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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, công tác dạy nghề ở 

trường cao đẳng nghề (CĐN) ngày càng đóng vai trò 
quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực lao động 
kĩ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá - hiện 
đại hoá đất nước (CNH-HĐH) và hội nhập quốc tế. Tuy 
nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng đào 
tạo ở trường CĐN vẫn còn những bất cập và chưa đáp 
ứng được yêu cầu “khách hàng”. Để đáp ứng nhiệm vụ đó, 
vấn đề quản lí chất lượng đào tạo (QLCLĐT) ở trường CĐN 
đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách. Chính vì vậy, 
ngành Giáo dục nói chung, trường CĐN nói riêng đã và 
đang trên đường đi tìm các con đường để nâng cao chất 
lượng đào tạo. Trong đó áp dụng quản lí chất lượng tổng 
thể trong QLCLĐT đang được quan tâm hướng tới.

2. Quản lí chất lượng tổng thể (Total Quality 
Management - TQM)

Theo Giáo sư Kume Histoshi “TQM là một sự tiếp cận 
về quản lí với mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức 
bằng việc huy động tất cả mọi thành viên của tổ chức để 
tạo ra chất lượng một cách hữu hiệu mà khách hàng của 
họ mong muốn” [1].

ISO 8402 “TQM là quản lí của một tổ chức tập trung 
vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của các thành viên, 
nhằm đạt được thành công lâu dài, nhờ sự hài lòng của 
khách hàng và lợi ích cho các thành viên của các tổ chức 
và cho cả xã hội” [2].

TQM là cách tiếp cận về quản lí chất lượng ở mọi 
công đoạn nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chung 
của doanh nghiệp hay của tổ chức. TQM là sự lưu tâm đến 
chất lượng trong tất cả các hoạt động, là sự hiểu biết, sự 
cam kết, hợp tác của toàn thể thành viên trong doanh 
nghiệp/tổ chức, nhất là ở các cấp lãnh đạo.

3. Đặc trưng cơ bản và lợi ích của việc vận dụng 
TQM để QLCLĐT ở trường cao đẳng nghề

Mô hình TQM - một mô hình cũng có xuất xứ từ 
thương mại và công nghiệp nhưng trở nên phù hợp hơn 
với giáo dục. Đặc trưng của mô hình TQM đó là không áp 
đặt một hệ thống cứng nhắc cho bất kì cơ sở đào tạo nào, 
nó tạo ra một nền “văn hoá chất lượng” bao trùm lên toàn 
bộ quá trình đào tạo. Giá trị của TQM là tất cả mọi người 
bất kì ở cương vị nào, vào bất kì thời điểm nào cũng đều 
là người quản lí chất lượng của phần việc mình được giao 
và hoàn thành nó một cách tốt nhất, với mục đích tối cao 
là thoả mãn nhu cầu của khách hàng.  

* Cải tiến liên tục
Triết lí quan trọng nhất của TQM là cải tiến không 

ngừng và có thể đạt được do quần chúng và thông qua 
quần chúng. Sự cải tiến liên tục này được thể hiện trong 
kế hoạch chiến lược của trường bằng các chu kì cải tiến, 
nâng cao dần theo vòng xoáy trôn ốc từ lợi ích trước mắt 
đến lợi ích lâu dài, từ trình độ xuất phát ở một thời điểm 
nhất định không ngừng vươn tới các trình độ cao hơn.

* Cải tiến từng bước
TQM được thực hiện bằng một loạt dự án quy mô 

nhỏ có mức độ tăng dần. Về tổng thể, TQM có quy mô 
rộng, bao quát toàn bộ hoạt động của một trường, song 
việc thực hiện nhiệm vụ đó trong thực tế lại có quy mô 
hẹp, khả thi, thiết thực và có mức độ tăng dần. Sự can 
thiệp mạnh không phải là phương sách tốt để tạo sự 
chuyển biến lớn trong TQM. 

* Hệ thống tổ chức phải hướng tới khách hàng
Chìa khoá của sự thành công trong TQM là tạo ra sự 

gắn bó hữu cơ giữa cung và cầu, giữa các bộ phận trong 
trường với nhau và với xã hội.

Trong hệ thống tổ chức của nhà trường vai trò của 
các cán bộ quản lí cấp trường là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 
lợi cho cán bộ, giảng viên, học sinh (HS), sinh viên, không 
phải chỉ là lãnh đạo kiểm tra họ. Trong TQM, mô hình cấp 
bậc của hệ thống tổ chức quản lí nhà trường phải là mô 
hình tam giác ngược (xem hình 1).
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Hình 1: Mô hình tổ chức đào tạo

Sự đảo ngược về thứ tự trong hệ thống tổ chức quản 
lí của trường theo mô hình TQM không làm phương hại 
tới cơ cấu quyền lực của trường, cũng không làm giảm sút 
vai trò lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo trường, phòng, khoa. 
Trong thực tế, sự lãnh đạo của các cán bộ quản lí vẫn giữ 
vai trò quyết định của TQM. Đảo ngược thứ bậc chỉ nhằm 
nhấn mạnh mối tương quan trong quá trình đào tạo 
hướng tới người học như nhân vật trung tâm.

4. Vận dụng TQM trong QLCLĐT ở trường CĐN
Trong những năm qua, các trường CĐN đã thực hiện 

nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo và bước 
đầu đạt hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, muốn thực sự 
nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo hướng tiếp cận 
TQM, chúng ta phải có hướng đi mới, tìm những giải pháp 
mới để thực sự nâng cao được chất lượng đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu thị trường lao động trong giai đoạn trước 
mắt và lâu dài khi đất nước đẩy mạnh CNH- HĐH và hội 
nhập quốc tế.

Để có cơ sở xây dựng, giải pháp mới phù hợp, đảm 
bảo tính khả thi và có hiệu quả, chúng ta cần nhìn vào 
thực trạng hiện nay của chất lượng đào tạo ở trường CĐN. 
Trong thời gian qua, các trường CĐN đã gặt hái được 
những kết quả nhất định, đào tạo cho xã hội một số lượng 
lớn lao động có tay nghề. Tuy nhiên, đội ngũ này thực sự 
chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã 
hội hiện nay, một lí do cơ bản là ở chất lượng đào tạo.

Chất lượng nguồn nhân lực là vũ khí cạnh tranh 
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quan trọng nhất thì một trong những khâu yếu nhất của 
giáo dục nói chung, của đào tạo nghề nói riêng ở nước ta 
là chất lượng đào tạo chưa cao. Chất lượng đào tạo nghề 
của ta còn thua kém nhiều nước trong khu vực và quốc tế, 
đặc biệt là khối ASEAN.

Một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:
- Các yếu tố đầu vào và các điều kiện đảm bảo trong 

quá trình đào tạo như: Vấn đề tuyển sinh, cơ sở vật chất kĩ 
thuật, trang thiết bị thực hành, thực tập thiếu, không đáp 
ứng được nhu cầu dạy và học. 

Qua thực tế các trường CĐN những năm qua cho 
thấy, nhiều nghề đào tạo của các trường có đăng kí dạy 
nghề, có tổ chức tuyển sinh học nghề nhưng không có HS 
theo học hoặc số HS học quá ít. Bên cạnh đó, có một số 
nghề nhiều trường lại vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, điều 
này đặt ra các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu thị 
trường lao động, nắm bắt nhu cầu sử dụng nhân lực của 
các trường còn nhiều hạn chế. Nhiều trường còn thiếu 
thiết bị đào tạo. Một số trường có hiện tượng đầu tư thiết 
bị hiện đại nhưng việc quản lí và sử dụng không hợp lí 
nên hiệu quả không cao (thiếu giáo viên vận hành, hoặc 
năng lực khai thác thiết bị có hạn, còn hạn chế cả về thời 
gian, công suất và việc sử dụng hết các chức năng của 
thiết bị), không ít trường hợp do vật tư nguyên liệu phục 
vụ đào tạo đắt tiền, mức học phí và các nguồn thu khác 
không đủ chi phí cho đào tạo nên số lượng bài tập HS 
thực tập còn hạn chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến 
chất lượng đào tạo và khó khăn trong công tác quản lí HS 
trong các giờ học thực hành.

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy cho một 
số nghề đã lạc hậu chưa kịp thời đổi mới để tiếp cận với 
yêu cầu mới. 

Về chương trình, giáo trình đào tạo, đến nay vẫn 
còn 172 nghề đào tạo trình độ CĐN chưa có chương trình 
khung, các nghề đã có chương trình khung vẫn phải đòi 
hỏi các trường nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo cho 
30% thời gian của khóa học. Đặc biệt, kết quả kiểm định 
chất lượng cho thấy, nhiều trường CĐN còn thiếu giáo 
trình cả về số lượng và chủng loại để đáp ứng nhu cầu học 
tập các môn học mô đun đào tạo nghề.  Các mô đun, môn 
học đã có giáo trình thì việc tổ chức cập nhật, điều chỉnh 
bổ sung cũng chưa được các trường thực hiện thường 
xuyên nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo.

- Đội ngũ giáo viên thiếu những người có trình độ 
cao, các chuyên gia, chuyên viên đúng nghĩa, nhiều giáo 
viên còn yếu về trình độ lí luận và trình độ tay nghề.

Về đội ngũ giảng viên các trường CĐN trong thời 
gian qua có tăng lên về số lượng nhưng còn hạn chế về 
kĩ năng nghề và sư phạm, chất lượng còn “khoảng cách” 
giữa các vùng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ 
thống đào tạo nghề. Các quy định về chuẩn giáo viên, 
giảng viên đã được đưa ra, nhưng việc thực hiện của các 
trường về quy định này chưa tốt, đặc biệt là tỉ lệ không đạt 
về trình độ kĩ năng nghề rất cao (điều này cũng được thể 
hiện thực tế thí điểm đánh giá kĩ năng nghề cho giáo viên 
năm 2013). Thực tế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng đào tạo của các trường CĐN nói riêng và chất lượng 
dạy nghề  nói chung. 

- Việc QLCLĐT chưa được quan tâm đúng mức, hiện 
nay, phần lớn vẫn nặng theo mô hình quản lí truyền 
thống, chưa có khuôn mẫu, chưa có chính sách chất 
lượng, chưa có quy trình theo một mô hình quản lí khoa 
học. Sự quan tâm đến chất lượng chưa được thể hiện rõ 

từ các nhà quản lí đến đội ngũ giảng viên và cán bộ nhân 
viên của nhà trường. 

Qua thực tế hiện nay, tình trạng HS tốt nghiệp các 
trường trung học phổ thông và trung học cơ sở không 
muốn vào học tại các trường CĐN. Tình trạng HS đổ xô 
vào các trường đại học có thể do tâm lí nhưng cũng có 
nguyên nhân về chất lượng đào tạo và uy tín của các 
trường CĐN còn hạn chế trong sự đánh giá của xã hội. 
Việc phàn nàn của các doanh nghiệp, của những người 
sử dụng lao động về sự yếu kém trong kĩ năng nghề của 
HS, sinh viên tốt nghiệp các trường CĐN có nguyên nhân 
do chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được các yêu 
cầu của sản xuất.  Trong thời gian vừa qua, không phải các 
trường cao đẳng nghề không quan tâm đến chất lượng 
đào tạo. Không ít các trường CĐN đã tổ chức tiếp cận các 
hệ thống quản lí chất lượng khác nhau trên thế giới hoặc 
tự xây dựng cho mình một hệ thống quản lí chất lượng 
riêng thông qua các mô hình đảm bảo chất lượng khác. 
Tuy nhiên, các hoạt động nói trên phần nào còn mang 
tính tự phát, đơn lẻ. Một trong những nguyên nhân của 
tình trạng này là do chưa xây dựng một hệ thống quản lí 
chất lượng có tính khoa học để đảm bảo chất lượng cho 
các trường CĐN phấn đấu hướng tới.

- Việc vận dụng TQM vào QLCLĐT của ngành Giáo 
dục nói chung, của trường CĐN nói riêng là một hướng 
đi đang được xác định. Vì nhiều nước trên thế giới và cả 
một số trường học ở Việt Nam đã triển khai áp dụng và đã 
mang lại những kết quả bước đầu. Đặc biệt, một số nước 
như Nhật Bản đã đạt được thành công nhất định.

Vận dụng TQM vào quản lí chất lượng đào tạo ở 
trường CĐN cần được quan tâm đúng mức, cần phải tiếp 
cận một cách nhanh chóng để quá trình đào tạo đạt chất 
lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài đối 
với khách hàng trong quá trình hội nhập khu vực và quốc 
tế.

Để vận dụng TQM vào QLCLĐT ở trường CĐN và 
trở thành một giải pháp toàn diện trong nỗ lực đổi mới 
QLCLĐT nghề hiện nay, các trường CĐN cần phải thực 
hiện các giải pháp sau đây:

-  Xây dựng chính sách chất lượng đào tạo của nhà 
trường 

Điều quan trọng đầu tiên đối với một trường CĐN 
là phải có một kế hoạch rõ ràng chính sách về chất 
lượng. Chính sách phải được thực hiện trong các mục tiêu 
và kế hoạch chiến lược. Hơn nữa, chính sách chất lượng 
của trường CĐN nhằm đạt được các mục tiêu mong muốn 
với mục đích đáp ứng nhu cầu của “khách hàng”.  Một 
điều cần lưu ý là chính sách chất lượng của các trường 
CĐN được xây dựng và công bố với sự tham gia của tất 
cả các thành viên của các trường CĐN (các cán bộ, giảng 
viên, nhân viên) và các “khách hàng” của các trường CĐN 
(HS, sinh viên, phụ huynh HS, doanh nghiệp sử dụng lao 
động). Từ đó, một chính sách chất lượng của các trường 
CĐN sẽ đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi thay vì 
chính sách chất lượng của các trường CĐN được xây dựng 
bởi một vài cá nhân hay một bộ phận được phân công 
như hiện nay.

- Đổi mới hệ thống và quy trình TQM  ở trường CĐN 
Muốn TQM thành công, công tác quản lí đào tạo ở 

trường CĐN phải hoàn thiện hệ thống và quy trình quản lí 
chất lượng. Hệ thống này đảm bảo để toàn bộ hoạt động 

(Xem tiếp trang 45)


