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ABSTRACT 

Modern society requires people to be able to study regularly, 

continuously and all their life. And its core is self-learning, self-striving 

ability to improve specialty, professional skills and quality of life. 

Distance learning is one of the methods satisfying these demands. To 

build a successful learning society, the State and Party have concerned, 

developed and expanded this distance learning method. This was 

further confirmed at the eleventh congress of Communist Party of 

Vietnam: "Promoting the study encouragement movement, building a 

learning society and expand the distance learning mode..." [1]. The 

appearance of distance learning at Can Tho University (CTU) has 

contributed to implement policies of education and training 

development of the Party and the State in the Mekong Delta.  

The article introduced something about the distance learning at CTU 

and some difficulties on the management of the new form of training. 

Also, it recommended some solutions to improve the quality of distance 

education at CTU in particular and the whole country in general. 

TÓM TẮT  

Xã  ộ    ện đ   đò   ỏ   on n     p ả   ó k ả năn      tập một  á   

t   n  xuyên, l ên tụ , suốt đ  . Mà  ốt lõ   ủ  nó là k ả năn  tự    , 

tự p ấn đấu  ủ  mỗ  n     n ằm nân    o trìn  độ   uyên môn, 

n   ệp vụ, nân    o   ất l ợn  sốn   ủ  bản t ân.  ào t o từ x  là 

một tron   á  p   n  t ứ   ó k ả năn  t ỏ  mãn n ữn  đò   ỏ  này. 

 ể xây dựn  t àn   ôn  xã  ộ      tập, p   n  t ứ  đào t o từ x  đã 

và đ n  đ ợ   ản  và N à n ớ  t  qu n tâm, p át tr ển, mở rộn . 

  ều đó đ ợ  t ếp tụ  k ẳn  địn  t        ộ      b ểu toàn quố  l n 

t ứ XI  ản   ộn  sản V ệt N m: “ ẩy m n  p on  trào k uyến    , 

k uyến tà , xây dựn  xã  ộ      tập, mở rộn   á  p   n  t ứ  đào t o 

từ x …” [1].  ào t o từ x  ở  r  n            n     ( H  ) r  đ   

 óp p  n t ự    ện   ủ tr  n , đ  n  lố  p át tr ển   áo dụ -đào t o 

 ủ   ản  và N à n ớ  ở k u vự  đồn  bằn  sôn   ửu Lon  ( BS L). 

Bà  v ết x n   ớ  t  ệu đô  nét về  ôn  tá  đào t o từ x  ở Tr  n  

 H  , về một số k ó k ăn tron   ôn  tá  này đồn  t    đề xuất k ến 

n  ị n ằm  óp p  n nân    o   ất l ợn  đào t o từ x   ủ  Tr  n  

 H   nó  r ên  và  ả n ớ  nó    un . 
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1 ĐÀO TẠO TỪ XA Ở TRƢỜNG ĐHCT 

Nhiều thuật ngữ được sử dụng khi nói về 

đào tạo từ xa. Đào tạo từ xa có thể hiểu như 

học từ xa, dạy từ xa, giáo dục từ xa hay đào 

tạo từ xa. Dù hiểu theo cách nào thì đào tạo từ 

xa cũng bao gồm cả quá trình dạy và quá trình 

học trong đó có sự cách biệt về không gian, 

thời gian giữa người dạy và người học. Người 

học theo phương thức đào tạo từ xa chủ yếu tự 

học qua các nguồn thông tin có được từ các tài 

liệu in ấn (giáo trình, sách, báo…), các phương 

tiện truyền thông đại chúng (phát thanh, truyền 

hình…), mạng internet, các dịch vụ của trung 

tâm học liệu, thực tiễn… dưới sự tổ chức, trợ 

giúp của nhà trường.  

Đào tạo từ xa là phương thức giáo dục giúp 

mọi người có hoàn cảnh khác nhau về độ tuổi, 

trình độ, giới tính, có hay chưa có việc làm đều 

có cơ hội, điều kiện tham gia học liên tục, học 

suốt đời, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ 

để cải thiện chất lượng cuộc sống, có điều kiện 

tìm việc làm, thích nghi với đời sống xã hội. 

Ngoài ra, đào tạo từ xa còn ý nghĩa trong thực 

hiện chính sách dân tộc, công bằng xã hội về 

cơ hội học tập, tạo sự phát triển đồng đều, thu 

hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, 

miền núi và hải đảo xa xôi…Với những ưu thế 

lớn lao như vậy, đào tạo từ xa là phương thức 

sớm xuất hiện trong giáo dục-đào tạo của thế 

giới và Việt Nam.  

Trường ĐHCT là trung tâm đào tạo nhân 

lực có trình độ, chất lượng cao cho khu vực 

ĐBSCL và cả nước. Bên cạnh các loại hình và 

bậc đào tạo, trường cũng đã bắt đầu tham gia 

lĩnh vực đào tạo từ xa. Bởi nhà trường ý thức 

được đây là loại hình đáp ứng nhiều mặt của 

khu vực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi 

người, với thời gian học ngắn, chi phí thấp, nội 

dung phù hợp nhu cầu thực tiễn, kết hợp học 

với thực hành đã mở một lối thoát cho cuộc 

khủng hoảng về đào tạo nhân lực chất lượng 

cao trong vùng. Trung tâm Đào tạo từ xa của 

Trường ĐHCT được thành lập từ năm 2009. 

Việc Trung tâm đào tạo từ xa được thành lập 

và là đơn vị trực thuộc trường dưới sự giám 

sát, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng một mặt 

cho thấy nhà trường đã ý thức rõ vị trí, vai trò 

của trường trong lĩnh vực đào tạo từ xa đối với 

giáo dục-đào tạo vùng ĐBSCL. Mặt khác, đây 

cũng là động thái khẳng định sự quyết tâm của 

trường trong việc nhanh chóng hình thành, ổn 

định và đưa Trung tâm đi vào hoạt động. Thời 

gian đầu, nhân sự của Trung tâm được tổ chức 

trên cơ sở số cán bộ của tổ Liên kết đào tạo-

Phòng Đào tạo phụ trách công tác quản lý hệ 

vừa làm vừa học kiêm nhiệm thêm công tác 

đào tạo từ xa. Thực tế hoạt động, với yêu cầu 

ngày càng cao về chất lượng và hiệu quả, đòi 

hỏi phải có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên 

trách. Trung tâm đã tuyển dụng thêm cán bộ 

quản lý, hiện nay tổng số cán bộ cơ hữu của 

Trung tâm là 15 người.  

Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm Đào tạo 

từ xa đã xây dựng chương trình đào tạo, xin 

phép Bộ Giáo dục & Đào tạo và đã mở được 

07 ngành. Trung tâm đã tiến hành các công tác 

tổ chức tuyển sinh, thu nhận học viên nhập 

học, tổ chức giảng dạy, thi, xét và tổ chức tốt 

nghiệp theo đúng qui trình của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo và của Trường ĐHCT ban hành. Dưới 

sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Trung tâm đã 

thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong việc phát 

triển, tăng cường các mối quan hệ với địa 

phương, các đơn vị liên kết trong các lĩnh vực, 

đặc biệt là lĩnh vực đào tạo. Các chương trình 

đào tạo, hệ thống học liệu, công tác quản lý, 

thi và tốt nghiệp của phương thức đào tạo từ xa 

đã có nhiều sự tích hợp và kế thừa từ các hệ 

đào tạo khác của trường. Để thuận tiện cho 

công tác thông tin và quản lý, đào tạo từ xa, 

trường đã tiến hành xây dựng website của 

trường theo địa chỉ: http://www.ctu.edu.vn 

/centers/dec/ hoặc http://www.ctc.ctu.edu.vn/ 

phục vụ cho đào tạo từ xa, thông tin về ngành 

học, tuyển sinh, kế hoạch, lịch học, thi, kết quả 

và các vấn đề có liên quan đến học vụ đều 

được đăng tải. Đến nay công tác quản lý học 

viên đào tạo từ xa qua hệ thống máy tính đã 

dần ổn định, việc cập nhật hồ sơ, biến động 

học viên, kiểm tra xác nhận, điểm học kỳ, cấp 

phát thẻ học viên, bảng điểm, công nhận xét 

tốt nghiệp luôn được tổ chức thực hiện đúng 

tiến độ theo quy định. Cho đến thời điểm này, 

Trung tâm đã thu hút được hơn 6.000 học viên 

học tập tại hơn 20 điểm liên kết đào tạo. Đây 

là thành công bước đầu của mô hình đào tạo từ 

xa của trường. Tuy nhiên, với yêu cầu đặt ra là 
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làm thế nào để mô hình tồn tại và phát triển 

đồng thời đảm bảo chất lượng, uy tín trong đào 

tạo vẫn đang là một bài toán khó bởi công tác 

này vẫn đang tồn tại những khó khăn. Cùng 

với nhà trường, Trung tâm đã nỗ lực khắc phục 

những khó khăn để đảm bảo chất lượng và 

hiệu quả của công tác đào tạo từ xa. Nhưng để 

đạt được chất lượng và hiệu quả cao hơn, vẫn 

rất cần sự chung tay của mọi người, mọi đơn 

vị có liên quan trong việc thực hiện những giải 

pháp tháo gỡ có hiệu quả những khó khăn này.  

2 MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG ĐÀO 

TẠO TỪ XA Ở TRƢỜNG ĐHCT 

Các chương trình đào tạo, hệ thống học 

liệu, công tác quản lý, thi và tốt nghiệp… của 

phương thức đào tạo từ xa là sự kế thừa từ các 

hệ đào tạo có liên quan của trường. Đây là 

điểm thuận lợi cơ bản của công tác này. Tuy 

nhiên, đó cũng là những bất lợi gây nên một số 

khó khăn trong quá trình tổ chức đào tạo từ xa.  

2.1 Khó khăn trong xây dựng và phát triển 

chƣơng trình đào tạo  

Xây dựng và phát triển chương trình đào 

tạo từ xa sao cho vừa bám sát chương trình 

khung do Bộ Giáo dục&Đào tạo quy định lại 

vừa phù hợp với đặc điểm của học viên là một 

bài toán khó giải. Hiện trạng của học viên 

tham gia học tại Trung tâm được thể hiện qua 

Biểu đồ 1 dưới đây: 

 
Biểu đồ 1: Hiện trạng học viên hệ từ xa của Trƣờng ĐHCT 

Hiện trạng đó cho thấy học viên các khóa 

đào tạo từ xa của Trung tâm khá đa dạng. 

Trong đó, phần lớn là người học đã có việc 

làm ổn định chiếm đến 69,70%. Số còn lại là 

những người đã có việc làm nhưng chưa ổn 

định (19,7%), chưa xin được việc làm (6,1%) 

đang học văn bằng khác (4,50%). Mục đích 

học tập chính của đa số học viên là nâng cao 

kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc, 

chuyển đổi văn bằng. Họ cần nâng cao kiến 

thức thực hành, thực tiễn nghề nghiệp áp dụng 

cho công việc chuyên môn của họ đang làm 

hơn là kiến thức đại cương, kiến thức lý 

thuyết. Trong khi đó, chương trình đào tạo từ 

xa của trường được xây dựng từ chương trình 

hệ đào tạo chính quy. Chương trình phải đảm 

bảo bám sát chương trình khung đã được ban 

hành, nặng về lý thuyết, hạn chế sự linh hoạt 

trong xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo 

cũng như giảng dạy. Hiện nay chưa có các văn 

bản quy định hỗ trợ đối với đào tạo từ xa về 

tính kế thừa các môn học đã được đào tạo 

trước đó để phát triển, mở rộng kiến thức nghề 

nghiệp. Hơn nữa, với học viên đa dạng như 

vậy, rất khó xây dựng chương trình phù hợp 

với mọi đối tượng người học. 

Cân đối, đa dạng trong mở ngành là hướng 

phát triển của đào tạo từ xa nhằm đáp ứng yêu 

cầu đa dạng của thị trường lao động xã hội. 

Song Trung tâm khó thực hiện vì nhiều ngành 

học có tỷ lệ chọi cao ở chính quy nhưng lại 

không thích hợp triển khai đào tạo từ xa như 

ngành Công nghệ Thông tin, Quản lý Đất đai, 

Xây dựng Dân dụng, Ngôn ngữ Anh… 

Nguyên nhân cơ bản của khó khăn này là do 

chương trình của các ngành thiết kế với thời 

lượng thực hành, thực tập khá cao, đòi hỏi phải 

có thời gian học tập trung nhiều cho nên khó 

thực hiện đối với đào tạo từ xa vốn là loại hình 

đào tạo cần hạn chế việc tập trung người học 

trong thời gian dài.  

2.2 Khó khăn trong khâu tổ chức tuyển sinh 

Hiện trạng các đơn vị liên kết đào tạo tràn 

lan, tuyển sinh không đủ chuẩn, rút ngắn thời 

gian đào tạo, cắt xén chương trình… gây khó 

6.10%
19.70%

69.70%

4.50%
Chưa xin được việc làm

Có việc làm nhưng chưa ổn

định

Có việc làm ổn định

Còn đang học một ngành

khác
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khăn cho các trường muốn làm tốt các quy 

định, có trách nhiệm với cộng đồng. Sự ra đời 

của các trường đại học công lập, tư thục trong 

khu vực tạo nên sự cạnh tranh ngày càng cao 

trong khâu tuyển sinh của các trường. Đây 

cũng là bài toán cần lời giải đối với các nguồn 

tuyển sinh của Trung tâm. 

Đào tạo từ xa ở nước ta còn khá mới nên 

chưa được hiểu theo hướng tích cực đối với xã 

hội. Trung tâm triển khai đào tạo từ xa vào 

thời điểm mà dư luận băn khoăn về chất lượng, 

giá trị văn bằng các loại hình đào tạo không 

chính quy trong đó có đào tạo từ xa, đã gây 

không ít khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý 

người học. Qua kết quả khảo sát học viên từ xa 

về các lý do bỏ học thì có đến 68,4% học viên 

chọn đáp án trả lời bỏ học do băn khoăn về giá 

trị văn bằng. Tham khảo ý kiến đội ngũ cán bộ 

giảng dạy và quản lý hệ đào tạo từ xa về dự 

báo số lượng học viên hệ từ xa đăng ký nhập 

học trong thời gian tới, thì có đến 65,8% trong 

số họ nhận định rằng số lượng học viên nhập 

học chỉ ở mức trung bình và 18,4% đánh giá ở 

mức ít sinh viên đăng ký.  

Tuyển sinh của đào tạo từ xa không thể lên 

kế hoạch theo đợt và phân bổ chỉ tiêu rõ như 

hệ chính quy hay vừa làm vừa học mà phải tùy 

thuộc vào lượng sinh viên đăng ký nhập học 

từng đợt tại đơn vị để tổ chức tuyển cũng là 

một khó khăn trong khâu tổ chức tuyển sinh.  

2.3 Khó khăn trong đào tạo từ xa theo học 

chế tín chỉ 

Đào tạo từ xa được tổ chức ở nhiều địa 

điểm bám sát các địa bàn dân cư. Đây là điểm 

thuận lợi đối với học viên trong việc đi lại, ăn 

ở (vì gần nơi ở, nơi công tác). Nhưng đây cũng 

chính là điểm hạn chế khi áp dụng chương 

trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Hạn chế ở 

chỗ số lượng học viên phân tán tại nhiều điểm 

học cho nên khó tổ chức lớp học phần tự chọn 

phù hợp với học viên. Để khắc phục tình trạng 

này, các trường đã tổ chức đào tạo bán niên 

chế kết hợp tín chỉ. Nghĩa là các học phần 

trong chương trình được chọn và áp đặt sẵn, 

học viên khó chủ động chọn lựa học phần, dẫn 

đến khó chủ động về thời gian, nhất là với 

những học viên bận công tác hoặc muốn rút 

ngắn thời gian học. Mặt khác, việc quy định về 

thời gian đào tạo rất khó cho các học viên có 

điều kiện, năng lực học tập tốt muốn học vượt 

để hoàn thành sớm khóa học. 

2.4 Khó khăn trong quản lý hoạt động 

giảng dạy và học tập  

Trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, hầu 

như các hoạt động của trường đều có nhiều 

xáo trộn, đòi hỏi sự thích ứng của từng thành 

viên trong trường, trong đó có đội ngũ giảng 

viên và học viên bởi đây là nhóm quyết định 

đến sự thành công mô hình.  

Vì những hạn chế trong quy định về 

chương trình, thời gian lên lớp; trong thực tế 

phương pháp giảng dạy của đa số giảng viên 

đối với các lớp học từ xa vẫn là phương pháp 

thuyết trình “thầy giảng trò nghe và ghi”. 

Trong khi đó, đào tạo theo tín chỉ, nhất là trong 

đào tạo từ xa, đòi hỏi giảng viên không còn là 

người truyền đạt mà phải là người hướng dẫn 

cho học viên tự học là chính. Do đó, đánh giá 

trong đào tạo từ xa cũng phải đánh giá quá 

trình tự học của học viên sao cho khách quan, 

công bằng và chính xác là một việc làm không 

dễ quản lý.  

Trong học tập từ xa, nếu người học không 

tự tích cực, chủ động nghiên cứu (với sự giúp 

đỡ của giảng viên) thì khó đạt thành tích cao. 

Quản lý hoạt động học của học viên trong đào 

tạo từ xa là bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, 

chương trình và các điều kiện học tập của họ 

thì mới tạo được niềm tin, thói quen nghiêm 

túc trong học tập của học viên. Trong khi đó, 

phần lớn học viên đang công tác. Họ có ít thời 

gian chuẩn bị bài hoặc ôn tập nên cũng ít có 

những hoạt động trao đổi giữa thầy và trò. 

Hiện Trung tâm chưa có biện pháp tích cực để 

khuyến khích, động viên học viên tích cực tự 

học, tự truy cập, bổ sung kiến thức từ các 

nguồn học liệu, khai thác công nghệ thông tin 

trường cung cấp để đạt kết quả cao nhất trong 

học tập. 

2.5 Khó khăn trong phối hợp giữa các đơn 

vị trong trƣờng, giữa trƣờng với đơn vị 

liên kết trong đào tạo từ xa  

Từ vị thế của Trường trong khu vực 

ĐBSCL khiến Trường ĐHCT có thế mạnh về 
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liên kết đào tạo hơn các đơn vị khác. Hoạt 

động liên kết đào tạo luôn tạo được sự đồng 

thuận và nhất trí cao giữa các đơn vị có liên 

quan trong và ngoài trường. Đối tác trong công 

tác đào tạo từ xa của Trường ĐHCT là các 

trường đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục 

thường xuyên các tỉnh, thành trong khu vực 

ĐBSCL. Sự liên kết trong đào tạo từ xa một 

mặt nhằm thực hiện tốt vai trò chính trị, góp 

phần đào tạo nhân lực cho các địa phương; mặt 

khác nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống 

của cán bộ và đây cũng nhằm tăng cường cơ 

sở vật chất cho các đơn vị.  

Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo từ xa hiện 

nay tại các đơn vị liên kết hầu hết là cán bộ 

đang làm công tác quản lý, giảng dạy tại các 

trường đại học, cao đẳng, giáo dục thường 

xuyên. Kinh nghiệm quản lý đào tạo từ xa 

phần lớn phụ thuộc vào thời gian làm công tác 

quản lý đào tạo từ xa. Thời gian tham gia công 

tác quản lý từ xa của đội ngũ cán bộ tại  

các đơn vị liên kết thể hiện trong Biểu đồ 2  

dưới đây: 

 
Biểu đồ 2: Thống kê thời gian tham gia công tác quản lý từ xa của đội ngũ cán bộ tại các đơn vị liên kết 

Khảo sát trên cho thấy có đến 56,8% cán bộ 

quản lý đào tạo từ xa ở các đơn vị liên kết có 

thời gian làm công tác này dưới 3 năm, 29,7% 

có thời gian làm công tác này trên 5 năm, số có 

trên 10 năm rất ít (13,5%). Ưu điểm của đội 

ngũ cán bộ làm công tác quản lý đào tạo từ xa 

là giàu nhiệt huyết, có trình độ, là cầu nối giữa 

học viên với nhà trường. Song đa số lại chưa 

có nhiều kinh nghiệm trong quản lý đào tạo từ 

xa từ khâu nắm vững công tác giáo vụ và các 

quy chế, quy định về tuyển sinh, quản lý, bảo 

lưu kết quả, học vượt, các thủ tục xác nhận, 

chuyển đơn vị học, chuyển lớp, thi lại… Do 

đó, khó tránh khỏi những sai sót trong công tác 

quản lý này như hướng dẫn chưa chính xác, 

chưa thỏa đáng… Những sai sót đó đã phần 

nào gây khó khăn, ảnh hưởng đến quyền lợi 

của học viên.  

Về đầu tư cơ sở vật chất tại các đơn vị liên 

kết chưa đồng đều, nhiều nơi còn thiếu trang 

thiết bị đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào 

tạo, khó áp dụng đổi mới phương pháp giảng 

dạy, tạo tâm lý không tốt đến người dạy cũng 

như người học.  

2.6 Khó khăn trong kiểm tra và giám sát 

quá trình đào tạo từ xa  

Thực trạng chung của cả hệ thống giáo dục 

hiện nay là công tác kiểm tra, giám sát quá 

trình đào tạo ở các cấp bậc, các hình thức đào 

tạo còn yếu, kém hiệu quả, chưa có công cụ, 

tiêu chuẩn cụ thể để đảm bảo quá trình tổ chức 

được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, khoa 

học. Có thể nói quy trình kiểm tra, giám sát 

công tác đào tạo chậm được đổi mới, chưa đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục-đào tạo. 

Đặc thù của loại hình đào tạo từ xa là 

không tổ chức thi tuyển và sàng lọc đối tượng 

học viên ngay từ đầu khóa mà chỉ đăng ký và 

xét tuyển. Do đó, trong quá trình đào tạo, công 

tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng. Có làm tốt công tác này thì chất lượng 

và hiệu quả đào tạo từ xa mới được bảo đảm. 

Và hệ quả tất yếu là trình độ tri thức và khả 

năng thích ứng công việc của người học được 

nâng cao. Theo đó, giá trị văn bằng cũng sẽ 

được nâng cao. Thực tế công tác kiểm tra, 

giám sát quá trình đào tạo nói chung và đào tạo 

từ xa nói riêng của trường trong thời gian qua 

vẫn còn nhiều bất cập, nhiệm vụ, chức năng 

giữa các đơn vị còn chồng chéo nhau, chưa có 
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tiêu chuẩn chung để thống nhất thực hiện. Vẫn 

còn tình trạng một số đơn vị liên kết xem nhẹ 

công tác quản lý, kiểm tra học viên, nhất là vào 

các kỳ thi.   

3 ĐỀ XUẤT 

Đào tạo từ xa, hệ đào tạo đã, đang và ngày 

càng có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ 

thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ trọng tâm 

của Trường ĐHCT trong giai đoạn mới là phát 

triển, mở rộng quy mô đào tạo đối với hình 

thức đào tạo từ xa nhằm tạo điều kiện cho các 

tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao 

động khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

con em đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội 

tiếp cận với giáo dục đại học. Để loại hình và 

chất lượng đào tạo từ xa được đảm bảo, xin 

nêu một số đề xuất đến các cấp như sau:  

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối và 

chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội 

hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, học tập 

suốt đời, khẩn trương ban hành các chính sách, 

chế độ cụ thể đối với đào tạo từ xa trên cơ sở 

nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò, vị trí của 

loại hình đối với sự phát triển của xã hội, xu 

thế thời đại nhằm có chính sách nhất quán, hỗ 

trợ cho loại hình này phát triển.  

Xây dựng qui chế riêng, đặc thù cho loại 

hình phù hợp với xu thế hiện đại, không nên áp 

dụng chương trình và cách thức đào tạo kém 

linh hoạt, nặng lý thuyết đối với loại hình này. 

Bên cạnh việc hướng dẫn cho loại hình phát 

triển đúng mục tiêu là đào tạo, đào tạo lại và 

cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội.  

Đơn giản hóa thủ tục mở lớp, cấp phôi bằng 

và chứng chỉ, giúp các trường chủ động mở 

ngành, khóa đào tạo, bồi dưỡng theo đúng  

các quy chế, quy định kịp thời đáp ứng nhu 

cầu xã hội. 

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp 

thời xử lý, hạn chế tình trạng một số trường tổ 

chức đào tạo, quản lý không đảm bảo, đồng 

thời tuyên dương các đơn vị làm tốt. Tổ chức 

cho tất cả các trường có tham gia đào tạo từ xa 

góp ý trao đổi kinh nghiệm, phương pháp quản 

lý, nâng cao chất lượng đào tạo từ xa để đáp 

ứng các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài 

của nền giáo dục.  

 Đối với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành 

phố trong khu vực  

Quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân 

lực, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ 

quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp với 

các cơ sở đào tạo ở địa phương, sớm thành lập 

trung tâm dự báo phát triển nguồn nhân lực 

nhằm tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các tỉnh, 

thành về các chính sách, nhu cầu giáo dục, đào 

tạo để làm cơ sở cho các trường định hướng, 

đáp ứng yêu cầu địa phương.  

Cần xác định đào tạo từ xa là kênh đào tạo 

nhân lực nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm 

nhất trong giai đoạn hiện nay, tham gia cùng 

địa phương trong công tác đào tạo và đào tạo 

lại nguồn nhân lực. Có chính sách sử dụng, đãi 

ngộ đúng với giá trị nguồn nhân lực đã được 

đào tạo, trọng dụng người tài. Trong tổ chức 

tuyển dụng nhân lực phải thật sự công bằng, 

công khai, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực 

của đối tượng, chứ không chỉ chú trọng loại 

hình, bằng cấp đào tạo. 

Khuyến khích và xác định công tác học tập, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến 

thức là nhiệm vụ, tiêu chuẩn không thể thiếu 

của đội ngũ cán bộ tại địa phương. Quá trình 

chuẩn hóa, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cần kết 

hợp, đặt hàng các trường để có thể hỗ trợ bằng 

nhiều hình thức trong đó có hình thức đào tạo 

từ xa.  

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 

viên Trƣờng ĐHCT 

Luôn tích cực tự đào tạo, bồi dưỡng, tham 

gia nghiên cứu, áp dụng đổi mới phương pháp 

giảng dạy, quản lý đối với đào tạo từ xa.  

Tranh thủ và tận dụng kinh phí từ các 

chương trình, đề án để đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ, tham quan học tập kinh nghiệm các 

trường, viện trong và ngoài nước có thế mạnh 

về đào tạo từ xa để học tập kinh nghiệm nhất 

là về phương pháp giảng dạy, quản lý, đánh 

giá, biên soạn tài liệu, giáo trình, dụng cụ phục 

vụ đào tạo từ xa.  

Luôn xác định ý nghĩa việc tham gia quản 

lý, giảng dạy các hệ không chính quy trong đó 
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có đào tạo từ xa là góp phần thực hiện nhiệm 

vụ chính trị, phát triển giáo dục, đào tạo trong 

tình hình mới, để mỗi cán bộ không ngừng học 

tập, trau dồi, tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế 

giới và khu vực về quản lý và đào tạo từ xa, 

góp phần đưa trường trở thành trường có thế 

mạnh và phát triển về đào tạo từ xa trong thời 

gian tới. 

Đối với Trung tâm Đào tạo từ xa của 

Trƣờng ĐHCT 

Trường cần quy định lại theo hướng tăng 

chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động 

của Trung tâm Đào tạo từ xa nhằm nhanh 

chóng phát triển, đáp ứng các nhu cầu đào tạo 

của trường, địa phương và người học. 

Tăng cường nghiên cứu thị trường, quảng 

bá thương hiệu, hướng nghiệp các ngành học, 

loại hình đào tạo nhằm mở rộng đến một số địa 

phương, bên cạnh xây dựng và thiết kế chương 

trình phù hợp với tình hình điều kiện các địa 

phương để giúp họ đào tạo và phát triển nhân 

lực tại chỗ.  

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác 

nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo vụ các 

khoa, các đơn vị liên kết theo định kỳ hoặc đột 

xuất khi có thay đổi về quy chế và quy định về 

quản lý đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các 

trường, viện, đơn vị có hình thức đào tạo từ xa 

để học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý.  

Đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng khoa 

học kỹ thuật vào đào tạo, tăng cường trang 

thiết bị theo hướng hiện đại, tích hợp nhiều 

chức năng.  

Đối với đơn vị liên kết đào tạo của 

Trƣờng ĐHCT 

Cần tăng cường mối quan hệ với các ngành, 

các cấp, các doanh nghiệp tại địa phương để 

nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu đào tạo tại địa 

phương. Dự báo và kịp thời phản ánh các nhu 

cầu cũng như sự thay đổi trong hướng phát 

triển về kinh tế - xã hội, lao động để các 

trường liên kết xây dựng ngành học, quy 

hoạch, chỉ tiêu.  

Tăng cường quảng bá, tổ chức tuyển sinh 

có hiệu quả bên cạnh việc quản lý tốt  

nguồn sinh viên tại đơn vị. Tận dụng sự hỗ trợ 

của trường để tăng cường cơ sở vật chất, đào 

tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, 

quản lý.  

Đào tạo từ xa với thế mạnh kết hợp giữa tài 

liệu hướng dẫn với công nghệ nghe nhìn và sự 

hỗ trợ của cán bộ giảng dạy là phương thức 

đào tạo phù hợp, xu thế mới được xã hội quan 

tâm hiện nay, giảm việc di chuyển, tiết kiệm 

tài chính, công sức, người học vừa tham gia 

lao động sản xuất tại gia đình, cơ quan và địa 

phương vừa có thể tham gia học tập nâng cao 

kiến thức, trình độ.   
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