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PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa công
tác giáo dục và đào tạo nói chung và đào tạo nghề nghề lái xe ô tô nói
riêng, vì thế thời gian qua đã dẫn đến sự ra đời nhiều cơ sở đào tạo nghề
lái xe. Việc gia tăng về số lượng cơ sở đào tạo lái xe dẫn đến sự cạnh
tranh ngày càng gây gắt, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải chú trọng về quản
lý chất lượng đào tạo để tạo ra đội ngũ lái xe có tay nghề cao, có đạo đức
nghề nghiệp và văn hóa giao thông đáp ứng yêu cầu của người học và xã
hội. Tuy nhiên, trong thực tế việc quản lý chất lượng đào tạo trong các cơ
sở đào tạo nghề lái xe vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập.
Điều này là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ
đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, theo thống kê trong năm
2015 cả nước đã xảy ra 22.823 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.727
người, bị thương 21.069 người [15]. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các cơ sở
đào tạo nghề lái xe ô tô cần tập trung vào công tác quản lý chất lượng
đào tạo nghề lái xe ô tô để tạo ra sản phẩm có chất lượng cho xã hội.
Khu vực Bình Trị Thiên gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và
Thừa Thiên Huế hiện có 7 cơ sở đào tạo lái xe hàng năm đã đào tạo số
lượng hơn 15.000 học viên lái xe ô tô các hạng. Đòi hỏi các cơ sở đào
tạo phải nghiên cứu, phân tích tổng hợp các tài liệu về chất lượng và
quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô một cách khoa học. Xuất
phát từ lý do đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý chất
lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu
vực Bình Trị Thiên” làm Luận án tiến sĩ của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
Trên cơ sở luận cứ khoa học và đánh giá thực trạng, Luận án nhằm đề
xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào
tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên.
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2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý chất
lượng đào tạo nghề lái xe ô tô.
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái
xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý
chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu
vực Bình Trị Thiên.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất
lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực
Bình Trị Thiên đến năm 2025.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận án tập trung nghiên cứu chất lượng, công tác quản lý chất
lượng, các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý chất lượng
đào tạo nghề lái xe ô tô.
Đối tượng điều tra gồm: Thứ nhất là học viên học lái xe trong các
cơ sở đào tạo; thứ hai là CBQL và giáo viên và thứ ba là chủ thể quản
lý các doanh nghiệp.
3.2. Về phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về nội dung:
- Luận án nghiên cứu về thực trạng công tác quản lý chất lượng đào
tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị
Thiên trên cơ sở quản lý chất lượng đầu vào, quản lý quá trình và quản
lý chất lượng đầu ra thông qua mô hình nghiên cứu dựa trên các tiêu chí
kiểm định và đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo nghề.
Dựa trên số liệu khảo sát học viên học lái xe để phân tích các nhân
tố ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái
xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên.
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Phạm vi thời gian:
- Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ các Sở Giao thông vận tải,
các cơ sở đào tạo nghề lái xe trong giai đoạn 2013 đến 2017.
- Nguồn số liệu sơ cấp được tiến hành điều tra phỏng vấn học viên
đang học lái xe ở giai đoạn sắp thi tốt nghiệp (các khóa tốt nghiệp ở thời
điểm quý I, quý II năm 2017) tại các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị
Thiên, gồm các đối tượng sau:
+ Học viên học lái xe các hạng B, C, D, E, F. Trong đó, chiếm tỷ
trọng chủ yếu là hạng B và hạng C với 89,75%.
+ CBQL và giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề lái xe ở khu vực
Bình Trị Thiên.
+ Chủ thể đại diện các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội vận tải ô tô
của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có sử dụng lực
lượng đã qua đào nghề lái xe ô tô.
Phạm vi không gian:
- Trên địa bàn 3 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.
4. Đóng góp mới của luận án
- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng và quản lý chất lượng
đào tạo nghề lái xe ô tô.
- Thông qua số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp khảo sát từ 3 đối tượng
là học viên học lái xe ô tô; CBQL và giáo viên; và doanh nghiệp sử dụng
đội ngũ lái xe:
+ Luận án đã sử dụng các phương pháp hợp lý để mổ xẻ, phân tích
nhằm đánh giá về thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô
trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên .
+ Luận án đã xác định được 9 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công
tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo
nghề ở khu vực Bình Trị thiên, trong đó nhân tố về công tác tổ chức và
quản lý đào tạo là yếu tố quan trọng nhất tạo nên chất lượng đào tạo
nghề lái xe ô tô.
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+ Luận án đã nêu lên những kết quả đạt được, những tồn tại hạn
chế và chỉ ra những nguyên nhân của sự hạn chế và tồn tại đó.
+ Kết quả đó đã cơ bản đánh giá được thực trạng công tác quản lý
chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu
vực Bình Trị Thiên
- Luận án đã đưa ra định hướng và các nhóm giải pháp nhằm hoàn
thiện quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo
nghề ở khu vực Bình Trị Thiên.
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PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRONG VÀ
NGOÀI NƯỚC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
NGHỀ LÁI XE Ô TÔ
Phần tổng quan là sự tổng hợp, phân tích, đánh giá các nghiên cứu
như sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học, kỷ yếu của Hội thảo
khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ,…liên quan đến
chất lượng và QLCL đào tạo nói chung và lĩnh vực đào tạo nghề lái xe
ô tô nói riêng đã được nghiên cứu và công bố trong nước cũng như ở
nước ngoài. Qua phần tổng quan tài liệu nghiên cứu về QLCL đào tạo
nói chung và QLCL đào tạo nghề lái xe ô tô ở trong và ngoài nước, theo
nhìn nhận của tác giả thì chủ đề này đang còn nhiều “khoảng trống” để
nghiên cứu ở Việt Nam cũng như tại địa bàn nghiên cứu ở khu vực Bình
Trị Thiên. Kết quả nghiên cứu của phần tổng quan này là một tiền đề
quan trọng để tác giả đã nhận diện các cơ hội nghiên cứu trong luận án
của mình, như về cơ sở lý luận, phương pháp, nội dung nghiên cứu nhằm
làm cơ sở cho các phần nghiên cứu tiếp theo.
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PhẦN 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO
1.1. Những vấn đề về chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo
1.1.1. Chất lượng và chất lượng đào tạo
Chất lượng là một khái niệm đa chiều và được nhìn nhận với nhiều
góc độ khác nhau, hiện nay đang tồn tại nhiều khái niệm về chất lượng
khác nhau.
Theo quan niệm chất lượng hướng theo thị trường, có một số định
nghĩa của Tổ chức kiểm tra chất lượng châu Âu, W.E Deming, J.M
Juran, Bill Conway, Philip B. Crosby, A. Feigenbaum...
Theo quan niệm của các nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ thì chất
lượng là sự hoàn hảo và phù hợp của một sản phẩm/ dịch vụ với một tập
hợp các yêu cầu tiêu chuẩn, qui cách đã được xác định trước.
Từ đó, căn cứ vào một đối tượng nghiên cứu cụ thể, là chất lượng
trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, mà đặc biệt là về lĩnh vực đào
tạo nghề lái xe ô tô với mục đích xây dựng và hoàn thiện một hệ thống
QLCL đào tạo nghề lái xe hoàn thiện. Như vậy, “Chất lượng là đáp
ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ bảo đảm thỏa mãn mong đợi
của khách hàng với cách thức quản lý đúng đắn và mang lại hiệu quả
cho xã hội”.
1.1.2. Quản lý chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo
QLCL là một phương thức quản lý, khác với quản lý truyền thống
là quản lý bằng chức năng (kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo kiểm tra). QLCL
thực chất là xây dựng và vận hành hệ thống quản lý trên cơ sở các tiêu
chuẩn. Hệ thống này bao gồm các phương pháp hoặc quy trình tác động
tới tất cả các khâu của quá trình đào tạo với mục đích là tạo ra chất lượng
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sản phẩm của các quá trình đó. Đồng thời, QLCL là trách nhiệm của
mọi thành viên trong tổ chức, song trước hết phải được cấp lãnh đạo cao
nhất nhận thức đầy đủ và triển khai đồng bộ.
Nội dung cơ bản của QLCL được hiểu là quản lý các yếu tố ảnh
hưởng đến chất lượng nhưng có hướng đến các mục tiêu cụ thể.
1.1.3. Các cấp độ trong quản lý chất lượng
Ba cấp độ quản lý chất lượng được nhiều người biết đến là: Kiểm soát
chất lượng (Quality Control), Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) và
Quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management) [11].
1.1.4. Một số mô hình quản lý chất lượng
+ Mô hình các yếu tố tổ chức (Organizational Elements Model)
+ Mô hình Tổ chức Quản lý Chất lượng Châu Âu
+ Mô hình tổng thể quá trình đào tạo
+ Mô hình ISO 9001: 2000
+ Mô hình CIPO
1.2. Lý luận cơ bản về đào tạo nghề lái xe ô tô
+ Khái niệm đào tạo lái xe ô tô
+ Khái niệm cơ sở đào tạo lái xe
+ Giấy phép lái xe và phân loại giấy phép lái xe ô tô: Hạng B1 số
tự động; Hạng B1; Hạng B2; Hạng C; Hạng D; Hạng E; Hạng F.
+ Các cơ sở pháp lý trong đào tạo lái xe ô tô
1.3. Nội dung quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô
Theo Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm
định và đánh giá chất lượng các cơ sở dạy nghề có 9 tiêu chí sau [6]:
Mục tiêu và nhiệm vụ; Tổ chức và quản lý: Hoạt động dạy và
học; Giáo viên và cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình; Thư viện;
Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; Quản lý tài chính; Các dịch
vụ cho người học nghề.
Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào
tạo lái xe gồm: Phòng học, trang thiết bị giảng dạy; Tiêu chuẩn giáo
viên; Xe tập lái; Sân tập lái; Đường tập lái.
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Quản lý chương trình đào tạo lái xe ô tô: Mục tiêu đào tạo lái xe ô
tô; Yêu cầu đào tạo lái xe ô tô; Chương trình đào tạo; Giáo trình giảng
dạy lái xe
Quản lý chất lượng và quy trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô
1.4. Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo nghề lái xe ô tô một số nước
trên thế giới
Đánh giá kinh nghiệm thực tiễn về đào tạo và cấp GPLX một số
nước trên thế giới như tại Thái Lan, Ấn Độ, Singapore, Mỹ, Anh,
Colombia, Pháp, Úc, Phần Lan, Hungary, Đức.
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CHƯƠNG 2
ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ
Ở ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU BÌNH TRỊ THIÊN VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm cơ sở đào tạo nghề lái xe ô tô ở khu vực Bình Trị Thiên
2.1.1. Tổng quan về cơ sở đào tạo nghề lái xe ô tô ở Việt Nam
Bảng 2.1. Số lượng cơ sở đào tạo đào tạo và trung tâm sát hạch lái
xe ô tô năm 2015 và quy hoạch đến năm 2020
CSĐTLX ô tô
TTSHLX ô tô
Quy hoạch
Quy hoạch
Stt
Vùng
Số
Số
bổ sung
bổ sung
lượng
lượng
năm 2020
năm 2020
Vùng Đồng bằng
1
97
7
35
3
sông Hồng
Vùng Trung du và
2
45
4
13
7
miền núi phía Bắc
Vùng Bắc Trung bộ
3 và duyên hải miền
56
9
18
6
Trung
4 Vùng Tây Nguyên
24
3
7
2
5 Vùng nam Bộ
86
8
19
3
Vùng Đồng bằng
6
31
6
9
8
sông Cửu Long
Cả nước
339
37
101
29
(Nguồn: Bộ Giao thông vận tải)
2.1.2. Đặc điểm và mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề lái xe ô tô ở khu
vực Bình Trị Thiên
Khu vực Bình Trị Thiên gồm 3tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa
Thiên Huế hiện có 7 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, trong đó:
+ Phân theo cấp quản lý: 7 cơ sở lái xe đều thuộc địa phương quản lý.
+ Phân theo loại hình sở hữu: 5 cơ sở công lập và 2 cơ sở ngoài
công lập.
+ Phân theo trình độ đào tạo: Có 2 trường cao đẳng có đào tạo lái
xe ô tô từ hạng B đến hạng F, 1 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp và
2 trung tâm có đào tạo lái xe ô tô hạng B, hạng C.
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2.2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau:

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
2.2.2. Phương pháp tiếp cận
2.2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin
+ Thông tin thứ cấp
+ Thông tin sơ cấp
Nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp khảo sát 3
đối tượng, với cở mẫu được xác định như sau:
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Bảng 2.8. Thống kê số lượng phiếu điều tra các đối tượng
Số phiếu khảo sát
Đối tượng
Thừa
Quảng Quảng
Tổng
Thiên Huế
Trị
Bình
Đối tượng học viên học lái xe
280
37
83
400
Đối tượng CBQL và giáo viên
200
34
56
290
dạy lái xe
Doanh nghiệp sử dụng đội ngũ
24
20
20
64
lái xe
(Nguồn: Tổng hợp điều tra)
2.2.3.2. Phương pháp chuyên gia
2.2.3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
+ Phương pháp tổng hợp, phân tích
+ Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory
Factor Analysis):
+ Đánh giá độ tin cậy thang đo
+ Phân tích mô hình hồi quy đa biến
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CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ
LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở KHU
VỰC BÌNH TRỊ THIÊN
3.1. Đánh giá tình hình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng
đào tạo trong các cở sở đào tạo nghề lái xe ô tô ở khu vực Bình Trị
Thiên
3.1.1. Quy mô đào tạo lái xe ô tô ở khu vực Bình Trị Thiên
Bảng 3.1. Qui mô học viên lái xe được đào tạo trong giai đoạn
2013-2017, ở khu vực Bình Trị Thiên

Đơn vị tính: Người
Năm/ Tỉnh

2013
SL

2014
%

SL

2015
%

SL

2016
%

SL

2017
%

SL

%

Thừa Thiên Huế 8.415 62,64 9.557 64,25 9.350 65,74 11.251 69,79 12.456 70,98
Quảng Trị
1.378 10,26 1.463 9,84 1.445 10,16 1.514 9,39 1.624 9,25
Quảng Bình
3.640 27,1 3.854 25,91 3.427 24,1 3.357 20,82 3.469 19,77
Tổng

13.433 100 14.874 100 14.222 100 16.122 100 17.549 100

(Nguồn: Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình)

3.1.2. Đánh giá tình hình đảm bảo về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo
viên dạy lái xe trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên
3.2. Ý kiến đánh giá của các đối tượng điều tra về quản lý chất lượng
đào tạo nghề lái xe tại các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên
3.2.1. Đặc điểm mẫu điều tra
Đối tượng học viên học lái xe ô tô

Biểu đồ 3.1. Tỷ trọng mẫu khảo sát học viên các cơ sở đào tạo lái xe
Nguồn: Số liệu khảo sát 2017
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Biểu đồ 3.2. Số phiếu khảo sát học viên các hạng xe
Nguồn: Số liệu khảo sát 2017
Đối tượng doanh nghiệp có sử dụng đội ngũ lái xe

Biểu đồ 3.3. Hình thức pháp lý doanh nghiêp sử dụng đội ngũ lái xe
Nguồn: Số liệu khảo sát 2017
3.2.2. Ý kiến đánh giá về công tác quản lý chất lượng đào tạo về các yếu
tố đầu vào trong các cơ sở đào tạo lái xe ở khu vực Bình Trị Thiên
3.2.2.1. Về mục tiêu đào tạo lái xe
-Mục tiêu đào tạo lái xe còn mang tính chung chung, tính hình thức,
chưa bám sát với yêu cầu thực tế, đặc biệt trước tình hình giao thông
ngày càng phức tạp, lưu lượng tham gia giao thông ngày càng nhiều, ý
thức của người tham gia giao thông còn hạn chế.
-Trong công tác quản lý và xây dựng mục tiêu đào tạo lái xe còn
thiếu sự tham gia của các chuyên gia có kinh nghiệm và chưa tận dụng
đầy đủ được đội ngũ CBQL trực tiếp đào tạo lái xe trong việc cụ thể hóa
mục tiêu đào tạo.
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-Công tác quản lý mục tiêu đào tạo lái xe còn buông lỏng, chưa
thường xuyên cập nhật, chưa chú trong đến quá trình hình thành kỹ năng
cho học viên.
-Công tác quản lý mục tiêu đào tạo lái xe của các cơ sở đào tạo
chưa rõ nét, mang tính đối phó, chưa cụ thể hóa mục tiêu chất lượng
từng khóa học, môn học và từng hạng xe đào tạo.
3.2.2.2. Quản lý chương trình đào tạo lái xe
+ Các cơ sở đào tạo lái xe đã thực hiện theo Thông tư số 58/2015/TTBGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định
về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, nhưng chỉ mang
tính hình thức, thể hiện trên sổ sách mang tính đối phó.
+ Thời gian học giữa lý thuyết và thực hành chưa thật sự cân đối.
+ Tổ chức kế hoạch học tập không theo trình tự các môn học, lý
thuyết học trước thực hành học sau.
+ Tổ chức kế hoạch học các môn lý thuyết mang tính đối phó, hình thức.
+ Số km thực hành lái xe/ học viên, số giờ thực học, số ngày thực
học, số học viên/1 xe tập lái không đảm bảo theo quy đinh.
+ Sự tham gia, huy động các nhà khoa học, cán bộ chuyên gia để
xây dựng chương trình còn chưa nhiều.
3.2.2.3. Quản lý tuyển sinh học viên học lái xe
+ Trình trạng giao cho các cá nhận tự tuyển sinh, quảng cáo, tư vấn
đào tạo sai quy định hiện hành.
+ Mượn địa điểm, liên kết với các cơ sở đào tào tạo, các trung tâm
khác trên địa bàn để tổ chức học các môn lý thuyết và các khoa mục
thực hành sau đó đến thời gian thi tốt nghiệp, sát hạch mới đưa về cơ sở
đào tạo được cấp phép đào tạo lái xe ô tô, tổ chức đào tạo và tuyển sinh
ngoài địa phương ghi trong giấy phép đào tạo lái xe.
+ Quy mô tuyển sinh có lúc vượt lưu lượng cục bộ từng hạng xe tại
cơ sở đào tạo lái xe, có thời điểm tuyển sinh không đảm bảo chỉ tiêu.
+ Chưa xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh đào tạo lái xe cơ
giới đường bộ.
+ Việc quản lý hồ sơ học viên chưa chặt chẽ (lỗi này bắt gặp ở cơ
sở đào tạo lái xe...), việc tiếp nhận hồ sơ đầu vào còn nhiều bất cập như
giấy chứng nhận sức khỏe có biểu hiện người học không tự đi khám,
đơn xin học không điền đầy đủ thông tin.
3.2.2.4. Về đội quản lý đội ngũ giáo viên dạy lái xe
Đa số giáo viên đều còn trẻ, năng nổ, nhiệt tình trong giảng dạy và
công tác, đa phần giáo viên các ngành nghề khác đều được bồi dưỡng đào
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tạo lại để đạt chuẩn và vượt chuẩn về quy định giáo viên dạy lái xe ô tô.
Ngoài quy định tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề của Bộ LĐTB&XH, căn cứ
vào Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT và căn cứ Nghị định
65/2016/NĐ-CP có quy định về điều kiện giáo viên dạy lái xe ô tô.
3.2.2.5. Về năng lực đội ngũ giáo viên dạy lái xe
Năng lực đội ngũ giáo viên dạy lái xe có tác động lớn đến QLCL.
Giáo viên có năng lực và trình độ tay nghề tốt sẽ đáp ứng được mục tiêu
chất lượng đã hoạch định, giúp cơ sở đào tạo nghề lái xe ô tô đạt được
mục tiêu chất lượng, còn nếu không sẽ ảnh hưởng đến QLCL của cơ sở
đào tạo
Những hạn chế về quản lý đội ngũ giáo viên và năng lực đội ngũ
giáo viên dạy lái xe:
+ Đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên thực hành mặc dù được các
cơ sở tuyển chọn theo tiêu chuẩn quy định, nhưng thực tế mới ở mức
“sàn”, còn hạn chế về nghiệp vụ sư phạm, cập nhật kiến thức mới.
+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên chưa
đồng đều. Các giáo viên dạy lái xe có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học
nhưng đa phần hình thức đào tạo là tại chức, hệ vừa học vừa làm, hệ từ
xa nên cũng còn một số hạn chế.
+ Sự không đồng nhất về phương pháp giảng dạy, cánh thức hướng
dẫn thực hành dẫn đến khó khăn cho học viên khi có sự thay đổi, bố trí
giáo viên dạy thay hoặc dạy thế.
+ Số lượng giáo viên trên sổ sách, báo cáo có sự khác biệt với giáo
viên thực tế giảng dạy mà cụ thể gọi là giáo viên ảo. Tức là giáo viên
thực tế không giảng dạy số lượng này chiếm khoản 20%, điều này làm
cho giáo viên thực hành phải tăng cường độ lao động để đảm bảo lưu
lượng đào tạo dẫn đến chất lượng giảng dạy không cao, giảng dạy nhiều
ca, nhiều ngày, vượt số công quy định.
3.2.2.6. Về cơ sở vật chất phương tiện thiết bị
+ Chất lượng xe tập lái, xe sát hạch chưa đồng đều, do đó có tính
thừa thiếu cục bộ về phương tiện, dẫn đến hiệu suất sử dụng chưa cao.
+ Một số cơ sở đào tạo không có trung tâm sát hạch phải thuê các
cơ sở đào tạo khác, hoặc sử dụng sân sát hạch lái xe đồng thời làm sân
tập lái xe
+Đường chuyên dụng dùng để tập lái chưa đáp ứng yêu cầu học
tập của học viên học lái xe.
+ Chưa chú trọng kế hoạch xây dựng và phát triển cơ sở vật chất
thiết bị của cơ sở đào tạo.
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3.2.1.7. Về quản lý tài chính
Căn cứ Thông tư liên tích số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày
27/5/2011 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải về việc hướng
dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, xây dựng
định mức học phí học lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo lái xe
đã tiến hành xây dựng dự toán học phí, đăng ký với các cơ quan quản lý
Nhà nước, niêm yết công khai và thỏa thuận với người học thông qua
hợp đồng đào tạo.
Hạn chế trong công tác quản lý tài chính:
+ Một số cơ sở đào tạo việc quản lý thu chi trong lĩnh vực đào tạo
lái xe chưa rõ ràng, chưa hợp lý.
+ Tình trạng một số cơ sở đào tạo giảm học phí ở mức thấp dẫn
đến cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến cắt xén chương trình đào tạo.
Sau đó một số cơ sở đào tạo quản lý chưa chặt chẽ để giáo viên thu thêm
tiền của học viên không đúng quy định.
3.2.3. Ý kiến đánh giá công tác quản lý chất lượng về: Quá trình tổ
chức đào tạo trong các cơ sở đào tạo lái xe ở Khu vực Bình Trị Thiên
3.2.3.1. Về tổ chức và quản lý đào tạo
Theo quy định hiện hành, việc quản lý đào tạo lái xe hiện nay do
hai ngành là Lao động - Thương binh xã hội quản lý theo các quy định
của Luật Giáo dục nghề nghiệp và ngành Giao thông đường bộ quản lý
theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát của các đơn vị quản lý còn lỏng
lẻo, thiếu thường xuyên, đặc biệt là có tiêu cực trong sát hạch lái xe dẫn
đến chất lượng đào tạo lái xe tại các cơ sở đào tạo vẫn còn nhiều vấn đề
bất cập.
Một số cơ sở chưa lập đường dây nóng phục vụ phản ánh của học
viên và lãnh đạo một số cơ sở chưa quan tâm đến công tác quản lý chất
lượng, còn theo lợi nhuận dẫn đến việc thực hiện nội dung chương trình
đào tạo chưa nghiêm, đào tạo để đối phó thi cử không chú trọng kỹ năng
lái xe cho học viên.
3.2.3.2. Quản lý hoạt động dạy và học lái xe
-Quản lý hoạt động dạy:
- Đánh giá hoạt động học
Trên thực tế, số lượng học viên học lái xe ô tô của các cơ sở đào
tạo trong một khóa thường vượt so với số qui định. Số lượng học viên
trên một đầu xe quá lớn, thời gian học thì quá ít so với quy định, do đó
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khó đáp ứng như nhau về chất lượng tay nghề giữa các học viên. Vì vậy,
rất nhiều học viên sau khi ra trường cần phải bổ túc tay lái trước khi
hành nghề. Vì vậy đã ảnh hưởng không tốt đến tay nghề của học viên
cũng như chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo.
3.2.3.3. Quản lý công tác kiểm tra và đánh giá

Biểu đồ 3.5. Đánh giá của học viên về kiểm tra và đánh giá
Nguồn: Số liệu khảo sát 2017
3.2.3.4. Quản lý dịch vụ phục vụ người học
Để đáp ứng ngày càng cao về nhu cầu học lái xe ô tô của xã hội,
tạo việc làm cho cán bộ giáo viên đồng thời tăng thu nhập cho người lao
động, các cơ sở đào tạo đã triển khai nhiều dịch vụ cho người học nghề lái
xe ô tô như rửa xe ô tô cho học viên; dịch vụ giữ xe; dịch vụ cho thuê
phương tiện tập lái có giáo viên dạy lái kèm cặp, dịch vụ cho thuê phương
tiện để tập lái có tín hiệu tại các Trung tâm sát hạch lái xe, các dịch vụ này
đã được học viên đồng tình và hưởng ứng.
3.2.4. Kết quả đánh giá công tác quản lý chất lượng về: Kết quả đầu
(quản lý chất lượng đầu ra) ra trong các cơ sở đào tạo lái xe ở Khu
vực Bình Trị Thiên
Trong đào tạo lái xe ô tô, tự ý thức học luật GTĐB và thuần thục
thực hành lái xe ô tô đóng vai trò quan trọng, hiện tại công tác quản
lý chất lượng đầu ra của học viên thực chất tay nghề chưa cao, kiến
thức lý thuyết còn hạn chế, tuy chương trình đào tạo quy định mục
tiêu rất cụ thể về kiến thức, kỹ năng và thái độ, một trong những
nguyên nhân là các cơ sở đào tạo chưa quan tâm đến chất lượng tay
nghề thực tế khi có GPLX mà chỉ chú trọng đối phó với thi tốt nghiệp
và sát hạch cấp GPLX.
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Biểu đồ 3.6. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng
các yếu tố đầu ra
Nguồn: Số liệu khảo sát 2017
Từ đó cho thấy dưới sự đánh giá của doanh nghiệp sử dụng lực
lượng đội ngũ lái xe sau đào tạo về chất lượng vẫn chưa cao, chưa thật
sự đáp ứng được mong đợi của doanh nghiệp và của xã hội, cụ thể đánh
giá doanh nghiệp đánh giá chung về chất lượng tay nghề của học viên
sau khi tham gia lao động thể hiện như sau:

Biểu đồ 3.7. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng học viên
Nguồn: Số liệu khảo sát 2017
3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất
lượng đào tạo nghề lái xe ô tô ở khu vực Bình Trị Thiên
3.3.1. Đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha
3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) được trình bày ở bảng 3.22
cho thấy, mặc dù 2 biến quan sát QLTCDT2 (phân cấp quản lý, chức năng
rõ ràng cho các phòng ban, giáo viên) và QLTCDT4 (hệ thống sổ sách theo
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dõi quá trình học tập của học viên đầy đủ) đều cùng tải trên cả 2 nhân tố 1 và
2, song chênh lệch giữa hệ số tải nhân tố của mỗi biến trên hai nhân tố đều
lớn hơn 0,3. Do vậy, 2 biến quan sát này được giữ lại ở nhân tố số 1 do có hệ
số tải nhân tố cao hơn. Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho phép rút ra
được 9 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo tại
các cơ sở đào tạo tại khu vực Bình Trị Thiên.
3.3.3. Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý
chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo tại khu vực
Bình Trị Thiên
Do mẫu điều tra được thu thập từ các cơ sở đào tạo lái xe ở 3 tỉnh
khác nhau là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, nên các kết quả
ước lượng có thể bị thiên lệch do có sự khác biệt trong đặc trưng cơ sở
đào tạo lái xe, đặc trưng địa bàn đào tạo. Chúng tôi thực hiện phân tích
Independent-sample T – test (kiểm định giả thuyết trung bình của hai tổng
thể) để kiểm định có hay không tồn tại sự đồng nhất về kết quả quản lý
chất lượng đào tạo lái xe ô tô giữa các cơ sở đào tạo nghề của Thừa Thiên
Huế với các cơ sở khác (Quảng Trị và Quảng Bình) với giả thuyết H0 :
Không có sự khác biệt về kết quả quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô
giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh còn lại. Kết quả kiểm định Levene và
T-Test1 tại phụ lục 3 cho thấy, có thể khẳng định có sự khác biệt về kết
quả quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô giữa Thừa Thiên Huế và các
tỉnh còn lại (sig Levene's Test = 0.125> 0.05; T-Test ở hàng Equal
variances assumed = 0,039<0005).
Để loại bỏ sự khác biệt này trong mô hình các nhân tố ảnh hưởng
đến đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô trong các cơ sở
đào tạo tại khu vực Bình Trị Thiên tại phương trình (I), theo hướng dẫn
của Gujarati (2004) và Kennedy (2008), chúng tôi thêm vào phương
trình (I) biến giả - Dummy (Hue) nhằm loại bỏ sự khác biệt về chất
lượng quản lý đào tạo lái xe ô tô giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh còn
lại. Kết quả cho thấy, sau khi thêm biến giả Hue vào phương trình (I) để
loại bỏ sự khác biệt về chất lượng quản lý đào tạo lái xe ô tô giữa Thừa
Thiên Huế và các tỉnh còn lại, hệ số R2 điều chỉnh tăng lên 0.596, cao
Nếu sig Levene's Test lớn hơn hoặc bằng 0.05 thì phương sai giữa 2 tổng thế là không khác nhau,
chúng ta sẽ sử dụng giá trị sig T-Test ở hàng Equal variances assumed. Nếu giá trị sig T-Test <=
0.05 chúng ta kết luận: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả quản lý chất lượng đào tạo
lái xe ô tô của những đáp viên của 2 nhóm tổng thể.
1
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hơn so với mô hình (1) và (2), điều này hàm ý rằng độ tương thích của
mô hình tăng lên đáng kể khi loại bỏ sự khác biệt về chất lượng quản lý
đào tạo lái xe ô tô giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh còn lại.
Như vậy, hàm hồi quy tuyến tính phản ánh các nhân tố ảnh hưởng
đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô trong các cơ sở đào
tạo ở khu vực Bình Trị Thiên được viết lại như sau:
Y = 0,329*Công tác tổ chức và quản lý đào tạo + 0,222*Năng lực
đội ngũ giáo viên + 0,119*Quản lý tuyển sinh – 0,064*Quản lý dịch vụ
phục vụ người học + 0,093*Mục tiêu đào tạo + 0,230* Cơ sở vật chất
phương tiện thiết bị + 0,092*Quản lý đội ngũ giáo viên + 0,105*Quản
lý tài chính + 0,096*Chương trình đào tạo + 0,214* Hue
Kết quả ước lượng chỉ ra rằng, như kỳ vọng, các nhân tố X1, X2, X3,
X4, X6, X7, X8 và X9 có tương quan thuận chiều với kết quả quản lý chất
lượng đào tạo lái xe ô tô. Tuy nhiên, không như mong đợi, hệ số nhân tố
X5 về quản lý dịch vụ phục vụ người học lại mang dấu âm (β = - 0,064) ở
mức ý nghĩa 5%. Điều này có nghĩa rằng, khi hoạt động quản lý dịch vụ
người học tăng thêm 1 đơn vị thì sẽ khiến kết quả công tác quản lý chất
lượng đào tạo lái xe ô tô giảm đi 0,064 đơn vị.
Nguyên nhân chủ yếu là do thông qua dịch vụ khắc phục lỗi kỹ
thuật trong thi tốt nghiệp cũng như sát hạch để hợp thức hóa những
trường hợp học viên thi trượt được tiếp tục cho thi lại ngay trong ngày
hoặc trong cùng kỳ thi với nguyên nhân trượt là do lỗi kỹ thuật. Dịch vụ
này có thể tạo tâm lý ỷ lại cho học viên không đầu tư thỏa đáng cho học
tập do có tâm lý nếu thi trượt vẫn có thể sử dụng dịch vụ này.
3.4. Đánh giá chung về quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô
trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên
3.4.1. Kết quả đạt được
3.4.2. Tồn tại hạn chế
3.4.3. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế
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CHƯƠNG 4
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE
Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở KHU VỰC
BÌNH TRỊ THIÊN
4.1. Định hướng phát triển các cơ sở đào tạo lái xe ô tô đến năm
2022 và đtầm nhìn đến 2030
4.2. Đánh giá những cơ hội và thách thức của các cơ sở đào tạo nghề
lái xe trong khu vực trong thời gian đến
4.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chất lượng đào tạo nghề lái
xe tại khu vực Bình Trị Thiên
4.3.1. Nhóm giải pháp: Về các yếu tố đầu vào
+ Hoàn thiện công tác quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào
tạo lái xe
+ Hoàn thiện công tác quản lý tuyển sinh học viên lái xe
+ Hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ CBQL và giáo viên dạy lái xe
+ Hoàn thiện công tác quản lý cơ sở vật chất phương tiện thiết bị,
nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện thiết bị dạy học.
+ Hoàn thiện quản lý tài chính
4.3.2. Nhóm giải pháp về: Công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo
+ Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý đào tạo
+ Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động dạy và học lái xe
+ Hoàn thiện công tác quản lý công tác kiểm tra và đánh giá
+ Quản lý dịch vụ người học
4.3.3. Nhóm giải pháp về: Công tác quản lý chất lượng đầu ra
- Tăng thời gian thực hành trên đường cho học viên
- Nâng cao ý thức học tập và tự học các môn lý thuyết để tham gia
giao thông
-Tổ chức việc học một cách nghiêm túc, chú trọng vào chất lượng
chứ không phải số lượng
- Nâng cao mức độ hài lòng của học viên khi tham gia học tập tại
các cơ sở đào tạo
- Có cam kết về chất lượng đào tạo lái xe đối với xã hội của cơ sở
đào tạo.
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PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua nghiên cứu “Hoàn thiên công tác quản lý chất lượng đào tạo
nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên”,
NCS đã rút ra một số kết luận sau:
Thứ nhất, luận án đã trình bày một cách có hệ thống lý thuyết về
chất lượng, quản lý chất lượng đào tạo nói chung và đào tạo lái xe ô tô
nói riêng. Luận án đã phân tích, luận giải các nghiên cứu trong và ngoài
nước về quản lý chất lượng đào tạo, trong đó chú trọng lĩnh vực đào tạo
nghề lái xe ô tô.
Thứ hai, luận án đã đánh giá được thực trạng công tác quản lý chất
lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình
Trị Thiên trên cơ sở quản lý chất lượng đầu vào, quản lý quá trình và
quản lý chất lượng đầu ra thông qua các nhân tố Công tác quản lý mục
tiêu đào tạo lái xe; công tác quản lý chương trình đào tạo lái xe; công
tác quản lý tuyển sinh; công tác quản lý đội ngũ giáo viên; Năng lực đội
ngũ giáo viên; cơ sở vật chất phương tiện, thiết bị; quản lý tài chính;
công tác tổ chức và quản lý đào tạo lái xe; quản lý hoạt động dạy và học
lái xe; quản lý công tác kiểm tra và đánh giá; quản lý dịch vụ phục vụ
người học. Các tiêu chí mà Cục đường Bộ Việt Nam và các ban ngành
đề ra đều được các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện đầy đủ, kết quả
đào tạo lái xe ô tô các hạng theo báo cáo đạt kết quả rất cao hơn 94,53%.
Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát chất lượng tay nghề của học viên sau
khi ra trường tham gia thị trường lao động được doanh nghiệp đánh giá
ở mức bình thường chiếm 52% và không tốt ở mức 12%, điều này cho
thấy cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng nghề cho học viên để đáp
ứng được yêu cầu của doanh nghiệp cũng như của xã hội. Cũng qua
khảo sát có đến 67,2% số học viên được điều tra cho rằng cần phải bổ
túc lại tay lái hoặc cần phải luyện tập thêm trước khi hành nghề.
Thứ ba, trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá luận án đã xác định
được các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý chất lượng
đào tạo lái xe thông qua phương trình hồi quy: Y = -3,249 + 0,329*Công
tác tổ chức và quản lý đào tạo + 0,222*Năng lực đội ngũ giáo viên +
0,119*Quản lý tuyển sinh – 0,064*Quản lý dịch vụ phục vụ người học
+ 0,093*Mục tiêu đào tạo + 0,230* Cơ sở vật chất phương tiện thiết bị
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+ 0,092*Quản lý đội ngũ giáo viên + 0,105*Quản lý tài chính +
0,096*Chương trình đào tạo + 0,214* Hue.
Thứ tư, với cơ chế cạnh tranh về đào tạo lái xe ô tô như hiện nay
để đảm bảo số lượng học viên vào học, một mặt các cơ sở đào tạo vừa
tăng cường năng lực giảng dạy, đầu tư thêm cơ sở vật chất phương tiện,
thiết bị dạy học, mặt khác, các cơ sở đào tạo lái xe đã cắt giảm, điều
chỉnh chương trình môn học và thời gian được rút ngắn hơn so với quy
định, do đó chưa đảm bảo về mặt thời gian cũng như thời lượng luyện
tập cho học viên. Đây là vấn đề tồn tại trong công tác quản lý chất lượng
đào tạo lái xe ô tô mà xã hội đang quan tâm.
Từ đó, NCS đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
quản lý chất lượng đào tạo trong thời gian tới.
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần thường xuyên thanh
tra, kiểm tra và giám sát công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái
xe, trên cơ cở đưa ra phương án điều chỉnh chương trình đào tạo phù.
2.2. Đối với Sở Giao thông vận tải ở khu vực
Sở Giao thông vận tải các tỉnh ở khu vực Bình Trị Thiên chỉ đạo
các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định
của Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ
giới đường bộ.
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(2018), Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào
tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên,
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