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Bộ môn Lý luận Chính trị trường Đại học Đồng Nai được thành lập ngay từ 

ngày đầu thành lập trường  năm 1976, khi đó là tổ Chính trị Cơ sở Cao đẳng Sư phạm 

Đồng nai (cơ sở 4 trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ( 1976), trường 

Sư phạm cấp II ( 1979), trường Cao đẳng Sư phạm Đồng nai 

 ( 1987) rồi lần lượt đổi tên thành tổ Khoa học Mác – Lênin ( 2001), Bộ môn Lý luận 

Chính trị trực thuộc Trường  Đại học Đồng Nai (2008) cho đến nay. 

Với nhiệm vụ: Trang bị cho người học về nội dung chính trong môn  Những 

nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin,Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách 

mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó người học vận dụng sáng tạo những kiến 

thức đã tiếp thu vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn, nâng cao ý thức trách 

nhiệm của công dân trước những yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước.  

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Lý luận chính trị ngày nay đã trải 

qua nhiều thay đổi tên gọi, nhưng vị thế và vai trò của một Bộ môn khoa học cơ bản và 

đội ngũ giảng viên của Bộ môn qua nhiều thế hệ đã có những đóng góp quan trọng cho 

sự phát triển của Đại học Đồng Nai nói riêng và giáo dục Việt Nam nói chung. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã 

hội ở miền Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng vô cùng khó khăn. Sự nghiệp giáo 

dục của Đồng Nai bước sang giai đoạn mới : giai đoạn phát triển thống nhất trong nền 

giáo dục Xã hội chủ nghĩa, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 

đất nước. 

 Khi trường có quyết định thành lập, tổ Chính trị chỉ có 1 giảng viên đó là thầy 

Đỗ Xuân Nhĩ được Bộ giáo dục và đào tạo tăng cường đưa từ Hà nội vào  (1976).Tiếp 

đó,Tỉnh tiếp tục tăng cường cô Nguyễn Thị Tuyết (1977), thầy Nguyễn Đình Hanh 

(1978) về giảng dạy chính trị tại trường. Mọi điều kiện phục vụ cho công tác giảng dạy 

vô cùng khó khăn, không giáo trình, thiếu tài liệu, cả trường chỉ có 6 lớp đào tạo, cơ sở 

là là trường  Trung, Tiểu học Vinh Sang (nay là trường phổ thông trung học Trấn 

Biên) để lại không  phù hợp cho trường sư phạm, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, 

đời sống các thầy cô giáo vô cùng khó khăn… các thầy giáo, cô giáo và sinh viên 

ngoài thời gian dạy- học phải đi tăng gia sản xuất tại huyện Thống nhất trên đất mượn 

của lực lượng vũ trang để cải thiện đời sống. Song các thầy, các cô vẫn say mê bám 

trường, bám lớp, tìm tòi, sáng tạo để tham gia giảng dạy. 

Từ năm 1979 trường được giao về Ty Giáo dục Đồng Nai quản lý, đào tạo giáo 

viên Sư phạm cấp II- gọi tắt là trường sư phạm cấp II. Thời gian này, giảng viên dạy 

chính trị - Thầy Đỗ Xuân Nhĩ- chuyển công tác về Hà nội vì hết thời gian tăng cường. 

Tỉnh tiếp tục bổ sung cô Lê Trần Thiên Lý  (1981), thầy Đoàn Văn Độ (1981) về giảng 

dạy chính trị tại trường . Tuy nhiên, đến năm 1982 hai giảng viên được tỉnh tăng 

cường - cô Nguyễn Thị Tuyết và cô Lê Trần Thiên Lý  đều chuyển công tác. Trong 

thời kỳ này, đội ngũ  giảng viên vẫn rất thiếu nên để đảm bảo yêu cầu giáo dục chính 

trị, nhà trường phải hợp đồng giảng viên với trường Đảng (nay là trường chính trị) của 

tỉnh và trường cao đẳng sư phạm Hà Nội.  

Từ năm 1980 Tỉnh tiếp tục tăng cường các thầy cô: Hà Mộng Xuân (1980), 

Nguyễn Duy Loan ( 1980), Phan Văn Lợi ( 1983), Nguyễn Thị Tuyết Thu (1983), 

Nguyễn Tư Nhu (1984), Trịnh Hồng Hiệp (1984), Huỳnh Thị Huệ (1984), Trịnh Ngọc 



Kế (1984), Hà Thị Mừng (1985), Nguyễn Kim Xuyến (1985), Phan Quốc Kiệt (1986) 

về giảng dạy chính trị tại trường.  

Trong những năm này, cả nước bước vào những năm cuối của thời bao cấp, tình 

hình kinh tế- xã hội tiếp tục khó khăn. Giáo viên các cấp bỏ việc hàng loạt, nhiều năm 

giáo sinh sư phạm ra trường không đủ bù đắp, tuyển sinh là vấn đề nan giải, nhà 

trường luôn luôn thiếu chỉ tiêu đào tạo. Đời sống giảng viên rất chật vật, thu nhập thấp, 

lương không đủ sống, phải tìm thêm việc làm để bảo đảm cuộc sống tối thiểu, khu tập 

thể chật chội…Trong điều kiện như vậy, nhà trường  tiếp tục tổ chức “ giáo dục kết 

hợp lao động sản xuất” nên các thầy giáo, cô giáo và sinh viên lại đi tăng gia sản xuất 

tại huyện Long thành, các thầy cô giáo tham gia xưởng mộc khi sản xuất lương thực tự 

túc không còn hiệu quả nữa. 

Mặc dù trong hoàn cảnh nhiều khó khăn như vậy, nhưng đội ngũ giảng viên của 

bộ môn rất nhiệt tình, tích cực tham gia giảng dạy và các hoạt động chuyên môn, 

không ngừng vươn lên và tạo nên những bước phát triển mới: tự biên soạn đề cương 

bài giảng khi chưa có tài liệu chung, tham gia hội giảng thường xuyên của trường, của 

tỉnh và bồi dưỡng giáo viên thay sách cải cách giáo dục trong toàn tỉnh, tham gia học 

lớp tiếng Anh đầu tiên cho giáo viên trong trường, hoạt động nghiên cứu khoa học bắt 

đầu triển khai, giáo viên làm quen với sáng kiến kinh nghiệm… 

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, thời gian này đội ngũ giảng viên còn tích 

cực đóng góp vào các hoạt động xã hội của tỉnh làm giảm bớt áp lực khó khăn về kinh 

tế- xã hội của tỉnh như: đổi tiền tại các huyện và thành phố Biên Hòa, vớt bột giấy thải 

của nhà máy giấy Tân mai… 

Năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng quyết định nâng cấp trường lên thành Cao đẳng 

Sư phạm. 

 Đây là thời kỳ cả nước chuyển tiếp từ cơ chế bao cấp sang cơ chế vận hành 

theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, nhìn chung nền kinh tế nước ta 

vẫn còn nhiều khó khăn. Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng nai và đội ngũ giảng viên 

chính trị vẫn phải đối diện với rất nhiều thử thách.  

Trong điều kiện khó khăn kéo dài như vậy, việc đảm bảo cho dạy và học là rất 

vất vả, đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải có một sự cố gắng, tâm huyết và nhiệt tình rất 

lớn. Để giảm bớt khó khăn cho giảng viên, nhà trường duy trì xưởng chế biến nước 

giải khát, xưởng cưa, lò bành mỳ.., các giảng viên trong bộ môn còn làm thêm kinh tế 

gia đình như đan lá buông, nuôi heo…mặc dù hiệu quả kinh tế chưa cao nhưng ít 

nhiều cũng giảm bớt thiếu thốn trong đời sống của giảng viên và gia đình.  

Ở bộ môn, thời kỳ này tỉnh giao cho nhà trường trực tiếp tuyển dụng thêm nhiều 

giảng viên, trong đó có các thầy, cô dạy chính trị chuyên ngành: Hoàng Minh Hiền 

(1989), Trần Thị Lợi (1989), Nguyễn Thị Ngân Giang (1992), Nguyễn Thị Thu Hiền ( 

1993), Chử Trọng Khang  (1994), Nguyễn Thị Hương (1994). Tuy nhiên, giai đoạn 

này đội ngũ giảng viên ở tổ có sự thay đổi nhiều, bên cạnh các thầy cô mới tuyển dụng 

thì các thầy cô: Nguyễn Thị Tuyết Thu, Nguyễn Tư Nhu, Trịnh Hồng Hiệp, Huỳnh Thị 

Huệ, Nguyễn Kim Xuyến, Phan Quốc Kiệt , Nguyễn Đình Hanh lại chuyển công tác 

hoặc nghỉ hưu. 

Đến năm 1996 Tổ Chính trị chính thức là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Đội 

ngũ giảng viên của tổ đã khá ổn định về số lượng và tích lũy được nhiểu kinh nghiệm, 

đa số các thầy, cô đều yên tâm công tác, gắn bó với trường, vững bước đi lên với 

những cố gắng mới, với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh: 

Công tác thay sách cải cách giáo dục được tiếp tục được tiến hành đồng bộ trên các 

môn trong đó có cả môn giáo dục công dân, tổ cải cách giáo dục đã có nhiều cố gắng 



trong việc tiếp thu và triển khai thay sách đến các huyện một cách kịp thời và hiệu quả, 

trong đó có sự đóng góp rất nhiệt tình của cô Huỳnh Thị Huệ, Nguyễn Thị Hương 

trong tổ Chính trị.  

Năm 1991, trường mở lớp Đại học Văn, năm 1993 mở lớp Đại học Toán– liên kết 

với Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh– đầu tiên, cô Hoàng Minh Hiền và cô 

Trần Thị Lợi đã tham gia giảng dạy một số môn Lý luận với khóa học này. Đây cũng 

là niềm vui và tự hào của đội ngũ giảng viên tổ Chính trị khi trường đang dần lớn 

mạnh. 

Với vị trí là một trong những trường cao đẳng sớm nhất trong khu vưc Đông 

Nam bộ, nên Bộ Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ cho trường đào tạo, hợp tác với 

hai tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Thuận đội ngũ giáo viên trung học cơ sở. Cùng với 

trách nhiệm và nhiệm vụ chung của nhà trường, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo tổ 

Chính trị không những chỉ giảng dạy tại trường mà còn thường xuyên tham gia giảng 

dạy tại hai tỉnh bạn góp phần khẳng định vị thế Cao đẳng Sư phạm Đồng nai.  

Những năm học tiếp theo, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo tổ Chính trị tiếp tục 

thường xuyên tham gia giảng dạy bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên trình độ Cao đẳng và 

bồi dưỡng thường xuyên với quy mô và số lượng khá lớn. 

Đáp ứng yêu cầu đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, trong bộn bề công 

việc như vậy, nhưng nhà trường đã động viên và tạo điều kiện cho các giảng viên theo 

học các lớp sau Đại học. Trong bộ môn, các cô giáo Nguyễn Thị Ngân Giang, Nguyễn 

Thị Thu Hiền đã tham gia đi học trong thời gian này. 

Năm 1997, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lương giáo 

dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai quyết định hợp nhất trường Trung 

học sư phạm và trường Cao đẳng Sư phạm Đồng nai thành trường Cao đẳng Sư phạm 

Đồng nai đa cấp, đa hệ. 

Từ năm 1997, tổ Chính trị - tổ Khoa học Mác – Lênin (2001)- có nhiều đóng 

góp nổi bật cùng với sự phát triển, lớn mạnh của nhà trường: Cũng chính từ năm học 

này trong các ngành đào tạo của trường có thêm  nhiều ngành học mới, trong đó có 

ngành Cao đẳng Văn- Giáo dục công dân. Năm 2001, trường tiếp tục mở thêm 3 lớp 

đại học: Đại học Lý, Hóa, Giáo dục chính trị liên kết với Đại học Sư phạm thành phố 

Hồ Chí Minh.Vì thế việc thiết kế chương trình và dạy chuyên sâu một số môn đã được 

tổ chuyên môn thực hiện, hiệu quả tích cực 

Các giảng viên huấn luyện sinh viên tham gia cuộc thi Olympic các môn khoa 

học Mác - Lênin khu vực phía nam của các trường đại học, cao đẳng năm 2004, và để 

lại ấn tượng tốt đẹp trong cuộc thi về một trường Cao đẳng Sư phạm Đồng nai trong 

đêm chung kết với các trường đại học. 

Nhân sự của bộ môn thời gian này có sự thay đổi: các cô Lê Thị Huyền (1998), 

Phạm Thị Thu (2005), Phạm Thị Minh Nguyệt và Trần Thị Mai (2006), Nguyễn Thị 

Túy ( 2007), Đinh Thị Huệ và Hồ Thị Luyên (2009) được tuyển dụng về tổ bộ môn . 

Cô Hà Thị Mừng nghỉ công tác theo chế độ (1998) 

Năm 2010, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định trường Cao đẳng Sư 

phạm Đồng nai được nâng cấp thành Trường  Đại học Đồng Nai. Nhà trường tiếp tục 

tập trung kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, tăng cường 

bồi dưỡng phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên 

chức, tiếp nhận thuyên chuyển và tuyển dụng mới nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát 

triển của nhà trường. Đây là thời gian bộ môn Bộ môn Lý luận Chính trị được nhà 

trường tuyển dụng và nhận thuyên chuyển giảng viên khá nhiều, nhất là sau khi nhập 

hai  trường Trung cấp kinh tế và trung cấp nghề: các giảng viên Nguyễn Đình Thịnh, 



Phạm Thị Quế Trân ( 2010), Mai Thị Lài và Nguyễn Diệp Minh Thy ( 2014), Nguyễn 

Tiến Đảm và Lê Thị Kim Oanh (2015). Cô Trần Thị Lợi (2015) và cô Nguyễn Thị 

Hương ( 2016) nghỉ công tác theo chế độ. 

Thời gian này, Bộ môn Lý luận Chính trị trực thuộc Trường  Đại học Đồng Nai 

đã góp phần bổ sung, hoàn thiện một số chương trình khung, chương trình chi tiết theo 

học chế tín chỉ cho các ngành liên thông, vừa làm vừa học đối với các môn đơn vị đảm 

nhiệm. Từ chỉ giảng dạy khoảng gần 300 sinh viên trong  năm đầu tiên của trường, đến 

năm học này Bộ môn tham gia giảng dạy khoảng hơn 14.000 sinh viên các ngành, các 

hệ sinh viên trong nhà trường, sinh viên Lào và Campuchia, sinh viên văn hóa điếc...  

Hoạt động nghiên cứu khoa học thật sự khởi sắc. Được xác định là một trong 

những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường. các giảng viên đã thực hiên tốt 

công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục tham gia nhiều hội thảo khoa học trong và 

ngoài trường. Nhiều giảng viên trong bộ môn nhiệt tình, say mê, tiêu biểu trong nghiên 

cứu khoa học như: Ts Lê Thị Huyền, Ts Phạm thị Minh Nguyệt, Ths Trần Thị Lợi, 

Ths Hoàng Minh Hiền, Ths Nguyễn Thị Túy, Ths Hồ Thị Luyên… 

       Ngoài những nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các giảng 

viên, viên chức trong Bộ môn còn tích cực tham gia các báo cáo chuyên đề, các hội 

thảo trong và ngoài trường, các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ… 

Với Cơ sở vật chất rộng rãi, khang trang, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện 

đại hóa đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy trong giai đoạn mới. với đời sống của 

giảng viên nhà trường nói chung, của giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị đã được 

nâng lên rất nhiều. Các giảng viên đều tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn 

tốt, đảm bảo hoàn thành các công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học; cơ bản đoàn 

kết và giúp đỡ nhau trong chuyên môn, có quan điểm chính trị đúng đắn,vững vàng; 

trung thành với Tổ quốc với chế độ XHCN; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phấn 

đấu vươn lên về mọi mặt. 

Sau nhiều lần tách nhập trường với gần 40 lượt giảng viên, tính đến tháng 

9/2016 Bộ môn Lý luận chính trị có 15 giảng viên cơ hữu. Điều thật sự đáng mừng và 

tự hào là tất cả giảng viên của Bộ môn hiện nay đều có trình độ đào tạo từ thạc sĩ trở 

lên, trong đó có 2 tiến sĩ.  

Với những đóng góp của bộ môn đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, đơn vị liên 

tục được công nhận là đơn vị lao động tiên tiến- giấy khen của hiệu trưởng nhà trường- 

, nhiều lần được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều giảng viên của bộ 

môn được công nhận giảng viên dạy giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp. 

 40 năm trường đại học Đồng Nai không ngừng lớn mạnh. Nhìn lại chặng đường 

đã qua, tập thể cán bộ, giảng viên của  Bộ môn Lý luận chính trị rất đỗi tự hào về 

những thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển  của mình. Đó là 

cơ sở, tiền đề hết sức quan trọng để Bộ môn Lý luận chính trị vững tin tiến lên phía 

trước, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà 

trường cũng như vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 

đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

     ________________ 

 

 

 

 


