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PGS.TS. Hoàng  ƣơng Hùng; TS. Nguyễn Văn Duy 

      Trường Đại học Quảng Bình 

 

1. Đặt vấn đề 

Sinh thời Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đổi mới, nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo. Suốt cả hành trình đi tìm đường cứu nước bắt đầu từ năm 1911, 

Hồ Chí Minh đã ấp ủ khát vọng “Tự do cho đồng bào”, trong đó có “Tự do học 

tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người 

bản xứ”.
(104)

 Ngay khi nước nhà giành được độc lập năm (1945), một trong những 

vấn đề quan tâm đầu tiên của Người là xây dựng nền giáo dục mới, vạch tư tưởng 

chiến lược và trực tiếp chỉ đạo xây dựng nền giáo dục của dân, do dân, vì dân, khi 

chính quyền đã về tay nhân dân. Mối quan tâm lớn của Hồ Chí Minh là làm sao 

triển khai khẩn trương công tác giáo dục để cán bộ, nhân dân nhanh chóng biết 

đọc, biết viết chữ Quốc ngữ. Hồ Chí Minh chủ trương “phải ra sức nâng cao trí 

tuệ cho ngang tầm nhiệm vụ lịch sử”
(105)

 với phong trào người biết dạy người 

không biết, người biết nhiều dạy người biết ít. Người nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của 

chúng ta là phải làm sao cho các em bé có cơm no, có áo ấm, được đi học, không 

lam lũ mãi thế này”.
(106)

 Người chỉ rõ một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Hồ Chí 

Minh khẳng định: nhiệm vụ diệt “giặc dốt” cũng cấp thiết như diệt “giặc đói”, 

“giặc ngoại xâm”. Tư tưởng này xuyên suốt, nhất quán từ đầu đến cuối, chứ 

không phải tồn tại khi đất nước có giặc ngoại xâm. Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Dốt thì dại, dại thì hèn. Vì không chịu dại, chịu hèn cho nên thanh toán nạn mù 

chữ là một trong những việc cấp bách và quan trọng của nhân dân các nước dân 

chủ mới”.
(107)
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 Hồ Chí Minh quan tâm “trước hết cần có những con người xã hội chủ 

nghĩa”, “vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Người khẳng định: “Học để 

làm việc, làm người, làm cán bộ”. “Làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc 

dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam 

độc lập”
(108)

, là một nhiệm vụ vinh quang nhưng không dễ dàng, đồng thời để tiến 

kịp thế giới và đáp ứng sự tiến bộ nhanh chóng của nhân dân, nên “việc học 

không bao giờ dừng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ càng thấy cần phải 

học thêm”. Tư tưởng “học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” của Hồ Chí 

Minh phù hợp với những luận điểm của Lênin và Khổng Tử. Lênin đã khuyên 

chúng ta: “Học, học nữa, học mãi”. Còn Khổng tử để lại cho chúng ta quyết tâm: 

“Học không biết chán, dạy không biết mỏi”.
(109)

 

 Học mãi, học nhiều, nhưng không phải học chỉ để biết, mà là để vận dụng 

tri thức vào thực tiễn cuộc sống của đất nước và thế giới. Học để làm cách mạng 

giành độc lập, tự do cho dân tộc và là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự 

phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
(110)

 Học để cải tạo thế giới. Hồ Chí Minh 

dạy rằng trăm bài tuyên truyền không bằng một việc làm cụ thể. Vấn đề là hiệu 

quả cuối cùng thông qua hành động và việc làm cụ thể. Muốn vậy, trong quá trình 

giáo dục, “việc giáo dục lao động trong nhà trường là một khâu chủ yếu trong 

toàn bộ sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là “phải học nhân dân”
(111)

, 

không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn. Phải nói rằng, cuộc đời và sự nghiệp 

của Hồ Chí Minh là một trường học lớn, một pho bách khoa thư vô giá. Tấm 

gương của Người tỏa ra sức mạnh tinh thần kỳ diệu, sức mạnh ấy là một động lực 

trong mỗi con người Việt Nam.   

Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 

Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 
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ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Vì vậy, việc nghiên cứu tư tưởng 

Hồ Chí Minh để thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay đối với 

Trường Đại học Quảng Bình là rất quan trọng nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị 

quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 8 (khoá XI). 

2. Nội dung 

2.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đổi mới, nâng cao chất lượng đào 

tạo 

 Một trong những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh về đổi mới, nâng cao chất 

lượng đào tạo, là nền giáo dục toàn diện. Người khẳng định: “Trong việc giáo dục 

và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ 

nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”.
(112)

 Đồng thời người học phải học 

tiếng nước ngoài, được trang bị những kiến thức nhất định về văn hóa nhân loại 

để từng bước vươn lên làm chủ về khoa học, kỹ thuật. Một điều mấu chốt là 

“Phải dạy lý luận Mác - Lênin cho mọi người”. Nhưng “Học tập chủ nghĩa Mác - 

Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản 

thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp 

dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý 

luận đi đôi với thực tiễn”.
(113)

  

Trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, Hồ Chí Minh đã đặt 

công tác giáo dục đạo đức lên hàng đầu. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay 

trường học ở các nước phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng đều đề cao 

phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn” theo tinh thần mới và nội dung mới cao 

hơn để phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ cách mạng. Lễ là đạo đức, văn là tri thức 

khoa học. Đạo đức và kiến thức đi đôi, hỗ trợ nhau để tạo ra con người mới, con 

người xã hội chủ nghĩa. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh nói tới việc cần thiết đào 

tạo một lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhiều lần Người đề cập đến vấn đề 
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dạy “đạo đức công dân”, một nội dung không phải xa lạ, cao siêu khó thực hiện, 

mà nó nằm ngay bên trong và là nền tảng của đời sống hàng ngày. Đó là lòng yêu 

nước và những tình cảm tốt đẹp, trước hết là tình thương yêu người ruột thịt, 

thầy, cô giáo, bạn bè, đồng chí, yêu đồng bào, yêu Tổ quốc. Đó là lối sống có tổ 

chức, thật thà, khiêm tốn giản dị… Đạo lý, đạo đức chính là chữ “tâm” của người 

dạy, người học. Mà cái “tâm” lớn nhất, bao trùm xuyên suốt của những người 

làm công tác giáo dục là “Tại minh minh đức, tại thân dân” (Nói tóm tắt, minh 

minh đức là chính tâm. Thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân 

dân lên trên hết).
(114)

 

Sinh thời Hồ Chí Minh luôn phê phán việc huấn luyện “hữu danh vô thực”, 

làm chỉ cốt nhiều mà không thiết thực chu đáo. Cái “thực” trong giáo dục mà Hồ 

Chí Minh mong muốn chính là: “Học để sửa chữa tư tưởng”
(115)

, “Học để tu 

dưỡng đạo đức cách mạng”, “Học để tin tưởng”, “Học để hành: học với hành phải 

đi đôi với nhau. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành 

không trôi chảy”.
(116)

 Những quan điểm giáo dục này nằm trong tư tưởng lớn và 

xuyên suốt của Hồ Chí Minh: Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là 

làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng 

bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 

 Hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện công cuộc đổi mới, 

thực chất là cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Chúng ta cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, nâng 

cao chất lượng đào tạo để đáp ứng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của 

đất nước trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh 

tế quốc tế. 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để đổi mới, nâng cao chất lượng đào 

tạo, trước hết phải xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân. Ngay sau khi đất nước 
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được độc lập, Hồ Chí Minh đã xác định vai trò của giáo dục phục vụ sự phục 

hưng của đất nước mới giành được độc lập. Thực hiện tư tưởng của Người, Đảng 

và Chính phủ vừa lãnh đạo nhân dân tiến hành chiến dịch chống mù chữ vừa bắt 

tay xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân gồm: Bình dân học vụ; Giáo dục cơ 

bản; Giáo dục phổ thông; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục đại học. Tháng 7 

năm 1950, Hội đồng Chính phủ thông qua đề án cải cách giáo dục và quyết định 

thực hiện cuộc cải cách này. Theo đó, nền giáo dục Việt Nam được chính thức 

tuyên bố là nền giáo dục của dân, do dân và vì dân. Một nền giáo dục có tính chất 

dân tộc, khoa học, đại chúng. Mục tiêu là đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành 

những người phát triển về mọi mặt, thành những công dân trung thành với Tổ 

quốc, những người lao động tốt, cán bộ tốt của nước nhà, có tài, có đức để phát 

triển chế độ dân chủ nhân dân, có năng lực và phẩm chất phục vụ đất nước, tiến 

lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Phương châm giáo dục lúc này là học đi 

đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, gắn liền nhà trường với đời sống xã 

hội. Về phương pháp là tăng cường thực hành, tăng cường giờ lao động sản xuất, 

chú ý nhiều hơn đến ứng dụng tri thức vào đời sống. 

 Hồ Chí Minh khẳng định: “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. 

Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân 

trí”
(117)

, mọi người dân Việt Nam phải biết quyền lợi của mình, bổn phận của 

mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước 

nhà. Hồ Chí Minh là người có công lao cho ra đời nền giáo dục mới, nền giáo dục 

nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài với câu nói nổi tiếng 

của Người là: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”.
(118)

 

Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt, 

trở thành lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vừa “hồng” vừa “chuyên”. 

Mục đích của đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo là tạo nên “những công 

dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục nhằm phát triển hoàn toàn 
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những năng lực sẳn có của các em” để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh thường nhắc nhở đội ngũ thầy cô 

giáo: “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm 

mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của 

nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực 

dân và phong kiến”.
(119)

 Cần phải đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn 

diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân 

chủ và khoa học. Hồ Chí Minh luôn căn dặn chúng ta: “Muốn xứng đáng vai trò 

người chủ thì phải học tập”.
(120)

 Vì học để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao 

động, yêu khoa học, yêu đạo đức, và học “để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân 

dân làm cho dân giàu nước mạnh”.
(121)

 

2.2. Trường Đại học Quảng Bình nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất 

lượng đào tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh  

 Phương châm về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh là học đi đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội. Mục đích của học 

là để hành, để phát triển, để sống. Hành là điều kiện để củng cố và nâng cao kiến 

thức được tiếp thu, rèn luyện kỹ năng và hình thành những phẩm chất cần có của 

người lao động mới. Người nhấn mạnh: “Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học 

với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết 

hợp với thực tiễn của nước ta để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước 

nhà”.
(122)

 Do vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo thì Trường Đại học Quảng Bình 

cần có lộ trình cụ thể để đổi mới cơ bản và toàn diện nhà trường về mọi mặt. Từ 

năm 2014 Trường Đại học Quảng Bình đã và đang triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

2.2.1. Công tác tổ chức và quản lý  

- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện mục tiêu chiến 

lược phát triển nhà trường; các tổ chức đoàn thể thực sự là chỗ dựa tinh thần của 

viên chức trong công tác và thực tiễn cuộc sống. Quan tâm, chăm lo và tạo điều 
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kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy của 

người học trong học tập và rèn luyện. 

- Xây dựng bộ máy tổ chức và quy chế hoạt động của nhà trường hoàn 

chỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của một trường đại học 

trực thuộc Tỉnh. 

- Xây dựng hệ thống văn bản nhằm quản lý một cách có hiệu quả các hoạt 

động của nhà trường, trong đó chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ 

phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng. Tiếp tục 

đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phát huy 

vai trò tự chủ của đội ngũ cán bộ chủ chốt.  

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, với đội 

ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, 

nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. 

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn 

rõ ràng phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính 

sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường 

thực sự có hiệu quả.  

2.2.2. Chương trình đào tạo 

- Trong xây dựng chương trình đào tạo có sự tham khảo chương trình đào 

tạo của các trường đại học có uy tín trong nước và trên thế giới; có sự tham gia 

của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp. 

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình 

độ đào tạo và chương trình đào tạo khác. 

- Rà soát lại các chương trình đào tạo hiện hành để chỉnh sửa, bổ sung đảm 

bảo mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý; thiết kế một cách khoa học và có hệ 

thống; đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học 

và đáp ứng linh hoạt, phù hợp với thị trường lao động. Định kỳ bổ sung, điều 

chỉnh, đánh giá dựa trên các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, 
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người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu 

nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 

2.2.3. Hoạt động đào tạo 

- Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, linh hoạt chuyển đổi giữa các quy 

trình đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học. 

- Tập trung xây dựng phương pháp đánh giá hợp lý với các hoạt động 

giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và 

học, phương pháp đánh giá kết quảhọc tập của người học theo hướng phát triển 

năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. Quy trình 

kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, 

công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học 

và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức 

độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng 

lực phát hiện, giải quyết vấn đề.  

- Xây dựng đầy đủ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình 

hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. Xây 

dựng kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và 

kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

2.2.4. Đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, giảng viên và nhân viên 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên 

và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, 

nhiệm vụ; quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

- Đảm bảo đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và 

nghiên cứu khoa học, đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục đào 

tạo nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên. 

- Đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy 

định, có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên 
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cứu khoa học. Chú trọng cân bằng vềkinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ 

hóa đội ngũ giảng viên. 

- Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và 

định kỳ được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

2.2.5. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp 

với năng lực của đội ngũ giảng viên, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã 

hội tỉnh Quảng Bình và các tỉnh lân cận. 

- Tăng số lượng bài báo khoa học được công bốtrên các tạp chí chuyên 

ngành trong nước và quốc tế; đề tài nghiên cứu khoa học gắn với công bố khoa 

học và phù hợp với định hướng nghiên cứu, phát triển của nhà trường. 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường phải 

có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tiễn để giải quyết 

các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và cả nước. Bước đầu tạo 

được nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải luôn 

song hành với hoạt động đào tạo, gắn kết với các trung tâm nghiên cứu của 

trường và các doanh nghiệp. 

2.2.6. Hoạt động hợp tác quốc tế  

- Đẩy mạnh các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các 

chương trình trao đổi giảng viên và người học; các hoạt động tham quan, khảo 

sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị với các trường đại học lớn trong 

khu vực và trên thế giới.  

- Xây dựng được các dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 

vào thực tiễn. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình 

khoa học chung với các trường đại học lớn trong khu vực và trên thế giới. 
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2.2.7. Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất 

- Tăng cường đầu tư cho Trung tâm học liệu cơ bản đầy đủ sách, giáo trình, 

tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

cán bộ, giảng viên và người học. Nâng cấp Trung tâm học liệu đạt tiêu chuẩn thư 

viện điện tử phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh 

viên. 

- Bổ sung số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm 

phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng ngành 

đào tạo. Đảm bảo trang thiết bị dạy và học tiên tiến để hỗ trợ cho các hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý. 

- Xây dựng thêm ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và 

sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bịvà sân bãi cho các hoạt động văn 

hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ người học. 

- Hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng làm việc cho cán bộ, viên 

chức, giảng viên và nhân viên; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an 

toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học. 

2.2.8. Tài chính và quản lý tài chính 

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp để tự chủ về tài chính, tạo được các 

nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và các hoạt động khác của nhà trường. 

- Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường phải 

được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch theo quy định. 

- Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả 

cho các bộ phận và các hoạt động của nhà trường. 

Trường Đại học Quảng Bình phấn đấu đến năm 2030 trở thành cơ sở đào 

tạo đại học và sau đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng, thực hiện tự 

chủ theo quy định và là một trong những trường đại học trọng điểm của khu vực 

Bắc Trung Bộ. Phát triển vững mạnh nhà trường trên tất cả các mặt: cơ cấu tổ 
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chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất; tiến hành các hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ cộng đồng; 

phát triển một số ngành đào tạo mũi nhọn v ềdu lịch và công nghệ thông tin nhằm 

thu hút nhiều sinh viên trong nước và các nước trong khu vực đến học tập nghiên 

cứu; cùng với các trường đại học khác trong vùng góp phần đắc lực vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước. 
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