
PHỤ LỤC 1 

CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHIẾN LƢỢC GIAI ĐOẠN 2011-2015 ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN 2020 

         

Bảng 1: Chỉ tiêu tuyển sinh và quy mô đào tạo          
         

  2010 2011 2015 2020 

  Chi tiêu  Quy mô  Chi tiêu  Quy mô  Chi tiêu  Quy mô  Chi tiêu  Quy mô  

               ƣớ   ấ       
      
6,581  

    
22,835  

      
6,921  

    
23,595  

      
8,560  

    
28,865  

    
11,440  

    
34,760  

                  

Sau đại học(15%-năm) 
      
1,161  

      
1,970  

      
1,406  

      
2,395  

      
2,460  

      
4,165  

      
4,940  

      
8,360  

Cao học 
       
1,139  

       
1,875  

       
1,380  

       
2,280  

       
2,415  

       
3,975  

       
4,850  

       
7,980  

Tiến sĩ 
           
22  

           
95  

           
26  

         
115  

           
45  

         
190  

           
90  

         
380  

                  

Đại học 
      
5,420  

    
20,865  

      
5,515  

    
21,200  

      
6,100  

    
24,700  

      
6,500  

    
26,400  

Đại học chính quy (+1.7%-năm) 
       
3,750  

     
15,550  

       
3,815  

     
15,800  

       
4,200  

     
16,900  

       
4,550  

     
18,400  

Cao đẳng hệ CQ (nếu mở thêm ngành thì tăng chỉ tiêu) 
         
150  

         
318  

         
150  

         
300  

         
150  

         
300  

         
150  

         
300  

Kỹ sư tài năng+ KS chất lượng cao(+2%-năm)   
       
1,050    

       
1,070  

         
1,160  

         
1,280  

Cạnh xí nghiệp, Kỹ sư bằng 2** 
         
490  

         
767  

         
500  

         
785  

         
550  

       
1,000  

         
600  

       
1,200  

Vừa làm vừa học ** (thực tuyển 2010=1/2 chỉ tiêu) 
       
1,030  

       
4,230  

       
1,050  

       
4,315  

       
1,200  

       
6,500  

       
1,200  

       
6,500  

- trong trường 
         
642  

       
2,664  

         
650  

       
2,700  

         
700  

       
3,500  

         
700  

       
3,500  

- địa phương 
         
388  

       
1,566  

         
400  

       
1,615  

         
500  

       
3,000  

         
500  

       
3,000  

Đào tạo từ xa (theo dự án- tạm không đổi chỉ tiêu 2020)         
       
1,500  

       
3,270  

       
1,500  

       
3,270  

                  

                              ƣớ   ấ       
           
70  

         
200  

         
100  

         
285  

         
250  

         
850  

         
350  

      
1,200  

Chương trình dạy bằng tiếng  nh - Đại học  

           
70  

         
200  

         
100  

         
285  

         
200  

         
700  

         
250  

         
900  

Chương trình dạy bằng tiếng  nh - Cao học         

           
50  

         
150  

         
100  

         
300  



                  

                  ƣớ         ấ       

        
254  

        
496  

        
310  

        
620  

        
640  

     
1,645  

        
895  

     
2,175  

Chương trình liên kết nước ngoài đào tạo Đại học** 

         
120  

         
250  

         
170  

         
360  

         
400  

      
1,200  

         
600  

      
1,600  

Chương trình liên kết NN Sau đại học(-MSM:+1.4%-
năm) 

         
134  

         
246  

         
140  

         
260  

         
240  

         
445  

         
295  

         
575  

                 

         ấ    ứ     ỉ                 

Đào tạo ng n hạn (lượt người)(+15%-năm)   
       
2,279    

       
2,620  

         
4,620  

         
9,230  

                  

Tổ    á   ệ đ       (  ô    í    ấ    ứ     ỉ) 
       
6,905  

     
23,531  

       
7,331  

     
24,500  

       
9,450  

     
31,360  

     
12,685  

     
38,135  

                  

Số SV quy đố   (Theo QĐ 795 ngày 27-2-1010 của Bộ GD&ĐT)   
     
19,774    

     
20,760    

     
25,183    

     
33,470  

                  

SV/GV quy đổ    
        
17.3    

        
17.3    

        
15.4    

        
14.9  

 

Bảng 2: Chỉ tiêu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ       

       

TT C ỉ số 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2015 

Năm 
2020 

1 
Số lượng đề tài NCKH các cấp (Nhà nước, TĐ Đại học Quốc gia, Đại 
học Quốc gia, Dự án UTCN TĐ ĐHQG, Tỉnh/ Thành phố, Trường, 
Trường hỗ trợ HVCH dạng nghiên cứu, Sinh viên) 

157 190 230 330 660 

2 

B    á  đă              í  133 166 220 310 600 

- trong nước  96 115 135 205 370 

- quốc tế  11 20 50 60 120 

- quốc tế ISI 26 31 35 45 110 

Tỷ lệ số bài báo đăng trên các tạp chí từ cấp chuyên ngành trở lên trên 
số lượng giảng viên cơ hữu của trường 

1/6 1/6 1/5 1/5 1/3 



B    á  đă        Hộ     ị/ Hộ    ả   140 600 210 800 1000 

- trong nước  45 360 70 480 640 

- quốc tế  95 240 140 320 360 

3 

Số  ƣợ    á  PTN  138 144 153 164 208 

- PTN ĐHBK 132 135 140 145 180 

- PTN TĐ ĐHQG 4 7 10 15 20 

- PTN TĐ QG 2 2 3 4 8 

4 Tham gia tổ chức Hội nghị/ Hội thảo quốc tế 20  30 40 60 100 

5 Số văn bằng về sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích …)  2 15 20 35 300 

6 Số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ  500 550 640 870 1200 

7 Doanh thu từ các hợp đồng CGCN (tỷ)  67 77 85 120 240 

8 Số vườn ươm doanh nghiệp công nghệ  5 7 10 10 15 

9 

CBGD tham gia (nguồn nhân lực) 550 605 666 888 1638 

- NCKH  500 535 571 693 1108 

- CGCN (chủ trì)  50 70 95 195 530 

10 Nguồn vốn hoạt động KH&CN (tỷ)  49.9 62.6 73 110 200 

 

Bảng 3: Chỉ tiêu phát triển nguồn lực         

          

TT C ỉ số 
T ự  
  ệ  

T3/2011 
Năm 2011 Năm 2015 Năm 2020     

A 
 ộ    ũ   ả   v     ơ  ữu ( a   ồm   ữ   
Cá   ộ          GV v        NCV  ó   am 
  a   ả   d y) 

         
1,016  

         
1,030  

         
1,321  

         
1,673  

    

1 Giáo sư 
               
8  

             
10  

             
29  

             
63       



2 Phó giáo sư (Associate Prof.) 
             
67  

             
76  

           
126  

           
222      

3 Tiến sĩ 
           
216  

           
259  

           
374  

           
540      

4 Thạc sĩ 
           
417  

           
396  

           
530  

           
584      

5 Đại học 
           
301  

           
283  

           
259  

           
259      

6 Cao đẳng 
               
7  

               
6  

               
5  

               
5       

B T ỉ     ả    
           
149  

           
151  

           
192  

           
257      

1 Tiến sĩ 
             
48  

             
50  

             
65  

             
88      

2 Thạc sĩ 
             
47  

             
53  

             
69  

             
92      

3 Đại học 
             
54  

             
48  

             
57  

             
76      

  TỔNG CỘNG (A+B) 
        
1,165  

        
1,181  

        
1,513  

        
1,929      

C 
 ộ    ũ NCV (  ô    /  a GD), KS, KTV, hành 
  í   vă    ò   v    ụ  vụ. 

           
370  

           
375  

           
400  

           
450  

    

  
Đội ngũ Nghiên cứu viên (không tham gia giảng 
dạy), Kỹ sư và Kỹ thuật viên. 

             
42  

             
47  

             
62  

           
106      

1 Tiến sĩ 
               
1  

               
1  

               
4  

               
7      

2 Thạc sĩ 
               
6  

             
12  

             
20  

             
32      

3 Đại học 
             
33  

             
32  

             
38  

             
67      

4 Trung cấp (KTV) 
               
2  

               
2                -                  -        

  Viên chức hành chính và phục vụ 
           
328  

           
328  

           
338  

           
344      

1 Thạc sĩ 
             
15  

             
15  

             
18  

             
23      

2 Đại học 
           
146  

           
146  

           
161  

           
170      

3 Cao đẳng 
             
41  

             
41  

             
31  

             
23      

4 Khác 
           
126  

           
126  

           
128  

           
128      

          

Bảng 4: Dự trù kinh phí phát triển nguồn lực         



          

TT C ỉ    u 

T ự    ệ  2010 Năm 2011 Năm 2015 Năm 2020 

Số lượng Kinh phí Số lượng Kinh phí Số lượng Kinh phí Số lượng Kinh phí 

(người) (tỉ đồng) (người) (tỉ đồng) (người) (tỉ đồng) (người) (tỉ đồng) 

1 Số kỹ sư phải tuyển dụng thêm (GV, CV,  NCV) 76   79   394   434   

2 Số thạc sĩ phải đào tạo thêm 55 11.58 14 2.08 31 7.02 7 1.66 

  – Trong nước: 30 1.24 10 0.39 21 1.33 5 0.31 

  – Ngoài nước:  25 10.34 4 1.69 9 5.69 2 1.35 

3 Số tiến sĩ phải đào tạo thêm 78 44.07 19 9.33 8 5.04 102 65.63 

  – Trong nước: 8 0.66 5 0.40 2 0.20 25 2.63 

  – Ngoài nước:  70 43.41 14 8.93 6 4.84 76 63.00 

4 Đào tạo cán bộ quản lý 150 1.55 150 1.55 185 2.68 300 4.34 

  TỔNG KINH PHÍ   57.19   12.96   14.74   71.63 

  Trong đó:                 

  Nguồn kinh phí nhà trường   5.72   1.30   1.47   7.16 

  Nguồn kinh phí ngoài Trường   51.47   11.66   13.26   64.47 

          

 Ghi chú: Kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý qua các năm 2011, 2015 và 2020, chỉ là đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý.   

 

Bả   5: K        đầu  ƣ xây dự    ơ  ả  ( í     e  d ệ   í   s   xây dự  : m
2
)       

          

TT Nộ  du   
Năm 2010      ăm 2011      ăm 2015      ăm 2020 

CS1 CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 CS1 CS2 

  I 
D                              
                    

1 DT Lớp học 29,280 12,100 29,280 18,700 29,280 37,000 32,280 50,000 

2 DT PTN 24,539 2,100 24,539 7,100 24,539 33,640 26,539 41,000 



3 DT Xưởng TT 10,308 770 10,308 770 10,308 20,876 10,308 20,876 

4 DT Nhà TDTT 0 0 0 6,554 0 6,554 0 6,554 

5 DT  KTX 30,394 0 30,394 0 30,394 0 30,394 0 

6 DT Thư Viện 1,066 516 1,066 516 1,066 8,075 6,066 8,075 

7 DT làm việc 17,504 1,930 17,504 3,590 17,504 18,000 22,504 40,500 

8 DT khác (m2)   919   919   3,425   16,425 

  Tổ   (I) 113,091 18,335 113,091 38,149 113,091 127,570 128,091 183,430 

  II C                            

1 DT Cây xanh 45,000 0 45,000 2,000 45,000 100,000 45,000 150,000 

2 Sân b i TDTT 5,876   5,876   5,876 6,446 5,876 7,596 

  Tổ   (II) 50,876 0 50,876 2,000 50,876 106,446 50,876 157,596 

          

Bả   6: K        đầu  ƣ   ƣ v ệ           

          

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Năm 2010 

Chỉ tiêu 
Ghi chú 

2011 2015 2020 

1 Diện tích m
2
 1582 1582 9141 9141 

CS1: 1.066; CS2 (H1): 516 F6: 8.075  

  

Số lượt bạn đọc/ngày người 682 700 1500 2000 

Bao gồm: 

- Lượt bạn đọc trực tiếp đến TV 

- Lượt bạn đọc truy cập web TV 

  Số chỗ ngồi chỗ 450 450 1000 1000   

2. Trang thiết bị             

a/ Máy tính  cái  58 62 150 200 Hệ thống internet không dây  

b/ Dịch vụ đa phương tiện   
1 

1 2 2   

c/ Hệ thống hội thảo quốc tế   
  

  1 1 Video conference 



3. Nguồn lực thông tin biểu ghi 400.000 450.000 650.000 1.000.000 

- Sách, tạp chí, tiêu chuẩn, BCKH, 

luận văn, TL điện tử 

- Sử dụng chung 13 CSDL trực tuyến 

với TVTT ĐHQG 

4. Nhân lực người 24 26 35 40 
Cân đối với kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực chung của Trường 

5. 
Kinh phí phát triển nguồn lực 

thông tin  
tỷ đồng 1,1 1,2 2,5 4,0 

Kinh phí này được cấp hàng năm 

          

Bả   7: K      í đầu  ƣ           

          

Bả   7a. P ầ  xây dự    ơ  ả          

      Đơn vị tính: tỉ đồng   

STT Nộ  du   

D ệ   í   
sàn xây 
dự   xây 
mớ  (m

2
) 

2011 - 2015 2016 - 2020 

Tổ    ộ   

  

CS1 CS2 

CS1  
(B6: 10.000, 
Thư viện 
công nghệ: 

5.000) 

CS2 

  

1 
Nâng cấp PTN, Lớp học, Ph ng làm 
việc, diện tích đối ứng cho các dự án 
quốc tế: RESIF, INTEL-ASU,… 

21,504 70 0 0 0 70 

  

2 Xây dựng mới    0 919 
300 (vốn 

hợp tác đ u 
tư) 

308 (trong 
đó: 123 tỉ 
vốn kêu 
gọi đ u 
tư) 

1527 

  

          
Bả   7 . P ầ  xây dự   P ò     í     ệm v    ƣ 
v ệ         

    Đơn vị tính: tỉ đồng     

STT Nộ  du   Số  ƣợ   2011 - 2015 
2016 - 
2020 

Tổ    ộ   
    

1 Xây dựng PTN phục vụ đào tạo  60 150 150 300     

2 
Xây dựng PTN các ngành trọng 
điểm 

3 110 100 210     



3 Xây dựng PTN đ u tư chiều sâu 20 300 300 600     

4 Xây dựng Thư viện 2 50 100 150     

  Tổ     500 550 1.050     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 
 

CHIẾN LƢỢC 1: QUẢN TRỊ  ẠI HỌC   

Mụ     u        ƣợ  1:  Vận hành trường theo mô hình quản trị tiên tiến, hiệu quả, chuyên nghiệp phù hợp với các trường đại học tiên tiến trên thế giới. 

C ươ    rì   1.1: Đánh giá hiệu quả hoạt động công tác quản lý và xây dựng mô hình quản lý mới 

  

2011 2012 2013 2014 2015 
  ều 
  ệ  

 ơ  vị   ịu  
trách 
   ệm 
chính 

Mụ     u   u  : Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hệ thống 

Mụ     u  ụ   ể: Minh bạch các quy trình quản lý, giảm sự chồng chéo trong quá trình vận hành và sử dụng hiệu quả nguồn lực 

K   quả: 

Quy chế 
chi tiêu 
nội bộ, 
giảng 
viên... 

Hệ thống 
tin học 
hóa 
Đánh giá 
nội bộ 
ISO. 

Bộ tiêu 
chí KPI, 
chứng chỉ 
ISO. 

    

    

H    độ  : 
              

1. Xây dựng và sử dụng các chỉ số KPI (bao gồm cả tài chính và phi tài chính) cho từng 
đơn vị trong trường để đánh giá hiệu quả thực sự đạt được  Thành lập 

nhóm xây 
dựng KPI  

Xây dựng 
và hoàn 
thiện các 
chỉ số KPI 

Triển khai 
thử 
nghiệm 
các chỉ số 
KPI  

Vận hành 
và phát 
triển 

Vận 
hành và 
phát 
triển 

500tr 
(2011-
2012) 
300tr 
(2013) 

  

2. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nội bộ của từng đơn vị và toàn trường để thuận 
lợi trong việc chia sẻ và cập nhật thông tin một cách thống nhất 

Xây dựng hệ thống 
thông tin 

Thành lập 
Trung tâm 
cơ sở dữ 
liệu 

Vận hành 
và giám 
sát 

Vận 
hành và 
giám sát 

Kinh 
phí: 6 
tỷ 2 

  

3. Đánh giá định kỳ công tác tổ chức và quản lý của các đơn vị trên nguyên tắc đa chiều 
Lấy ý kiến phản hồi của SV, GV, 

Khoa, Phòng ban,  
Doanh nghiệp 

Theo kết 
quả KPI 

Theo kết 
quả KPI 

Căn cứ 
kết quả 
khảo 
sát từ 
Ban 
ĐBCL 
Kinh 
phí chi 
thường 

  



xuyên 

4. Hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp lý về tự chủ tự chịu trách nhiệm 

Ban hành 
Quy chế 
chi tiêu 
nội bộ và 
hoàn 
thiện các 
quy chế 
khác (quy 
chế giảng 
dạy, …) 

Vận hành, 
giám sát 

Vận hành, 
giám sát 

Hiệu 
chỉnh 
theo KPI 

Vận 
hành, 
giám sát 

Dựa 
trên 
văn 
bản 
Quy 
chế tự 
chủ của 
ĐHQG 

  

5. Chuẩn hóa các quy trình quản lý của từng đơn vị và tổng thể toàn trường Hoàn 
thiện các 
quy trình 
và công 
bố 

Vận hành, 
giám sát 

Vận hành, 
giám sát 

Hiệu 
chỉnh 
theo KPI 

Vận 
hành, 
giám sát 

  

  

6. Xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 9001:2008, hoặc các HTQLCL khác 
Chọn tư 
vấn và 
tập huấn 

Xây dựng 
hệ thống 
và đánh 
giá nội 
bộ. 
Chọn 
đánh giá 
ngoài. 

Đánh giá 
và cấp 
chứng chỉ 

Vận hành 
và giám 
sát 

Vận 
hành và 
giám sát 

300tr 
(tư vấn 
+ đánh 
giá nội 
bộ) 
200tr 
(hỗ trợ 
các 
đơn vị 
tham 
gia) 
150tr 
(Kinh 
phí 
đánh 
giá 
ngoài) 

  

  
              

C ươ    rì   1.2: Xây dựng quy trình quản lý dựa trên công nghệ thông tin 

  

2011 2012 2013 2014 2015 
  ều 
  ệ  

 ơ  vị   ịu  
trách 
   ệm 
chính 



Mụ     u   u  : Nâng cao hệu quả sử dụng thông tin trong quản lý 

Mụ     u  ụ   ể: Cung cấp thông tin nhánh chóng và nhất quán 

K   quả:  
Hệ thống tin học hóa của trường 

              

H    độ  : 
              

1. Ứng dụng CNTT trong các quy trình quản lý, lưu trữ và chia sẽ cơ sở dữ liệu thống 
nhất toàn trường,… 

Theo dự án Tin học 
hóa của trường 

Thành lập 
Trung tâm 
cơ sở dữ 
liệu 

Tích hợp 
các KPI 
vào hệ 
thống 
quản lý và 
CSDL 

  

Hoàn 
thành 
hệ 
thống 
tin học 
hóa 
2012 
Hoàn 
thành 
KPI 
2013   

2. Nâng cấp hệ thống thông tin nhằm đạt được sự hoạt động ổn định, tin cậy, hiệu quả.  

Lập kế 
hoạch 
nâng cấp 
hệ thống 
thông tin 
của 
trường 

Vận hành 
và phát 
triển 

Vận hành 
và phát 
triển 

Vận hành 
và phát 
triển 

Đánh 
giá hiệu 
quả 

    

C ươ    rì   1.3: Xây dựng và triển khai dự án: Phát triển trường ĐHBK thành trường đại học nghiên cứu năm 2015 

1. Xây dựng và triển khai dự án: Phát triển trường ĐHBK thành trường đại học nghiên 
cứu 

  

Xây dựng 
đề án, 
tham 
quan học 
tập kinh 
nghiệm, 
và hoàn 
chỉnh đề 
án 

Triển khai 
đề án, kết 
hợp với 
các dự án 
WB, JICA 
SUPREM. 

Triển khai 
đề án, kết 
hợp với 
các dự án 
WB, JICA 
SUPREM. 

Đánh 
giá hiệu 
quả của 
đề án 

Cấp 
kinh phí 
đ u tư 
từ ngân 
sách, 
dự án 
quốc 
tế. 
Kinh 
phí: 40 
tỷ VNĐ   

 

 

 



CHIẾN LƢỢC 2:  ÀO TẠO 
  

Mụ     u        ƣợ  2:  
- Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu c u phát triển kinh tế x  hội, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế 
- Dẫn đ u trong đào tạo dựa trên các ngành mũi nhọn trong nước 
- Nâng cao hiệu quả và cơ hội học tập của sinh viên  
- Đào tạo con người có kiến thức, khả năng sáng tạo, phẩm chất đạo đức và quan hệ x  hội. 

C ươ    rì   2.1: Chuẩn hóa các CTGD theo nhu c u XH và theo chuẩn kiểm định quốc tế  

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Chuẩn hóa các CTGD 

Mụ     u  ụ   ể: Xây dựng các CTGD đạt chuẩn AUN; hướng đến chuẩn ABET, đáp ứng nhu c u kinh tế x  hội 

K   quả: 
Văn bản đề 
xuất Mô hình 
đào tạo mới 

Mô hình đào tạo 
mới.  
Hoàn thiện CĐR và 
tiêu chí đánh giá 
CĐR các CTGD và 
môn học.   

Áp dụng CĐR 
TOEIC: ĐH 500 
- 550, ThS: 550 - 
600, TS: 600 - 
650 

    

Nâng cao 
nhận thức 
và phương 
pháp xây 
dựng CĐR 
& tiêu chí 
đánh giá 
CTGD, MH   

  Tài liệu quảng 
bá CTGD của 
mỗi Khoa 
(Brochure, 
website,…) 

Triển khai 3 CT liên 
kết quốc tế 

Triển khai 3 CT 
liên kết quốc tế 

Triển khai 3 
CT liên kết 
quốc tế 

Mỗi Khoa có ít 
nhất 1 chương 
trình liên kết 
quốc tế 

  

  

  

1 CTGD đạt 
chuẩn AUN 

2 CTGD đạt chuẩn 
AUN 

2 CTGD đạt 
chuẩn AUN + 1 
CTGD đạt chuẩn 
ABET 

2 CTGD đạt 
chuẩn AUN 

2 CTGD đạt 
chuẩn AUN + 1 
CTGD đạt 
chuẩn ABET 

    

    
Mở 2 ngành mới Mở 2 ngành mới 

Mở 1 ngành 
mới 

  

    

H    độ  : 
              

1. Thiết kế và đề xuất mô hình 
đào tạo cao đẳng, cử nhân, kỹ 
sư, thạc sĩ. 

Hoàn thiện mô 
hình đào tạo 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và hiệu 
chỉnh 

Vận hành và 
giám sát 

Vận hành và 
giám sát 

    



2. Cập nhật chương trình đào 
tạo đáp ứng nhu c u phát triển 
kinh tế – x  hội và gắn liền với 
việc phát triển kỹ năng mềm và 
tiếng Anh cho SV.   

Vận hành theo 
chương trình 
hiện tại. 
Các Khoa lập 
kế hoạch mở 
các ngành đào 
tạo mới  

Đánh giá và phát 
triển CTĐT theo mô 
hình CDIO và 
ABET. 
Mở ít nhất 2 ngành 
mới. 
Xây dựng học viện 
đào tạo chứng chỉ 
quốc tế. 
Xác định một số 
môn học giảng dạy 
bằng tiếng Anh cho 
SV hệ chính quy. 

Vận hành và 
điều chỉnh. 
Mở ít nhất 2 
ngành mới. 

Vận hành và 
điều chỉnh. 
Mở ít nhất 1 
ngành mới. 

Vận hành và 
điều chỉnh 

Lập nhóm 
thường trực 
chuyên 
trách công 
tác xem xét 
và phát triển 
CTGD cùng 
các vấn đề 
có liên quan 
trực thuộc 
HĐKH&ĐT 
Khoa. Nâng 
cao vai trò 
cựu SV, lập 
các nhóm tư 
vấn cựu SV 
theo các lĩnh 
vực và cùng 
nhóm 
chuyên 
trách phát 
triển CTGD 
hoạt động 
thường 
xuyên. 

  

3.  Hoàn thiện chuẩn đ u ra của 
các chương trình đào tạo, 
chuẩn đ u ra môn học gắn với 
tiêu chí kiểm định chất lượng, 
nâng cao chuẩn đ u ra tiếng 
Anh. 

Hoàn thiện 
chuẩn đ u ra 
CTĐT, môn học 
(50%) và tiêu 
chí đánh giá 
CĐR CTĐT 
(50%) 

Hoàn thiện chuẩn 
đ u ra CTĐT, môn 
học (100%) và tiêu 
chí đánh giá CĐR 
CTĐT (100%) 

Bắt đ u áp dụng 
chuẩn đ u ra 
Toeic: ĐH 500 - 
550, ThS: 550 - 
600, TS: 600 - 
650 

Vận hành và 
hiệu chỉnh 

Vận hành và 
hiệu chỉnh 

Như mục 2 
ở trên + hỗ 
trợ Doanh 
nghiệp 

  



4. Đẩy mạnh các chương trình 
đào liên kết quốc tế, đặc biệt là 
liên kết với các trường có uy tín 
trên thế giới (Mỗi khoa ít nhất 
phải có 1 chương trình đào tạo 
liên kết quốc tế) 

3 Khoa lập đề 
án đào tạo liên 
kết quốc tế   

Triển khai các 
chương trình của 3 
Khoa. 
3 Khoa khác lập đề 
án 

Triển khai các 
chương trình 
của 3 Khoa. 
3 Khoa khác lập 
đề án 

Triển khai các 
chương trình 
của 3 Khoa. 
Các Khoa còn 
lại lập đề án 

Mỗi Khoa có ít 
nhất 1 chương 
trình liên kết 
quốc tế 

Nâng cao 
năng lực VP 
Đào tạo 
QTế, bổ 
sung nguồn 
nhân lực-
đặc biệt trợ 
giảng, các 
cơ sở vật 
chất có 
chuẩn mực 
cao. 
Xây dựng 
CSDL các 
chương 
trình liên kết 
quốc tế. 

  

5. Đẩy mạnh việc tham gia kiểm 
định quốc tế của một số 
chương trình đào tạo đại học và 
sau đại học (ABET, AUN) 

Tự đánh giá 
AUN các 
CTGD:  
XDDD&CN, Tự 
động hóa 

Tự đánh giá AUN 
mỗi Khoa 1 CTGD: 
Môi trường, QLCN 

Tự đánh giá 
AUN mỗi Khoa 1 
CTGD: ĐC-DK, 
KTGT 

Tự đánh giá 
AUN mỗi Khoa 
1 CTGD: 
CNVL, KHUD 

Tự đánh giá 
AUN mỗi Khoa 
1 CTGD: các 
khoa c n lại. 

Chi phí cho 
ĐGN theo 
ABET 1 
CTGD  
khoảng 1,7 
tỉ; chi phí 
cho tự đánh 
giá 1 CTGD 
theo AUN 
300 triệu + 
ĐGN AUN 
400 triệu 
đồng 

  

Kiểm định AUN 
các CTGD: KT 
Hóa học , KT 
Chế tạo 

Kiểm định AUN các 
CTGD: XDDD&CN, 
Tự động hóa 

Kiểm định AUN 
các CTGD 
Khoa: Môi 
trường, QLCN 

Kiểm định 
AUN các 
CTGD Khoa: 
ĐC-DK, KTGT 

Kiểm định AUN 
các CTGD 
Khoa: CNVL, 
KHUD 

  

Đánh giá ABET 2 CTGD của Khoa 
KH&KT máy tính 

Kiểm định ABET 
2 CTGD KH&KT 
máy tính 

Hoàn thiện 
1CTGD 
KH&KT máy 
tính sau ĐGN 
ABET 

Kiểm định 
ABET 1 CTGD 
KH&KT máy 
tính 

  

6. Quảng bá các chương trình 
đào tạo 

Mỗi Khoa xây 
dựng tài liệu 
quảng bá CTĐT 
(Brochure, 
website,..) 

Cập nhật thường 
xuyên các tài liệu, 
đa dạng hóa các 
hình thức quảng bá 

Cập nhật 
thường xuyên 
các tài liệu, đa 
dạng hóa các 
hình thức quảng 
bá 

Cập nhật 
thường xuyên 
các tài liệu, đa 
dạng hóa các 
hình thức 
quảng bá 

Cập nhật 
thường xuyên 
các tài liệu, đa 
dạng hóa các 
hình thức 
quảng bá 

Nhân sự 
chuyên 
nghiệp thực 
hiện công 
tác tổ chức 
PR (VP 
ĐTQT phụ 
trách) 

  

 

 



CÁC NGÀNH MŨI NHỌN/ƢU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA TRƢỜNG/KHOA DO CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT 

       

N     mũ    ọ   ủa   ƣờ   N     ƣu        á     ể /mở mớ   ủa    a 

  ệ  -   ệ   ử 

Điện tử - Viễn thông 
Khoa học tính toán (dự kiến tuyển sinh từ 
2012)  

KHUD 

Kỹ thuật Năng lượng tái tạo 
Vật lý kỹ thuật – Chuyên ngành Kỹ thuật Y 
sinh (tăng quy mô – phát triển bằng 2) 

Điều khiển - Tự động 
Cơ kỹ thuật (tăng quy mô – phát triển bằng 
2) 

Kỹ Thuật Y sinh 
Vật lý kỹ thuật – Chuyên ngành Kỹ thuật 
hạt nhân: bằng 2 và SĐH (dự kiến tuyển 
sinh từ 2012)  

Quả   ý Cô       ệ  

Quản lý công nghiệp/ 
Quản trị kinh doanh 

Dự kiến mở chuyên ngành mới  
“Công nghệ khoáng và mỏ” 

KT  C-DK 

Quản lý dịch vụ 
Mở chương trình tiến tiến ngành “Kỹ thuật 
D u khí” bậc đại học; mở chương trình liên 
kết bậc cao học và tiến sĩ. 

Kỹ   uậ  Hóa  ọ  

Kỹ thuật Hóa dược 
Phối hợp với khoa Hóa xây dựng dự án 
ph ng thí nghiệm trọng điểm “Công nghệ 
khoáng và mỏ” 

Năng lượng mới 

Xây dựng mới PTN “Dung dịch khoan” trị 
giá khoảng 2 tỷ và Thiết bị mô phỏng 
Simulator phục vụ đào tạo, NCKH và dịch 
vụ  

Công nghệ vi sinh vật 
Ô tô – Máy động lực, Tàu thủy, Hàng 
không KTGT 

Vật liệu mới Dự án triển khai E-learning cho chương 
trình chính quy KHMT & KTMT 

KH&KTMT 

Cựu  ã   đ     ƣờ   

CNTT, Điện tử - Viễn thông, CNVL, Xây 
dựng (c u đường, đường sắt, metro), Thủy 
lợi, CN thực phẩm-sinh học, Cơ điện tử, tự 
động hóa, Cơ khí chính xác, Kinh tế-quản 
trị. 

Mở chương trình Cao học chất lượng cao 
ngành  
KHMT/KTMT/Hệ thống Thông tin Quản lý 
(MIS) phối hợp với các đại học nước ngoài 
(tiếng Anh)  

KH&KTMT 

Các Khoa (ngày 24/2/2011) 

Công nghệ vật liệu (5), Công nghệ sinh học 
(4), Năng lượng mới (4), Điều khiển tự 
động (4), Cơ - Điện tử (3), Công nghệ 
thông tin (3), Y sinh (2), Kỹ thuật Giao 
thông (2), Kỹ thuật hóa học (2), Công nghệ 
thực phẩm (2), Khoa học và kỹ thuật máy 
tính (2), Điện tử - Viễn thông (2), Xây dựng 
(1), Quản lý công nghiệp (1), Quản lý-Khoa 
học dịch vụ (1), Kiến trúc (1), Điện-Điện tử 

Mở ngành Công nghệ Ph n mềm, Hệ 
thống Thông tin, Mạng Máy tính & Truyền 
thông  chất lượng cao bậc đại học (tiếng 
Anh).  
Mở ngành đào tạo từ xa bậc Cao học 
ngành (1) Hệ thống Thông tin Quản lý và 
(2) Công nghệ Thông tin/Khoa học Máy 
tính. 
Xây dựng Học viện đào tạo chứng chỉ quốc 

KH&KTMT 



(1), Cơ khí (1), Môi trường (1), KH tính toán 
(1), Khí tượng-thủy văn (1), công nghệ 
Dược (1) 

tế. 
 
  

Xây dựng công trình và Năng lượng 

KTXD 

Kiến trúc xanh 

Kỹ thuật và quản lý các công trình cơ sở 
hạ t ng 

Cảng & công trình biến, cấp thoát nước & 
công trình thủy, VL&CKXD, trắc địa bản đồ 
và địa chính 

Kỹ thuật viễn thám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHIẾN LƢỢC 3: NGHIÊN CỨU KHO  HỌC VÀ CHUYỂN GI O CÔNG NGHỆ 

Mụ     u        ƣợ  3:  
-  Nâng cao vai tr  chủ đạo của một trung tâm NCKH và CGCN đa ngành, đa lĩnh vực đối với sự phát triển kinh tế khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM 
-  Nâng cao uy tín trong NCKH và CGCN của trường,  
-  Tăng nguồn thu từ hoạt động NCKH và CGCN. 

C ươ    rì   3.1: Tăng cường kinh phí đ u tư cho khoa học và công nghệ. 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Tăng nguồn vốn hoạt động KH&CN của trường. 

Mụ     u  ụ   ể: Tìm nguồn vốn đ u tư cho KH&CN từ NSNN (chi phí đ u tư phát triển PTN và sự nghiệp khoa học & công nghệ) và ngoài NSNN. 

K   quả:               

Nguồn vốn hoạt động KH&CN (tỷ):  
-  từ NSNN 
-  ngoài NSNN. 

60 
  52 
  8 

73 
  65 
  8 

85 
  72 
  13 

95 
  80 
  15 

110 
  90 
  20 

60% kinh phí chi 
cho nhiệm vụ 
KH&CN và đề 
tài/dự án  

  

H    độ  : 

          

Vận hành theo 
chiến lược 4: 
nguồn lực (nhân 
lực, cơ sở vật 
chất, tài chính, 
thương hiệu) 

  

1. Thành lập và vận hành Nhóm công 
tác để tìm kiếm và phát triển các dự 
án 

Thành lập 
Nhóm và xây 
dựng cơ chế 
hoạt động 
của Nhóm 

Xây dựng các dự 
án để tăng nguồn 
kinh phí KH&CN từ 
nhà nước (1), 
ĐHQG-HCM (1), 
Sở KHCN (1), và 
doanh nghiệp (1). 

Tiếp tục xây 
dựng các dự 
án để tăng 
nguồn kinh 
phí KH&CN 
từ nhà nước 
(2), ĐHQG-
HCM (2) ,Sở 
KH&CN (2), 
và doanh 
nghiệp (2), 
dự án quốc 
tế (2). 

Tiếp tục xây dựng 
các dự án để tăng 
nguồn kinh phí 
KH&CN từ nhà 
nước (2), ĐHQG-
HCM (2) ,Sở 
KH&CN (2), và 
doanh nghiệp (2), 
dự án quốc tế (2). 

Tiếp tục xây 
dựng các dự 
án để tăng 
nguồn kinh phí 
KH&CN từ nhà 
nước (2), 
ĐHQG-HCM 
(2), Sở 
KH&CN (2), và 
doanh nghiệp 
(2 ), dự án 
quốc tế (2). 

Phối hợp 
chuyên môn với 
các Khoa 

  



2.  Tích cực tìm kiếm nguồn kinh phí 
đ u tư xuyên suốt đến sản phẩm 
cuối cùng cho một định hướng 
nghiên cứu, với sự hỗ trợ của các 
trung tâm CGCN. 

Các khoa lập 
kế hoạch tìm 
kiếm nguồn 
kinh phí đ u 
tư xuyên 
suốt đến sản 
phẩm cuối 
cùng cho một 
định hướng 
nghiên cứu, 
với sự hỗ trợ 
của các trung 
tâm CGCN. 

Mỗi khoa đ u tư 1 
sản phẩm  

Mỗi khoa đ u 
tư tiếp 2 sản 
phẩm  

Mỗi khoa đ u tư 
tiếp 2 sản phẩm  

Mỗi khoa đ u 
tư tiếp 3 sản 
phẩm  

Chiến lược 4: 
nguồn lực (nhân 
lực, cơ sở vật 
chất, tài chính, 
thương hiệu) 

  

3. Tăng kinh phí đ u tư trên mỗi đề 
tài các cấp. 

30 triệu/đề 
tài 

40 triệu/đề tài 
40 triệu/đề 
tài 

50 triệu/đề tài 50 triệu/đề tài 
Nguồn: ngân 
sách và ngoài 
ngân sách   

 4. Đ u tư kính phí, nguồn nhân lực 
vào các lĩnh vực khoa học và công 
nghệ mũi nhọn của trường phù hợp 
với hướng phát triển KH&CN thế giới 
và quốc gia. 

Phân tích 
các lĩnh vực 
khoa học và 
công nghệ 
mũi nhọn của 
Thế giới, 
Quốc gia, 
ĐHQG-HCM 
và nguồn lực 
của các 
Khoa để lập 
kế hoạch đ u 
tư lĩnh vực 
KH&CN của 
trường. 

Lập kế hoạch đ u 
tư 3 lĩnh vực 
KH&CN mũi nhọn 
của trường 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Lập kế hoạch đ u 
tư tiếp 3 lĩnh vực 
KH&CN mũi nhọn 
của trường 

Lập kế hoạch 
đ u tư tiếp 3 
lĩnh vực 
KH&CN mũi 
nhọn của 
trường 

Chiến lược 4: 
nguồn lực (nhân 
lực, cơ sở vật 
chất, tài chính, 
thương hiệu) 

  

        

C ươ    rì   3.2: Đẩy mạnh việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các Tạp chí KH&CN có uy tín trong nước và trên thế giới, tăng cường chuyển 
giao công nghệ cho cộng đồng và khối công nghiệp  

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

M     êu   u  : Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giả i 
quyết các vấn đề phát triển kinh tế - x  hội của địa phương và cả nước. 

M     êu      ể: Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp ĐHQG-HCM, 
Trọng điểm ĐHQG-HCM, Dự án Ươm tạo công nghệ (UTCN) trọng điểm ĐHQG, Địa phương và Nhà nước.  

K   quả:               



Số lượng đề tài/ dự án SXTN các 
cấp 

160 190 230 280 330 
- Có chính sách 
thống kê, khen 
thưởng kịp thời 
cho các cá nhân 
và tập thể có 
thành tích cao 
trong công bố 
kết quả nghiên 
cứu. 
- Thành tích 
NCKH phải 
được coi là 1 
trong các tiêu 
chuẩn quan 
trọng nhất để 
đánh giá sự 
cống hiến của 
cán bộ. 

  

Tổng số bài báo đăng tạp chí trong 
nước và quốc tế. 

145 175 205 235 265 
  

Tổng số bài báo đăng hội nghị trong 
nước và quốc tế  
(* Hội nghị KH&CN cấp trừong) 

600 * 210 700 * 250 800 * 

  

Tỷ lệ số lượng bài báo đăng trên các 
tạp chí từ cấp chuyên ngành trở lên 
trên số lượng giảng viên cơ hữu của 
trường hàng năm. 

1/7 1/7 1/6 1/6 1/5 

  

H    độ  :               

1. Xây dựng các quy định, hướng 
dẫn về quản lý và phối hợp giữa các 
đơn vị trong hoạt động KH&CN. 

Soạn thảo 
các quy định, 
hướng dẫn 
về quản lý và 
phối hợp 
giữa các đơn 
vị trong 
trường 

Hoàn thành các 
quy định, hướng 
dẫn về quản lý và 
phối hợp giữa các 
đơn vị.  

Vận hành và 
giám sát 

Đánh giá và hiệu 
chỉnh 

Vận hành và 
giám sát 

Mô hình tổ chức 
trường ĐHBK 
(Trường/ Khoa/ 
Trung tâm/...) 
Kinh phí đào 
tạo, huấn luyện. 

  

2. Nâng cấp cơ sở dữ liệu về NCKH 
– CGCN  

Hoàn thành 
cơ sở dữ liệu 
KH&CN theo 
các tiêu chí 
ĐBCL 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Giải pháp tin 
học hoá hoạt 
động dữ liệu 
đơn vị/ trường 

  

3. Tham gia tư vấn về chiến lược 
phát triển KT-XH ở khu vực phía 
Nam 

Soạn thảo và 
công bố 
chiến lược 
phát triển 
trường 2011-
2015 và định 
hướng đến 
2020, dựa 
trên chiến 
lược phát 
triển KT-XH 
khu vực phía 
Nam 

Nâng cao vai tr  của Khoa/ Trung Tâm trong chiến lược phát triển 
KH&CN của Trường. 

Kế hoạch chiến 
lược phát triển 
ĐHQG-HCM 
giai đoạn 2011 – 
2015 và t m 
nhìn đến 2020 

  



4. Chủ động tích cực tham gia vào 
các chương trình cấp nhà nước, cấp 
ĐHQG-HCM, các đề tài nghiên cứu 
trọng điểm, các hoạt động quảng bá 
sản phẩm KHCN phục vụ các mục 
tiêu CNH-HĐH của TP.HCM, các tỉnh 
phía Nam và cả nước. 

Soạn thảo 
chiến lược 
phát triển 
trường 2010-
2015 theo 
hướng chủ 
động và tự 
quyết định 
hoạt động 
KH&CN.  

Định hướng kết 
hợp hữu cơ giữa 
các thành tựu khoa 
học cơ bản trong 
lĩnh vực khoa học 
tự nhiên với các 
thành tựu trong lĩnh 
vực công nghệ 
trong chiến lược 
phát triển KH&CN. 

Vận hành và 
giám sát 

Đánh giá và hiệu 
chỉnh 

Vận hành và 
giám sát 

Kế hoạch chiến 
lược phát triển 
ĐHQG-HCM 
giai đoạn 2011 – 
2015 và t m 
nhìn đến 2020 

  

5. Xây dựng chính sách và các quy 
trình liên kết hiệu quả với các địa 
phương, cơ sở sản xuất công nghiệp 
tiềm năng.  

Soạn thảo và 
công bố 
phương thức 
hợp tác 
nghiên cứu 
ba bên: 
Trường 
(cung cấp 
thủ tục hành 
chính), Công 
ty (kinh phí, 
là khách 
hàng tiềm 
năng), CB 
nghiên cứu 
(CB cơ hữu, 
cán bộ đ u 
đàn hưu trí, 
người học). 

Vận hành và giám 
sát theo Nhóm 
công tác để tìm 
kiếm và phát triển 
các dự án (chương 
trình 3.1-Hoạt động 
1)  

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự 
án (chương 
trình 3.1-
Hoạt động 1)   

Vận hành và giám 
sát theo Nhóm 
công tác để tìm 
kiếm và phát triển 
các dự án 
(chương trình 3.1-
Hoạt động 1)  

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự án 
(chương trình 
3.1-Hoạt động 
1)   

Quy chế chi tiêu 
ngoài NSNN 

  

6. Công bố những kết quả nghiên 
cứu khoa học trên các tạp chí, diễn 
đàn và công bố rộng r i đến các 
cộng đồng khoa  học địa phương, 
quốc gia, và quốc tế 

Định giá giá 
trị các kết 
quả NCKH 
đạt được 
theo chuẩn 
quốc gia và 
quốc tế 

Xây dựng nguồn 
dữ liệu và thông tin 
đ y đủ về các kết 
quả NCKH đạt 
được theo chuẩn 
ĐHBK-ĐHQG-HCM 

Công bố 
những kết 
quả NCKH 
rộng r i đến 
các cộng 
đồng khoa 
học địa 
phương, 
quốc gia, và 
quốc tế trên 
website… 

Đánh giá và hiệu 
chỉnh 

Vận hành và 
giám sát 

Giải pháp tin 
học hoá hoạt 
động dữ liệu 
đơn vị/ trường 
(theo ban tin 
học hoá của 
trường) 

  

Chươ    rì   3.3: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong NCKH  



  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  :  Hợp tác quốc tế trong NCKH gắn kết với đào tạo. 

Mụ     u  ụ   ể: Nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ GV, cơ sở vật chất, nắm bắt xu hướng phát triển KHCN trên thế giới.  

K   quả:               

Số đề tài/dự án NCKH hợp tác quốc 
tế 

3 3 4 4 5 
    

H    độ  : 

          

Vận hành theo 
chiến lược 2:  
đào tạo 

  

1.Tìm kiếm các dự án hợp tác quốc 
tế trong nghiên cứu và triển khai ứng 
dụng công nghệ mới.  

Đang triển 
khai giai 
đoạn 2 dự án 
AUN-
SEED/Net và 
giai đoạn 2 
dự án WB 

Triển khai giai đoạn 
2 dự án AUN-
SEED/Net, dự án 
với POSCO và kết 
thúc giai đoạn 2 dự 
án WB 

 Kết thúc giai 
đoạn 2 dự án 
AUN-
SEED/Net, 
tiếp tục dự 
án dự án với 
với POSCO 

  Tiếp tục dự án 
dự án với với 
POSCO, tiếp tục 
tìm kiếm 1 dự án 
quốc tế khác 

Tiếp tục dự án 
dự án với với 
POSCO, tiếp 
tục tìm kiếm 1 
dự án quốc tế 
khác 

Qui định nâng 
cao hiệu quả 
đào tạo sau đại 
học theo yêu 
c u của 1 ĐH 
định hướng NC 

  

2.Tập trung và triển khai các dự án 
HTQT trong NCKH để thực hiện các 
chương trình nghiên cứu lớn, đồng 
thời góp ph n phục vụ đào tạo sau 
đại học 

Đang triển 
khai dự án 
JICA 
SUPREM, 
chương trình 
MANAR 

 Kết thúc dự án 
JICA SUPREM. Dự 
án dự kiến thực 
hiện: Cộng đồng 
Châu âu, … 
Tham gia các dự 
án quốc tế cấp 
ĐHQG: dự án biến 
đổi khí hậu, dự án 
chính sách công,... 

 Triển khai 
dự án JICA-
JST VỀ 
BIOMASS 

 Kết thúc dự án 
JICA-JST VỀ 
BIOMASS 

  Tiếp tục tìm 
kiếm 1 dự án 
quốc tế khác 

Vận hành theo 
chiến lược 2:  
đào tạo 

  

3.Liên doanh, liên kết với tổ chức 
nghiên cứu nước ngoài (viện nghiên 
cứu, trường đại học hay công ty) để 
thực hiện các hợp đồng nghiên cứu. 

Hỗ trợ các 
khoa lập kế 
hoạch liên 
kết với tổ 
chức nghiên 
cứu nước 
ngoài, để 
thực hiện các 
hợp đồng 
nghiên cứu 

Triển khai  1 hợp 
đồng nghiên cứu 
cho nước ngoài 

Tiếp tục triển 
khai thêm 1 
hợp đồng 
nghiên cứu 
cho nước 
ngoài 

Tiếp tục triển khai 
thêm 2 hợp đồng 
nghiên cứu cho 
nước ngoài 

Tiếp tục triển 
khai thêm 2 
hợp đồng 
nghiên cứu 
cho nước 
ngoài 

Thành lập và 
vận hành Nhóm 
công tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự án 
(chương trình 
3.1-Hoạt động 
1)  

  



cho nước 
ngoài 

4. Tìm kiếm và tạo mọi cơ hội hợp 
tác với các nhà khoa học trên thế giới 
trong công tác phản biện khoa học, 
đồng hướng dẫn NCS, đồng chủ trì 
đề tài nghiên cứu. 

Lập kế hoạch 
hỗ trợ tài 
chính đề tài 
nghị định 
thư, theo 
hướng công 
bố bài báo 
khoa học 
trên các tạp 
chí chuyên 
ngành 

Triển khai 2 đề tài 
nghị định thư 

Tiếp tục triển 
khai 2 đề tài 
nghị định thư 

Tiếp tục triển khai 
2 đề tài nghị định 
thư 

Tiếp tục triển 
khai 2 đề tài 
nghị định thư 

Quy định tài 
chính phù hợp 
cho phép sử 
dụng kinh phí 
NCKH từ các đề 
tài trọng điểm 
cấp ĐHQG trở 
lên phục vụ đào 
tạo tiến sĩ (qui 
định rõ tỷ lệ kinh 
phí được sử 
dụng cho đào 
tạo tiến sĩ, cho 
phép chủ nhiệm 
đề tài toàn 
quyền sử dụng 
kinh phí này để 
cấp học bổng 
cho NCS như 
theo thông lệ 
của các nước 
trên thế giới)  

  

C ươ    rì   3.4: Phát triển và khai thác hiệu quả các Vườn ươm doanh nghiệp KH&CN, PTN, PTN TĐ, PTN nghiên cứu. 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  :  
-  Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường dành cho các hoạt động KH&CN. 
-  Nâng cao số lượng và chất lượng của đề tài/ dự án SXTN luôn song hành với việc phát triển dự án PTN đ u tư chiều sâu, trọng điểm, từ ngân sách nhà nước, 
theo mô hình R (Research) & D (Development) và P (Project) trong hoạt động KH&CN của Trường. 

Mụ     u  ụ   ể:  
-  Tăng tỷ lệ giữa nguồn thu từ NCKH & CGCN và kinh phí cấp cho hoạt động KH&CN. 
-  Nâng cấp qui mô và giá trị vườn ươm doanh nghiệp KH&CN, trung tâm theo định 115/80, PTN, PTN TĐ. 



K   quả:               

Số lượng hợp đồng.  550 640 710 770 870   
  

Nguồn thu từ NCKH & CGCN (tỷ). 77 85 95 105 120 
    

Số vườn ươm doanh nghiệp KH&CN. 5 7 10 10 10   
  

Số trung tâm theo định 115/80. 8 9 10 10 10     

H    độ  : 

          

Vận hành theo 
chiến lược 1:  
quản trị hệ 
thống   

1. Nghiên cứu triển khai các doanh 
nghiệp KH&CN trên cơ sở hợp tác 
giữa Nhà trường với một số doanh 
nghiệp hàng đ u trong và ngoài 
nước. 

Lập kế hoạch 
hợp tác giữa 
nhà trường 
với một số 
doanh 
nghiệp hàng 
đ u trong và 
ngoài nước 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Qui định hoạt 
động doanh 
nghiệp KH&CN 

  

2. Chuyển đổi và xây dựng mới các 
trung tâm NCKH & CGCN, theo Nghị 
định 115  và 80.  

Nhà trường 
đ  chuyển 
đổi thành 
công 8 trung 
tâm NCKH & 
CGCN, theo 
Nghị định 
115/ 80 

Vận hành và giám 
sát. 
Thành lập thêm 1 
trung tâm. 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh. 
Thành lập 
thêm 1 trung 
tâm. 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Đánh giá lại 
hiệu quả hoạt 
động NCKH & 
CGCN 

  

3. Xây dựng và đăng ký các PTN đạt 
chuẩn quốc gia (VILAS). 

Lập kế hoạch 
đăng ký các 
PTN đạt 
chuẩn QG. 

Tiến hành đăng ký 
3 PTN đạt chuẩn 
quốc gia 

Tiếp tục 
đăng ký thêm 
3 PTN đạt 
chuẩn quốc 
gia 

Tiếp tục đăng ký 
thêm 5 PTN đạt 
chuẩn quốc gia 

Tiếp tục đăng 
ký thêm 8 PTN 
đạt chuẩn 
quốc gia 

Qui trình đánh 
giá PTN theo 
chuẩn VILAS 

  

4. Quảng bá và mở rộng mối liên kết 
với các vườn ươm trong nước và 
quốc tế 

Lập kế hoạch 
liên kết với 
các vườn 
ươm trong 
nước và 
quốc tế 

Tiến hành liên kết 
với vườn ươm 
trong nước (số 
lượng là 1) và quốc 
tế (số lượng là 1) 

Tiếp tục liên 
kết với vườn 
ươm trong 
nước (số 
lượng là 1) 
và quốc tế 
(số lượng là 
1) 

Tiếp tục liên kết 
với vườn ươm 
trong nước (số 
lượng là 1) và 
quốc tế (số lượng 
là 1) 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

 Chiến lược 
phát triển vườn 
ươm doanh 
nghiệp KH&CN  

  



5. Xây dựng quy chế phối hợp giữa 
các đơn vị: Trường, Khoa, Doanh 
nghiệp KHCN, trung tâm, PTN. 

Soạn thảo 
các quy chế 
phối hợp 
giữa các cơ 
quan chủ trì 
(Trường 
ĐHBK), cơ 
quan chủ 
quản 
(ĐHQG-
HCM) trong 
hoạt động 
KHCN. 

Hoàn thành các 
quy chế phối hợp 
giữa các cơ quan 
chủ trì (Trường 
ĐHBK), cơ quan 
chủ quản (ĐHQG-
HCM) trong hoạt 
động KHCN. 

Vận hành và 
giám sát 

Đánh giá và hiệu 
chỉnh 

Vận hành và 
giám sát 

Đề nghị ĐHQG-
HCM cho phép 
Hiệu trưởng 
được quyền ký 
quyết định mua 
sắm trang thiết 
bị thường xuyên 
đến 500 triệu 

  

6. Có phương án để đảm bảo nguồn 
thu ngày càng tăng từ các PTN 
Trọng điểm, các Trung tâm và các 
hoạt động NCKH & CGCN khác. 

Thiết lập 
công cụ hỗ 
trợ công việc 
khai thác các 
PTN TĐ 
ĐHQG-HCM 
và PTN TĐ 
QG/ Trung 
tâm theo 
hướng tăng 
nguồn thu 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Thành lập và 
vận hành Nhóm 
công tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự án 
(chương trình 
3.1-Hoạt động 
1)  

  

        

C ươ    rì   3.5: Xây dựng, tổ chức đăng ký, công nhận và có hình thức hỗ trợ hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh và tổ chuyên trách trong hoạt động 
KH&CN 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Tạo hạt nhân phát triển các l nh vực KH&CN then chốt của nhà trường, giúp nhà trường nắm được các nguồn lực then chốt, có cơ sở để đề xuất 
các định hướng phát triển KH&CN trong tương lai. 

Mụ     u  ụ   ể: Lập tiêu chí hợp lý để phân loại và có thể có chính sách đ u tư thích hợp theo hướng nghiên cứu cơ bản, hay ứng dụng.  Hình thành và phát triển 
các nhóm nghiên cứu mạnh. 

K   quả:               

  Bộ tiêu chí 
phân loại 
nhóm NC 
mạnh và tiềm 
năng           

  

Số nhóm nghiên cứu tiềm năng  
(Cán bộ trẻ). 

5 7 10 15 20 
  

  



Số nhóm nghiên cứu mạnh 11 22 20 18 15     

H    độ  : 
              

1. Xây dựng các chính sách hỗ trợ 
cho cán bộ khoa học đ u đàn  

Lập kế hoạch 
xây dựng qui 
chế hỗ trợ 
cho CB khoa 
học đ u đàn 
và phương 
thức ký kết 
hợp tác 
NCKH đối 
với cán bộ 
hưu trí, Việt 
kiều.   

Công bố qui chế hỗ 
trợ cho cán bộ 
khoa học đ u đàn 
và phương thức ký 
kết hợp tác NCKH 
đối với cán bộ hưu 
trí, Việt kiều.   

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự 
án (chương 
trình 3.1-
Hoạt động 1)   

Vận hành và giám 
sát theo Nhóm 
công tác để tìm 
kiếm và phát triển 
các dự án 
(chương trình 3.1-
Hoạt động 1)   

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự án 
(chương trình 
3.1-Hoạt động 
1)   

Chiến lược 4: 
nguồn lực (nhân 
lực, cơ sở vật 
chất, tài chính, 
thương hiệu) 

  

2. Lập và xây dựng cơ chế hoạt động 
cho các nhóm nghiên cứu mạnh và 
tiềm năng để giải quyết các vấn đề 
đa lĩnh vực, đa ngành nhằm đáp ứng 
nhu c u của quốc gia và quốc tế. 

Soạn tiêu chí 
và cơ chế 
hợp tác trong 
NCKH & 
CGCN, theo 
các nhóm 
nghiên cứu: 
khoa học 
ứng dụng, 
khoa học tự 
nhiên, 
KHXH. 

Công bố các nhóm 
liên ngành/ trường/ 
viện trong NCKH & 
CGCN. 

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự 
án (chương 
trình 3.1-
Hoạt động 1)   

Vận hành và giám 
sát theo Nhóm 
công tác để tìm 
kiếm và phát triển 
các dự án 
(chương trình 3.1-
Hoạt động 1)   

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự án 
(chương trình 
3.1-Hoạt động 
1)   

Qui định sử 
dụng chung 
nguồn lực bao 
gồm nhận lực, 
tài chính, cơ sở 
vật chất. 

  

3. Tăng cường giao lưu hợp tác 
thông qua việc tham dự và tổ chức 
các hội thảo/hội nghị với các trường 
ĐH, các viện NC để tìm các hướng 
hợp tác, hình thành các nhóm NC 
liên ngành và liên cơ quan. 

Soạn thảo cơ 
chế phối hợp 
chuyên gia 
liên 
Trường/Viện. 

Công bố cơ chế 
phối hợp chuyên 
gia liên Trường/ 
Viện. 

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự 
án (chương 
trình 3.1)  

Vận hành và giám 
sát theo Nhóm 
công tác để tìm 
kiếm và phát triển 
các dự án 
(chương trình 3.1)  

Vận hành và 
giám sát theo 
Nhóm công 
tác để tìm 
kiếm và phát 
triển các dự án 
(chương trình 
3.1)  

Chiến lược 4: 
nguồn lực (nhân 
lực, cơ sở vật 
chất, tài chính, 
thương hiệu) 

  

3.6  ẩy m         độ   đă    ý quyề  sở  ữu   í  uệ   ƣớ        ự    ệ          ứu    a  ọ ,   a    á    ệu quả  a e   v   á      sả    í  uệ   á  

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Nâng cao uy tín của trường trong hoạt động KH&CN 

Mụ     u  ụ   ể: Tạo ra nhiều sản phẩm NCKH có giá trị cao cho x  hội và cân bằng lợi ích của các bên tham gia NCKH. 



K   quả: 
    

  
        

Số văn bằng SHTT đăng ký  30 40 50 60 70 

Qui trình hỗ trợ 
về tài chính và 
thủ tục đăng ký 
sáng chế các 
kết quả nghiên 
cứu theo hướng 
phát triển sản 
phẩm.  

  

Số văn bằng SHTT được công  nhận 15 20 25 30 35 
    

Số văn bằng SHTT được chuyển 
giao 

1 2 3 3 4 

Qui định phối 
hợp giữa các 
trung tâm NCKH 
và các phòng/ 
ban chức năng . 

  

H    độ  : 
            

  

1. Hoàn thiện các qui định, quy trình 
đăng ký, mua bán bản quyền, chuyển 
giao công nghệ và khen thưởng. 

Hoàn thiện 
mô hình 
SHTT (tham 
khảo mô 
hình "cùng 
nghiên cứu 
với chiến 
lược patent" 
giữa HCMUT 
và JICA) 
theo định 
hướng thành 
lập văn 
phòng TLO 
của chương 
3.6-Hoạt 
động 4 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Chính sách 
SHTT ĐHQG-
HCM 

  



2. Kế hoạch hỗ trợ ph n mềm và tài 
liệu tham khảo có bản quyền. 

Lập kế hoạch 
mua ph n 
mềm và tài 
liệu tham 
khảo có bản 
quyền tại các 
khoa. 

Mỗi khoa đ u tư 1 
ph n mềm dùng 
chung, định hướng 
nối kết với trung 
tâm dữ liệu trường 
trong tương lai 
(data center)  

Vận hành và 
giám sát 

Đánh giá và hiệu 
chỉnh 

Vận hành và 
giám sát 

Qui định SHTT 
trường ĐHBK 
và chính sách 
tài chính của 
trường 

  

3. Công bố thông tin KH&CN 

Hoàn thiện 
qui trình hoạt 
động KH&CN 
theo định 
hướng tin 
học hoá toàn 
Trường. 

Phát triển hệ thống 
thông tin KH&CN 
theo cơ sở hạ t ng 
và an ninh mạng 
trường. 
Phát hành ấn bản 
KH&CN hàng tháng 

Vận hành và 
giám sát theo 
hệ thống 
thông tin 
trường 
ĐHBK-
ĐHQG-HCM 

Đánh giá và hiệu 
chỉnh 

Vận hành và 
giám sát theo 
hệ thống thông 
tin trường 
ĐHBK-ĐHQG-
HCM 

Xây dựng hệ 
thống thông tin 
trường ĐHBK-
ĐHQG-HCM 
(theo chuẩn 
QLM trường tại 
cơ sở 1 và cơ 
sở 2 ) 

  

4. Lập bộ phận chuyên trách phụ 
trách việc sử dụng và đ u tư phát 
triển công nghệ ĐHBK – ĐHQG-HCM 
(Technology Licensing Office - TLO). 

Hỗ trợ các 
trung tâm 
trong công 
tác đăng ký 
quyền SHTT, 
chuyển giao 
công nghệ và 
truyền thông. 

Nghiên cứu 
phương thức và 
quy mô thành lập 
văn ph ng TLO, đế 
khai thác hiệu quả 
các hoạt động 
NCKH & CGCN, 
nhằm đảm bảo 
quyền sở hữu trí 
tuệ của tác giả và 
đơn vị đ u tư. 

Lập văn 
ph ng cấp 
quyền sử 
dụng và đ u 
tư phát triển 
công nghệ 
ĐHBK 
TP.HCM 
(TLO). 

Vận hành và giám 
sát 

Đánh giá và 
hiệu chỉnh 

Phối hợp về 
nguồn lực với 
các Trung tâm 
NCKH&CGCN 

  

 

 

 

 

 



CHIẾN LƢỢC 4: NGUỒN LỰC (NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH, THƢƠNG HIỆU) 

Mụ     u        ƣợ  4: Phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, và thương hiệu 

C ươ    rì   4.1: Phát triển và duy trì đội ngũ nhân lực 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Xây dựng đội ngũ đáp ứng sứ mạng của trường 

Mụ     u  ụ   ể: Nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, tính chuyên nghiệp của đội ngũ. Xây dựng chính sách cải thiện chế độ đ i ngộ đội ngũ để tránh tình 
trạng "chảy máu chất xám" 

K   quả: 

Các quy định 
hiệu chỉnh, quy 
chế chi tiêu nội 
bộ, quy trình 
quy hoach, bản 
quy hoach đội 
ngũ              

GV cơ hữu: 
1030 
Thỉnh giảng: 
151 
Phục vụ: 375 

      

GV cơ hữu: 
1321 
Thỉnh 
giảng: 192 
Phục vụ: 
400 

Kinh phí 
đào tạo, 
bồi dưỡng:  
Trường:  
1,4 tỷ/năm 
Ngoài 
trường: 14 
tỷ/năm   

H    độ  : 
              

1. Tiếp tục hoàn thiện quy trình tuyển dụng và 
cơ chế quản lý để sử dụng hiệu quả nhân lực 
hiện có.  

Rà soát và điều 
chỉnh các quy 
định 

Vận hành và 
giám sát 

Vận hành và 
giám sát 

Vận hành và 
giám sát 

Vận hành 
và giám sát 

    

2. Cải thiện chế độ đ i ngộ và đề ra biện pháp 
nâng cao thu nhập nhất là đối với cán bộ trẻ để 
thu hút cán bộ có trình độ cao và các cán bộ 
đang học ở nước ngoài về trường làm việc.  

Ban hành Quy 
chế chi tiêu nội 
bộ (đơn vị và cá 
nhân) 

Rà soát và 
điều chỉnh 

      
Tự chủ 
của các 
đơn vị. 

  



3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử 
dụng cán bộ. Tiến hành rà soát đánh giá, sắp 
xếp lại đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân 
viên khoa, ph ng ban; lập kế hoạch đào tạo bồi 
dưỡng bằng cả hai hình thức đào tạo trong 
nước và nước ngoài.  

Xây dựng quy 
trình quy hoạch 
đội ngũ.  
Quy hoạch phát 
triển đội ngũ 
(quản lý và 
giảng dạy) 

Thực hiện 
quy hoạch 

      

Tham gia 
của các 
Khoa. 
Bình quân 
số cán bộ 
quản lý 
được đào 
tạo, bồi 
dưỡng: 
160 
người/năm 

  

4. Tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các 
tổ chức, các trường đại học có quan hệ hợp tác 
như các trường của Nhật Bản, Hàn quốc, 
Pháp,... để tổ chức các chuyến tham quan, học 
hỏi kinh nghiệm cho cán bộ quản lý, nhất là bộ 
phận ph ng ban.  

Lập kế hoạch 
tham quan, học 
hỏi kinh nghiệm 

Thực hiện kế hoạch và đánh giá hiệu quả từng năm     

5. Tạo môi trường làm việc hiện đại, trang thiết 
bị đ y đủ; đổi mới công tác quản lý, đánh giá 
cán bộ, tạo cơ hội thăng tiến minh bạch và bình 
đẳng cho mọi người nhằm thu hút các nhà khoa 
học có trình độ cao từ các cơ sở khác trong và 
ngoài nước đến giảng dạy và nghiên cứu. 

Diện tích làm 
việc bình quân 
9 m2/người. 
Xây dựng chính 
sách đ i ngộ 
các nhà khoa 
học có trình độ 
cao trong và 
ngoài trường 

Xây dựng 
chính sách 
đ i ngộ các 
nhà khoa học 
có trình độ 
cao trong và 
ngoài trường 

Triển khai 
chính sách 
đ i ngộ 

Triển khai 
chính sách 
đ i ngộ 

Diện tích 
làm việc 
bình quân 
20 
m2/người. 
Đánh giá 
và hoàn 
thiện chính 
sách đ i 
ngộ 

    

6. Phát triển đội ngũ giảng viên có thể giảng dạy 
bằng tiếng Anh để tham gia các chương trình 
liên kết. 

Xây dựng tiêu 
chuẩn cho GV.  
Mở các lớp bồi 
dưỡng nâng cao 
trình độ tiếng 
Anh cho GV. 
Tăng cường 
trao đổi giảng 
viên với nước 
ngoài. 

Mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho 
giảng viên. Tăng cường trao đổi giảng viên với nước ngoài 

    

 
       

 
       



C ươ    rì   4.2: Phát triển cơ sở vật chất đáp ứng các hoạt động đào tạo và NCKH&CGCN của trường. 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Phát triển cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia và quốc tế 

Mụ     u  ụ   ể: Xây mới thư viện và ph ng thí nghiệm, nâng cấp trang thiết bị 

K   quả: 
Các trang bị 
thiết bị được 
đ u tư thêm 

Các trang bị 
thiết bị được 
đ u tư thêm 

Các trang bị 
thiết bị được 
đ u tư thêm 

Các trang bị 
thiết bị được 
đ u tư thêm 

Các trang 
bị thiết bị 
được đ u 
tư thêm.  
Thư viện 
mới     

H    độ  :               

Thư viện               

1. Thực hiện dự án xây dựng mới thư viện 
trường ở cơ sở 2 

    
Xây dựng 
thư viện 

 
Hoàn thành 
thư viện 

Có đủ kinh 
phí theo 
dự trù 

  

Trang thiết bị, phòng thí nghiệm               

2. Tăng hiệu quả sử dụng trang thiết bị, ph ng 
thí nghiệm 

          
Theo 
chương 
trình 1.1 

  

3. Tranh thủ thêm các nguồn vốn khác như từ 
các dự án hợp tác quốc tế, các đề tài NCKH 
trọng điểm của Nhà nước, các đề tài NCKH với 
các tỉnh đề nâng cấp, đ u tư mới các PTN. 

Phát triển các mô hình dự án như Manar, Jica, điện-điện tử, cơ khí,...  

Nhóm dự 
án chuyên 
nghiệp 
phát triển 
các dự án 
đang có 
và dự án 
mới 

  

4. Tiếp tục trang bị thêm các trang thiết bị như: 
máy chiếu multimedia, thay thế các thiết bị đ  
cũ.  

Tăng mức đ u tư lên 30% mỗi năm.     

5. Xây dựng quy trình bảo trì tốt hơn nhằm đảm 
bảo máy móc thiết bị lớp học luôn trong tình 
trạng hoàn hảo. 

          

Các đơn vị 
vận hành 
chịu trách 
nhiệm 

  



6. Từng bước tăng cường số lượng máy tính 
cho các bộ môn để tạo điều kiện cho các CBGD 
chuẩn bị bài giảng, cải tiến giáo trình, NCKH. 

              

7. Tăng cường đ u tư xây dựng hệ thống mạng, 
tăng tốc độ truy cập. 

          

Bộ phận 
quản lý 
chuyên 
nghiệp 

  

C ươ    rì   4.3: Khai thác hiệu quả mặt bằng các cơ sở đào tạo của Trường 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Khai thác hiệu quả mặt bằng các cơ sở đào tạo của Trường 

Mụ     u  ụ   ể: Xây dựng các ph ng học, ph ng thí nghiệm, ph ng hội nghị đạt chuẩn. Tái bố trí (cắt giảm, hợp nhất) các ph ng thí nghiệm để quản lý và khai 
thác hiệu quả. Quy hoạch lại các khu chức năng tại cơ sở 1. 

K   quả: 
              

H    độ  : 
              

1. Quy hoạch mặt bằng cơ sở 1. Nâng cấp 
ph ng học, tăng số ph ng học chất lượng cao 
lên 40 ph ng, ph ng tự học cho sinh viên. Tăng 
cường đ u tư sửa chữa, nâng cấp các ph ng 
làm việc tại cơ sở 1 để phục vụ đào tạo sau đại 
học, các chương trình tiên tiến và liên kết nước 
ngoài. 

  
Quy hoạch 
cơ sở 1 

      

Kinh phí 
giai đoạn 
2011 - 
2015: 70 tỉ 
đồng. 

  

2. Đẩy mạnh việc xây dựng ở CS 2.  

Xây dựng 
đường nội bộ, 
sân vườn H1, 
H2 

Xây dựng 
nhà H6; nhà 
xưởng số 1, 
2,3; sân 
TDTT 

Xây dựng 
các khối nhà 
mới H3, H4; 
nhà xưởng 
số 4,5; thư 
viện 

Xây dựng 
nhà H5, H7 

Hoàn thành 
Nhà điều 
hành, căn 
tin, thư viện 

    

3. Từng bước chuyển sinh viên và các đơn vị 
lên học và làm việc tại cơ sở 2 

K.Môi trường, 
CNVL (2011 - 
2012) 

K.Điện - ĐT, 
KH&KTMT 
(2012 - 2013) 

K.KTHH, 
QLCN (2013 
- 2014) 

K.Cơ khí, 
KTGT (2014 
- 2015) 

      



4. Phát triển và kêu gọi đ u tư cơ sở mới tại các 
tỉnh. 

  

Triển khai cơ 
sở tại Lâm 
Đồng và 
Khánh Hòa 

          

(5) Xây dựng thự viện công nghệ và trung tâm 
khoa học công nghệ. 

              

C ươ    rì   4.4: Khai thác hiệu quả tính tự chủ của trường và các đơn vị về tài chính 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính của trường và các đơn vị trong trường 

Mụ     u  ụ   ể: Mở rộng quyền quyết định của Hiệu trưởng về hạn mức tài chính và xác định mức tự chủ tài chính của các đơn vị trong trường 

K   quả: 

Hạn mức tài 
chính trong 
thẩm quyền 
quyết định của 
hiệu trưởng, 
nhu c u tự chủ 
của các đơn vị 

Chính sách 
về tự chủ, tự 
chịu trách 
nhiệm 

          

H    độ  : 
              

1. Tiếp tục kiến nghị với cơ quan chủ quản quan 
tâm đến việc mở rộng quyền tự chủ tự chịu trách 
nhiệm về tài chính cho Hiệu trưởng các trường 
thành viên. 

Đề nghị ĐHQG-
HCM cho phép 
Hiệu trưởng 
được quyền ký 
quyết định mua 
sắm trang thiết 
bị đến 500 triệu 
đồng 

            

2. Mở rộng tính tự chủ và chịu trách nhiệm về tài 
chính của các đơn vị trong trường. 

Đánh giá nhu 
c u về tự chủ và 
chịu trách nhiệm 
của các đơn vị 
trong trường 

Xây dựng 
chính sách, 
quy chế về 
tự chủ và 
chịu trách 
nhiệm về tài 
chính của 
các đơn vị 
trong trường 

Vận hành và 
giám sát 

Vận hành và 
giám sát 

Vận hành 
và giám sát 

Hệ thống 
thông tin 
và đội ngũ 
quản lý 
chuyên 
nghiệp 

  



C ươ    rì   4.5: Thu hút nguồn vốn đ u tư từ bên ngoài (trong nước và ngoài nước) 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Mở rộng các nguồn vốn đ u tư cho trường 

Mụ     u  ụ   ể:  

K   quả: 

Chính sách 
khuyến khích 
tìm kiếm các dự 
án, cơ chế hợp 
tác             

H    độ  : 
              

1. Tranh thủ tối đa nguồn thu từ ngân sách và 
tập trung vào nguồn tài trợ cho các hoạt động 
NCKH, đào tạo và các hoạt động khác của 
trường.  

Chính sách 
khuyến khích 
các dự án về 
đ u tư trang 
thiết bị cho 
trường 

            

2. Phát triển nguồn thu từ các dự án liên kết đào 
tạo, nghiên cứu với các trường, viện, doanh 
nghiệp… trong và ngoài nước.  

Xây dựng cơ 
chế rõ ràng, 
chuyên nghiệp 
kích thích sự 
hợp tác giao lưu 
của các cán bộ 
đ u ngành, đơn 
vị nhằm mang 
về các dự án 
liên kết lớn, có 
giá trị cao đối 
với Trường, đẩy 
mạnh được 
nguồn thu dồi 
dào và đ y tiềm 
năng này. 

        

Lập các 
nhóm Dự 
án chuyên 
nghiệp 

  

3. Đẩy mạnh công tác quảng bá về các CTĐT, 
chú trọng đến các chương trình SĐH và liên kết 
quốc tế với các trường có uy tín trên thế giới. 

              



4. Hình thành quỹ đóng góp (Endowment fund) 
cho trường từ các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước (Cựu SV,…)  . 

Tiếp tục hoàn 
tất hồ sơ xin 
thành lập quỹ 
đóng góp 

Hình thành 
quỹ đóng 
góp 

          

  
    

          

C ươ    rì   4.6: Nâng cao hiệu quả về mặt tài chính của các hoạt động đào tạo, NCKH, CSVC 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Nâng cao hiệu quả tài chính của trường 

Mụ     u  ụ   ể: Đảm bảo chi hợp lý để duy trì ổn định và phát triển nhà trường. Có chính sách chi hợp lý cho con người để đảm bảo thu nhập cho cán bộ viên 
chức nhằm khuyến khích cán bộ toàn tâm toàn ý và thu hút người tài cho sự phát triển của Trường.  

K   quả: 
Xác định các hoạt động hiệu 

quả           

H    độ  : 
              

1. Ban hành qui định về việc thực hiện và chế tài 
về công tác tài chính, đưa công tác tài chính vào 
nề nếp.   

Đánh giá hiệu 
quả tài chính 
của các hoạt 
động 

Ban hành qui 
định 

          

2. Đẩy mạnh các hoạt động có nguồn thu phù 
hợp với chiến lược đào tạo, NCKH, CSVC của 
Trường. 

Lập kế hoạch và thực hiện việc 
mở rộng nguồn thu hàng năm 

Tập trung đ u tư cho các hoạt động có 
nguồn thu hiệu quả và đánh giá định kỳ 

hàng năm 
    

3. Xây dựng và vận hành các dự án đ u tư và 
phát triển tại các tỉnh 

Lập dự án đ u 
tư và phát triển 
các cơ sở tại 
Lâm Đồng và 
Khánh Hòa 

Trình ĐHQG-
HCM phê 
duyệt và triển 
khai 

Vận hành và phát triển thêm ở các địa 
phương khác 

    

C ươ    rì   4.7: Quản trị thương hiệu 

  

2011 2012 2013 2014 2015   ều   ệ  
 ơ  vị   ịu  
  á      ệm 

chính 

Mụ     u   u  : Nâng cao hình ảnh, uy tín của trường đối với cộng đồng và trên thế giới 

Mụ     u  ụ   ể: Cung cấp thông tin về các hoạt động của trường ra bên ngoài 



K   quả: 

        

Nằm trong 
tốp 5 các 
trường đại 
học được 
SV và 
doanh 
nghiệp ưa 
thích.     

H    độ  : 
              

1. Quảng bá và kết nối nhiều hoạt động của 
trường với cộng đồng. 

Đẩy mạnh hoạt 
động của Cựu 
SV: xây dựng và 
phát triển mạng 
lưới CSV trong 
và ngoài nước. 
Giao lưu với 
doanh nghiệp 
(theo từng lĩnh 
vực, ngành 
nghề) 

Vận hành và 
phát triển 
thêm các loại 
hình quảng 
bá 

Vận hành và 
phát triển 

Vận hành và 
phát triển 

Vận hành 
và phát 
triển 

Có bộ 
phận 
chuyên 
nghiệp 
phụ trách 

  

2. Thường xuyên công bố các sự kiện hay công 
trình nghiên cứu trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng. 

Cải tiến bản tin nội bộ của Trường (đưa thông tin về hoạt động của trường). 
Phổ biến các hoạt động trên website, truyền hình,… 

    

3. Thành lập bộ phận Quan hệ công chúng để 
phát huy hiệu quả quảng bá, nâng cao uy tín 
của nhà trường. 

Thành lập bộ 
phận Quan hệ 
công chúng 

        

Trực thuộc 
Phòng 
Quan hệ 
đối ngoại 

  

 

 

 

 

 

 

 



TỈ LỆ SO VỚI TỔNG KINH PHÍ CỦ  5 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TRƢỜNG GI I  OẠN 2011 - 2015 

       

  

2011 2012 2013 2014 2015 
2010 - 

2015 

Đơn vị tính: % 

C      ƣợ  1 0.17 0.6 0.47 0.45 0.45 1.52 

Xây dựng và triển khai thử nghiệm bộ tiêu chí KPI 0 0.02 0.01 0 0 0.03 

Xây dựng HTQL theo ISO 0.01 0.01 0.01 0 0 0.03 

Tin học hoá HTQL 0.16 0.12 0 0 0 0.28 

Đề án Phát triển trường đại học nghiên cứu   0.45 0.45 0.45 0.45 1.18 

C      ƣợ  2 0.13 0.17 3.37 3.24 3.33 10.24 

Đánh giá theo AUN (tự đánh giá và đánh giá ngoài) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.3 

Kiểm định ABET của Khoa KH&KTMT 0 0.04 0.11 0.04 0.13 0.32 

Hỗ trợ dự án Elearning 0.07 0.07 0.07 0 0 0.21 

Kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án phát triển các ngành mũi nhọn/ưu tiên (đ u tư chiều sâu + đào tạo 
cho 3 ngành) 0 0 3.13 3.13 3.13 9.39 

C      ƣợ  3 2.68 3.27 3.8 4.25 4.92 18.92 

Nguồn vốn hoạt động KH-CN 2.68 3.27 3.8 4.25 4.92 18.92 

Trong đó:    NSNN 2.33 2.91 3.22 3.58 4.03 16.07 

                  Ngoài NSNN 0.36 0.36 0.58 0.67 0.89 2.86 

C      ƣợ  4 13.62 13.63 14.32 14.34 14.57 70.48 

Đào tào, bồi dưỡng đội ngũ từ nguồn trong trường 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.3 

Đào tào, bồi dưỡng đội ngũ từ nguồn ngoài trường 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 3.15 

Nâng cấp PTN, Lớp học, Ph ng làm việc, diện tích đối ứng cho các dự án quốc tế: RESIF, INTEL-
ASU,… 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 3.15 

Xây dựng mới              

Xây dựng PTN phục vụ đào tạo  8.22 8.22 8.22 8.22 8.22 41.1 

Xây dựng PTN đ u tư chiều sâu 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 6.7 

Xây dựng Thư viện 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 13.4 

Kinh phí phát triển nguồn lực thông tin  0 0 0.67 0.67 0.89 2.23 

Tổ          í (CL1+CL2+CL3+CL4): 2.230  ỷ đồ  . 16.61 17.67 21.96 22.28 23.27 100.00 



 


