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Tóm tắt nội dung: Nhằm đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo 

theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị Trung ương 8 

(khóa XI), một trong những nội dung, giải pháp được Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II quán triệt thực hiện là đẩy mạnh xây 

dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về chuyên môn nghiệp 

vụ và phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp nhằm góp phần đào tạo nên những thế hệ 

cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đủ đức và tài, thực hiện tốt chức năng đảm 

bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; trở thành địa chỉ đáng 

tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực Công an nhân dân. 

***** 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã khẳng định vai trò “quyết định chất lượng 

giáo dục” của đội ngũ nhà giáo. Một trong những giải pháp quan trọng để thực 

hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được Nghị quyết đề ra là 

tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục. Quán triệt tinh thần trên, trong năm học 2013 - 2014, dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Khoa, Phòng, 

Bộ môn, Trung tâm đã chủ động tiến hành nhiều biện pháp trong việc bồi 

dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo 

hướng chuẩn hóa quy định của Bộ, đủ số lượng và đạt chuẩn về chất lượng để 

đủ khả năng đáp ứng yêu cầu giảng dạy. 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II có chức năng, nhiệm vụ đào tạo cán 

bộ Cảnh sát nhân dân trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an. 

Tính đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo được hơn 80 ngàn cán bộ, chiến sĩ 

Cảnh sát nhân dân cho Công an các đơn vị địa phương, trong đó có hơn 50 ngàn 

cán bộ có trình độ trung cấp, hơn 30 ngàn cán bộ có trình độ sơ cấp, cán bộ 

Trưởng Công an xã và cán bộ được bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ Cảnh sát; 

bắt đầu từ năm học 2013 - 2014, nhà trường đã bắt đầu đào tạo trình độ cao đẳng 
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và hiện nay nhà trường đang đào tạo gần 1000 học viên trình độ cao đẳng (khóa 

1 và 2).  

Các thế hệ học viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp về địa phương công 

tác đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo 

đức tốt, biết vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ an 

ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữ vững cuộc sống bình yên và 

hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt có nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ 

chốt của Công an các quận, huyện, tỉnh và thành phố trong cả nước. Có được kết 

quả trên là do Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ đều đã có 

những chủ trương, định hướng phù hợp với từng giai đoạn và từng năm học cụ 

thể để chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đạt chuẩn 

về chất lượng; vừa “hồng” vừa “chuyên” tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo 

dục - đào tạo.  

Một trong những kết quả rất dễ dàng nhận thấy đó là: nhờ sự quan tâm của 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường mà đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà 

trường đã không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, đáp ứng chuẩn chức danh và giảng dạy trình độ cao đẳng theo quy 

định. Hiện nay, nhà trường có 72 cán bộ quản lý giáo dục và 219 giáo viên trực 

tiếp làm công tác giảng dạy, trong đó 03 giảng viên có trình độ tiến sĩ 16 nghiên 

cứu sinh; 66 đồng chí có trình độ thạc sĩ và 47 đồng chí đang học cao học; 22 

giảng viên chính; 81 giảng viên và 129 trợ giảng. Đây là sự cố gắng, nỗ lực 

vươn lên của bản thân mỗi cán bộ, giảng viên và cũng là một minh chứng cho sự 

“chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường theo tinh thần đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã 

đề ra. 

Không những vậy, đội ngũ giảng viên của nhà trường luôn hăng hái thi đua 

dạy tốt, tích cực tham gia phong trào dạy giỏi ở nhiều cấp độ khác nhau, nhất là 

đội ngũ giảng viên trẻ. Số lượng giảng viên được công nhận danh hiệu giảng 

viên dạy giỏi cấp Bộ, cấp trường, bài dạy giỏi, giờ dạy giỏi tăng dần qua các 

năm học. Đặc biệt năm học 2013 - 2014 có tới 217 đồng chí, trong đó có 16 

đồng chí được Bộ Công an công nhận đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ. 

Bên cạnh việc tích cực tham gia phong trào dạy giỏi, đội ngũ giảng viên và cán 

bộ quản lý giáo dục của nhà trường còn tích cực trong việc biên soạn tài liệu dạy 

học. Đây cũng chính là một trong những cách thức góp phần thúc đẩy cán bộ, 

giảng viên phải học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đồng thời 

cũng là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo của nhà 



trường. Trong năm học 2013 - 2014, việc biên soạn giáo trình hệ trung cấp phục 

vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên cơ bản đã hoàn 

thành, trong đó đã tiến hành thẩm định 23 giáo trình, 07 bộ bài tập, 08 ngân 

hàng câu hỏi thi, 39 chuyên đề chuyên sâu; rà soát chỉnh lý 03 chương trình chi 

tiết học phần, 05 giáo trình. Đặc biệt, trong năm học này, nhà trường đã thực 

hiện việc biên soạn tài liệu dạy học cho hệ cao đẳng, cụ thể là: biên soạn, thẩm 

định 62 đề cương chi tiết học phần, 04 giáo trình, 21 tập bài giảng, 01 bộ bài tập 

và 01 bộ ngân hàng câu hỏi thi. 

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được các giảng viên và cán bộ quản lý 

giáo dục tích cực tham gia. Trong năm học 2013 - 2014, đã tiến hành nghiệm 

thu 02 đề tài cấp Bộ (01 đề tài đạt loại xuất sắc); 10 đề tài cấp cơ sở; đang tổ 

chức nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ, 06 đề tài cấp cơ sở; đã xét duyệt các đề tài 

nghiên cứu năm 2015 đề nghị Hội đồng khoa học Bộ Công an cho trường 

nghiên cứu 04 đề tài cấp Bộ và 19 đề tài cấp cơ sở. Có hơn 100 bài báo khoa học 

được đăng trên các tạp chí chuyên ngành và nhà trường đã xuất bản được 06 tạp 

chí Khoa học Cảnh sát nhân dân. Các đề tài khoa học và các bài đăng trên các 

tạp chí khoa học chuyên ngành do giảng viên nhà trường thực hiện đã thể hiện 

được nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu khoa học 

và đây cũng chính là một trong những nguồn tài liệu để mỗi cán bộ, giảng viên 

tham khảo phục vụ quá trình giảng dạy. 

Không chỉ vững về chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ, giảng viên của 

nhà trường còn có trình độ nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Tất cả đội ngũ giảng 

viên và cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường đều có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho bậc cao đẳng và đại học; nhiều đồng chí có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm nâng cao và một số đồng chí giảng viên tốt nghiệp từ các trường Đại 

học sư phạm. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã biết vận dụng một cách 

nhuần nhuyễn và phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau (nhất là các 

phương pháp dạy học tích cực) để bài giảng sinh động, lôi cuốn được học viên. 

Nâng cao chất lượng giáo án điện tử, khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết bị 

dạy học. Tổ chức cho học viên thảo luận nhóm để rèn luyện kỹ năng thuyết 

trình, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng vận dụng kiến thức cho học viên. Tổ chức 

cho học viên cao đẳng đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương sau khi học xong 

các học phần lý luận chính trị, giúp học viên có điều kiện so sánh, đối chiếu kiến 

thức đã học với tình hình thực tế. Không những vậy, hàng năm nhà trường đều 

tổ chức các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học; về công tác biên soạn 

giáo trình, tài liệu dạy học; về công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 



của học viên… giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ của mình. 

Thực hiện phương pháp giáo dục: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp 

với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”, “lý luận gắn liền với thực 

tiễn”, cán bộ, giảng viên nhà trường đã tích cực đi nghiên cứu thực tế để bổ sung 

kiến thức, phục vụ cho việc giảng dạy, nhất là giảng viên các khoa nghiệp vụ, 

pháp luật. Trong nội dung bài giảng, giảng viên đã chú trọng đến việc liên hệ 

với thực tiễn công tác Công an nói riêng cũng như thực tiễn đất nước nói chung. 

Tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh, 

Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị, địa phương khác để 

giúp giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, phục 

vụ cho quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực hành cho học viên. Trong năm 

học 2013 - 2104 có 112 lượt giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại Công an các 

địa phương và các Cục nghiệp vụ. 

Mặc dù đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đã không ngừng tăng lên 

về số lượng và chất lượng, nhưng so với quy mô đào tạo của nhà trường hiện 

nay thì vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Bên cạnh đó, một số giảng viên, nhất là 

giảng viên trẻ vẫn chưa thật sự tâm huyết với nghề và chưa thật sự yên tâm, gắn 

bó với đơn vị nhà trường. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường 

vẫn còn có những hạn chế nhất định về trình độ ngoại ngữ, tin học; việc ứng 

dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học, quản lý giáo 

dục của đội ngũ cán bộ, giảng viên còn hạn chế; chưa thật sự chủ động trong 

việc học tập nâng cao trình độ cũng như trong công tác nghiên cứu khoa học 

(nhất là số cán bộ, giảng viên trẻ); số cán bộ khoa học đầu ngành, giảng viên đầu 

đàn còn ít, cơ cấu còn mất cân đối; trình độ sau đại học và việc chuẩn hóa chức 

danh đội ngũ giảng viên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; khả năng vận dụng kiến 

thức thực tiễn công tác Công an vào công tác, giảng dạy của số ít cán bộ, giảng 

viên còn thấp. Một số cán bộ, giảng viên còn chậm đổi mới phương pháp, phong 

cách công tác… 

Để phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế nêu trên 

và tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của 

Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết số 29-

NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường 

Công an nhân dân” thuộc Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất 

lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến 

năm 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 



của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết “Về lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ công tác năm học 2014 - 2015” của Đảng ủy Trường Cao đẳng 

Cảnh sát nhân dân II với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đội ngũ giáo viên đạt 

tỷ lệ trung bình 1 giảng viên/15 học viên cao đẳng và 1 giáo viên/17 học viên 

trung cấp; 40% giảng viên các trường cao đẳng có trình độ thạc sĩ. Đến năm 

2020, đội ngũ giáo viên đạt tỷ lệ trung bình 1 giảng viên/15 học viên cao đẳng; 

10% giảng viên các trường cao đẳng có trình độ tiến sĩ, 50% giảng viên các 

trường cao đẳng đạt trình độ thạc sĩ. Để thực hiện được những mục tiêu trên và 

tạo nên bước nhảy vọt về chất trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có chất 

lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân, trong thời gian tới, nhà trường cần 

thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó cần tập trung “chuẩn hóa” đội ngũ cán 

bộ, giảng viên đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt 

chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề 

của nhà giáo… với những nội dung cụ thể như sau: 

Một là, trên cơ sở tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) chủ 

trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo 

theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ 

từ thạc sĩ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ 

quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý. Đồng thời, 

nhằm xây dựng được đội ngũ giáo viên, cán bộ đáp ứng nhiệm vụ đào tạo học 

viên có trình độ cao đẳng, nhà trường phải có kế hoạch tuyển đủ giảng viên về 

số lượng, đảm bảo chất lượng và cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng 

cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đây là bước rất quan 

trọng, quyết định đến việc “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà 

trường. 

Thực hiện chủ trương trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần xây 

dựng quy hoạch tổng thể về biên chế đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đến 

năm 2015, 2020 nói chung và của từng Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm nói 

riêng để có kế hoạch tuyển chọn cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo 

trình độ chuyên môn và có năng khiếu, khả năng sư phạm (đối với giảng viên). 

Công tác tuyển dụng và chuyển ra đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên phải đảm 

bảo cân đối nhu cầu trên từng loại, từng lĩnh vực và từng khối công tác; không 

nên tuyển một cách ồ ạt mà theo kế hoạch từng năm để đội ngũ cán bộ, giảng 

viên có độ tuổi khác nhau, góp phần xây dựng được lớp cán bộ, giảng viên kế 

tiếp, kế cận, có cơ cấu và độ tuổi hợp lý, không bị hụt hẫng, nhất là đối với số 



cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Đồng thời, để xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng 

viên đạt chuẩn về số lượng cũng như chất lượng, nhà trường cần thực hiện đa 

dạng hóa các hình thức, vận dụng linh hoạt các biện pháp tạo nguồn, trong đó 

cần chú trọng lựa chọn những học viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có trình 

độ sau đại học từ các đơn vị, nhà trường trong và ngoài lực lượng Công an nhân 

dân. 

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo, nhất là yêu 

cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn, nhà trường tiếp tục lãnh 

đạo thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên đến năm 2015 và 

năm 2020; chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, huấn luyện viên đáp 

ứng yêu cầu của từng chức danh cán bộ của trường cao đẳng; chú trọng phát 

triển đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị, chức danh khoa học và giảng viên 

trẻ có năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như 

lâu dài. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ vẫn chưa 

nhiều và chưa đạt chỉ tiêu do Bộ đề ra. Vì vậy, cần phải chủ động phối hợp với 

các đơn vị chức năng của Tổng cục III và của Bộ Giáo dục - Đào tạo để cử cán 

bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 

ở trong và ngoài ngành cũng như trong nước và ngoài nước nhằm đạt chuẩn về 

trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm theo Luật Giáo dục và quy định của 

ngành Công an. Phấn đấu trong năm học 2014 - 2015 có 100% giảng viên đang 

tập sự hiện nay được công nhận chức danh trợ giảng, huấn luyện viên; 12 - 15 

đồng chí được công nhận giảng viên chính, huấn luyện viên cao cấp; có từ 15 - 

20 giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục thi đậu cao học; từ 3 - 5 đồng chí đậu 

nghiên cứu sinh. 

Về nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, giảng viên cần dựa vào tiêu 

chuẩn chức vụ, chức danh; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nâng cao trình độ học 

vấn với bồi dưỡng năng lực thực tiễn và chuyên môn; nâng cao trình độ lý luận 

chính trị, tin học, ngoại ngữ. Đồng thời, yêu cầu các phòng chức năng nâng cao 

chất lượng tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên đảm 

bảo đúng nguyên tắc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao; có biện 

pháp khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực, chủ động học tập, rèn luyện 

nâng cao năng lực, phương pháp, kỹ năng công tác và trình độ học vấn.  

Hai là, một trong những giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 

(khóa XI) đề ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng 

được yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo toàn diện là phải có chế độ ưu đãi đối 

với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về 

chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Đây là giải pháp quan trọng, tạo động 



lực để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách 

của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên; 

quan tâm bảo đảm ngày càng tốt hơn điều kiện làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt, cơ 

sở vật chất, nghiên cứu để mỗi cán bộ, giảng viên phát huy kiến thức và kinh 

nghiệm của mình, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học như: cấp kinh phí cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ; mua 

sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và làm việc cho cán bộ (tất cả cán 

bộ, giảng viên đã được nhà trường trang bị cho máy tính xách tay, USB, lắp đặt 

mạng LAN, mạng Wifi…); xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, giảng viên độc 

thân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khen thưởng kịp thời những cán bộ, giảng 

viên đạt thành tích xuất sắc… 

Tuy nhiên, do số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đông và tăng nhanh, 

trong khi đó kinh phí xây dựng của Bộ cấp lại nhỏ giọt nên điều kiện làm việc 

của một số đơn vị cũng còn chật chội; số cán bộ, giảng viên (nhất là cán bộ, 

giảng viên trẻ) khi lập gia đình vẫn phải đi thuê nhà để ở. Chính vì vậy, trong 

thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần có kế hoạch xây thêm nhà 

làm việc, nhà công vụ để đảm bảo chỗ làm việc, chỗ ở cho cán bộ, giảng viên; 

kịp thời khen thưởng đối với giảng viên có thành tích trong giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học; đồng thời đẩy mạnh việc đổi mới trang thiết bị dạy học theo 

hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa” để cán bộ, giảng viên thật sự yên tâm tư tưởng 

và gắn bó với nhà trường cũng như động viên họ tích cực chủ động học tập nâng 

cao trình độ. Từ đó, sẽ làm cho chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà 

trường không ngừng được nâng cao. 

Ba là, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới giáo dục - đào tạo, một trong những biện pháp được nhà trường hết 

sức chú trọng là thực hiện có nền nếp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử 

dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đối với công tác đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ 

phải thật sự công tâm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phải được thống 

nhất trong cấp ủy, lãnh đạo từng đơn vị. Trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình 

độ của cán bộ, giảng viên để tiến hành đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, sử dụng, 

thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho cán bộ, giảng viên đúng tiêu chuẩn, đúng 

chức danh. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của nhà 

trường cần thực hiện đúng theo quy định của Bộ Công an; cần có kế hoạch chủ 

động để tạo nguồn cán bộ có năng lực công tác, có phẩm chất đạo đức tốt và đủ 



chuẩn chức danh để đưa vào nguồn cán bộ kế cận của trường và các đơn vị. 

Cùng với đó, nhà trường cần kết hợp giữa tuần tự và nhảy vọt trong bổ nhiệm 

cán bộ để lựa chọn đúng những người có đạo đức và năng lực thực sự; thực hiện 

chặt chẽ và đúng quy trình việc bổ nhiệm lại và không bổ nhiệm lại những cán 

bộ, giảng viên có hiệu quả công tác thấp. Làm tốt những công tác nêu trên sẽ 

giúp nhà trường đánh giá và sử dụng đúng năng lực, trình độ của cán bộ, giảng 

viên và tạo động lực để cán bộ, giảng viên không ngừng phấn đấu vươn lên về 

mọi mặt. 

Bốn là, trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đề ra 

chủ trương đổi mới toàn diện cả nội dung và phương pháp giảng dạy, với nhiệm 

vụ trọng tâm là giảm thời lượng dạy và học lý thuyết, tăng cường thực hành, gắn 

giảng dạy, nghiên cứu trong nhà trường với yêu cầu, đòi hỏi của xã hội. Để đáp 

ứng được yêu cầu trên, nhà trường cần tăng cường bồi dưỡng cập nhật kiến thức 

và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đi thực tế, luân chuyển cán bộ, giảng viên về 

Công an các đơn vị địa phương để giúp họ cập nhật kiến thức mới và nâng cao 

kinh nghiệm thực tiễn. 

Đối với cán bộ, giảng viên ở các trường Công an nhân dân nói chung và 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II nói riêng thì việc bổ sung kiến thức thực 

tế là vô cùng cần thiết. Bởi vì, trong giai đoạn hiện nay, cùng với các loại tội 

phạm truyền thống, rất nhiều loại tội phạm mới phát sinh. Các loại tội phạm này 

không ngừng phát triển về phương thức, thủ đoạn, cá biệt một số loại tội phạm 

sử dụng những phương tiện kỹ thuật tiên tiến. Chính vì vậy, với tư cách là 

những người truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ học viên đấu 

tranh với những loại tội phạm này, thì đội ngũ cán bộ và giảng viên của nhà 

trường phải thường xuyên được cập nhật những kiến thức mới về tình hình tội 

phạm, phương thức thủ đoạn, những thành tựu khoa học kỹ thuật mới và tổ chức 

cho cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế mới có thể đáp ứng được yêu cầu, 

nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Cùng với đó, nhà trường cần tiếp tục luân 

chuyển giảng viên nghiệp vụ về công tác tại Công an các đơn vị, địa phương; 

triển khai thực hiện Thông tư của Bộ về chế độ thực tế của các chức danh giảng 

dạy, huấn luyện trong Công an nhân dân. Mặt khác, nhà trường cần chú trọng và 

nâng cao hơn nữa công tác giao lưu, kết nghĩa giữa các bộ môn với các đơn vị, 

địa phương, các trường đại học trong và ngoài ngành Công an; giữa khoa nghiệp 

vụ của nhà trường với các phòng nghiệp vụ của Cục nghiệp vụ và Công an các 

tỉnh, thành phố để nâng cao trình độ thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Xây 

dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là cán bộ đang công tác tại các đơn vị, địa 

phương theo Thông tư 49/2012/TT-BCA của Bộ Công an. 



Năm là, cùng với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chú 

trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, giảng 

viên, nhà trường cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, 

lối sống để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển toàn diện cả về lý 

tưởng, bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ, khoa học và đạo đức cách mạng, đáp ứng 

được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 8 (khóa XI). 

Đối với cán bộ, giảng viên Công an nhân dân, trước hết phải xác định được 

lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, có phẩm chất đạo đức trong 

sáng. Mỗi cán bộ, giảng viên cần thấm nhuần sâu sắc và nghiêm túc thực hiện 

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để kịp thời uốn nắn những biểu hiện 

lệch lạc trong nhận thức chính trị và rèn luyện đạo đức của họ; phát huy những 

mặt tốt, ưu điểm trong mỗi cán bộ, giảng viên. Để làm tốt điều đó, nhà trường 

cần tổ chức học tập và quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và 

Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết 29 Ban Chấp 

hành Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo 

trong Công an nhân dân. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì 

dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp 

sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; “Phong trào Công an nhân dân học tập, 

thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Dạy tốt, phục vụ tốt”.  

Cần tiếp tục tổ chức tập huấn định kỳ hàng năm cho cán bộ, giảng viên về 

điều lệnh Công an nhân dân theo Thông tư 17, 18, 19 của Bộ Công an nhằm 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an 

nhân dân, xây dựng ý thức trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

chuyên môn được giao. Qua đó, giúp cán bộ, giảng viên luôn vững vàng về quan 

điểm, lập trường, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm 

chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh và luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyên 

môn được giao.  

Sáu là, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, tự hoàn thiện 

nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đây là nhân tố có ý nghĩa 

quyết định trực tiếp đến nâng cao trình độ, chất lượng giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học của đội ngũ nhà giáo. Trên tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu phát 

động và đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn trong toàn trường. Các cấp ủy, chi 

bộ các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm phải thường xuyên giáo dục cho đội 



ngũ cán bộ, giảng viên có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

việc tự đào tạo, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện. Mỗi cán bộ, giảng viên phải xây 

dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch tự đào tạo, tự bồi dưỡng, rèn luyện, 

bảo đảm tính khoa học, hiệu quả; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; 

thực hiện yếu nội dung gì, tự bổ sung, hoàn thiện nội dung đó, nâng cao trình độ, 

kỹ năng sư phạm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Tóm lại, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Cảnh 

sát nhân dân II vừa có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức 

trong sáng và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi là vấn đề cơ bản, cấp thiết 

hiện nay nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào 

tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cũng như hoàn thành tốt 

nhiệm vụ mới - đào tạo học viên có trình độ cao đẳng trong lực lượng Công an 

nhân dân./. 
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