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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục luôn là vấn đề trung tâm của đời sống xã hội vì nó quyết định tương 

lai của mỗi con người và của cả dân tộc. Xác định được vị trí và tầm quan trọng của 

giáo dục nên trong chiến lược phát triển giáo dục, ngành giáo dục đã và đang thực 

hiện đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ. Một trong những đổi mới cơ bản, 

quan trọng, cấp thiết của giáo dục hiện nay là đổi mới công tác quản lý giáo dục.  

Trong hoạt động quản lý của các trường Cao đẳng thì quản lý học sinh, sinh 

viên (HSSV) giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi HSSV là đối tượng của quá trình 

đào tạo. Quản lý được đối tượng này sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào 

tạo của nhà trường. Trong nội dung quản lý HSSV có nội dung quản lý HSSV 

ngoại trú. Hiện nay, đây là vấn đề gây bức xúc và được sự quan tâm, lo lắng của 

nhà trường, gia đình và cả xã hội.  

Môi trường sống phức tạp với không ít các tệ nạn xã hội trong khi đó HSSV 

là đối tượng rất dễ bị tác động, lôi kéo. Hơn nữa, an ninh trật tự không tốt, điều 

kiện ăn ở thấp, môi trường sống không lành mạnh, HSSV phải thường xuyên thay 

đổi chỗ ở… là những vấn đề nổi cộm trong HSSV ngoại trú hiện nay. Những vấn 

đề này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào tạo của nhà trường. Trong khi đó, theo 

thống kê ở các trường Cao đẳng, trung bình có tới 80% HSSV phải ở ngoại trú. 

Vậy phải làm sao để quản lý được đối tượng này nhằm hạn chế ở mức thấp nhất 

những tiêu cực nảy sinh và những khó khăn trong đời sống của HSSV ngoại trú để 

HSSV yên tâm học tập và rèn luyện là vấn đề đang đặt ra hiện nay.  

Song song với quản lý đào tạo thì quản lý học sinh là một phần không thể 

thiếu trong nhà trường. Trong công tác quản lý học sinh công tác quản lý học sinh 

ngoại trú đang được nhà trường quan tâm. Tuy nhiên trên thực tế nhà trường đã 

triển khai phối hợp với công an phường sở tại để quản lý học sinh thuê trọ trên địa 

bàn, vào đầu năm học nhà trường đã triển khai đăng ký danh sách học sinh thuê trọ, 

địa chỉ, tên và số điện thoại của chủ nhà trọ, ngày thuê trọ; trong năm học khi học 

sinh thay đổi chỗ ở thường không thông báo cho phòng quản lý học sinh biết. Do 

vậy việc quản lý học sinh ngoại trú còn nhiều hạn chế, bất cập như chưa có một 

quy trình cụ thể để thực hiện; chưa triển khai đồng bộ từ phòng quản lý học sinh, 

giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp; chưa kiểm tra, giám sát thực tế tại nơi thuê trọ của 

học sinh...  Hơn nữa, HSSV ngoại trú của trường lại phân bổ ở những khu vực khá 
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phức tạp về điều kiện kinh tế xã hội và an ninh trật tự. Vì vậy, nhà trường cũng 

đang đứng trước khó khăn trong vấn đề quản lý HSSV ngoại trú.  

Xuất phát từ những lý do đó, chúng tôi tiến hành thực hiện chọn đề tài sáng 

kiến “Một số giải pháp nâng cao ý thức chấp hành Quy định về công tác học 

sinh, sinh viên ngoại trú của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp”. Điểm mới 

của sáng kiến là: Đổi mới và nâng cao được ý thức chấp hành Quy định về công tác 

học sinh, sinh viên ngoại trú đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên ở 

ngoại trú đang học tập trong Nhà trường.  

  2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về quản lý HSSV ngoại trú và thực trạng công 

tác quản lý SV ngoại trú của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, từ đó đề xuất 

những biện pháp quản lý SV ngoại trú của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý HSSV ngoại trú ở các trường Cao đẳng. 

- Nghiên cứu thực trạng HSSV ngoại trú và công tác quản lý HSSV ngoại trú 

của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

- Đề xuất các biện pháp quản lý HSSV ngoại trú của trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghiệp. 

 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

4.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý HSSV trong các trường Cao 

đẳng. 

4.2. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý HSSV ngoại trú của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

  5. Giả thuyết khoa học 

Nếu tìm ra được những biện pháp quản lý HSSV ngoại trú của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác quản lý của nhà 

trường như được xác định trong đề tài thì công tác quản lý HSSV ngoại trú của 

trường sẽ có hiệu quả hơn. 

  6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận 

 - Phương pháp phân tích lý thuyết 

 - Phương pháp tổng hợp lý thuyết 

6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp quan sát 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 

- Phương pháp phỏng vấn 

- Phương pháp thống kê toán học 

7. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý HSSV ngoại trú của 

trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp với đối tượng là HSSV các hệ của trường. 

8. Cấu trúc của SKKN 
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Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, 

SKKN được cấu trúc thành bốn chương: 

Chương 1: Cơ sở lí luận của SKKN 

Chương 2: Thực trạng sinh viên ngoại trú và công tác quản lý sinh viên ngoại 

trú của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao ý thức chấp hành quy định về công tác 

học sinh, sinh viên ngoại trú của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

Chương 4: Kết luận. 
CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan nghiên cứu  

1.2. Một số khái niệm cơ bản của sáng kiến  

1.2.1. Quản lý  

1.2.2. Quản lý giáo dục nhà trường 

1.2.3. Biện pháp quản lý  

1.2.4. Học sinh, sinh viên ngoại trú  

1.2.5. Biện pháp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú  

1.3. Công tác quản lý sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng  

1.3.1 Vị trí, vai trò của công tác quản lý sinh viên trong trường Đại học, Cao 

đẳng  

1.3.2. Nội dung của công tác quản lý học sinh, sinh viên trong các trường đại 

học, Cao đẳng  

1.4. Công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường Đại 

học, Cao đẳng 

1.4.1. Mục đích của công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú  

1.4.2. Nội dung công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú  

1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý HSSV ngoại trú 

1.4.3.1. Đặc điểm của học sinh, sinh viên  

1.4.3.2. Đặc điểm của học sinh, sinh viên ngoại trú  

1.4.3.3. Điều kiện kinh tế xã hội  

1.4.3.4. Cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước  
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CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HSSV NGOẠI TRÚ CỦA  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHIỆP 

2.1. Khái quát về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

- Tầm nhìn 

- Sứ mạng 

- Mục tiêu 

2.2. Thực trạng học sinh, sinh viên ngoại trú Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghiệp  

2.2.1. Cơ cấu sinh viên 

Bảng 2.1. Thống kê cơ cấu HSSV của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghiệp  

2.2.2. Đặc điểm  

2.2.3. Địa bàn cư trú 

2.2.4. Hoạt động 

2.2.5. Lý do và điều kiện ở ngoại trú  

2.3. Thực trạng công tác quản lý sinh viên ngoại trú của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghiệp  

2.3.1. Thực trạng nhận thức về công tác quản lý HSSV ngoại trú 

2.3.2 Thực trạng việc thực hiện các nội dung của công tác quản lý sinh viên 

ngoại trú của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp  

2.4. Đánh giá thực trạng công tác quản lý sinh viên ngoại trú của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp  

2.4.1. Những mặt mạnh và mặt hạn chế  

2.4.2. Nguyên nhân  

CHƯƠNG 3  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH 

VIÊN NGOẠI TRÚ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 3.1. Nguyên tắc xác định các giải pháp quản lý học sinh, sinh viên ngoại 

trú của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp  

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả  

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện  

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi  

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn  
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 3.2. Đề xuất một số giải pháp quản lý HSSV ngoại trú ở trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghiệp  

3.2.1. Xây dựng những quy định cụ thể về quản lý HSSV ngoại trú  

3.2.2. Xây dựng quy trình quản lý HSSV ngoại trú của trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghiệp 

3.2.3. Hình thành bộ phận chuyên trách quản lý HSSV ngoại trú và hoàn thiện 

cơ chế phối hợp các lực lượng trong việc quản lý sinh viên ngoại trú  

3.2.4. Lập kế hoạch công tác quản lý HSSV ngoại trú  

3.2.5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch quản lý HSSV ngoại trú  

3.2.6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác quản lý HSSV ngoại trú  
 

CHƯƠNG 4 

 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

2. Kiến nghị  

 

 

CÁC PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1 

PHIẾU KHẢO SÁT 
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Phụ lục 3 
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