔ í thủ cạnh tranh trực tiếp

-  Cáp bậc, ngành nghề đào tạo

-  Khả năng cạnh tranh: Chiếm un thế tuyệt đối ở cả ba mặt: cơ sờ vật 
chât, đội ngũ giảng viên và vị trí địa lý tạo nên một sức ép cạnh tranh
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về yếu tố đầu vào của các cơ sở giáo dục đào tạo là khá lớn vê uy tín 
trong chất lượng đào tạo.

> Các đối thủ cạnh tranh hiện tại

Các đối thủ cạnh tranh hiện tại tạo ra cấu trúc bên trong khu vực, gây 
áp lực thường xuyên đe doạ đến các tổ chức. Cạnh tranh giữa các tô 
chức trong cùng ngành thường bao gồm các nội dung chủ yêu như: 
Cơ cấu cạnh tranh ngành, thực trạng cầucủa ngành, các hàng rào lôi 
ra, cơ cấu cạnh tranh ngành dựa vào sô liệu và khả năng phân phôi 
sản phẩm của tổ chức.

>  Các đối thủ  cạnh tranh tiềm ẩn

Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là các tổ chức hiện tại chưa cạnh tranh 
trong cùng một ngành, nhưng có khả năng cạnh tranh nếu họ lựa 
chọn và gia nhập ngành. Đây là đe doạ cho các tổ chức hiện tại, họ 
ngăn cản các đối thủ tiềm ẩn muốn gia nhập ngành, bởi lẽ càng nhiều 
các tổ chức hoạt động trong cùng một ngành, cạnh tranh càng khốc 
liệt hơn, thị trường bị chia sẻ, vị trí của tổ chức bị thay đổi.

Mức độ thuận lợi, khó khăn cho việc gia nhập ngành của các đối thủ 
cạnh tranh tiềm ẩn phụ thuộc hàng rào lối vào ngành.

Trong lĩnh vực đào tạo, các đối thủ cạnh tranh cũng có những nét đặc 
thù riêng; ngoài những cơ sở đào tạo cùng ngành, cùng hệ thống đào 
tạo của các trường công lập, còn có loại hình các trường dân lập, 
ngoài ra còn có cạnh tranh của các cơ sở sản xuất tự đào tạo kèm cặp 
để tự cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp... gây những sức ép 
không nhỏ đối với các trường công lập trong cơ chế thị trường.
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Bảng 1.2. Bảng tổng hợp môi trường cạnh tranh

Yếu tố
Mức độ quan 
trọng đối với 

ngành (a)

Mức độ quan 
trọng tác động 
đổi với tổ chức 

(b)

Tính chát 
tác động

Điểm
cộng
dổn

Các đối thủ 
cạnh tranh

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt

-  xấu

+ (a.b) 

-  (a.b)

Người mua

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt

-  xấu

+ (a.b) 

-  (a.b)

Người 
cung ứng

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt 

-  xấu

+ (a.b) 

-  (a.b)

Các đối thủ 
cạnh tranh 
tiềm ẩn

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt 

-  xấu

+ (a.b) 

-  (a.b)

Sản phẩm 
thay thể

3 = cao 

2 = TB 

1 = thấp

3 = nhiều 

2 = TB 

1 = ít

0 = không tác 
động

+ tốt

-  xấu
+ (a.b) 

-  (a.b)
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1.4.2.2. Đội ngũ giảng viên

Một trong những yếu tố quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến chât lượng 
đào tạo là đội ngũ giảng viên. Để đạt được mục tiêu đào tạo, các cơ sở 
giáo dục đào tạo đã thường xuyên quan tâm đâu tư đào tạo, bôi dưỡng, 
nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên vì muốn có được trò giỏi thì 
phải có đội ngũ thầy giáo giỏi!

Hiện nay giảng viên và cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục đào tạo 
đang nổi cộm vấn đề về số lượng, chất lượng, về cơ cấu trình độ giảng 
viên ngày càng được cải thiện rõ rệt so với những năm trước. Băng việc 
bồi dưỡng cán bộ giảng dạy ở trong và ngoài nước, tạo ra cơ chế chính 
sách, chế độ khuyển khích làm động lực cho cán bộ giảng viên nên xét 
về cơ cấu, trình độ, tỷ lệ giảng viên các trường ĐH, CĐ có học vị tiến 
sĩ, thạc sĩ có xu hướng tăng lên. Để không ngừng nâng cao trình độ cho 
đội ngũ giảng viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương tăng tỷ lệ 
thạc sĩ lên 60%, tiến sĩ 35% có chính sách cho cán bộ khoa học có trình 
độ cao đang làm việc ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các 
nhà khoa học trong và ngoài nước được tham gia giảng dạy ở các 
trường ĐH, CĐ.

1.4.2.3. Yếu tổ đầu ra (các tổ chức, doanh nghiệp)

Trong thời gian vừa qua, lao động có trình độ đại học ở nước ta, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, sinh viên sau khi tốt 
nghiệp ra trường còn hạn chế về kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo, kỷ 
luật lao động, tinh thần hợp tác và cạnh tranh lành manh chưa cao.

Cùng với sự phát triển mạnh về số lượng sinh viên, các doanh nghiệp 
ngày càng dễ dàng hơn trong việc tuyển chọn lao động có trình độ đại 
học, cao đẳng vào làm việc. Chính vì vậy, doanh nghiệp ngày càng yêu 
cầu-cao hơn đối với sinh viên tốt nghiệp, điều này càng làm thay đổi về 
giá trị cũng như động cơ học tập của sinh viên, ảnh hưởng đến việc lựa 
chọn ngành học, trường học của mỗi sinh viên.
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Nguồn vốn chủ yếu của các trường công lập do ngân sách nhà nước 
cấp ngoài ra còn có một phần của tập thể, tài sản của trường thuộc 
quyền sở hữu của Nhà nước. Nguồn cung cấp tài cbính cho trường hoạt 
động chủ yếu:

-  Nguồn thu từ ngân sách, thu từ học phí của sinh viên.

-  Nguồn do các trường sản xuất kết hợp đào tạo, clìuyên giao công 
nghệ...

-  Nguồn tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng từ các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước.

-  Nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng...

I.4.2.4. Sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngành. Nếu 
không chú ý đến sản phẩm thay thế, một tổ chức có thể phải đối diện 
với nguy cơ đánh mất thị trường.

> Giáo dục không cliỉnli quy

Với xu hướng chung của xã hội, mọi người có nhu cẩu vừa học vừa 
làm, học liên tục, học suốt đời đê tự hoàn thiện nhân cách, mờ rộng hiểu 
biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện 
cuộc sống, tìm việc làm và thích nghi với đời sống xã hội, nên giáo dục 
không chính quy sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đây là thời 
cơ phát triển cho các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường ĐH, CĐ.

>  Phát triển các loai hình liên doanh, liên kết trong đào tao• °  •

Phát triển các loại hình liên doanh, liên kết trong đào tạo nhàm tảng 
cường mối quan hệ của nhà trường với các ngành, các cấp địa 
phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế xã hội để 
thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển 
GD&ĐT. Nhà nước đang có một số chính sách cho việc phát triển 
loại hình liên doanh, liên kết trong đào tạo đại học ÍĐH). dạy nghề các 
lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức khoa học, công nghệ mới
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>  Mô hình đào tạo từ  xa

Cùng với sự phát triển của mạng lưới truyền thông, đặc biệt là sự 
phát triển của mạng internet, loại hình đào tạo từ xa đang phát triên 
mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập để mở rộng hiêu . 
biết, có cơ hội tìm việc làm, học liên tục, học suốt đời để hoàn thiện 
nhân cách. Loại hình này sẽ ngày càng phát triển, góp phần lớn vào 
sự nâng cao tri thức cho mỗi quốc gia và cho toàn nhân loại.

1.4.2.5. Nhà cung cấp

Trong hoạt động đào tạo, yếu tố đầu vào tăng hay giảm do có sự tác 
động và hội tụ của nhiều mặt trong xã hội: tỷ lệ gia tăng dân số, tốc độ 
phát triển các khu công nghiệp, trình độ dân trí, nền kinh tế, tốc độ tăng 
trưởng GDP, các chính sách của Nhà nước đối với phát triển giáo dục...

1.4.2.6. Áp lực từ  phía khách hàng

Khách hàng chính là đối tượng được các tổ chức quan tâm phục vụ và 
khai thác, nó là yếu tố quyết định sự sống còn của tổ chức, không có 
khách hàng sẽ không có hoạt động của tổ chức. Đối với hoạt động đào 
tạo, áp lực từ phía khách hàng đòi hỏi cần phải tăng chất lượng đào tạo.

1.4.3. Phân tích môi trường bên trong
Phân tích môi trường bên trong sẽ giúp cho tổ chức có thể nhận biết 
được điểm mạnh, điểm yếu của mình, là cơ sở để đưa ra các quyết định 
về chiến lược đúng đắn nhằm phát huy các điểm mạnh, hạn chế các 
điểm yếu để có thể tận dụng các cơ hội tốt và né tránh những nguy cơ 
tiềm ẩn.

Môi trường bên trong của tổ chức bao gồm các hoạt động: nguồn nhân 
lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, sản xuất, tài chính kế toán, marketing, hoạt 
động nghiên cứu và phát triển.

I.4.3.I. Các yếu tố về nguồn nhân lực

Đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự thành bại của một tổ chức. 
Các chức năng của quản trị nhân sự bao gồm: tuyển dụng, đào tạo đánh
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giá, trình độ của nhân viên, hiệu quả việc tuyên dụng, hệ thông thi đua, 
khen thưởng...

Để có thể phân tích, đánh giá nguồn nhân lực của một tô chức cỏ thê 
dựa trên các yếu tố cơ bản sau:

-  Bộ máy lãnh đạo.

-  Trinh độ tay nghề và tư cách đạo đức của cán bộ, viên chức.

-  Các mối quan hệ lao động so với toàn ngành và các đối thủ cạnh 
tranh.

-  Các chính sách cán bộ.

-  Sử dụng có hiệu quả các biện pháp khuyến khích để động viên nhân 
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-  Khả năng cân đối sử dụng nhân công ở mức độ tối đa và tối thiểu.

-  Mức độ thuyên chuyển cán bộ và bỏ việc.

-  Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm.

1.4.3.2. Hoạt động nghiên cứu phát triển

Hoạt động nghiên cứu phát triển nhằm phát ưiển sản phẩm mới trước 
đối thủ cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chất lượng của các 
nỗ lực nghiên cứu phát triển có thể giúp cho tổ chức giữ vừng vị trí đi 
đầu hoặc làm cho tổ chức bị tụt hậu so với các đối thủ. Bộ phận chức 
năng về nghiên cứu phát triển phải thường xuyên theo dõi các môi 
trường bên ngoài, các thông tin về đổi mới công nghệ liên quan đến quy 
trình công nghệ, sản phẩm và nguyên vật liệu.

1.4.3.3. Hoạt động sản xuất

Sản xuất là lĩnh vực hoạt động tổ chức gắn liền với việc tạo ra sản 
phẩm. Quản trị sản xuất là quản trị các yếu tố đầu vào, quá trinh biến 
ềểi các yếu tố sản xuất và yếu tố đầu ra.
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Trong lĩnh vực dịch vụ, đào tạo, sản suất chính là quá trình tổ chức thực 
hiện tiến độ đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình, chât lượng 
đào tạo, dịch vụ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức.

1.4.3.4. H oạt động marketing

Marketing được mô tả như một quá trình xác định, dự báo, thiết lập và 
thoả mãn các mong muốn của người tiêu dùng đối với sản phẩm và dịch 
vụ. Chiến lược marketing bao gồm việc nhận dạng thị trường mục tiêu, 
đồng thời đưa ra các chương trình tiếp thị phù hợp với thị trường hoặc 
phân khúc thị trường đã lựa chọn.

Các hoạt động marketing có thể được phân tích, xác định theo các yếu 
tố cơ bản sau:

-  Các loại sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, mức đa dạng của sản phẩm.

-  Khả năng thu nhập thông tin cần thiết về thị trường.

-  Thị trường, thị phần.

-  Cơ cấu mặt hàng, dịch vụ và khả năng mở rộng, chu kỳ sống của sản 
phẩm.

-  Kênh phân phối: số lượng, phạm vi và mức độ kiểm soát.

-  Mức độ nổi tiếng, chất lượng và ấn tượng về sản phẩm, dịch vụ.

-  Việc quảng cáo, khuyến mại có hiệu quả, sáng tạo.

-  Phương pháp phân loại ý kiến khách hàng và việc phát triển sản 
phẩm, dịch vụ hoặc thị trường mới.

-  Dịch vụ sau bán hàng và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

-  Thiện trí và sự tín nhiệm của khách hàng.

1.4.3.5. Quản lý tài chính

Điều kiện về tài chính có thể được xem xét là phương pháp đánh giá vị 
trí cạnh tranh tốt nhất của tổ chức, đồng thời cũng là điều kiện để thu
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hút các nhà đầu tư. Để đạt được hiệu quà thi các chiến lược cần xác 
định điểm mạnh, điểm yếu của vấn đề tài chính.

Chức năng của bộ phận tài chính kế toán bao gồm việc phân tích, lập kế 
hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính cũng như tình hình 
tài chính của tổ chức, mô hình của bộ phận này tuỳ thuộc tinh hình thực 
tế của mỗi tổ chức (quy mô của tổ chức).

Trước hết việc tìm kiếm nguồn lực thường bao gồm cả việc tim kiếm 
nguồn tiền. Thứ hai là việc kiểm soát chi tiêu tài chính thuộc bộ phận 
tài chính.

I.4.3.6. H oạt động quản trị

Hoạt động quản trị gồm năm chức năng cơ bản sau:

-  Hoạch định: bao gồm tất cả các hoạt động quản trị liên quan đến việc 
chuẩn bị cho tương lai như dự báo, thiết lập các mục tiêu, đề ra các 
chiến lược.

-  Tổ chức: tạo ra cơ cấu của mối quan hệ quyền hạn và trách nhiệm như 
thiết kế tổ chức, chuyên môn hóa công việc, thống nhất các mệnh 
lệnh.

-  Lãnh đạo: là việc tác động lên người khác để họ đạt được các mục 
tiêu đã định như định hướng hoạt động các nhóm làm việc, tạo ra 
động lực và mục tiêu làm việc.

-  Nhân sự: tập trung vậo quản lý cá nhân hay quản lý nguồn nhân lực 
như tuyển dụng, quản lý tiền lương, phúc lợi nhân viên, cơ hội làm 
việc công bằng, chính sách về nhân sự.

-  Kiểm tra: nhằm đảm bảo cho kết quả thực tế phù hợp nhất quán với 
kết quả đã được hoạch định như kiêm tra chất lượng, kiểm soát tài 
chính...
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1.5. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong, 
bên ngoài ảnh hưỏng đến chiến lược phát triển của 
các cơ sở giáo dục đào tạo

1.5. ỉ. Ma trận đánh giá các yếu tố  bên trong (ma trận IFE)
Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (ma trận IFE -  Internal Factor 
Evaluation matrix) được xác định dựa trên đánh giá của chuyên gia.

Việc đánh giá các yếu tố môi trường bên trong dựa trên các yếu tố ảnh 
hưởng đến hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục đào tạo. Tầm quan 
trọng của các yếu tố được xác định dựa trên tỷ số điểm quan trọng trung 
bình của tất cả các yếu tố.

Điểm đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của trường được phân loại từ 1 
đến 4; trong đó 4: điểm mạnh nhất, 3: điểm mạnh, 2: điểm yếu, 1: điểm

Ị  ỊÃ1 Ạrât yêu.

Điểm phân loại được xác định dựa trên điểm trung bình của các chuyên 
gia đã đánh giá.

Bảng 1.3. Tổng hợp ma trận đánh giá các yếu tố bên trong

TT Các yếu tố
Tầm
quan
trọng

Phân
loại

Điểm
quan
trọng

I Sinh viên

1 Chất lượng đầu vào khá 0,06 4 0,24

2 Tỷ lệ thôi học thấp 0,07 3 0,21

II Các hoạt động hiện tại của trường

3 Chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội 0,07 3 0,21

4 Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy và 
đánh giá kết quả học tập của sinh viên

0,07 3 0,21

5 Nghiên cứu khoa học đang thực hiện trong khóa 
thực hành của sinh viên 0,04 3 0,12
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TT Các yếu tổ
Tầm
quan
trọng

Phản
loại

Điểm
quan
trọng

6 Đang thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn phục vụ 
xã hội

0,06 3 0,18

III Các ặiều kiện đảm bảo yêu cầu đào tạo

7 Giảng viên thỉnh giảng chiém số ít 0,06 2 0,12

8 Khoảng 40,02% giảng viên có trình độ trên đại học 0,06 4 0,24

9 Vốn ít, chưa có chính sách đầu tư bên ngoài vào 
trưởng

0,06 3 0,18

10 Có cơ sờ riêng 0,06 .3 0,18

11 Các chỉ số về cơ sờ vật chất và trang thiết bị cao so 
với yêu cầu

0,06 3 0,18

IV Các hoạt động khác

12 Chỉ mới có các kế hoạch ngắn hạn và cục bộ 0,05 4 0,2

13 Bắt đầu phát triển các hoạt động tiếp thị 0,06 3 0,18

14 Quan hệ rộng rãi với gần 500 doanh nghiệp 0,06 3 0,18

15 Hoạt động quan hệ quốc tế chưa mạnh 0,05 2 0,1

16 Việc phát triển giảng viên cơ hữu chưa có 
định hướng, đang ở dạng tự phát 0,05 3 0,15

17 Đội ngũ quản lý đa số còn trẻ và còn thiếu, chưa có 
chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ 0,06 2 0,12

Tổng cộng 1,00 2,79

(Nguồn: Kết quả khảo sát do đề tài thực hiện)
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Tổng số điểm của ma trận các yếu tố bên trong là 2,79 lớn hơn mức 
trung bình là 2,5. Điều này cho thấy nội bộ của trường đạt ở mức trung 
bình, như vậy nhà trường còn phải phấn đấu nhiều hơn mới có thê đạt 
được mức khá.

1.5.2. Ma trận đánh giá các yếu tố  bên ngoài (ma trận EFE)
Để đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài, sử dụng phương pháp 
chuyên gia là ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (ma trận EFE -  
External Factor Evaluation matrix). Việc khảo sát có thể được sử dụng 
thông qua bảng câu hỏi.

Tầm quan trọng của các yếu tố được xác định dựa trên tỷ số điểm quan 
trọng trung bình của từng yếu tố trên tổng điểm quan trọng của tất cả 
các yếu tố.

Điểm đánh giá về mức độ phản ứng của trường đối với mỗi yếu tố được 
phân loại từ 1 đến 4, trong đó 4: phản ứng mạnh, 3: phản ứng trên trung 
bình, 2: phản ứng trung bình, 1: phản ứng yếu.

Điểm phân loại được dựa trên điểm trung bình của các chuyên gia đánh 
giá.

Từ kết quả khảo sát được tổng họp, xử lý thành kết quả phân loại. Sau 
đó thực hiện việc đánh giá các yếu tố bên ngoài của các cơ sở GD&ĐT 
theo bảng 1.4

Bảng 1.4. Tổng hợp các yếu tố bên ngoài

TT Các yếu tố
Tầm
quan
trọng

Phân
loại

Điểm
quan
trọng

1 Các yếu tố về kinh té

1 Tốc độ tăng trường GDP cao 0,02 2 0,04

2
Thu nhập bình quân thực tế đầu người có xu 
hướng tăng 0,03 3 0,09
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TT Các yếu tố
Tẩm
quan
trọng

Phản
loại

Điểm
quan
trọng

3
Sự tăng trường đầu tư của tất cả các ngành 
kinh tế

0,02 2 0,04

II Các yếu tố chính trị, luật pháp

4 Sự ổn định của hệ thống chính trị 0,02 2 0,04

5
Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn dân 
đối với phát triển giáo dục

0,03 3 0,09

6
Chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của 
Nhà nước

0,04 3 0,12

7 Nhà nước tăng quyền tự chủ cho các trường 0,03 3 0,09

8
Sự ra đời của Luật Giáo dục và qui chế trường 
ĐH, CĐ và THCN

0,03 4 0,12

9 Xu hướng hội nhập và nền kinh tế toàn cầu hóa 0,03 4 0,12

III Các yếu tố văn hóa -  xã hội

10 Trình độ dân trí đang tăng 0,03 3 0,09

11 Nhu cầu học tập của người dân tăng cao 0,04 3 0,12

IV Môi trường dân số

12 Dân số đang tăng 0,03 3 0,09

13 Sự dịch chuyển dân số giữa các ngành kinh tế 0,03 4 0,12

14 Tốc độ đô thị hóa tăng 0,02 3 0,06

V Môi trường công nghệ

15
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật 
và kinh tế tri thức 0,04 4 0,16
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TT Các yếu tố
Tầm
quan
trọng

Phân
loại

Điểm
quan
trọng

16 Sự phát triẻn của internet và các phương tiện 
hiện đại trong giáo dục 0,03 4 0,12

VI Tình hình cạnh tranh
17 Ngành có tốc độ tăng trưởng cao 0,04 4 0,16

18 Sự mạnh lên của các đối thủ cạnh tranh 0,03 4 0,12

19 Sự phát triển của các đối thủ tiềm ẩn 0,03 4 0,12

VII Sinh viên

20 Chất lượng đầu vào 0,05 4 0,2

21 Tâm lý không ổn định 0,03 4 0,12

VIII Giảng viên

22 Nguồn cung cấp giảng viên cho các trường CĐ, 
ĐH dồi dào 0.05 4 0,2

23 Chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đang tăng 0,04 3 0,12

24 Trình độ đội ngũ giảng viên ngày một tăng cao 0,03 3 0,09

IX Doanh nghiệp

25 Nhu cầu tuyển dụng nhân viên đang tăng 0,03 3 0,09

26 Yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với sinh 
viên tốt nghiệp ngày càng cao 0,04 4 0,16

27 Xu hướng hợp tác đào tạo giữa trường và 
doanh nghiệp đang phát triển 0,04 4 0,16

X Sản phẩm thay thế

28 Sự phát triển của giáo dục không chính qui 0,03 3 0,09

29 Sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình liên 
doanh, liên kết trong đào tạo 0,03 3 0,09

30 Mô hình đào tạo từ xa đang phát triển 0,03 2 0,06

Tổng cộng 1,00 3,29
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Với sự phát triển mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam đang dằn hội nhập 
với nền kinh tế thế giới, kéo theo đó là sự phát triển của các ngành, cảc 
lĩnh vực. Để cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho đất nước, GD&ĐT 
hiện nay đang ngày càng- được chú trọng phát triển. Sự cạnh tranh gay 
gắt giữa các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế đòi hỏi họ cẩn thể hiện 
được ưu thế vượt trội của mình trong lĩnh vực hoạt động đào tạo. 
Những ưu thế đó thể hiện ở sức mạnh về nội lực, tận dụng được các cơ 
hội, né tránh rủi ro đem lại hiệu quà trên con đường xây dựng và phát, 
triển.

Việc phân tích tình hình hoạt động của nhà trường trên nhiều phương 
diện như: công tác tuyển sinh, các hoạt động phục vụ đào tạo về chương 
trình môn học, công tác nghiên cứu khoa học, nguồn lực đào tạo..., 
thông qua đó đánh giá được những điểm đã đạt được, những mặt còn 
tồn tại của nhà trường.

Nhận định được các cơ hội -  nguy cơ từ các yếu tố môi trường bên 
ngoài, đồng thời xác định rõ điểm mạnh -  điểm yếu từ nội lực bên 
trong, đã xây dựng được ma trận đánh giá các yếu tố bên trong, bên 
ngoài tác động đến hoạt động, từ đó nhận thấy rằng các cơ sở GD&ĐT 
đang từng bước vượt qua những khó khăn và định hướng phát triển lên 
tầm cao mới. Với những thay đổi mạnh mẽ từ môi trường thi sự cạnh 
tranh gay gắt từ các đối thủ cũng đang ngày càng nhiều hơn. Các cơ sở 
GD&ĐT cần đưa ra những mục tiêu cùng những giải pháp chiến lược 
dài hạn phù hợp, đặc biệt là cùng cố môi trường nội bộ còn yếu để tạo 
tiềm lực mạnh làm cơ sở cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

1.6. Phưong pháp phân tích và lựa chọn chiến lược
Phân tích và lựa chọn chiến lược cho tô chức thực hiện trén cơ sỡ khung 
phân tích hình thành chiến lược cùa Fred R. David theo các giai đoạn ờ 
hình 1.8 sau:
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Giai đoạn 1: GIAI ĐOẠN THÂM NHẬP VÀO

Ma trận đánh giá các yếu tố 
bên ngoài (EFE) Ma trận hinh ảnh cạnh tranh

Ma trận đánh giá các 
yếu tố bên trong (IFE)

Giai đoạn 2: GIAI ĐOẠN KÉT HỢP

Ma trận 
Điểm mạnh -  điẻm yếu -  
cơ hội -  nguy cơ (SWOT)

Các phương pháp portfolio
Ma trận chiến lược 

chính
Ma trận 

BCG
Ma trận bên trong -  

bên ngoài (IE)

Giai đoạn 3: GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH
Ma trậnhoạch định chiến lược định lượng (QSPM)

Hình 1.8. Khung phân tích hình thành chiến lược của Fred R. David

1.6. /. Giai đoạn thâm nhập vào

1.6.1.1. M a trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (ma trận EFE)

Ma trận đánh giá các yếu tổ bên ngoài cho phép các nhà chiến lược tóm 
tắt và đánh giá các thông tin kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân khẩu, địa lý, 
chính trị, chính phủ luật pháp, công nghệ, môi trường tác nghiệp. Ma 
trận được biểu diễn ờ bảng 1.5.

Ma trận EFE cho phép tóm tắt và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố 
của môi trường vĩ mô bao gồm kinh tế, chính trị, luật pháp, công nghệ, 
văn hóa -  xã hội, tự nhiên, đánh giá ảnh hường của môi trường vi mô 
bao gồm các đối thủ cạnh tranh hiện tại, khách hàng, nhà cung ứng, sản 
phẩm thay thế, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.

Các bước để xây dựng ma trận EFE:

-  Bước 1: Liệt kê các yếu tố quan trọng đã được xác định, bao gồm cả 
cơ hội và nguy cơ bên ngoài ảnh hưởng đến tổ chức.



CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN cơ sở GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

-  Bước 2: Phân loại tầm quan trọng cũa từng yếu tố từ 0.00 -  không 
quan trọng đến 1,00 -  rất quan trọng. Tổng số các mức phản loại phải 
băng 1.

-  Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho các yếu tố để thấy sự phản ứng hiện 
tại của tổ chức đối với các yếu tố này. Phàn ứng ít: 1; phàn ứng trung 
bình: 2; phản ứng khá: 3; phản ứng tốt: 4.

-  Bước 4: Nhân mức độ quan trọng của mỗi yếu tố với phân loại cùa nó 
để xác định số điểm quan trọng.

-  Bước 5: Cộng tổng số điểm quan trọng để xác định tône sô điểm quan 
trọng của tổ chức.

Bảng 1.5. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài

STT Các yếu tố môi trường bên ngoài Mức độ quan 
trọng (%)

Phản
loại

Điểm quan 
trọng

1

2

Tổng số điểm

ì.6.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (ma trận IFE)

Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong nhằm đánh giá nhữne mặt mạnh, 
điểm yếu quan trọng của các bộ phận chức năng trong tổ chức và đánh 
giá mối quan hệ giữa các bộ phận này.

Ma trận được biểu diễn ớ báng 1.6.

Các bước để xây dựrni ma trận IFE:

-  Bước 1: Liệt kê các điêm mạnh, điểm yếu quan trọng đã được xác 
định trong quá trình phân tích.

-  Bước 2: Phân loại tầm quan trọng của mỗi điểm mạnh, điêm yếu từ 
0,00 -  không quan trọng đến 1.00 -  rất quan trọng. Tone so các mức 
phân loại phải bang 1.

46



Chương 1. CHIẾN Lược PHÁT TRIỂN CỦA CÁC cơ  sở GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

-  Bước 3: Phân loại từ l đến 4 các yếu tố theo tiêu chí: điểm yêu lớn 
nhất: 1, điểm yếu nhỏ nhất: 2, điểm mạnh nhỏ nhất: 3, điểm mạnh lớn 
nhất: 4.

-  Bước 4: Nhân mức độ quan trọng của mỗi yếu tố với phân loại của nó 
để xác định được số điểm quan trọng.

-  Bước 5: Cộng tất cả các số điểm quan trọng để xác định tổng số điểm 
quan trọng của tổ chức.

Cách đánh giá mức độ mạnh, yếu môi trường nội bộ của tổ chức:

+ Tổng số điểm quan trọng trung bình: 2,5.

+ Nếu số điểm quan trọng tổng cộng < 2,5: tổ chức yếu về nội bộ.

+ Nếu số điểm quan trọng tổng cộng > 2,5: tổ chức được đánh giá mạnh.

Bảng 1.6. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bén trong

STT Các yếu tổ môi trường bên trong
Mức độ 

quan trọng (%)
Phân
loại

Điểm 
quan trọng

1

2

Tổng số điẻm

I.6.I.3. M a trận các yếu tố bên trong -  bên ngoài (ma trận IE)

Ma trận IE là ma trận được kết hợp dựa trên hai khía cạnh chủ yếu: tổng 
số điểm quan trọng của ma trận IFE trên trục X và tổng số điểm quan 
trọng của ma trận EFE trên trục Y được phân loại như sau:

+ Tổng số điểm quan trọng từ l ,00 -  1,99: yếu/kém.

+ Tổng số điểm quan trọng từ 2,00 -  2,99: trung bình.

+ Tổng sổ điểm quan trọng từ 3 ,0 0 -4 : mạnh/cao.
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Tổng số điểm quan trọng của m3 trận IFE

Mạnh
(3,00-4,00)

Trung bình 
(2,00-2,99)

Yéu kém 
(1.00-1,99)

Tổng số 
điểm 
quan 

trọng của 
ma trận 

EFE

Mạnh

(3,00-4,00)

I II III

Trung bình 
(2,00-2,99)

IV V VI

Yếu kém 

(1 ,00- 1,99)

VII VIII IX

Hình 1.9. Ma trận các yếu tố bên trong -  bên ngoài

Ma trận IE được chia thành ba phần chính, mỗi phần bao gồm những
nhóm chiến lược khác nhau:

-  Phần thứ nhất: Các bộ phận nằm trong ô I, II, IV được gọi là “ Phát 
triển và xây dựng”. Các chiến lược tập trung (thâm nhập thị trường, 
phát triển thị trường, phát triển sản phẩm) hay kết hợp (kết hợp về 
phía sau, phía trước hay theo chiều ngang) được coi là những chiến 
lược phù hợp cho các bộ phận này.

-  Phần thứ hai: Các bộ phận trong ô III, V, VII được quản tri tốt nhất 
bằng các chiến lược “nắm giữ và duy trì”, thâm nhập thị trường, phát 
triển sàn phẩm là hai chiến lược thường được sử dụng cho nhũng bộ 
phận loại này.

-  Phần thứ ba: Các bộ phận rơi vào ô VI, VIII, IX là các bộ phận thu 
hoạch và loại bớt.

1.6.1.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Ma trận hình ảnh cạnh tranh nhận diện những nhà cạnh tranh chủ yếu
cùng ưu thế và khuyết điểm của họ.

Cách xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh theo bảng 1.7 dưới đảv
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Bảng 1.7. Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Các yếu tổ

Mức

độ

quan

trọng

Công ty mẫu
Công ty cạnh 

tranh 1

Công ty cạnh 

tranh 2

Phân

loại

Điểm

quan

trọng

Phân

loại

Điểm

quan

trọng

Phân

loại

Điểm

quan

trọng

1

2

Tổng điểm quan trọng

1.6.2. Giai đoạn kết họp
I.6.2.I. Ma trận SW OT

Đây là công cụ kết hợp quan trọng giúp các nhà quản trị phát triển bốn 
loại chiến lược sau: chiến lược điểm mạnh -  cơ hội (SO -  Strengths -  
Opportunities), chiến lược điểm yếu -  cơ hội (WO -  Weaknesses -  
Opportunities), chiến lược điểm mạnh -  nguy cơ (ST -  Strengths -  
Threats), chiến lược điểm yếu -  nguy cơ (WT -  Weaknesses -  Threats). 
Ma trận được biểu diễn ở bảng 1.8

Bảng 1.8. Mô hình ma trận SWOT

Cơ hội (0) Nguy CO’ (T)
(Liệt kê các cơ hội) (Liệt k ê  c á c  nguy cơ)

0 1 : T1:

Ma trận SWOT 0 2 : T2:

03: T3:
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Mặt mạnh (S)

(Liệt kê các mặt mạnh) 

S1:

S2:

S3

Phối hợp S -0

Sử dụng các điểm mạnh 
đẻ tận dụng cơ hội

Phối hcrp S-T

Sử dụng các điẻm mạnh 
đẻ né tránh nguy cơ

Mặt yếu (W)

(Liệt kê các mặt yếu) 

W1:

W2:

W3:

Phối hợp W -0

Vượt qua những điẻm 
yếu bằng cách tận dụng 

cơ hội

Phối hợp W -T

Tối thiẻu hóa các điểm 
yếu và tránh khỏi các 

nguy cơ

Khi phân tích trên ma trận SWOT sẽ tìm thấy rất nhiều cặp logic, có thể 
đề ra rất nhiều chiến lược khả thi có thể lựa chọn, tuy nhiên thông 
thường chỉ có một vài chiến lược khả thi mà thôi.

Sự kết hợp các yếu tố quan trọng bên trong, bên ngoài là nhiệm vụ khó 
khăn nhất của việc phát triển ma trận SWOT, nó đòi hỏi nhà quản trị 
phải có sự phán đoán tốt và sẽ không có sự kết hợp nào tốt nhất.

-  Các chiến lược s o  sử dụng cho những điểm mạnh bên Ưong của tổ 
chức để tận dụng những cơ hội bên ngoài.

-  Thông thường các tổ chức sẽ sử dụng chiến lược w o , ST hay WT để 
tổ chức có ở vị trí mà họ có thể áp dụng chiến lược s o .

-  Khi tô chức có những điểm yếu lớn nó sẽ cố gắng vượt qua, làm cho 
chúng trở thành điểm mạnh. Khi một tổ chức phải đối đầu với những 
môi đe doạ quan trọng nó sẽ tìm cách tránh chúng đê có thê tập trung 
vào những cơ hội.

-  Các chiến lược WO nhằm cải thiện những điểm yếu bên trong bàng 
cách tận dụng những cơ hội bên ngoài. Đôi khi. những cơ hội lớn bén 
ngoài đang hiện hữu, nhưng tồ chức có những điẻm yếu bén trong 
ngăn cản nó khai thác những cơ hội này.
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-  Các chiến lược ST sử dụng những điểm mạnh của tổ chức đê tránh 
khỏi hay giảm đi ảnh hưởng của những mối đe doạ bên ngoài.

-  Các chiến lược WT là những chiến lược phòng thủ nhàm làm giảm đi 
những điểm yếu bên trong để tránh những mối đe doạ của môi trường 
bên ngoài.

I.6.2.2. Ma trân chiến lu’O'c chính• •

Ma trận các chiến lược chính dựa trên hai khía cạnh để đánh giá: vị trí
cạnh tranh và sự tăng trưởng cùa thị trường, được biễu diễn như ở
hình 1.10 dưới đây.

Trục hoành biểu thị sức mạnh cạnh tranh của tổ chức, còn trục tung
biểu thị tiềm năng tăng trưởng thị trường trong ngành.

-  Các tổ chức nằm ở góc phần tư thứ I của ma trận chiến lược chính có 
vị trí chiến lược rất tốt. Đối với những tổ chức này, tiếp tục tập trung 
vào thị trường hiện tại (thâm nhập và phát triển thị trường), sản phẩm 
(phát triển sản phẩm mới) là những chiến lược thích hợp.

-  Các tổ chức thuộc ở góc phần tư thứ II cần được đánh giá cẩn thận 
chiến lược hiện tại của tổ chức với thị trường. Mặc dù ngành đang 
tăng trưởng nhưng những tổ chức này không thể cạnh tranh hiệu quả, 
chúng cần phải xác định tại sao chiến lược hiện thời của công ty 
không hữu hiệu, có thể thay đổi như thế nào để cải thiện tốt nhất các 
hoạt động cạnh tranh của mình.

-  Các tổ chức thuộc góc phần tư thứ III cạnh tranh trong các ngành có 
mức tăng trưởng chậm, có vị trí cạnh tranh yếu.

-  Các tổ chức thuộc góc phần tư thứ IV có vị trí cạnh tranh manh nhưng 
lại thuộc ngành có mức độ tăng trưởng thấp. Những tổ chức này có đủ 
sức mạnh để tung những chiến lược đa dạng hóa vào những lĩnh vực 
tăng trường đầy hứa hẹn hơn.
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Sự TĂNG TRƯỞNG NHANH CHÓNG CÙA THỊ

VI TRÍ 
CẠNH 
TRANH 
YÉU

GÓC phần tư  II
1. Phát triển thị trường
2. Thâm nhập thị trường
3. Phát triển sản phẩm
4. Kết hợp theo chiều ngang
5. Loại bớt
6. Thanh lý

Sự TĂNG TRƯỞNG CHẬM

GÓC phần tư  III
1. Giảm bớt chi tiêu
2. Đa dạng hoá tập trung
3. Đa dạng hoá theo 

chiều ngang
4. Đa dạng hoá liên kết
5. Loại bớt
6. Thanh lý

Góc phần tư  I
1. Phát triến thị trưởng
2. Thảm nhập thị trường
3. Phát triẻn sàn phẩm
4. Kết hợp về phia trước
5. Kết hợp về phía sau
6. Kết hợp theo chiều ngang
7. Đa dạng hoá tập trung

CHẠP CỦA THỊ TRƯỜNG

VITRi
CẠNH
TRANH
MẠNH

GÓC phần tư  IV
1. Đa dạng hoá tập trung
2. Đa dạng hoá theo 

chiều ngang
3. Đa dạng hoá liên kết
4. Liên doanh

Hình 1.10. Mô hình ma trận chiến lược chính

1.6.3. Giai đoạn quyết định
Giai đoạn quyết định chỉ sử dụng một kỹ thuật ma trận hoạch định 
chiến lược có thể định lượng (QSPM). Ma trận QSPM sử dụng thông 
tin nhập vào được rút ra từ giai đoạn 1 để đánh giá khách quan các 
chiến lược khả thi có thể được lựa chọn ở giai đoạn 2. Ma trận này biểu 
thị sự hấp dẫn tương đối của các chiến lược có thê lựa chọn và do đó 
cung cấp cơ sở khách quan cho việc lựa chọn các chiên lược riêng biệt.
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1.7. Một số ván đề trong quá trình xây dựng, quản lý 
chiến lược giáo dục và đào tạo
Ngoài phần lý thuyết xây dựng chiến lược phát triển cho các tổ chức nói 
chung, đối với việc xây dựng chiến lược GD&ĐT còn phải căn cứ vào 
Luật Giáo dục của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được 
Chủ tịch nước công bố và hệ thống các văn bản quy định của Nhà nước 
về Danh mục GD&ĐT của Hệ thống giáo dục quốc dân.

Chiến lược GD&ĐT xác định ba mục tiêu chiến lược:

-  Mục tiêu đầu tiên đề cập đến quy mô giáo dục được phát triển hợp lý 
một mặt chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế, mặt khác tạo cơ hội học tập suốt 
đời cho mọi người.

-  Mục tiêu thứ hai hướng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục để tiếp 
cận với chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế, trong đó nhấn 
mạnh giáo dục năng lực làm người ở phổ thông; năng lực nghề 
nghiệp ở giáo dục nghề nghiệp, đại học và giáo dục thường xuyên.

-  Mục tiêu thứ ba là huy động, phân bố và sử dụng nguồn lực cho giáo 
dục, nhằm vừa đảm bảo đủ nguồn lực, vừa tăng cường hiệu quả sử 
dụng nguồn lực cho phát triển giáo dục.

Bên cạnh đó, giải pháp chiến lược phát triển giáo dục này cũng có 
những điểm mới rõ rệt so với trước đây như lấy quản ỉý chất lượng làm 
trọng tâm, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo 
dục; đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo các 
chương trình tiên tiến quốc tế; thu hút các nhà khoa học ừong và ngoài 
nước tham gia giảng dạy ở các trường đại học.

Còn nếu đội ngũ nhà giáo yếu kém, không có động lực dạy học và phấn 
đấu nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức thì dù có chương 
trình, sách giáo khoa hay, cơ sờ vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ, hiện 
đại vẫn không thê đảm bào được chất lượng giáo dục. Có đội ngũ nhà
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giáo và cán bộ quản lý giáo dục tốt thi mới phát huy tác dụng tích cực 
của các điều kiện khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

Người học là tâm điểm của Chiến lược Phát triển giáo dục 2009 -  2020. 
Điều này được thể hiện trong quan điêm đầu tiên khang định mục tiêu 
đào tạo của giáo dục nước ta là "đào tạo con người Việt Nam phát triển 
toàn diện...". Sự chú trọng vào người học còn được thể hiện ờ quan 
điểm thứ ba khi khẳng định ràng "giáo dục một mặt vừa đáp ứng yêu 
cầu xã hội nhưng mặt khác vừa thoả mãn nhu câu phát triẻn của mồi cá 
nhân người học, mang đến niềm vui học tập cho mỗi người".

Với quan điểm đó, chiến lược phát triển giáo dục này đê cập tới nhiêu 
giải pháp hướng vào người học, từ việc xây dựng môi trường sư phạm 
thân thiện đến các giải pháp đổi mới chương trình, giáo trình, phương 
pháp dạy học nhàm tạo cơ hội cho mỗi người học, phát triên và hoàn 
thiện tố chất cá nhân.

Chiến lược cũng đề cập đến các giãi pháp hỗ trợ những học sinh được 
ưu tiên thông qua việc thực hiện các cơ chế học bống học phí. tín dụng 
cho học sinh, sinh viên dân tộc. miền núi. vùng có khó khăn và các em 
thuộc diện chính sách xã hội với phương chàm không để học sinh nào 
nghèo mà không được học.

Việc phát triển GD&ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh t ế - x ã  hội 
và phải thực hiện công bàng xã hội trong GD&ĐT. Đa dạng hóa các 
loại hình giáo dục trong đó các trường công lập giữ vai trò chù đạo, 
nòng cốt. Nghị quyết cũng chi rõ phương hướng, nhiệm vụ giai pháp 
phát triên GD&ĐT trong những năm tới gồm các nội dung cơ ban sau:

-  Tiêp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, 
phương pháp dạy và học. thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội 
hóa”.

-  Điêu chỉnh hợp lý cơ cấu bậc học. cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng 
trong hệ thống GD&ĐT phù hợp với yêu cầu học tập của nhán dân. 
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. các mục tiêu cùa chiến lược.
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-  Thực hiện chủ trương xã hội hóa sự nghiệp giáo dục, phát triển đa 
dạng các hình thức đào tạo, đẩy mạnh việc xây dựng các quỹ khuyên 
khích tài năng, các tổ chức khuyến học, bảo trợ giáo dục. khuyên 
khích, huy động, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển 
giáo dục.

-  Phát triến đội ngũ giáo viên, coi trọng chất lượng cũng như đạo đức 
sư phạm, cải thiện chế độ đãi ngộ.

-  Tăng ngân sách nhà nước cho GD&ĐT theo nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế.

-  Cùng với GD&ĐT, khoa học công nghệ cũng được coi là quốc sách 
hàng đầu, do vậy sẽ tăng đầu tư từ ngân sách, huy động các nguồn lực 
khác cho khoa học và công nghệ. Việc phát triển khoa học và công 
nghệ phải gắn liền với bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm 
phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững.

Xây dựng chiến lược là một quá trình bao gồm việc phân tích môi 
trường bên trong -  bên ngoài của tố chức trên cơ sở sứ mạng và mục 
tiêu hoạt động vạch sẵn để hoạch định và lựa chọn các chiến lược phát 
triển phù hợp. Các nghiên cứu khoa học thực tiễn cho thấy sự thành 
công của một tổ chức được đánh giá thông qua quá trình xây dựng 
những chiến lược đúng đắn, rõ ràng. Các chiến lược này cần được mọi 
thành viên trong tổ chức nỗ lực thực hiện, tập trung mọi nguồn lực dưới 
sự quản trị của ban lãnh đạo, được đánh giá và hiệu chỉnh kịp thời nhằm 
đem lại những hiệu quả cao nhất cho tố chức.

1.8. Các chiến lược bộ phận phát triển cơ sở giáo dục 
đào tạo

1.8.1. Vai trò, mục đích của việc xây dụng chiến luục phát triển
Việt Nam đã chính thức gia nhập WTO từ tháng 11 năm 2006. Chính 
phủ đã cam kết mở cửa cho các công ty nước ngoài vào Viêt Nam hoat 
động trong nhiều ngành kinh tế như điện, viễn thông, hàng không ngân
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hàng... Thách thức cạnh tranh quốc tế thúc đẩy các tổ chức, doanh 
nghiệp của Việt Nam phải đủ năng lực cung cấp các sản phâra dịch vụ 
theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ khoa học công nghệ chất lượng 
cao cho mục tiêu công nghiệp hóa -  hiện đại hóa đất nước, Chính phù 
yêu cầu giáo dục đại học thực hiện đổi mới, rút ngắn khoảng cách với 
các trường đại học hàng đầu của khu vực ASEAN, xây dựng môi 
trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhận thức được sứ mạng quan 
trọng của mình trong quá trình phát triển giáo dục gắn liền với sự phát 
triển kinh tế -  xã hội của đất nước. Sự phát triển nhanh chóng của các 
ngành khoa học công nghệ, những biến đổi kinh tế -  xã hội đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục Việ1,Nam đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội 
quan trọng.

Trong bối cảnh đó, các cơ sở GD&ĐT cần phải xác định tẩm nhìn chiến 
lược tới năm 2020 và các giải pháp để phát huy những năng lực cốt lõi 
của cơ sở mình, khai thác các cơ hội, khắc phục những điểm yếu, vượt 
qua các thách thức cạnh tranh, hoàn thành sứ mạng.

Căn cứ vào những định hướng phát triển của các cơ sở giáo dục, sau khi 
phân tích các yếu tố tác động của môi trường, qua đó xác định được 
những thời cơ và thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường, có 
thể xác định chiến lược phát triển cùa các cơ sở GD&ĐT trên một sổ 
nội dung sau:

1.8.2. Xây dụng phương án chiến lược
I.8.2.I. Liệt kê các điểm mạnh -  điểm yếu, cơ hội -  nguy cơ của 

các cơ sở giáo dục đào tạo

a. Cơ hội và nguy cơ

Cơ hội chủ yếu: là những cơ hội mà tích số giữa mức độ tác động đối 
với doanh nghiệp khi nó được tận dụng và xác suất mà doanh nghiệp có 
thể tranh thủ được cơ hội đó đạt giá trị lớn nhất.
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Nguy cơ chủ yếu: là những nguy cơ mà tích số giữa mức độ tác động
khi nguy cơ xảy ra đối với doanh nghiệp và xác suất xảy ra của nguy cơ
đó đạt giá trị lớn nhất.

• Các cơ hội chủ yếu

-  Nguồn cung cấp giảng viên, giáo viên cho các cơ sở GD&ĐT

-  Giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tốc 
độ tăng nhanh.

-  Xu hướng hợp tác đào tạo giữa các cơ sở GD&ĐT, doanh nghiệp 
đang phát triển.

-  Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nuhệ, nền kinh tế tri thức.

-  Chủ trương của Đảng, Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

-  Nhà nước tăng quyền tự chủ cho các cơ sở GD&ĐT.

-  Xu hướng hội nhập, nền kinh tế toàn cầu hóa.

-  Nhu cầu học tập suốt đời và tâm lý ưa chuộng bằng cấp của người 
dân.

-  Sự gia tăng, dịch chuyển dân số giữa các ngành kinh tế.

-  Nhu cầu của các ngành công nghiệp, các địa phương về dịch vụ khoa 
học công nghệ như nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công nghệ 
mới rất lớn, cầu lớn hơn cung, số lượng các nhà cung cấp dịch vụ 
khoa học công nghệ có chất lượng cao còn hạn chế.

•  Các nguy cơ chù yếu

-  Yêu cầu ngày càng cao của các cơ sở sàn xuất đối với sự thích ứng 
cùa học sinh tốt nghiệp với công nuhệ sản xuất mới.

-  Sự phát triển mạnh mẽ các loại hình đào tạo công lập, dân lập... trong 
phạm vi cả nước và khu vực. tạo nên đối thủ tiềm ẩn.

-  Sự lớn mạnh của các cơ sờ GD&ĐT cá về chất và lượng.
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-  Tâm lý không ổn định của người học.

-  Chất lượng đầu vào không đồng đều.

-  Phát triển mạnh mẽ loại hình liên kết đào tạo, đào tạo không chính 
quy.

-  Sự phát triên của internet và các phương tiên dạy học hiện đại. 

b. Những điểm mạnh, điểm yếu chủ yếu

Xác định các điểm mạnh, điểm yếu được căn cứ vào ma trận đảnh giá 
các yếu tố bên trong như sau:

-  Các điểm mạnh chủ yếu: các điểm cho > 3 điểm trong cột phân loại.

-  Các điểm yếu chủ yếu: các điểm < 2 trong cột phân loại.

Căn cứ vào ma trận các yếu tô bên trong, các điêm mạnh, điêm yếu của 
Trường ĐH Sao Đỏ hiện nay:

• Các điêm mạnh chù yếu

-  Uy tín, thương hiệu về chất lượng đáo tạo của cơ sờ GD&ĐT đã được 
các cơ sở sản xuất tín nhiệm.

-  Chương trình đào tạo đa dạnu. có khả nãng thích ứng cao.

-  Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quà học 
tập của người học.

-  Có mối quan hệ khá rộng với > 100 doanh nghiệp và các cơ sở sản 
xuất.

• Các điém yêu chù yêu

-  Trình độ đội ngũ giăng viên.

-  Đội ngũ cán bộ quàn lý.

-  Hoạt động quan hệ quốc tế.

-  Ncuồn vốn.
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I.8.2.2. Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài

Việc phân tích các yếu tố bên trong, bên ngoài cho từng ngành đào tạo, 
không được phân tĩụh, mà chí xem xét chung cho hoạt động đào tạo 
hiện nay của trường. Ma trận này dựa trên tổng số điểm quan trọng của 
ma trận EFE và ma trận IFE.

Ma trận IE là công cụ kết hợp dựa trên hai yếu tố là tổng điểm quan 
trọng của ma trận IFE trên trục X và tồng điểm quan trọng của ma trận 
EFE trên trục Y với phân loại như sau:

-  Tổng số điểm quan trọng từ l ,00 -  l ,99: yếu/kém.

-  Tổng số điểm quan trọng từ 2,00 -  2,99: trung bình.

1.8.3. Đánh giá sơ  bộ các chiên lược
> Kết hợp theo chiều ngang

Chiến lược này là bổ sung thêm những sán phẩm hoặc dịch vụ mới 
không liên hệ gì với nhau cho những khách hàng hiện có. Đối với cơ 
sở GD&ĐT thực hiện chiến lược này bang cách: Xây dựng các trung 
tâm giáo dục thường xuyên nham cung cấp các chương trình bồi 
dưỡng nâng cao kiến thức cho sinh viên, phát triển hoạt động nghiên 
cứu khoa học hoặc mở thêm loại hình đào tạo phổ thông trung học 
nhằm khai thác tối đa việc sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên.

Chiến lược này nhàm tìm kiếm quyền sớ hữu hoặc quyền kiểm soát 
đối với các đối thủ cạnh tranh. Điều này không được phép trong hoạt 
động tại các cơ sở giáo dục ớ Việt Nam, giữa các trường chỉ có quan 
hệ liên kết, liên doanh. Chính vì vậy chiến lược này không xem xét đến.

>  Phát triển sản phẩm

Chiến lược này được thực hiện băng cách: cải tiên, thay đổi nội dung 
chương trình, phương pháp đào tạo. bô sung các ngành nghề đào tạo 
và hình thức đánh giá sinh viên hiện tại cúa trường nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo, tăng quy mô đào tạo, tăng số học sinh tốt nghiệp 
hàng năm.
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> Thâm nhập thị trường

Chiến lược này nhằm tăng thị phần cho các sản phẩm hoặc dịch vụ 
hiện có. Các cơ sở GD&ĐT cung cấp dịch vụ đào tạo cho người học, 
đồng thời cung cấp những sinh viên có trình độ cho xã hội. việc tăng 
số lượng sinh viên bị hạn chế bởi chi tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Tuy nhiên việc không tuyên đủ sinh viên vào học ngoài 
yếu tố cạnh tranh còn có yếu tố thị trường đâu vào. Vì vậy. các cơ sờ 
GD&ĐT cần phải nâng cao chất lượng đào tạo để tăng chi tiêu, có uy 
tín với người học, tích cực giới thiệu, xúc tiến việc làm cho sinh viên 
tốt nghiệp ra trường có việc làm ôn định.

> Liên doanh

Việc hợp tác đào tạo giúp các cơ sở G D & Đ T  tận dụng được vốn, 
trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh nghiệm và trình độ nhân lực cùa 
các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên 
cứu... cho hoạt động đào tạo của trường, đề từ đó time bước nhà 
trường phát triển sau khi được sự chuyển giao của các đơn vị liên 
doanh.

> Loại bởt

Việc loại bớt xảy ra khi ngành nghề đào tạo của các cơ sờ GD&ĐT 
không còn phù hợp với nhu cầu cùa xã hội. Hiện nay việc đáp ứng 
nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước vẫn còn đang thiếu ở các ngành, dự báo nhu cầu nhán lực cùa 
xã hội vẫn chưa được thực hiện ơ một số ngành đặc thù. chì phục vụ 
cho một vài doanh nghiệp khi số lượng sinh viên quá ít sê loại bớt, 
những ngành nghề có côn” nghệ khác thay thế. Chiến lược này cần 
phải được xem xét, có dự báo trước, tránh đầu tư lớn khi nhu cầu thị 
trường lao động giảm.

>  Thanh lý

Việc thanh lý, giải thể một tô chức đào tạo sàn xuất được thực hiện 
chỉ khi cơ sở đó khôníi còn kha năn lí đào tạo. sản xuất: không có
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người học, hoặc số lượng sinh viên quá ít không thể thực hiện hoạt 
động đào tạo được. Tuy nhiên, tình huống này đối với các trường 
trong giai đoạn hiện nay chưa đến mức đóng cửa, nhưng hiện tại một 
số trường đã ở mức không tuyển đủ chỉ tiêu được giao, như vậy uy 
tín và khả năng cạnh tranh kém...

1.8.4. Các chiến lược bộ phận phát triển của các cơ sở  giáo 
dục đào tạo

1.8.4.1. Chiến lược về đào tạo

>  Mục tiêu chung

-  Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

-  Duy trì quy mô đào tạo ở các bậc, cấp học.

-  Đẩy mạnh các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tài năng.

-  Tăng cường liên kết đào tạo với nước ngoài.

-  Đào tạo con người có phẩm chất về kiến thức, khả năng sáng tạo, về 
đạo đức và quan hệ xã hội.

>  Giải pháp

a. Chỉnh sách quản lý đào tạo

-  Đẩy mạnh vai trò quản lý cùa cấp.

-  Đảm bảo đánh giá định kỳ công tác tổ chức và đào tạo trên nguyên 
tắc đa chiều.

-  Thống nhất quản lý các hệ đào tạo.

b. về chương trình đào tạo

-  Tiếp tục thực hiện việc cải tiến, bổ sung thay đổi chương trình đào tạo 
của trường cho phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Tuy 
nhiên, nhà trường phải xây dựng một hệ thống đánh giá chương trình 
đào tạo từ các học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, các doanh
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nghiệp, các tổ chức xã hội đang sir dụng sinh viên tốt nghiệp cùỉ 
trường.

-  Tăng tính liên thông với các chương trình đào tạo nước ngoài.

-  Thử nghiệm một số chương trình đào tạo bàng ngoại ngữ.

-  Tăng tính thực tiễn trong nội dung đào tạo chuyên ngành.

-  Đẩy manh việc học tập kết hợp với nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên.

-  Nâng cao khả năng tự học của người học.

c. To chức đào tạo

-  Từng bước chuyển dần sang hình thức đào tạo theo hệ thông tín chi 
nhằm giúp người học chủ động học tập hơn.

-  Tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, 
tạo điều kiện cho người học có điều kiện thực hành.

-  Tiếp tục theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế cùa người học.

d. Đổi mới phương pháp giáng dạy

-  Đổi mới trên quan điểm tư duy quan trọng hơn kiến thức, nhà trường 
cần chú trọng khả năng thực hành của người học trong việc học tập.

-  Trong công tác giảng dạy lấy người học làm trung tám, đổi mới 
phương thức đánh giá người học.

-  Kết hợp phương pháp giảng dạy. học tập truyền thống với phương 
pháp giảng dạy hiện đại phù hợp với phương thức đào lạo theo tín 
chỉ.

-  Đối với bậc cao đẳng và đại học: coi trọng việc bồi dưỡne ý thức tự 
giác học tập, năng lực tự học. tự nghiên cứu rèn luyện kỹ năng học, 
phát triên tư duy sáng tạo. phát hiện và giải quyết vấn đề. rèn luyện 
kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu. 
thực nghiệm, ứng dụne.
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Căn cứ vào số liệu thống kê của các cơ sở đào tạo, tiêu chí số sinh viên 
quy đổi trên 1 giảng viên theo nhóm cơ sở đào tạo và dự kiên của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo như sau:

Bảng 1.9. Tiêu chuẩn quy đổi tỷ lệ giáo viên/học sinh sinh viên

STT Cơ sở đào tạo Năm
2010

Năm
2012

Năm
2015

Cơ SỞ đào tạo CĐ, ĐH

1 Các cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ, nõng 
lâm ngư, thuỷ lợi, khoa học tự nhiên, giao 
thông, xây dựng, mỏ địa chất

<20 < 17 < 15

2 Các cơ sở đào tạo kinh tế, tài chính, ngân 
hàng, văn hóa, du lịch, báo chí, thư viện, 
khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, hành 
chính

<25 <22 < 18

3 Các cơ sờ đào tạo kinh tế -  kỹ thuật đa 
ngành, sư phạm

<22 < 18 < 15

4 Các cơ sở đào tạo nghệ thuật -  thể dục thể 
thao

< 15 < 12 < 10

Cơ sở  đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

1 Các cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ, nông 
lâm ngư, thuỷ lợi, khoa học tự nhiên, giao 
thông, điện -  điện tử

<25 <20 á 15

2 Các cơ sờ đào tạo kinh tế, tài chính, ngân 
hàng, văn hóa, du lịch, báo chí, thư viện, 
khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm

<30 <25 <20

3 Các cơ sờ đào tạo kinh tế -  kỹ thuật đa 
ngành, sư phạm

<22 < 18 < 15

4 Các cơ sờ đào tạo nghệ thuật -  thẻ dục thẻ 
thao, y dược

<20 <15 < 10

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

e. Chuẩn chất lượng đào tạo cho lừng bậc học

-  Đại học: đạt trình độ ngang kỹ sư khu vực, có phương pháp làm việc 
khoa học. có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn.
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-  Cao đẳng: giỏi thực hành, sừ dụng thành thạo tin học, có nâng lực giải 
quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn thông thường.

-  Trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề: giỏi thực hành, có kỹ năng 
kỹ xảo về lĩnh vực chuyên môn.

1.8.4.2. Chiến lược khoa học công nghệ

• Mục tiêu

-  Phát triển nghiên cứu các lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) mùi 
nhọn, có thế mạnh của trường, đặc biệt là công nghệ cao.

-  Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ Ỷới các cộng đồng doanh 
nghiệp.

-  Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) của đội ngũ cán bộ 
giảng dạy và người học.

• Giải pháp

Nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên và cán 
bộ quản lý nhàm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. khả năng 
sáng tạo, tạo ra sản phẩm khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo của các cơ sở GD&ĐT.

-  Đổi mới tổ chức, đổi mới cơ chế quản lý KHCN, tài chính, phát huy 
sức mạnh nội lực toàn trường thu hút đề tài, dự án, hợp đồng khoa 
học và sản xuất.

+ Thành lập các trung tâm thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại 
phục vụ cho đào tạo, KHCN và sản xuất.

+ Liên doanh liên kết với các cơ sở nghiên cứu KHCN, doanh nghiệp 
để chuyển giao kết quả nghiên cứu KHCN vào sản xuất kinh doanh.

+ Tố chức các viện, trung tâm, công ty...

-  Thành lập các nhóm NCKH liên ngành, đăng ký thực hiện nhiệm vụ 
KHCN các cấp từ cấp cơ sở đến cấp Bộ, cấp nhà nước.
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-  Khuyến khích cán bộ giảng dạy, sinh viên tham gia sàn giao dịch ý 
tưởng.

-  Khen thưởng, hỗ trợ cho các cán bộ khoa học, sinh viên về sự sáng 
tạo và tận tâm trong nghiên cứu khoa học.

-  Xây dựng các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, đặc 
biệt nhấn mạnh chương trình thực tập sinh ngắn hạn, có chính sách 
thu hút các cán bộ khoa học đầu ngành trong và ngoài nước.

-  Quy định rõ ràng nhiệm vụ của cán bộ giảng dạy đối với công tác 
NCKH -  chuyển giao công nghệ và đánh giá hoạt động NCKH của 
cán bộ giảng dạy.

I.8.4.3. CỈỊiến lược về phát triển nguồn nhân lực

• Mục tiêu

Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng giáo viên thỉnh giảng mang lại 
rất nhiều cơ hội cho trường do không phải đàu tư kinh phí đào tạo, việc 
thay đổi giảng viên dễ dàng hơn, tăng đội ngũ không gây tốn kém. Tuy 
nhiên nếu chỉ dựa vào giáo viên thỉnh giảng, cơ sở GD&ĐT thiếu chủ 
động, chất lượng đào tạo không ôn định. Mặt khác xu hướng loại hình 
đào tạo ngoài công lập mở rộng, nếu không có đủ giáo viên cơ hữu sẽ là 
trở ngại lớn cho các cơ sở GD&ĐT trong quá trình phát triển. Vì vậy, 
việc phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý là điều tất yếu 
của cơ sở GD&ĐT.

Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý được chuẩn hóa, đảm 
bảo chất lượng, đu về số lượng, dồng bộ về cơ cấu, đặc biệt nâng cao 
bản lĩnh chính trị. phâm chất, lối sống, lưong tâm nghề nghiệp, chuyên 
môn, nghiệp vụ đê đáp ứng yêu cầu đào tạo, KHCN, chuyển giao công 
nghệ chất lượng cao của cơ sờ GD&ĐT.

• Giải pháp

-  Tạo môi trường làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ, đạt tiêu chuẩn 
quốc tế, đôi mới công tác quan lý. đánh giá cán bộ, tạo cơ hội thăng
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tiến minh bạch, bình đẳng cho mọi người để thu hút các nhà khoa học 
có trình độ cao tò các cơ sở khác trong và ngoài nước đen giàng dạy, 
nghiên cứu.

-  Hoàn thiện cơ chế quản lý để sử dụng hiệu quà nguồn lực hiện có. 
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản ve quản lý theo 
hướng phân công, phân cấp rõ ràng về trách nhiệm, quyên hạn của cá 
nhân và tập thể.

-  Cải tiến chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, thực hiện chính sách thù 
lao theo năng lực, kết quả thực hiện công việc đối với giảng viên và 
nhân viên nhằm nâng cao thu nhập, tạo động lực thu hút cán bộ giỏi 
từ nơi khác về trường, động viên đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý 
hiện có hăng say làm việc, toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao.

-  Có cơ chế chính sách thu hút nhiều chuvên gia giỏi trong và ngoài 
nước tạo nguồn tuyển tiến sĩ trong và ngoài nước.

-  Có cơ chế chính sách động viên, khuyến khích cán bộ công nhân viên 
(CBCNV) đi học ở nước ngoài bàng các nguồn khác nhau.

-  Tổ chức cho giảng viên học tập để nâng cao trình độ trở thành thạc sĩ, 
tiến sĩ (có chính sách khuyến khích học tập).

-  Tổ chức cho giáo viên có trình độ từ ĐH trở lên học tập nâng cao tay 
nghề gắn liền giữa lý thuyết với thực hành.

-  Tuyển dụng công nhân bậc cao có nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các 
doanh nghiệp nhằm bổ sung cho đội ngũ giáo viên thực hành.

I.8.4.4. Chiến lược phát triển nguồn tài chính và tiền lưong

• Mục tiêu

Đảm bảo nguồn tài chính cho mọi hoạt động cùa cơ sở GD&ĐT. Ngoài
ngân sách nhà nước, có cơ Ghế khuyến khích huy động nguồn vốn từ
các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục
tiêu chiến lược chung.
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• Các giải pháp

Tài chính là một nguồn lực quan trọng nhất, quyết định tốc độ phát triên
hoặc tụt hậu đến giải thể của một tổ chức. Với hệ thống các trường CĐ,
ĐH công lập ở nước ta hiện nay, nguồn thu được hình thành từ bôn
nguồn chủ chủ yếu:

-  Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp theo số lượng tuyển sinh hàng năm.

-  Nguồn trích từ thu học phí, phụ phí hàng năm theo Quyết định số 
70/QĐ-TTg.

-  Nguồn thu từ sản xuất kết hợp đào tạo, chuyển giao công nghệ.

-  Nguồn quỹ hỗ trợ, tài trợ, quà tặng từ các tổ chức trong và ngoài 
nước.

Để có thể phát triển cần thực hiện các nhiệm vụ chính yếu sau:

• Khoản thu

-  Tận dụng tối đa nguồn thu từ ngàn sách, tập trung vào nguồn tài trợ 
cho các hoạt động NCKH.

-  Với nguồn thu từ học phí các chương trình học: hướng tới việc tự chủ 
tài chính, có thể quy định lại các mức học phí cho các chương trình 
đào tạo khác nhau, thu theo mức thu cúa thị trường.

-  Nguồn thu từ các chương trình liên kết với nước ngoài nên được chú 
trọng và phát huy tối đa với tốc độ nhanh hơn các nguồn thu khác.

-  Cần có chính sách hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học để kích 
thích cán bộ giảng dạy tham gia nghiên cứu khoa học.

-  Nguồn thu từ việc phát triển các dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu 
khoa học với các trường, viện, doanh nghiệp... trong nước và cả trên 
thế giới vẫn chưa cao do chưa có cơ chế khuyến khích tốt cho các 
hoạt động này. cần có một cơ chế rõ ràng, chuyên nghiệp kích thích 
sự hợp tác giao lưu của các cán bộ đầu ngành nhằm mang về các dự 
án liên kết lớn. có giá trị cao đối với các cơ sở GD&ĐT đẩy manh 
được nguồn thu dồi dào và tiềm năng này.
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-  Nguồn thu từ tài trợ quốc tế rất thấp, vì vậy các cơ sớ GD&ĐT cần có 
chính sách thích hợp đê tăng nguồn thu này trong thời gian tới bang 
cách đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác, giao lưu quốc tẽ...

•  Khoản chi

-  Chi cho các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất cần quan tâm đến hiệu 
quả sử dụng cơ sở vật chất và hiệu quả đầu tư.

-  Chi phí lương thưởng của cán bộ viên chức của các cơ sờ GD&ĐT, 
có chính sách nhằm đảm bảo nguồn thu nhập để thu hút nhân tài, 
nhằm khuyến khích mọi người toàn tâm toàn ý góp sức cho các cơ sở 
GD&ĐT.

-  v ề  chính sách chi cho các hoạt động giảng dạy, NCKH cần có cơ chế 
thông thoáng hom cũng như những quy định, trình tự, thủ tục rõ ràng 
hơn để có thể đẩy mạnh hoạt động NCKH.

• Công tác quản lý tài chính

-  Có cơ chế linh hoạt trong hoạt độnu thu, chi.

-  Hướng tới việc tự chủ về mặt tài chính, cần chuẩn bị cơ sờ và nguồn 
lực để đáp ứng những yêu cầu mới.

-  Đẩy mạnh các giao dịch tài chính thông qua ngân hàng nhàm phòng 
tránh các rủi ro giao dịch bằng tiền mặt mang lại.

-  Tin học hóa triệt để các công tác tài chính, công khai các khoản thu 
chi tài chính.

Đê tăng nguôn thu bù đăp cho kinh phí đào tạo và tăng cường co sờ vật 
chât, các cơ sở GD&ĐT đã mờ rộng đào tạo hệ ngắn hạn, hệ chính quy 
mở rộng, sản xuất xây lắp đường dây, trạm điện đã góp phẢn tăng 
nguôn thu đáng kê, giúp cho trường đâu tư cho cơ sở vật chất. Ngoài ra 
các cơ sở GD&ĐT cần tìm kiếm thêm nguồn tài trợ từ các tồ chức khác 
trong và ngoài nước.
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1.8.4.5. Chiến lược phát triển về CO' sử vật chất và xây dựng cơ bản

> Muc tiêu

Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất để tạo một môi trường làm việc, 
học tập, NCKH thuận lợi, hiệu quả, đạt tiêu chuẩn quốc tế trong khu vực.

>  Các giải pháp

-  Trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ đào tạo hiện đại cho các phòng 
học, phòng làm việc.

-  Nâng cấp phòng thí nghiệm, xưởng thực tập cũ đã có.

-  Trang bị mới các phòng thực hành, trang thiết bị cho các cơ sở 
GD&ĐT\

-  Trang bị mới cho các phòng thí nghiệm cho nghiên cứu chuyên sâu.

-  Xây dựng hệ thống thư viện hiện đại với nguồn tài nguyên thông tin 
cập nhật, phong phú, liên thông với hệ thống thư viện điện tử của các 
trường ĐH trong nước.

1.8.4.6. Chiến lưọc họp tác, đối ngoại

>  Mục tiêu

-  Mở'rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế.

-  Thực hiện sứ mạng của nhà trường với cộng đồng, doanh nghiệp 
trong cả nước.

-  Thu hút các nguồn đầu tư, vốn vay và trợ cấp học bổng.

> Giải pháp

Trong nền kinh tế thị trường có sự hội nhập khu vực, quốc tế manh mẽ 
hoạt động đổi ngoại cùa cơ sở GD&ĐT có vị trí quan trọng. Thông qua 
hoạt động này nhàm nắm bẩt kịp thời nhu cầu sử dụng lao động của các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước, KHCN, thiết bị tiên tiến... Để làm 
tốt công tác này các cơ sở GD&ĐT cần chú trọng những vấn đề sau*
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• Hoạt động hợp tác nước ngoài

-  Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, có trình độ, năng lục nhăm 
thực hiện hiệu quả công tác quan hệ quốc tế.

-  Gắn các chương trình đào tạo, NCKH với các hoạt động quan hệ quôc tế.

-  Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, các chương ưình giao 
lưu, học thuật, trao đổi sinh viên hướng tới việc tạo một mạng lưới 
liên kết ổn định.

-  Đẩy mạnh hoạt động hợp tác của các khoa, xem đây như là trách 
nhiệm của đơn vị.

-  Thường xuyên đánh giá hiệu quả các hoạt động quan hệ hợp tác quôc 
tế để có định hướng lựa chọn đối tác phù hợp, đây mạnh từng bước 
hợp tác tiếp theo sau khi đã đặt mối quan hệ.

-  Quảng bá hình ảnh của cơ sở GD&ĐT với quốc tế để đẩv mạnh mối 
quan hệ của nhà trường với các đối tác.

-  Hình thành các bộ phận chuyên trách để thu hút nguồn vốn đầu tư, 
vốn vay, tài trợ và học bổng cho các cơ sớ GD&ĐT.

• Trong nước

-  Phân nhóm các mối quan hệ và xây dựng chính sách cụ thê cho từng 
nhóm:

+ Nhóm doanh nghiệp của cựu sinh viên hoặc có cựu sinh viên đang 
giữ các chức vụ chủ chốt: Các cơ sở GD&ĐT cần đề cao vai trò 
của Hội cựu sinh viên và thông qua đó quảng bá hình ảnh của cơ 
sở, phát triên các môi quan hệ với doanh nghiệp.

+ Nhóm doanh nghiệp thông qua cầu nối là các cấp chính quyèn địa 
phương: Cơ sờ GD&ĐT thành lập một bộ phận chuyên trách, có 
kinh phí và nhiệm vụ cụ thể để thiết chặt mối quan hệ hợp tác với 
các câp chính quyền địa phương.

+ Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với các 
chuyên ngành đào tạo cùa trường: xây dựng các mối quan hệ hai 
bên cùng có lợi.
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-  Xây dựng một bộ phận chuyên trách quan hệ doanh nghiệp và cộng
đồng, trong đó một thành viên trong .Ban giám hiệu phụ trách công
việc này để lập kế hoạch và triển khai cụ thể.

I.8.4.7. Chiến lược về công tác học sinh -  sinh viên

> Muc tiêu

Học sfnh -  sinh viên (HSSV) là nhân vật trụng tâm của các cơ sở
GD&ĐT vì vậy tất cả mọi hoạt động phải vì học sinh thân yêu, để
HSSV toàn tâm, toàn ý chủ động tự tin học tập tốt.

Mục tiêu của các cơ sở GD&ĐT càn hướng tới đó là HSSV phải được
phát triển toàn diện về tri thức, sức khỏe và phẩm chất đạo đức nghề
nghiệp. Phải thu hút được HSSV thi vào trường ngày càng đông.

> Giải pháp

• về thu hút học sinh, sinh viên

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu về trường trên mọi 
phương tiện thông tin đại chủng có thể và được coi là nhiệm vụ 
thường xuyên của mọi thành viên trong nhà trường trong việc quảng 
bá ngành nghề.

-  Từng bước sớm giải quyết chỗ ở ký túc xá HSSV thông qua khuyến 
khích đầu tư từ doanh nghiệp, phương tiện và tổ chức các hoạt động 
thể thao văn hóa, văn nghệ.

-  Tăng cường các chương trình đào tạo ngắn hạn.

•  về công tác học sinh, sinh viên

-  Tin học hóa trong công tác HSSV, đối mới, tăng cường công tác phục 
vụ với tinh thần tất cả vì HSSV.

-  Tích cực đẩy mạnh hoạt động các trung tâm tư vấn cho HSSV về học 
tập n^hề nghiệp và các vấn đề xã hội khác.

-  Lập các hội ạru  HSSV ở các tình, tạo lập quan hệ thường xuyên phục 
vụ việc điều chinh mục tiêu chương trình đào tạo.


