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Vai trò của Trường Đại học Tân Trào với sự phát triển nguồn nhân lực của tỉnh 
Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 

 
PGS.TS. Nguyễn Bá Đức 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào; 
Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệp hội các trường Đại học, 

Cao đẳng Việt Nam; 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Vật lý Việt Nam. 

 
Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã chỉ rõ việc phát triển 

nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá 
của Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội (KTXH) của đất nước đến 2020. Quan 
điểm này đã được xác định trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của 
BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XV (NQ02) và NQ02 có hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ 
2010-2015, giai đoạn 2 từ 2015-2020 theo Kết luận số 51-KL/TU ngày 
17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa VI (Kết luận 51) của Ban 
chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về tiếp tục thực hiện NQ02. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và NQ02, năm 
2013, Trường ĐHTT đã được thành lập. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Khóa XVI, và Kết luận 51, năm 2019, Trường Đại học Tân Trào 
(ĐHTT) là 1/128 trường đại học trong cả nước đã đạt chuẩn Kiểm định chất 
lượng cơ sở Giáo dục đại học. Hai nhiệm vụ Trường ĐHTT hoàn thành trong 
hai nhiệm kỳ đại hội và cũng là hai giai đoạn của NQ02, là một hiện thực sinh 
động cho thấy việc đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, hoàn 
thành XSNV đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng và mỗi giai đoạn của 
NQ02 của ĐHTT. Hay nói cách khác, đây là hai sản phẩm tiêu biểu trong hai 
giai đoạn của NQ02, hai nhiệm kỳ đại hội của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và 
Trường ĐHTT. 

Những thành tựu về sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 
giai đoạn 2010-2020 đã được khẳng định qua các báo cáo đánh giá, tổng kết 
Nghị quyết. Để đánh giá vai trò của ĐHTT với những thành tựu này, trước hết 
cần phải đánh giá về sự phát triển tự thân của Nhà trường về đội ngũ, ngành 
nghề, chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên (SV) ra trường có việc làm, về hoạt 
động nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác quốc tế (HTQT) và phục vụ cộng 
đồng (PVCĐ) theo Sứ mạng và Tầm nhìn mà Nhà trường đã công bố. 
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 Về đội ngũ: Năm 2010, Trường ĐHTT có 144 cán bộ, giảng viên 
(CBGC), 27 Thạc sĩ (chiếm 23% số GV trực tiếp giảng dạy), 01 Tiến sĩ (tại thời 
điểm này, Trường ĐHTT chỉ có xấp xỉ 300 HSSV trong toàn trường).  
 Năm 2015, kết thúc giai đoạn 1 của NQ02, ĐHTT có 221 CBGV (14 TS, 
159 ThS, đạt 89% số GV trực tiếp giảng dạy) 
 Hết năm 2020, kết thúc giai đoạn 2, Trường ĐHTT có 359 CBGV, NCV, 
100% GV trực tiếp giảng dạy có trình độ từ thạc sĩ trở lên (tăng 72%  so với 2010), 
đến thời điểm này, ĐHTT đã có 50 PGS, TS, BSCK II (đạt 27% số GV trực tiếp 
giảng dạy, tăng gấp 50 lần so với năm 2010 và ở mức trung bình chung tỷ lệ tiến sĩ 
của các trường đại học trong cả nước). 
 Về ngành nghề đào tạo: Thời gian đầu của NQ02, trường ĐHTT chủ yếu 
đào tạo CĐSP, từ năm 2014, bắt đầu đào tạo 4 ngành đại học, còn lại vẫn là hệ cao 
đẳng (vì thế, giai đoạn 2015-2017 đã có những đánh giá Trường ĐHTT có nhiều 
ngành đào tạo không phù hợp với nhu cầu xã hội), theo lộ trình, từ năm 2018 Nhà 
trường đã dừng đào tạo trình độ cao đẳng và chỉ đào tạo đại học. Đến nay, Nhà 
trường đang đào tạo 24 ngành đại học ở hầu hết các lĩnh vực, cơ bản phù hợp với 
nhu cầu xã hội cũng như thế mạnh của tỉnh TQ và khu vực như NLN, KT-QTKD, 
VHDL, Sư phạm. Đặc biệt là khối ngành Y-Dược, trong các nhiệm kỳ trước chúng 
ta mong muốn nâng cấp Trường Trung cấp y tế Tuyên Quang thành trường cao 
đẳng Y tế nhưng không thành công. Năm 2019 giải thể trường Y tế và chuyển về 
ĐHTT, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ sau hơn 1 năm, Trường ĐHTT đã 
được Bộ Y Tế, Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo trình độ đại học khối ngành Y-Dược 
(Như vậy, chúng ta đã đạt được 2 mục đích, vừa giảm được đầu mối không còn 
phù hợp theo NQ số 39, 2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm bộ máy, biên chế, vừa 
thực hiện được NQ02, thay vì cố gắng để đào tạo cán bộ ngành Y với trình độ cao 
đẳng thì nay chúng ta đã đào tạo cán bộ ngành Y tế trình độ đại học). 
  Chất lượng đào tạo cũng được khẳng định qua việc trung bình có 70% SV 
ra trường có việc làm (năm 2019) và năm 2020 là trên 90%, một số ngành đạt 
100% như kế toán, quản lý đất đai, vật lý môi trường, văn hóa-du lịch. Kết quả này 
là khảo sát độc lập của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài khi KĐCL cơ sở GDĐH 
tại ĐHTT đã xác nhận và công bố. 
 Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động NCKH đã được Nhà 
trường quan tâm. Chỉ tính 6 năm từ 2014-2020, Trường ĐHTT đã thực hiện 1.392 
sản phẩm KH các loại, gồm 207 đề tài NCKH (trong đó 12 đề tài, dự án cấp Nhà 
nước, 48 đề tài, dự án cấp Bộ, cấp tỉnh), 102 giáo trình, sách chuyên khảo, sách 
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tham khảo được xuất bản trong và ngoài nước, 1.255 bài báo khoa học công bố trên 
các tạp chí trong nước và nước ngoài, trong đó có 171 bài báo khoa học công bố 
trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục các tạp chí ISI, Scopus. Tạp chí 
Khoa học Trường ĐHTT được xếp hạng 71/86 tạp chí KH được tính điểm về chỉ số 
IF và H-index trong hơn 600 tạp chí khoa học của các trường đại học, các viện 
nghiên cứu và các bộ, ngành trong cả nước. Hàng năm cung cấp trên 2,5 triệu cây 
giống nông, lâm nghiệp sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, tế bào, làm thay 
đổi cơ cấu giống cây lâm nghiệp của tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh khu vực 
miền núi phía Bắc. Tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho trên 
200 cá nhân, hộ gia đình về phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp bền vững, du 
lịch homstay của các huyện như Nà Hang, Lâm Bình, Hàm Yên. 

Nhà trường đã ký trên 20 Biên bản ghi nhớ với các trường đại học và các tổ 
chức trên thế giới, qua đó hàng năm tiếp nhận hàng trăm SV từ các nước đến thực 
tập tại ĐHTT và cử hàng trăm SV của ĐHTT đi thực tập tại các trường đại học ở 
nước ngoài, từ đó SV Trường ĐHTT đã được nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng 
làm việc, dần tiệm cận với thị trường lao động của khu vực Đông Nam Á.  

Với sự chuyển đổi và phát triển về mọi mặt đã phân tích ở trên, nhất là 
nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường ĐHTT đã có điều kiện để tham gia sâu 
vào sự phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh TQ. Xin phân 
tích một vài số liệu sau đây: 

Thứ nhất, về sự phát triển nhân lực của tỉnh Tuyên Quang 
 Năm 2010, tỉnh TQ có 18.644 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). 
Trên 74% CBCC nhà nước, trên 35% VC các đơn vị sự nghiệp, trên 46% VC 
doanh nghiệp nhà nước có trình độ đại học trở lên. Tuy nhiên, trình độ Sau đại 
học chiếm tỷ lệ thấp, chỉ có 5% đối với các cơ quan khối đảng, đoàn thể, 2,68% 
với cơ quan hành chính nhà nước, 1,2% đối với các đơn vị sự nghiệp và doanh 
nghiệp nhà nước, Trường ĐHTT khi đó cũng chỉ có 1 TS và 27 ThS/144 người 
làm việc. 

Sau hai nhiệm kỳ thực hiện NQ02. Tính đến tháng 12/2020, có 99,8% 
CBCC nhà nước có trình độ đại học (tăng 25,8% so với năm 2010), trong đó 
22% ThS (tăng 14,32%), khoảng 70% VC có trình độ đại học (chỉ tiêu là 40%). 
Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020 số lượt CBVC cấp tỉnh được cử đi đào tạo, 
bồi dưỡng về chuyên môn là 1.168 người, đại học 775 người, thạc sĩ 308 người 
và tiến sĩ là 9 người. 

Thứ hai, về số liệu đào tạo của ĐHTT 
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Sự phát triển nhân lực của tỉnh Tuyên Quang có liên hệ chặt chẽ với số 
lượng người học tốt nghiệp tại Trường ĐHTT. Khi bắt đầu thực hiện nghị quyết, 
cuối năm 2010, số sinh viên của trường ĐHTT (khi đó là SĐSP Tuyên Quang) 
chỉ có xấp xỉ 300 người. Đến nay, tính cả hai giai đoạn của NQ02, Trường 
ĐHTT đã đào tạo, bồi dưỡng tổng cộng 50.105 người ở tất cả các lĩnh vực, 
ngành nghề, cụ thể: 

Giai đoạn 1 từ năm 2010 - 2015, có 16.145 người tốt nghiệp Trường ĐHTT, 
trong đó có 6.380 là CBGV ngành giáo dục (1.771 giáo viên THCS, 2209 GV 
ngành giáo dục mầm non, 2.400 GV cấp tiểu học), 115 cử nhân các ngành khác 
và 9.650 người được bồi dưỡng, nâng cao trình độ thuộc các khối ngành sư 
phạm, nông lâm nghiệp, kinh tế - quản trị kinh doanh và chứng chỉ các loại. 

Giai đoạn 2, từ năm 2015-2020, Trường ĐHTT đào tạo, phối hợp đào tạo, 
bồi dưỡng trên 34.075 người, trong đó đào tạo 2.766 SV chính quy, đào tạo nâng 
chuẩn là 5.415 người, phối hợp đào tạo 468 thạc sĩ ở tất cả các lĩnh vực Kinh tế, 
Nông Lâm nghiệp, Văn hóa-Du lịch, Sư phạm, Khoa học môi trường và các 
ngành thuộc khối KHTN, KHXH&NV, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các loại cho 
25.426 người. 

Qua khảo sát, số người là CBCCVC và người học của tỉnh Tuyên Quang đã 
được đào tạo, bồi dưỡng tại trường ĐHTT là 43.190 người, chiếm 86,2% số 
HSSV, HV tốt nghiệp. Riêng giai đoạn 2015-2020, trên 97% số CBCCVC và 
sinh viên của tỉnh Tuyên Quang được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tại 
Trường ĐHTT. 

Qua các số liệu trên cho thấy, việc thành lập Trường ĐHTT không những 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nghị quyết đặt ra, mà còn vượt xa mục tiêu 
mong đợi ban đầu, đó là khi xây dựng Đề án thành lập đại học, chúng ta chỉ 
mong muốn có một trường đại học để con em các dân tộc và người học của tỉnh 
Tuyên Quang không có điều kiện đi học xa được học đại học, thì bây giờ, quan 
niệm của người học đã thay đổi, ĐHTT đã là một lựa chọn ưu tiên của đội ngũ 
CBVC có nhu cầu nâng cao trình độ. Người học không chỉ là con em tỉnh Tuyên 
Quang và các tỉnh trong khu vực mà còn từ các tỉnh rất xa hoặc có điều kiện 
KTXH hàng đầu của cả nước như TP HCM, Vũng Tàu cũng có SV theo học. 

Như vậy, có thể nói Trường ĐHTT đã đóng một vai trò quan trọng trong 
sự phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng được nhu 
cầu đào tạo của tỉnh Tuyên Quang và khu vực. Ngành nghề đào tạo phù hợp với 
thế mạnh tiềm năng KT-XH của tỉnh và nhu cầu của xã hội, số sinh viên ra 
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trường có việc làm đã được cải thiện đáng kể và tăng cao ở cuối giai đoạn 2 của 
NQ02, việc đạt Chuẩn KĐCL cơ sở GDĐH đã tạo được sự chuyển biến tốt về vị 
thế của Trường ĐHTT trong khu vực và hệ thống các trường ĐH của cả nước. 

Tuy nhiên, hiện nay, Trường ĐHTT vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc 
phục, đó là số lượng tiến sĩ chưa nhiều và không đồng đều ở các ngành nghề, 
năng lực đào tạo của Nhà trường ở một số ngành chưa cao, Trường ĐHTT chưa 
thực sự tự tin vượt ra khỏi phạm vi của tỉnh Tuyên Quang để tham gia vào thị 
trường đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các tỉnh lân cận trong khu vực cũng 
như cả nước. 

Xác định những điểm mạnh và giảm thiểu những hạn chế, giai đoạn 2021-
2026, Trường ĐHTT cần phải nâng cao khả năng tự chủ của Nhà trường về 
nguồn lực để giảm dần cơ chế xin-cho, nâng cao vị thế của nhà trường, mạnh 
dạn nhận đặt hàng hoặc tham gia đấu thầu đối với thị trường đào tạo và nghiên 
cứu khoa học để đem về những nguồn thu cho Nhà trường. Cần tiếp tục điều 
chỉnh công tác quản lý, quản trị để đáp ứng tính tự chủ cao của cơ sở GDĐH, 
tăng cường công tác tuyển sinh cả ở đại học và phổ thông, đồng thời cần thay 
đổi để phù hợp tốt hơn với sự phát triển KT-XH của tỉnh và khu vực, triển khai 
các giải pháp để thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên 
Quang giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển Trường 
ĐHTT giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030, đảm bảo mọi hoạt động của 
Nhà trường phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn mà trường ĐHTT đã công bố. 
Phấn đấu đưa Trường ĐHTT thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của 
tỉnh và khu vực như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 
XVII đặt ra. 
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