
 

1 

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ðẦU NĂM 2010 

Mục lục 
            

 Trang 

I. Giới thiệu..................................................................................................................................2 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ........................................................................................................4 

II.1. Các họat ñộng thường xuyên ................................................................................................4 

II.1.1 Công tác chính trị - tư tưởng, công tác học sinh - sinh viên:..........................................4 

II.1.2 Công tác ñào tạo .............................................................................................................6 

II.1.3 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ...........................................................8 

II.1.4 Quan hệ ñối ngoại ...........................................................................................................9 

II.1.5 Công tác tổ chức và nhân sự .........................................................................................10 

II.1.6 Kế hoạch, ñầu tư và tài chính........................................................................................12 

II.1.7  Công tác xây dựng cơ bản ...........................................................................................13 

II.1.8  ðổi mới công tác quản lý.............................................................................................13 

II.1.9 Công tác kiểm tra, giám sát ..........................................................................................13 

II.2. Thực hiện nhiệm vụ chiến lược, các mũi ñột phá ...............................................................14 

II.2.1. Thực hiện 8 chương trình trọng ñiểm ..........................................................................14 

II.2.2. Nhận xét về tình hình thực hiện ba mũi ñột phá..........................................................18 

II.3. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM QUÝ 3&4 NĂM 2010 .............................................19 

 
 



 

2 

I. Giới thiệu 
Kế họach họat ñộng năm 2010 ñược lập căn cứ vào kế họach chiến lược trung 

hạn phát triển ðHQG-HCM giai ñọan 2006 – 2010 và gồm bốn phần chính: (1) Phân 

tích bối cảnh bên trong và ngoài ðHQG-HCM, (2) Các chủ trương chung, (3) những 

chiến lược ưu tiên cùng các hoạt ñộng chính cũng như các chương trình trọng tâm cấp 

ðHQG-HCM nhằm ñạt ñược những mục tiêu chiến lược, và (4) các họat ñộng thường 

xuyên ñể duy trì các nhiệm vụ cơ bản của ðHQG-HCM. Căn cứ trên những chiến lược 

và hoạt ñộng chính của ðHQG-HCM năm 2010, các ñơn vị thành viên, trực thuộc sẽ 

hình thành kế họach với các chương trình chi tiết. Các ñịnh hướng ưu tiên ñược cụ thể 

hóa dựa trên ba mũi ñột phá: 

Mũi ñột phá thứ nhất  

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong ñào tạo, nghiên cứu khoa học 
(NCKH) – chuyển giao công nghệ (CGCN), hợp tác quốc tế (HTQT). 

Mũi ñột phá thứ hai  

Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị hiện ñại ñáp ứng nhu cầu ñào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao. 

Mũi ñột phá thứ ba 

Xây dựng ñội ngũ cán bộ viên chức, ñặc biệt là cán bộ giảng dạy 

 Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện kế họach chiến lược trung hạn phát triển ðHQG-
HCM giai ñọan 2006 – 2010 với mục tiêu “ðHQG-HCM phát huy nội lực, chủ ñộng hội 
nhập, tăng cường hợp tác quốc tế, ñổi mới ñào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
chất lượng trong ñào tạo, khoa học – công nghệ và  hợp tác quốc tế, góp phần ñáp 
ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao cho xã hội, chứng minh khả năng ñã và 
ñang ñuổi kịp các ðH lớn có uy tín trong khu vực và thế giới ở một số lĩnh vực ñào 
tạo và nghiên cứu mũi nhọn” . Năm 2010 cũng là năm phát triển các thế mạnh của ðHQG-
HCM và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn hóa các mặt hoạt ñộng theo tiêu chuẩn quốc gia và 
quốc tế.  

 Căn cứ trên các phân tích và ñánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2009 và 
bối cảnh nêu trên, ðHQG-HCM xác ñịnh trọng tâm và chủ ñề năm 2010 là: “Liên 
thông - Phát triển” với các mục tiêu cụ thể như sau:  

“ Năng lực quản lý giáo dục ñại học ñược nâng cao. Thế mạnh của ðHQG về ñào 
tạo và NCKH sẽ ñược phát triển. Liên thông trong và ngoài ðHQG ñược tri ển 
khai mạnh mẽ. Khu A ñô thị ñại học ñược ñịnh hình1. Một số lĩnh vực họat ñộng 
ñạt chuẩn mực khu vực ASEAN”. 

                                                 
 
1 Khu Trường, Khoa, Viện nghiên cứu xung quanh khu dịch vụ công cộng 1, KTX khu A, Trung tâm TDTT 1. 
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Mục tiêu cụ trên ñược cụ thể hóa thành 7 nội dung nội dung sau: 

1. Triển khai các hoạt ñộng liên quan ñến cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 
ðHQG-HCM. 

2. Nâng cao năng lực ñội ngũ quản lý. 
3. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán, kiểm ñịnh giáo dục trong nước và quốc tế 

ñối với các cơ sở ñào tạo. Tập trung ñầu tư cho các chương trình ñã và ñang 
tham gia các chương trình kiểm toán, kiểm ñịnh trong nước và quốc tế. 

4. Nghiên cứu xây dựng cấu trúc chương trình ñào tạo ñặc trưng ðHQG-HCM. 
5. Xây dựng thế mạnh về khoa học – công nghệ gắn kết cộng ñồng và tiếp cận 

chuẩn mực quốc tế. 
6. ðẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản và phát triển cơ sở vật chất tại khu qui 

hoạch Thủ ðức - Dĩ An, ñặc biệt là các khu TDTT và sinh hoạt văn hóa cho sinh 
viên. 

7. ðổi mới phương thức quản lý theo chiến lược và kiểm soát chất lượng ñầu ra. 

Từ 7 nội dung trên, ðHQG-HCM ñã xây dựng thành 8 chương trình hoạt ñộng trong 
năm 2010. 

� Chương trình 1: ACTS: Tham gia liên thông và chuyển ñổi tín chỉ một số 
chương trình trọng ñiểm với các trường thành viên AUN (Ban QHQT, Ban ðH-
SðH, TT KT và ðGCLðT) 

� Chương trình 2: Nâng cao năng lực và hiệu quả tổ chức và quản lý ñào tạo theo học chế 
tín chỉ trong toàn ðHQG-HCM (Ban ðH-SðH). 

� Chương trình 3: Xây dựng các chương trình ñào tạo ñạt chuẩn quốc tế (Ban ðH-
SðH) 

� Chương trình 4: ðổi mới và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong 
ñào tạo ðH và SðH (2010-2015), giai ñoạn 1 (Ban ðH-SðH) 

� Chương trình 5: Phát triển các thế mạnh về khoa học – công nghệ (Ban KHCN). 

� Chương trình 6: Khai thác mối quan hệ hợp tác với các ñối tác chiến lược ñể 
phát triển thế mạnh (Ban QHQT). 

� Chương trình 7: ðầu tư phát triển cơ sở vật chất tại khu quy hoạch Thủ ñức – Dĩ 
An (Ban QLDA XD, Ban KHTC). 

� Chương trình 8: Phát triển tổ chức và nhân sự (Ban TCCB). 
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II. K ẾT QUẢ THỰC HIỆN 

II.1. Các họat ñộng thường xuyên 

II.1.1 Công tác chính trị - tư tưởng, công tác học sinh - sinh viên: 
ðHQG-HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ 

Chính trị về cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”; 

Tiếp tục thực hiện thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị 

và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về 

chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Nghị quyết Chính phủ số 

14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 về ñổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục 

ñại học Việt Nam giai ñoạn 2006 – 2020 ñang ñược thực hiện với những kết quả khả 

quan tại các ñơn vị thành viên nói riêng và toàn ðHQG-HCM nói chung. Cuộc vận 

ñộng “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương ñạo ñức, tự học và sáng tạo” ñã trở thành 

một hoạt ñộng chủ ñiểm về công tác chính trị tư tưởng trong thời gian qua.  

Bên cạnh ñó, toàn thể thầy cô, CB-CNV của ðHQG-HCM ñã nghiêm túc thực 

hiện chỉ thị số 7823/CT-BGDðT, ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục – ðào tạo thực 

hiện chủ ñề năm “ðổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và ñẩy mạnh ñào tạo theo nhu 

cầu xã hội”, nội dung này ñã ñược cụ thể hóa trong các chương trình hoạt ñộng năm 

2010. 

Các ñơn vị thành viên ñã tổ chức cho cán bộ viên chức học tập và tiếp thu các 

chủ trương, nghị quyết của BCH Trung ương ðảng liên quan ñến giáo dục, ñặc biệt là 

giáo dục ñại học. Các chủ trương, Nghị quyết của ñịa phương, của ðảng ủy ðHQG-

HCM. ðặc biệt, ðHQG-HCM ñã vinh dự ñón tiếp Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn ðức 

Kiên ñến thăm và làm việc về công tác chính trị, ñón tiếp Thượng tướng Phan Trung 

Kiên-UVTW ðảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng nhân dịp Lễ kỉ niệm ngày giải phóng 

Miền Nam. 

ðại hội ñại biểu ðảng Cộng Sản Việt Nam tại các ñơn vị thành viên ñã ñược tổ 

chức thành công, tiến tới ñại hội ñại biểu ðHQG-HCM lần thứ 4 nhiệm kỳ 2010-2015. 

ðây là ñợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể ñảng viên, cán bộ, công chức- viên chức 

theo tinh thần dân chủ, tăng cường ñoàn kết, giữa vững kỷ cương, coi trọng chất lượng 

tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, ñảng viên, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của 

toàn ñảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh ñạo, sức chiến ñấu của các tổ chức cơ 

sở ñảng và chất lượng ñội ngũ ñảng viên. ðại hội ñại biểu các cấp ñược thực hiện từng 

bước, ñúng quy trình hướng dẫn của Thành ủy TP.HCM.  

Các ñơn vị thành viên ñã hoàn thiện và ban hành Quy chế công tác học sinh-sinh 

viên theo học chế tín chỉ. Một số ñơn vị ñã ñi vào ổn ñịnh, một số bắt ñầu vận hành với 
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những kết quả khả quan. Bên cạnh ñó, các ñơn vị thành viên ñã có các phương án khả 

thi hỗ trợ sinh viên trong môi trường học chế tín chỉ:  Xác nhận ñể SV vay vốn ngân 

hàng chính sách XH; Xác nhận SV sổ ưu ñãi trong GDðT cho ñối tượng con thương 

binh; Miễn giảm và gia hạn học phí; Khám sức khoẻ ñịnh kỳ SV các khóa; Học bổng 

SV…ñã  ñem lại hiệu ứng tích cực và ñược xã hội ñánh giá rất cao (VD về học bổng, 

riêng ðHBK có hơn 207 suất, trị giá 451.200.000ñ, 5400 USD và 432 Euro. ðây là 

nguồn học bổng thông qua trường, chưa kể học bổng trực tiếp cho các khoa và học 

bổng cựu sinh viên với giá trị tương ñương). 

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của CBVC về các mục tiêu cần ñạt của ñơn 

vị cũng như của ðHQG-HCM, công tác thông tin, truyền thông về kế họach chiến lược 

phát triển ðHQG-HCM và các ñơn vị thuộc ðHQG-HCM ñã ñược thực hiện khá tốt 

trong 6 tháng ñầu năm.  

Công tác bản tin vẫn ñược duy trì tốt tại các trường thành viên và tại ðHQG-

HCM. Một số trường vẫn thực hiện việc cung cấp thông tin các báo thanh niên, tuổi trẻ 

cho sinh viên; Hội nghị SV ñã tổ chức thành công ở cấp trường; thông qua hội nghị này, 

sinh viên ñã trao ñổi trực tiếp với Thầy Cô trong BCN khoa, trong BGH nhà trường, ñại 

diện các phòng ban, nhờ vậy những tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, kiến nghị 

của SV ñược giải quyết; Các trường thành viên ñã tổ chức nhiều ngày hội chợ việc làm, 

tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, các ñợt phỏng vấn cũng như các hoạt ñộng hỗ trợ sinh 

viên như làm thẻ ATM, thực tập, kiến tập; Hoạt ñộng giúp SV học tập và NCKH cũng 

ñược tiếp tục chú trọng, số lượng và chất lượng các ñề tài NCKH của SV ðHQG-HCM 

ngày càng ñược nâng lên rõ rệt. Các ñơn vị cũng ñã chú trọng việc phát triển kỹ năng 

mềm cho sinh viên. 

Tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, sinh viên các trường thành viên tham dự 

cuộc thi Olympic toàn quốc các môn: Hóa học, Vật Lý, Cơ học, Toán… ñạt ñược thứ 

hạng cao, tiếp tục khẳng ñịnh thương hiệu của ðHQG-HCM. 3 ñội tuyển Robocon vào 

vòng 1/8. ðHQG-HCM ñã tổ chức thành công cuộc thi thiết kế vy mạch Analog 2010, 

tổ chức thành công cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin và Tư tưởng HCM 

cấp ðHQG-HCM với sự tham gia của ñông ñảo sinh viên. Hoạt ñộng này ñược sự ñánh 

giá rất cao của xã hội. 

ðHQG-HCM ñang từng bước xây dựng nét văn hóa chung cho toàn ðHQG, 

từng bước khẳng ñịnh vị trí cũng như cũng như những nét ñặc thù của ðHQG-HCM với 

xã hội. Trong 6 tháng ñầu năm 2010, ðHQG-HCM ñã ổn ñịnh an ninh trật tự, triển khai 

các hoạt ñộng văn minh ñô thị ñại học và nâng cao thể chất cũng như ñời sống tinh thần 

cho sinh viên tại khu vực Linh Trung, Thủ ðức thông qua việc triển khai các ñợt hoạt 

ñộng văn hóa, văn nghệ, TDTT. Hội thao sinh viên vẫn ñược tổ chức ñịnh kỳ tại các 
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ñơn vị thành viên, hoạt ñộng này ñược ñông ñảo sinh viên tham gia và ñã hình thành 

nét văn hóa chung cho các ñơn vị. Qua hội thao này, sinh viên ðHQG-HCM ñã tích cực 

tham gia và ñạt ñược kết quả tốt tại giải thể thao cấp cấp Thành, cấp Toàn quốc ở các 

môn: Bóng rỗ, Cờ vua, Vovinam…   

Bên cạnh ñó, các hoạt ñộng cấp ðHQG-HCM như Gala sinh viên ðHQG-HCM; 

Hội thi karaoke các ca khúc truyền thống cách mạng sinh viên nội trú kí túc xá xã hội 

hóa; Ra quân ngày chủ nhật xanh: “Tuổi trẻ ðHQG-HCM cùng hành ñộng vì môi 

trường, xây dựng nếp sống văn minh ñô thị ðHQG-HCM xanh-sạch-ñẹp”; Hội thi tìm 

hiểu các môn khoa học Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Vững bước dưới cờ ðảng” 

lần II”; Tổ chức buổi họp mặt “Cán bộ Ban Cán sự ðoàn các thời kỳ” năm 2010; Tổ 

chức ra mắt chương trình “Bữa ăn thân thiện phục vụ sinh viên”;  Tuyên dương gương 

ñiển hình “Thanh niên ðHQG-HCM làm theo lời Bác” ñã ñược ñông ñảo sinh viên 

ðHQG-HCM tham gia và gặt hái ñược những thành công nhất ñịnh. Một số hoạt ñộng 

này ñã trở thành thương hiệu của ðHQG-HCM. 

SV ðHQG-HCM tiếp tục thực hiện và khẳng ñịnh thương hiệu qua chiến dịch 

MHX 2010 tại nhiều mặt trận: TP.HCM, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Lào…Hơn 

2000 SV ñã ra quân chiến dịch MHX 2010 với những hoạt ñộng ñã trở thành thương 

hiệu. 

Nhìn chung: Công tác chính trị - tư tưởng 6 tháng ñầu năm hoàn thành theo kế 
hoạch, cơ bản ñáp ứng ñược nhu cầu của toàn thể thầy cô, CB-CNV, SV toàn 
ðHQG-HCM,  công tác này ñã tạo ñược sự an tâm, tin tưởng của toàn xã hội cũng 
như ngày càng khẳng ñịnh ñược vị thế ðHQG-HCM. Công tác hỗ trợ sinh viên ñã 
phát huy tích cực, hiệu quả và ñược sự ñánh giá cao của XH. Nhất là lĩnh vực học 
bổng, hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Cần chú trọng phát triển công tác liên kết, phối hợp 
với các ñơn vị, doanh nghiệp bên ngoài trường trong công tác ñào tạo và NCKH. 

II.1.2 Công tác ñào tạo 
Thực hiện theo chỉ ñạo của Bộ giáo dục – ðào tạo về việc ñảm bảo và nâng cao 

chất lượng ñào tạo ñồng thời thực hiện chủ ñề năm của ðHQG-HCM, “Liên thông và 

phát triển’’ toàn bộ thầy cô, CB-CNV của ðHQG-HCM ñã có những hành ñộng thiết 

thực, các ñơn vị thành viên ñã có những chương trình cụ thể. 

Các ñơn vị từng bước chuyển ñổi toàn bộ các chương trình qua ñào tạo tín chỉ 

cùng với công tác tổ chức, quản lý, xây dựng chương trình ñào tạo tín chỉ, một số ñơn 

vị như trường ðHBK ñã hoàn thành 100% chương trình ñào tạo theo học chế tín chỉ, kể 

cả chương trình ñào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Hiện tại, ñơn vị này ñang từng bước phát huy 

triệt ñể thế mạnh của công tác ñào tạo theo tín chỉ, trở thành ngọn cờ tiên phong trong 

cả nước trong công tác ñào tạo này. 
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Công tác tuyển sinh sau ñại học ñợt 1 năm 2010: Các ñơn vị thành viên ñã thực 

hiện thành công công tác tuyển sinh SðH ñợt 1 và tuyển sinh năm 2010. Trong ñợt 

tuyển sinh SðH ñợt 1, có 2306 học viên cao học trúng tuyển (ñạt 85% chỉ tiêu), 96 

NCS (ñạt 55%). 

Công tác tuyển sinh ñại học, cao ñẳng năm 2010: Các ñơn vị thành viên ñã thực 

hiện tốt từ khâu tư vấn tuyển sinh ñến các khâu tổ chức thi. Toàn bộ ðHQG-HCM ñã 

hoàn thành tốt ñợt tuyển sinh ñại học, cao ñẳng năm 2010. Về chỉ tiêu tuyển sinh, các 

ñơn vị thành viên ñã chấp hành tốt chủ chương của ðHQG-HCM, số lượng không 

chính quy và ñào tạo từ xa sẽ giảm so với năm 2009. 

Số lượng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở các chương trình ñại học 

và SðH trọng ñiểm như Kỹ sư cử nhân tài năng, tiên tiến, ñào tạo tiến sỹ phối hợp ñang 

có bước tiến triển tại các ñơn vị thành viên. Công tác thí ñiểm chương trình ñào tạo cấp 

bằng ñôi, tăng sức mạnh của hệ thống ñang ñược triển khai tại một số ñơn vị thành 

viên. Trung tâm Lý luận chính trị ñã thực hiện công tác giảng dạy các môn chính trị cho 

các trường thành viên. 

Khoa Y ñã tiến hành tuyển sinh cho năm học 2010-2011, ñây là kế hoạch chiến 

lược phát triển ðHQG-HCM về lĩnh vực khoa học sức khỏe – sự sống, là dự án trọng 

ñiểm của ðHQG-HCM, với mong muốn xây dựng ngành Y một cách chất lượng, khai 

thác thế mạnh ña ngành ña lãnh vực trong ðHQG, từ ñó các Bác sĩ ñược ñào tạo sẽ có 

trình ñộ chuyên môn cao và có khả năng nghiên cứu, hội nhập quốc tế.  

Hội nghị ðánh giá chất lượng giáo dục ðHQG-HCM lần II ñã tổ chức thành 

công vào ñầu tháng 6, qua hội nghị này toàn ðHQG-HCM ñã nhìn nhận những mặt 

ñược và hạn chế của công tác ñào tạo và chất lượng giáo dục, từ ñó ñề ra những hoạt 

ñộng thiết thực, cụ thể. 

Các trường thành viên ñã công bố chuẩn ñầu ra cho tất cả các ngành ñào tạo ñại 

học hệ chính quy (ñạt tỷ lệ 100%), hiện tại trường ðHKHXHNV ñang xây dựng chuẩn 

ñầu ra cho hệ vừa làm vừa học và hệ ñào tạo từ xa, trường ðHKHTN ñang xây dựng 

chuẩn ñầu ra cho chương trình thạc sĩ, trường ðHBK ñã tiến tới hoàn thiện chuẩn môn 

học và chuẩn ñầu ra cho các chương trình ñào tạo tiến sĩ. Việc công bố chuẩn ñầu ra 

theo ABET va AUN của ðHQG-HCM ñược xã hội rất quan tâm và ñánh giá cao.  

Nhìn chung: Bên cạnh một số trường thành viên ñã ñi vào ổn ñịnh theo học chế 
tín chỉ như ðH BK, ðH KHTN (chương trình ñào tạo từ ðH, SðH ñã hoàn thiện với 
100% cơ chế tín chỉ, một số chương trình ñã ñược kiểm ñịnh, các ngành ñã có chuẩn 
ñầu ra và ñang hoàn thiện theo tiêu chuẩn AUN, ABET, các ñơn vị còn lại ñã 
chuyển qua và từng bước hoàn thiện chương trình ñào tạo theo tín chỉ nhằm thực 
hiện chiến lược chung của ðHQG-HCM. 
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Việc xây dựng chuẩn ñầu ra tạo sự chuyển biến rất tốt cho cả cán bộ giảng dạy và 
sinh viên, là một trong những bước ñột phá, nâng cao uy thế của ðHQG-HCM. Tuy 
nhiên công tác này ñòi hỏi sự ñầu tư nghiêm túc về sức lực và tài lực của toàn bộ hệ 
thống, từ xây dựng chuẩn môn học, vận hành, kiểm tra công tác thực hiện chuẩn, 
xây dựng chuẩn ñầu ra cho từng ngành, công tác hội thảo, việc phản hồi từ xã hội, 
công tác cập nhật chuẩn sau từng thời gian vận hành… cần rất nhiều sức lực và tài 
lực. 

Công tác liên thông từng bước ñược triển khai, bắt ñầu có xu thế một số chương 
trình ñào tạo trong cùng một trường ñược phép tự chọn các môn học tương tự hay 
gần nhau ở hai khoa khác nhau. Bên cạnh một số chương trình cao học của các ñơn 
vị thành viên ñã chấp nhận kết quả tuyển sinh và nội dung chương trình lẫn nhau. 
Việc cần thiết trước mắt là hoàn thiện và triển khai công tác liên thông ñể tạo sự liên 
thông giữa các ngành nghề, giữa các bậc ñào tạo trong từng trường thành viên và 
trong toàn ðHQG-HCM. Cần xây dựng quy chế rõ ràng và có khoản kinh phí xứng 
ñáng ñể triển khai công tác quan trọng này.   

II.1.3 Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
ðHQG-HCM ñã hợp tác chặt chẽ với các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, doanh 

nghiệp tại TP.HCM, triển khai thành công nhiều chương trình/dự án KHCN, ñóng vai 

trò chủ lực trong thực hiện các chương trình KH&CN trọng ñiểm của TP.HCM. ðồng 

thời tiếp tục triển khai các hợp tác quốc tế như: với UCLA (Hoa Kỳ): xây dựng và phát 

triển các hướng nghiên cứu mới như vật liệu MOF, công nghệ tinh khiết nước; với 

MINATEC (Cộng hoà Pháp): ñào tạo cán bộ và thực hiện các ñề tài KH&CN Nano, pin 

năng lượng. Học hỏi kinh nghiệm chuyển giao công nghệ; với SISSA (Italy): ñào tạo 

cán bộ và phát triển ngành Vật lý Y Sinh (Biophysics); với Qualcomm, Synopsys, 

Mentor Graphics, AMCC: hợp tác trong lĩnh vực thiết kế vi mạch; và nhiều chương 

trình hợp tác quốc tế khác. 

Bên cạnh ñó, ðHQG-HCM vẫn tiếp tục triển khai và kiểm tra ñịnh kỳ các ñề tài, 

dự án KH&CN ñược phê duyệt trong kế hoạch 2008 và 2009 (ñã tiến hành kiểm tra 

giữa kỳ một số ñề tài thuộc nhóm ngành KHCN vật liệu và Khoa học Trái ñất và Môi 

trường và 02 ñề tài ñộc lập cấp Nhà nước). 

Hoàn thành công tác nghiệm thu 22 ñề tài/dự án cấp ðHQG-HCM trọng ñiểm 

(trong ñó có 02 ñề tài Ươm tạo công nghệ); 43 ñề tài cấp ðHQG-HCM; 

Tổ chức công tác xác ñịnh nhiệm vụ KHCN trọng ñiểm năm 2011 với kết quả có 

37 nhiệm vụ thuộc 13 ngành/nhóm ngành ñược công bố rộng rãi trong toàn ðHQG-

HCM. 

Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị như seminar “ðánh giá ñịnh lượng kết quả 

NCKH” do GS Hồ Tú Bảo trình bày với sự tham gia ñông ñảo của các nhà khoa học 

thuộc ðHQG-HCM, … 
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Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp ðHQG-HCM 

trọng ñiểm và cấp ðHQG-HCM mới và chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2010.  

• 51 ñề tài cấp ðHQG trọng ñiểm với tổng KP cấp là 12.572 triệu ñồng (trong 
ñó: 27 ñề tài cấp mới năm 2010 với KP là 6.532 triệu ñồng và 24 ñề tài 
chuyển tiếp từ các năm trước với KP  là 6.040 triệu ñồng) 

• 134 ñề tài cấp ðHQG với tổng KP cấp là 5.688 triệu ñồng (trong ñó: 89 ñề 
tài cấp mới năm 2010 với KP là 4.119 triệu ñồng và 45 ñề tài chuyển tiếp từ 
các năm trước với KP  là 1569 triệu ñồng) 

Triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2011 và chiến lược KH&CN năm 

2011-2015. Vừa qua, ðHQG-HCM ñã phê duyệt ñề tài NCKH năm 2011 với 36 ñề tài 

trọng ñiểm và 152 ñề tài cấp ðHQG. 

Nhìn chung, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng trở nên là thế mạnh của 
ðHQG-HCM, số lượng và chất lượng các ñề tài NCKH ngày càng tăng. ðiều quan 
trọng là tạo nguồn kinh phí và cơ chế ñể các ñề tài này hoàn thành cùng với những 
công bố. Cần thiết tạo một cơ chế cho các ñơn vị thành viên có thể sử dụng các 
nguồn kinh phí khác ñầu tư vào công tác nghiên cứu khoa học, ñồng thời sử dụng 
hiệu quả quỹ khoa học công nghệ, quỹ phát triển ðHQG-HCM ñể ñầu tư vào những 
công bố trong và ngoài nước, ñặc biệt là những công bố trên những tạp chí có uy tín 
trên thế giới. (VD, mỗi ñề tài cần có 1-2 công bố trên tạp chí có ISSN, trong ñó có 1/3   
hay ¼ công bố quốc tế…).  

II.1.4 Quan hệ ñối ngoại 
Công tác quan hệ ñối ngoại ngày càng ñi vào chất lượng, thực sự ñã ñưa ñược 

hình ảnh của ðHQG-HCM, các trường thành viên và các ñơn vị trực thuộc ñến với 

bạn bè trong và ngoài nước.  

Trong 6 tháng ñầu năm 2010, thực hiện chương trình khai thác mối quan hệ với 

các ñối tác chiến lược ñể phát triển thế mạnh, toàn ðHQG-HCM ñã tăng cường phát 

triển các mối quan với các ñối tác trên thế giới với kết quả ñạt ñược: 

- ðã ký 19 MOU với các ñối tác có uy tín trong hệ thống các cơ quan giáo dục 

và nghiên cứu khoa học công nghệ như Hiroshima University, ParisTech 

University, Grenoble Institute of Technology. 

- ðã có 298 ñoàn khách với tổng số 899 lượt khách ñến làm việc với ðHQG-

HCM. 

- ðã có 593 ñoàn ra của ðHQG-HCM với mục ñích chủ yếu là xây dựng dự án 

hợp tác, dự hội nghị, hội thảo và thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. 

Bên cạnh việc tăng cường và khai thác các mối quan hệ, công tác nâng cao hình 

ảnh và vị thế của ðHQG-HCM luôn ñược chú trọng tạo sự tin tưởng vào năng lực của 



 

10 

ðHQG-HCM từ các ñối tác. Hình ảnh và vị thế của ðHQG-HCM ñược thể hiện qua 

các sự kiện trong 6 tháng ñầu năm như sau: 

- ðã tổ chức ñược 24 hội nghị hội thảo với các nội dung quan trọng như kiểm 

ñịnh và ñánh giá chất lượng ñào tạo, COCOON 2010, … 

- Tổ chức ñón tiếp và giao lưu sinh viên với GS. TS. Klause Schwab – Chủ 

tịch diễn ñàn Kinh tế thế giới. 

- Trao bằng tiến sĩ danh dự cho một số nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn và một 

số nhà khoa học lớn trên thế giới như GS. TS. Klause Schwab, TS. Jean 

Therme, GS. TS. Paul Jackquet. 

Cùng với việc nâng cao hình ảnh và vị thế của ðHQG-HCM, công tác nâng cao 

năng lực và nguồn lực của ðHQG-HCM ñã ñược duy trì với các kết quả: 

- Số lượng các chương trình học bổng ñược thông báo là 38. 

- ðã cử 42 cán bộ, sinh viên ñi học tập ñào tạo ở nước ngoài với cơ cấu 35 tiến 

sĩ, 5 thạc sĩ và 2 ñại học.  

- ðã có thêm 1 chương trình liên kết ñào tạo có yếu tố nước ngoài ñược phép 

triển khai thực hiện và 4 chương trình ñang trong quá trình xét duyệt. 

Hoạt ñộng quan hệ ñối ngoại của toàn ðHQG-HCM ñã thu hút ñược sự quan 

tâm và ñầu tư của các ñối tác mạnh và có uy tín. Trong 6 tháng ñầu năm 2010, toàn 

ðHQG-HCM ñang tiếp tục triển khai 6 dự án với tổng kinh phí ước tính là 2.613.792 

USD trong ñó có các dự án ñược ñánh giá cao từ phía ñối tác như SUPREM-HCMUT. 

Bên cạnh các dự án ñang ñược triển khai, toàn ðHQG-HCM còn ñang xúc tiến 3 dự án 

với tổng kinh phí ước tính khoảng 1.419.278 USD trong ñó dự án Chương trình ñào tạo 

Thạc sĩ chính sách công về bảo vệ môi trường ñược General Electrics và Duke 

University ñánh giá cao và ñang chuẩn bị ñể triển khai. 

Nhìn chung, công tác quan hệ ñối ngoại 6 tháng ñầu năm ñã phát huy thế mạnh 
và tiềm năng vốn có của ðHQG-HCM. ðHQG-HCM ñang tích cực xây dựng các quy 
trình trong lĩnh vực ñối ngoại. ðHQG-HCM ngày càng khẳng ñịnh ñược vị thế trong 
và ngoài nước. Thông qua hoạt ñộng ñối ngoại, nhiều ñề tài, dự án ñược thực hiện, 
góp phần ñáng kể vào việc từng bước khẳng ñịnh thương hiệu ðHQG-HCM. 

II.1.5 Công tác tổ chức và nhân sự 
ðHQG-HCM hết sức chú trọng việc ñào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn 

ñội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, có tâm huyết, ñạo ñức, trình ñộ cao, hòa nhập và làm chủ 

ñược các thành tựu khoa học, công nghệ, có khả năng nghiên cứu sáng tạo công nghệ 

mới và ñủ năng lực tham gia vào các chương trình và dự án quốc tế, nâng cao trinh ñộ 

quản trị ñại học tiên tiến. ðặc biệt chú trọng công tác xây dựng ñội ngũ chủ nhiệm bộ 

môn, các chuyên gia ñầu ngành, các nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học có uy tín, nhà 
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quản lý giỏi, các nhà quản trị ñại học tiên tiến. Kết quả 6 tháng ñầu năm ñã gặt hái ñược 

nhiều thành tựu nhất ñịnh  

Về công tác tổ chức bộ máy : 

Thủ tướng Chính phủ ñã ký quyết ñịnh số 377/Qð-TTg vào ngày 24/3/2010 

thành lập Trường ñại học Kinh tế - Luật trên cơ sở nâng cấp khoa Kinh Tế; ñây là bước 

tiến mạnh mẽ không những của khoa Kinh Tế mà còn là bước tiến vững chắc của 

ðHQG-HCM; Khoa Y và Trung tâm Lý luận chính trị ñã ñược kiện toàn bộ máy và ñi 

vào hoạt ñộng;  

Nhằm kiện toàn công tác tổ chức, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, phù 

hợp với xu thế xã hội, ðHQG-HCM ñã ñổi tên Ban Quan hệ Quốc tế thành Ban Quan 

hệ ðối ngoại; Thành lập Ban Phát triển và Quản lý dự án trên cơ sở tách ra từ Ban Quan 

hệ ðối ngoại; Thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh, tổ công tác thực hiện các dự án ñầu tư 

xây dựng tại ðHQG-HCM; Nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu và ðào tạo thiết kế vi 

mạch thành ñơn vị trực thuộc ðHQG-HCM. Thành lập Trung tâm Xuất sắc John Von 

Neuman; ðang tiếp tục chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng cho 08 trung tâm theo Nghị ñịnh 

115/2005/Nð-CP; Ban hành Quy ñịnh về tự chủ, tự chịu trách nhiệm ñối với các trường 

ñại học thành viên, Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng Khoa học và ðào 

tạo ðHQG-HCM, Quy chế tạm thời về bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại 

ðHQG-HCM. 

Về công tác nhân sự  

ðã hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự của các ñơn vị: Cơ quan ðHQG-HCM, 

Khoa Y, Quỹ Phát triển ðHQG-HCM, Quỹ Khoa học Công nghệ ðHQG-HCM, Trung 

tâm Lý luận Chính trị; Bổ nhiệm các chức danh Phó Hiệu trưởng, Phó Viện trưởng của 

các trường ñại học, viện nghiên cứu thành viên, Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán cho 

các ñơn vị; Hỗ trợ nhân sự cho các ñơn vị mới thành lập; Quyết ñịnh phê duyệt và giao 

chỉ tiêu biên chế năm 2010 cho các ñơn vị thành viên và trực thuộc; Chỉ ñạo và hướng 

dẫn việc thực hiện công tác tuyển dụng tại các ñơn vị thành viên và trực thuộc; Tổ chức 

thực hiện công tác tuyển dụng tại Cơ quan ðHQG-HCM. 

Nhằm nâng cao năng lực cán bộ của ðHQG-HCM cũng như từng bước tạo vị thế 

của ðHQG-HCM trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói 

chung, ðHQG-HCM ñã nổ lực mời và tạo ñiều kiện ñể các chuyên gia hiện ñang làm 

việc và giảng dạy tại các trường ðH nước ngoài về công tác tại ðHQG-HCM. Trong 

thời gian qua, ðHQG-HCM ñã mời ñược 4 chuyên gia: Võ Văn Tới, Hồ Tấn Nhứt, ðào 

Trung Giang và Dương Nguyên Vũ về công tác tại ðHQG-HCM. 
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Về công tác ñào tạo bồi dưỡng 

Triển khai các chương trình ñào tạo bồi dưỡng tại ðHQG-HCM: Các khóa bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh;  Khóa bồi dưỡng kiến thức nhà cao tầng tại Vi ệt 

Nam và Thái Lan; Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên 

viên (65 cán bộ); Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 

chính (44 cán bộ); Lớp Lý luận chính trị cao cấp (21 cán bộ); Giới thiệu ứng viên tham 

gia dự tuyển ñề án 332: 46 ứng viên dự tuyển ñào tạo ngạch Tiến sĩ,  20 ứng viên dự 

tuyển ñào tạo ngạch Thạc sĩ, 04 ứng viên dự tuyển chương trình ñào tạo thực tập sinh.  

Nhìn chung, công tác tổ chức ñã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, tạo một 
nền tảng vững chắc ñể ðHQG-HCM phát triển bền vững, hướng tới việc thực hiện 
tốt nhiệm vụ chiến lược 2011-2015 và tầm nhìn ñến năm 2020 . 

II.1.6 K ế hoạch, ñầu tư và tài chính 
Thực hiện công khai tài chính theo Quyết ñịnh số 192/2004/Qð-TTg ngày 

16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn số 21/2005/TT-BTC, ngày 

22/3/2005 của Bộ Tài chính. 

ðHQG-HCM ñã phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước năm 2010 cho các hoạt 

ñộng của các ñơn vị trên nguyên tắc ñánh giá kết quả ñạt ñược và hiệu quả thực hiện 

năm 2009. Hiện tại ñang làm việc với các ñơn vị thành viên về kế hoạch và dự trù kinh 

phí năm 2011. 

ðHQG-HCM ñang nghiên cứu ñiều chỉnh học phí theo hướng chất lượng ñào tạo 

phù hợp với mức học phí, ñồng thời xây dựng các phương án hỗ trợ tài chính cho sinh 

viên. Bước ñầu thực hiện thí ñiểm ở một số ngành nghề, trong công tác ñào tạo y khoa, 

ðHQG-HCM ñang thực hiện công tác thẩm ñịnh của Bộ giáo dục và ðào tạo về chương 

trình chất lượng cao phù hợp với học phí cao, chương trình này sẽ ñược vận hành vào 

năm 2011. Bên cạnh ñó, ðQQG-HCM ñã triển khai Quỹ phát triển ðHQG-HCM và 

hình thành quỹ phát triển các ñơn vị thành viên và trực thuộc. Quỹ ñã ñi ñã ra mắt trong 

lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. ðồng thời từng bước hoàn thiện thủ tục ñầu tư các dự án 

thành phần ñể trình các cấp xin ñiều chỉnh tổng mức vốn ñầu tư và cấp vốn thực hiện 

dự án. 

Nhìn chung, công tác tài chính vẫn giữ vững sự ổn ñịnh và có những thành công 
nhất ñịnh trong 6 tháng ñầu năm, tuy nhiên ðHQG-HCM vẫ chưa xây dựng ñược 
chính sách hợp lý ñể thu hút và bồi dưỡng cán bộ tài chính nói riêng và cán bộ giảng 
viên nói chung ở các cơ sở và Cơ quan ðHQG-HCM. Công tác giải ngân phục vụ 
cho những chương trình trọng ñiểm vẫn còn một số tồn tại. 
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II.1.7  Công tác xây dựng cơ bản 
Công tác này là một trong những chương trình trọng ñiểm của năm, trong 6 

tháng qua, ðHQG-HCM không ngừng ñúc thốc, tập trung kiểm tra giám sát và tháo gỡ 

kịp thời những vướng mắc ñể công tác này ñược triển khai ñúng tiến ñộ, nhờ vậy nhiều 

công trình ñang ñược triển khai theo kế hoạch. Bên cạnh ñó, ðHQG-HCM ñã và ñang 

triển khai khá tốt dự án ký túc xá sinh viên do thành phố giao.  

Nhìn chung, công tác trong công tác xây dựng cơ bản ñược ðHQG-HCM ñặc biệt 
quan tâm và cố gắng thực hiện theo kế hoạch, tuy nhiên công tác giải phóng mặt 
bằng còn ít nhiều chậm trễ, khó khăn, nhất là dự án Ký túc xá sinh viên chưa thể 
triển khai hết các hạng mục vì công tác giải phóng mặt bằng và công tác tái ñịnh cư 
của huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương không theo tiến ñộ. Việc này dẫn ñến nguy cơ dự 
án không thể hoàn thành theo kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ ñã chỉ ñạo . Bên 
cạnh ñó, có một số ý kiến ñề xuất là cần lưu tâm ñến công năng chưa ñược như 
mong ñợi của những công trình sau khi ñi vào sử dụng.  

II.1.8  ðổi mới công tác quản lý 
 

Thực hiện một trong những bước tiến mạnh trong công tác chiến lược, ðHQG-

HCM ñã triển khai hướng dẫn về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ñơn vị 

thành viên nhằm mục tiêu tạo sự chủ ñộng cao cho các ñơn vị này trong các hoạt ñộng 

về tổ chức bộ máy, ñào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, quan hệ hợp tác, tài chính 

và xây dựng cơ sở vật chất. ðây là một trong những chương trình táo bạo mang nét ñặc 

thù của ðHQG-HCM mà chỉ các ñơn vị thành viên của ðHQG-HCM mới có ñược cơ 

chế này. Bên cạnh ñó, ðHQG-HCM ñang từng bước hoàn thiện các quy ñịnh sử dụng 

chung nguồn lực ñể khai thác hiệu quả cơ sở vật chất ñã ñược ñầu tư, tiếp tục ứng dụng 

CNTT trong công tác quản lý. Hoàn thiện các qui trình quản lý và xây dựng các cơ sở 

dữ liệu hỗ trợ quản lý. 

Như vậy, với những ưu tiên ñặc thù của nhà nước giao phó cho ðHQG-HCM, 
các ñơn vị trực thuộc, các ñơn vị thành viên ñã từng bước ñược ðHQG-HCM giao 
cho những quyền hạn nhất ñịnh, nhằm mau chóng thực hiện các chiến lược trong 
lĩnh vực giáo dục ñào tạo và NCKH mà xã hội mong ñợi. Tuy nhiên việc nhận quyền 
cần song song với trách nhiệm và nghĩa vụ, nghĩa là các ñơn vị thành viên nhận 
ñược quyền tự chủ lớn phải kèm theo việc tự trách nhiệm trước ðHQG-HCM, với 
nhà nước và với xã hội. 

II.1.9 Công tác kiểm tra, giám sát 
Công tác kiểm tra giám sát là một công tác quan trọng trong bất cứ quy trình 

nào. Việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của ðHQG-HCM càng phải thực hiện tốt công 

tác này từ giai ñoạn ñầu tiên. Chính vì vậy, ðHQG-HCM ñang từng bước ñề ra các tiêu 

chuẩn, tiêu chí cụ thể ñể ño lường, ñánh giá mức ñộ hoàn thành mục tiêu hàng năm của 
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ðHQG cũng như của các ñơn vị. Song song ñó, ðHQG-HCM thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát ñịnh kỳ hàng quí việc xây dựng kết quả ñầu ra của các ñơn vị về tuyển 

sinh, ñào tạo, liên kết ñào tạo; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác 

kiểm ñịnh chất lượng, công tác tự ñánh giá, công tác quản lý tài chính ... 

Nhìn chung, công tác này tuy ñã có những kết quả nhất ñịnh, nhưng vẫn còn hạn 
chế ở một số lĩnh vực,  ñòi hỏi bức thiết việc tiếp tục ñầu tư quyết liệt từ ðHQG-
HCM ñể công tác này phát huy thế mạnh của nó, nhất là việc kiểm tra, giám sát, 
ñánh giá mức ñộ hiệu quả của các dự án, các phòng thí nghiệm ñể kịp thời ñiều 
chỉnh, sửa chữa, cũng như làm cơ sở cho việc ñầu tư tiếp theo. 

II.2. Thực hiện nhiệm vụ chiến lược, các mũi ñột phá 

II.2.1. Thực hiện 8 chương trình tr ọng ñiểm 
� Chương trình 1: ACTS: Tham gia liên thông và chuyển ñổi tín chỉ một số 

chương trình tr ọng ñiểm với các trường thành viên AUN (TT KT và ðGCLðT) 

Tiếp theo chương trình 1 về ñánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN, 

theo chỉ ñạo của Ban Giám ñốc, Trung tâm KT và ðGCLðT ñược chỉ ñịnh làm ñầu 

mối về ACTS (chuyển ñổi hệ thống tín chỉ ðông Nam Á). Mục tiêu trong năm 2010 

của chương trình này là việc tìm hiểu hệ thống ACTS và tổ chức tập huấn, tư vấn 

cho các khoa tham gia ACTS. ðến nay, ñã tổ chức tập huấn cho 11 chương trình 

tham gia chuyển ñổi theo ACTS, tư vấn cho 11 chương trình tham gia hệ thống tín 

chỉ theo ACTS. Hiện nay, các Khoa tham gia viết tài liệu, hồ sơ ñăng ký theo yêu 

cầu của ACTS. 

Nhìn chung, trong công tác này, Trung tâm khảo thí ñã hoàn thành 100% so 

với kế hoạch 6 tháng ñầu năm. Tuy nhiên có một số công tác còn chậm so với tiến 

ñộ như: Thẩm ñịnh chương trình ñào tạo, ñọc, thẩm ñịnh cấu trúc CTGDðH theo 

quy chuẩn chung. 

� Chương trình 2: Nâng cao năng lực và hiệu quả tổ chức và quản lý ñào tạo theo 

học chế tín chỉ trong toàn ðHQG-HCM (Ban ðH-SðH). 

Tại các ñơn vị thành viên, việc ñào tạo theo học chế tín chỉ ñã triển khai cho toàn 

bộ các chương trình ñào tạo. Tuy vẫn còn một vài ngành nghề cũng như một số ít ỏi 

ñơn vị chưa phát huy triệt ñể hiệu quả của việc ñào tạo theo tín chỉ vì những lý do 

khách quan và chủ quan như thói quen ñào tạo niên chế, tài liệu, giáo trình, năng lực tổ 

chức, quản lý, xây dựng chương trình…. nhưng ðHQG-HCM vẫn luôn khẳng ñịnh 

trong cả nước vì tính tiên phong và hiệu quả trong công tác ñào tạo theo tín chỉ, kết quả 

thực hiện trong năm 2009 và 6 tháng ñầu năm 2010 càng  minh chứng cho khẳng ñịnh 

này. Trường ðHBK ñã ñưa vào vận hành ổn ñịnh chương trình ñào tạo mới cho tất cả 

các bậc hệ, ñồng thời ban hành chuẩn ñầu ra và tiến hành công tác hoàn thiện hồ sơ 
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CTðT, chương trình BKel ñã hoàn thành giai ñoạn 1 và ñang triển khai giai ñoạn 2; 

Trường ðHKHTN cập nhật, xây dựng chương trình ñào tạo ðại học & Cao ñẳng,  ñang 

tiếp tục hoàn thiện chương trình ñào tạo 140 tín chỉ cho 15 ngành ñào tạo ñại học chính 

quy và 1 chương trình ñào tạo cao ñẳng, khối lượng hoàn thành 50% so với kế hoạch. 

Hiện tại nhà trường ñang tiếp tục sửa ñổi, biên soạn bổ sung các quy chế, quy ñịnh ñào 

tạo,  tiếp tục thực hiện chuyển ñổi sang ñào tạo theo học chế tín chỉ và hoàn thành hệ 

thống phần mềm quản lý, phần mềm ñào tạo từ xa; Trường ðHKHXHNV ñã  hoàn 

thiện các văn bản hướng dẫn, phần mềm về ñào tạo theo hệ thống tín chỉ; chuẩn bị cho 

việc ñào tạo các ngành học mới; ñẩy mạnh việc xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, 

xây dựng giáo án ñiện tử, xúc tiến các bước cho việc triển khai hình thức ñào tạo từ xa; 

tăng cường tính liên thông trong ñào tạo giữa các khối ngành, ngành; xây dựng quy 

ñịnh hoạt ñộng của Cố vấn học tập trong ñào tạo theo hệ thống tín chỉ; Bên cạnh ñó, 

thực hiện soạn thảo Cẩm nang ñào tạo sau ñại học theo học chế tín chỉ; triển khai kế 

hoạch mở rộng hợp tác ñào tạo sau ñại học với các trường ñại học có uy tín ở nước 

ngoài; thực hiện liên kết ñào tạo với ðại học KHXH&NV- ðHQG. Hà Nội. 

Chương trình CDIO ñã triển khai tập huấn cho các ñơn vị. ðHQG-HCM ñã triển 

khai mô hình chương trình ñào tạo theo CDIO tại nhóm ngành CNTT tại trường 

ðHKHTN và nhóm ngành Cơ khí Chế tạo tại trường ðHBK với mức ñộ hoàn thành từ 

10-100% các nội dung. 

 

� Chương trình 3: Xây dựng các chương trình ñào tạo ñạt chuẩn quốc tế (Ban 

ðH-SðH) 

ðối với chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng: ñã hòan thành kế hoạch thẩm ñịnh 

sơ bộ và chuyên sâu, Ban Chỉ ñạo ñề án thẩm ñịnh báo cáo TðG hiệu quả của từng 

CSðT. 

Sự ra ñời của trung tâm John Von Neumann (JVN) ñã nâng tầm ñào tạo chất 

lượng cao của ðHQG-HCM. Với sự nỗ lực vượt bậc, dự án trung tâm JVN ñã hoàn 

thành trước thời hạn, ñây chính mà một trong những ñiểm sáng của ðHQG-HCM trong 

thời gian qua. ðHQG-HCM cũng ñã phê duyệt dự án MAMAR, Trung tâm ICDREC ñã 

ñược nâng cấp thành ñơn vị cấp 1, tạo cơ chế và sự ñột phá trong công tác vi mạch, 

càng khẳng ñịnh vị thế của ðHQG-HCM. 

 

� Chương trình 4: ðổi mới và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong 

ñào tạo ðH và SðH (2010-2015), giai ñoạn 1 (Ban ðH-SðH) 

Sau một thời gian thực hiện chương trình này, việc dạy và học tiếng Anh ñã và 

ñang có những bước chuyển biến nhất ñịnh trong toàn ðHQG-HCM, các ñơn vị thành 
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viên ñã xây dựng chuẩn ñầu ra cho các chương trình ñào tạo, trong ñó cả quy ñịnh tiếng 

Anh, việc quy ñịnh này ñang nâng cao ý thức học tiếng Anh cho học viên, sinh viên. 

Bên cạnh ñó, số lượng các chương trình liên thông, liên kết ñào tạo với nước ngoài 

ngày càng ñược các ñơn vị thực hiện, ñiều này cũng ñã tác ñộng tích cực với chương 

trình này. 

Tuy vậy, xét trên cương vị ñiều phối của ðHQG-HCM, cần thiết phải thực hiện 

triệt ñể chương trình này với sự ñầu tư kinh phí và sức lực xứng ñáng. 

� Chương trình 5: Phát tri ển các thế mạnh về khoa học – công nghệ (Ban 

KHCN) 

• Xây dựng hệ thống PTN: 02 PTN trọng ñiểm Quốc gia ; ñánh giá hiệu quả 

ñầu tư của hệ thống PTN ðHQG-HCM bao gồm 9 PTNTð. 

• Cải ti ến quản lý hoạt ñộng KH&CN : Tạo môi trường khoa học, lấy nhà 

khoa học làm trung tâm; Thực hiện triện khai ñề án “Xây dựng kế hoạch 

chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ðại học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn tới 2020”.”; Tiếp tục triển 

khai Bộ các văn bản quản lý KH&CN nhằm hoàn chỉnh các văn bản quản 

lý KH&CN trong ðHQG-HCM; Xây dựng trang WEB KH&CN của 

ðHQG-HCM; Xuất bản Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học (từ năm 

1995-2010). 

• Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và các tổ chức KH&CN m ới  

• Tri ển khai các nghị ñịnh 115 và 80: Trong 06 tháng ñầu năm 2010, 

ðHQG-HCM ñã ban hành Qð phê duyệt ñề án chuyển ñổi theo Nð 115 

cho 07 tổ chức KH&CN. 

• Hợp tác chặt chẽ với các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tại 

TP.HCM.  

• Tiếp tục triển khai các hợp tác quốc tế như: với UCLA (Hoa Kỳ); 

MINATEC (Cộng hoà Pháp): SISSA (Italy): Qualcomm, Synopsys, Mentor 

Graphics,  và AMCC. 

� Chương trình 6: Khai thác mối quan hệ hợp tác với các ñối tác chiến lược ñể 

phát tri ển thế mạnh (Ban QHQT) 

• ðã tổ chức ñoàn công tác ðH Duke – Hoa Kỳ vào tháng 5/2010 và kết quả 

ñạt ñược là ñã bảo về thành công chương trình ñào tạo Thạc sĩ Chính sách 

Công về Bảo vệ Môi trường ñã ñược xây dựng từ tháng 03/2010. Chuẩn bị 

các bước tiếp theo ñể triển khai dự án với kinh phí 1.080.000 USD do 

General Electrics tài trợ trong 4 năm. ðHQG-HCM cũng ñã khai thác tốt 
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các mối quan hệ với các ñoàn Paris Tech (A.B), CDIO (A.D.N) và Mỹ 

(A.M) với những hợp tác thiết thực. 

� Chương trình 7: ðầu tư phát tri ển cơ sở vật chất tại khu quy hoạch Thủ ñức – 

Dĩ An (Ban QLDA XD, Ban KHTC) 

Công tác Tái ñịnh cư: 

– Dự án khu tái ñịnh cư CC1-CC2 phường Phú Hữu, chủ ñầu tư là Công ty cổ 

phần ñịa ốc 9 ñang trình thẩm ñịnh và phê duyệt dự án. 

– Dự án khu tái ñịnh cư 6,8ha phường Linh Xuân, quận Thủ ðức, ñã có quyết 

ñịnh phê duyệt chi tiế 1/500;. 

– Dự án Tái ñịnh cư Bình An: UBND tỉnh Bình Dương ñã có quyết ñịnh số  

phê duyệt dự án. Hiện ñang bước triển khai thiết kế bản vẽ thi công. 

Về công tác chuẩn bị ñầu tư: 

– ðã phê duyệt dự án QG-HCM-01B. 

– Hoàn thành dự án QG-HCM-02, ðHQG-HCM ñang lập hội ñồng thẩm ñịnh 

thuyết minh dự án. 

– ðang lập nhiệm vụ quy hoạch khu Viện nghiên cứu (QG-HCM-03). 

– Hoàn thành dự án QG-HCM-05, ñã thẩm ñịnh thuyết minh dự án, chuẩn bị 

có Quyết ñịnh phê duyệt dự án. 

– ðang hoàn chỉnh tiểu dự án khoa Kiến trúc Xây dựng (thuộc dự án thành 

phần QG-HCM-11) ñể xin ý kiến sở xây dựng ñịa phương. 

– Hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khoa ðịa chất Dầu khí (thuộc dự 

án QG-HCM-11) ñể thực hiện các bước tiếp theo. 

– ðã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khoa Giáo dục. ðang lập hồ sơ thực 

hiện dự án cho toàn dự án thành phần QG-HCM-12. 

Về công tác thực hiện ñầu tư: 

Dự án hạ tầng QG-HCM-01B: 

– ðường Tiêu biểu số 01 ñã hoàn thành, ñang xin ý kiến xử lý một phần nhỏ 

ñoạn ñường vướng GPMB (600m²). 

– ðường Liên khu số 01 và Tiêu biểu số 02, ñang thi công các phần vừa 

GPMB, thực hiện lát vĩa hè các phần ñường ñã thực hiện xong. 

– ðường Vành ñai 3 giai ñoạn 1 (phía Tây ðại học Kinh tế Luật), ñã thảm 

nhựa ñầu tuyến, ñang thi công nền ñá phần còn lại (vướng GPMB). 

– ðường trục chính Trung tâm (ñường ovale) (ñoạn 1) vướng GPMB. 
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– ðang thiết kế ñường trục chính số 4 (giai ñoạn 1) (giữa trường ðại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn và trường ðại học Công nghệ thông tin). 

– ðường trục chính số 6 (giữa trường ðại học Bách Khoa và Khoa Kiến trúc 

Xây dựng), ñang thi công giải phân cách và một phần ñá lớp 1, hệ thống 

thoát nước. 

– ðường trục chính số 7 (ñoạn 3) (qua khu Trung tâm Giáo dục Quốc phòng), 

thi công hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và lớp nền hạ. 

– ðường trục chính số 8 (trên dải hành lang cây xanh), ñang mời thầu. 

– ðang thiết kế cầu cạn qua khu KTX B. 

– ðang thẩm tra thiết kế hệ thống cấp nước toàn khu (giai ñoạn 1). 

Dự án hạ tầng QG-HCM-02: 

– ðang thi công các cổng xếp khu quãng trường nhà ñiều hành. 

– Thực hiện quyết toán hạ tầng quãng trường. 

Dự án hạ tầng QG-HCM-06: 

– Thiết kế nhà ở công vụ tại khu nhà công vụ. 

– Hoàn chỉnh hồ sơ Nhà ñiều hành khu KTX A, chuẩn bị phê duyệt thiết kế. 

– Phê duyệt thiết kế hạ tầng ký túc xá 2.8, chuẩn bị khởi công. 

– Hoàn thiện chung cư 12 tầng B1. ðang triển khai gói thầu thiết bị thang máy 

và trang thiết bị nội thất. 

� Chương trình 8: Phát tri ển tổ chức và nhân sự (Ban TCCB) 

• ðạt chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức hành chính sau tuyển dụng 

ñược trang bị kiến thức quản lý hành chính nhà nước;  

• Cử 120 cán bộ ñi ñào tạo tại nước ngoài bằng nhiều nguồn kinh phí (kể cả 

trường hợp gia hạn học tập), trong ñó, số Tiến sĩ là 25, số Thạc sĩ là 7, các 

chương trình khác là 88.  

• Kinh phí thực hiện năm 2010 ñã thực hiện ñạt 48%, trong ñó, thanh quyết 

toán kinh phí ñạt 30%, ñang triển khai 18%, ñến tháng 10/2010 sẽ sử dụng 

hết 100% kinh phí ñào tạo bồi dưỡng ñã ñược cấp; ñang trình Ban Giám 

ñốc cấp kinh phí bổ sung. 

II.2.2. Nhận xét về tình hình thực hiện ba mũi ñột phá 
 

Mũi ñột phá thứ nhất: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong ñào tạo, 
nghiên cứu khoa học (NCKH) – chuyển giao công nghệ (CGCN), hợp tác quốc tế 
(HTQT). 
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ðã có sự chuyển biến tuy chưa ñược mạnh mẽ theo tiến ñộ nhưng ñang mở ra 
những hướng ñi ñúng ñắn và bền vững. 
Cần có cơ chế chung cho các ñơn vị thành viên sử dụng các nguồn vốn khác 
như học phí ñầu tư thêm cho các ñề tài NCKH. Cần vận ñộng thêm vốn cho 
quỹ khoa học công nghệ và sử dụng quỹ này cho các công bố quốc tế của 
ðHQG-HCM. 

 
Mũi ñột phá thứ 2: Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị hiện ñại ñáp 
ứng nhu cầu ñào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao. 

 
ðã thực hiện ñược các dự án hạ tầng, các phòng thí nghiệm trọng ñiểm. Tuy 
nhiên vẫn còn một số tồn ñộng như: Chưa có kế hoạch ñào tạo ñội ngũ kỹ thuật 
ñể vận hành hiệu quả các thiết bị trong PTN, chưa có sự liên thông, phối hợp 
giữa các PTN ñể có những ñề tài NCKH, CGCN tầm cỡ, chưa có sự ñánh giá 
hiệu quả hoạt ñộng các phòng thí nghiệm. 

 
Mũi ñột phá thứ 3: Xây dựng ñội ngũ cán bộ viên chức, ñặc biệt là cán bộ giảng dạy. 
ðã thực hiện ñược cơ bản nhu cầu cán bộ của ðHQG-HCM, h ơn 4000 CBKH 
có trình ñộ ñang làm việc tại ðHQG-HCM là th ế mạnh không thể phủ nhận 
của ðHQG-HCM, tuy nhiên vẫn còn tồn ñộng một số lĩnh vực như: Số lượng 
GS, PGS, còn hạn chế, số lượng TS, ThS chưa tương xứng yêu cầu chiến lược. 
Chưa có cơ chế rõ ràng, hấp dẫn cho lực lượng cán bộ trình ñộ cao, nhất là 
CBGD. Chưa có cơ chế ñể ñào tạo ñược ñội ngũ chuyên viên ñúng tầm với 
ðHQG-HCM.  

 

II.3. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM QUÝ 3&4 N ĂM 2010 

1. Công tác trọng tâm  

• Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh ñại học, cao ñẳng năm 2010: Tiếp tục 

hoàn chỉnh ñiểm chuẩn và các thủ tục báo ñiểm, chuyển nguyện vọng, nhập 

học… 

• ðại hội ðảng bộ ðHQG-HCM (6-9/8/2010): ðây là hoạt ñộng chính trị có 

ảnh hưởng to lớn ñến sự phát triển của ðHQG-HCM. Báo cáo chính trị của 

ðại hội làm nền tảng cho ñịnh hướng hoạt ñộng và bầu cử nhân sự thực 

hiện chiến lược. 

• Tiển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về ñổi mới quản lý giáo dục ñại học giai ñoạn 2010-2012. Tập trung 

hoàn thiện Chiến lược xây dựng và phát triển ðHQG-HCM giai ñoạn 2011-

2015, tầm nhìn ñến năm 2020 và triển khai thực hiện quy ñịnh về thực hiện 

quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm ñối với các trường thành viên trong 

ðHQG-HCM. 
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Một số công tác cụ thể ðHQG-HCM cần quan tâm thực hiện: 

- Hoàn thành nhiệm vụ năm 2010 theo kế hoạch. 

- Hội nghị thường niên 2010 

- Triển khai năm học mới, cần lưu ý thực hiện tuần lễ công dân như kế hoạch của 

ðHQG-HCM ñã ban hành. 

- Hoàn thiện Chiến lược xây dựng ðHQG-HCM giai ñoạn 2011-2015, tầm nhìn 

ñến năm 2020; 

- Chuẩn bị giao ban 2 ðHQG vào tháng 23-24/8/2010: Rà soát các hoạt ñộng hợp 

tác giữa 2 ðHQG, ñặc biệt sơ bộ tổng kết và ñánh giá tình hình triển khai các 

Thỏa thuận ñược ký kết giữa các ñơn vị thuộc 2 ðHQG vào kỳ giao ban 2 

ðHQG tháng 8/2009 tại TP Hạ Long. 

- Hướng dẫn triển khai thực hiện quy ñịnh về thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách 

nhiệm ñối với các trường thành viên trong ðHQG-HCM; 

- Tiếp tục tổ chức ñánh giá ngoài các ñơn vị thuộc ðHQG-HCM (trường ðH Bách 

Khoa, trường ðại học Quốc Tế) 

- Tiến hành xây dựng ñề án thành lập hai ñơn vị mới. 

- Hội nghị Việt Nam – Lào- Campuchia (27/8/2010) 

- Giao ban xây dựng cơ bản, ñẩy mạnh việc xây dựng ký túc xá sinh viên 

- Triển khai công tác thi ñua, khen thưởng tại Cơ quan ðHQG-HCM. 

- Hoạt ñộng chào mừng ñại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 

 

2. Công tác thường xuyên  

a) Công tác chính trị - sinh viên  

1. Triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về ñổi mới quản lý giáo dục ñại học giai ñoạn 2010-2012 

2. Triển khai xây dựng Quy chế công tác HSSV trong học chế tín chỉ  

3. Triển khai công tác CTSV năm học mới, thực hiện tuần lễ công dân. 

4. Hoạt ñộng chào mừng ñại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. 

 

b) Tổ chức – cán bộ  

1. Tiếp tục triển khai các công tác về thành lập ñơn vị mới: Trung tâm Phát 

triển Quản lý khu ðô thị ðHQG-HCM, TT Biển và biến ñổi khí hậu, … 

2. Kiện toàn bộ máy nhân sự của các ñơn vị thành viên và trực thuộc (Khoa 

Y, Trung tâm JVN,…). 

3.  Dự kiến ban hành: 
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+ Quy ñịnh về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban Chức 

năng. 

+  Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của các trường ñại học thành viên. 

+ Hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm ñối với các 

trường ñại học thành viên. 

4. Phối hợp Ban Khoa học và Công nghệ chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng, ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng ñối với các ñơn vị chuyển ñổi theo 

Nghị ñịnh 115/2005/Nð-CP, Nghị ñịnh 80/2007/Nð-CP: Trung tâm 

nghiên cứu Thiết bị và công nghệ cơ khí Bách Khoa, Doanh nghiệp Khoa 

học công nghệ của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và thiết bị công 

nghiệp thuộc trường ñại học Bách Khoa, Phòng Thí nghiệm Công nghệ 

Nano. 

5. Chuẩn bị thành lập Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản 

thuộc Khoa Y.  

6. Xây dựng tiêu chuẩn giảng viên, cán bộ quản lý của ðHQG-HCM. 

7. Tiếp tục hỗ trợ về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự cho các ñơn vị mới 

thành lập.  Kiện toàn bộ máy lãnh ñạo Văn phòng và các Ban chức năng. 

8. Thực hiện công tác xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư. 

9. Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh dành cho ñối 

tượng 2. 

10. Triển khai khóa bồi dưỡng kiến thức quản trị ñại học dành cho chức danh 

hiệu trưởng (có tổ chức tập huấn tại Hoa Kỳ). 

11. Triển khai các khóa tập huấn triển khai các văn bản pháp luật (Luật Công 

chức và Nghị ñịnh 121/2010/Nð-CP, các văn bản pháp luật về công tác tổ 

chức, chế ñộ chính sách) 

12. Tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính ngạch 

chuyên viên chính, ngạch chuyên viên. 

13. Tiếp tục triển khai các công tác về thành lập ñơn vị mới: Trung tâm Phát 

triển Quản lý khu ðô thị ðHQG-HCM, TT Biển và biến ñổi khí hậu, … 

14. Kiện toàn bộ máy nhân sự của các ñơn vị thành viên và trực thuộc (Khoa 

Y, Trung tâm JVN,…). 
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15. Thực hiện công tác nghiệp vụ tổ chức: nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, hưu trí, kéo dài thời gian công tác, cử cán bộ ñi nước ngoài… 

16. Tổ chức ðại hội Thi ñua yêu nước ðHQG-HCM năm 2010. 

17. Triển khai công tác xét thi ñua khen thưởng năm học 2009- 2010. 

18. Trao ñổi kinh nghiệm và phối hợp với Ban Tổ chức-Cán bộ ðHQGHN 

xây dựng các chương trình ñào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu. 

c) ðào tạo  

� ðào tạo ñại học, Cao ñẳng, Phổ Thông năng khiếu 

1. Hoàn tất dự thảo Quy chế tuyển sinh hình thức VLVH 

2. Tổ chức thanh kiểm tra công tác ñào tạo các loại hình: chính quy, VLVH, 

ñào tạo từ xa. 

3. Hoàn tất công tác tuyển sinh ñại học năm 2010 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin chương trình giảng dạy và thông tin 

tuyển sinh trên cổng thông tin ñào tạo ñại học 

5. Xây dựng website việc làm cho sinh viên ðHQG-HCM 

 

� ðào tạo sau ñại học 

6. Triển khai chương trình Manar 

7. Tiếp tục hoàn thiện danh mục ñào tạo SðH.  

8. Xây dựng quyển Niên giám ñào tạo sau ñại học tại ðHQG-HCM 

9. Chương trình CDIO: Khai trương  Website CDIO; Thực hiện các thủ tục 

ñăng ký thành viên Hiệp Hội CDIO Quốc tế; Tham gia Hội nghị CDIO tại 

Canada; Thực hiện thủ tục bảo vệ ðề án CDIO ñề nghị xét duyệt cấp kinh 

phí theo chương trình trọng ñiểm (Ban KH-TC chủ trì); Tập huấn – Tư 

vấn xây dựng CðR và CTðT theo mô hình CDIO cho chương trình Cơ 

Khí Chế Tạo (thuộc Trường ðH BK) và chương trình CNTT (thuộc 

Trường ðH KHTN). 

 

� Công tác ñảm báo chất lượng 

10. Tổ chức các ñoàn ðánh giá ngoài nội bộ tại trường ðại học Quốc tế . 

11. Tư vấn các chương trình ACTS. 

12. Rà soát và tư vấn các chương trình kỹ sư tài năng. 

13. Phát hành bản tin giáo dục số 2 & 3. 
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d) Khoa học – công nghệ  

1. Xây dựng chiến lược KH&CN 2011-2015 

2. Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2011 

3. Tiếp tục xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Thí ñiểm 
hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc. 

4. Khai thác hiệu quả hệ thống PTN. Quy hoạch khu viện nghiên cứu. 

5. Hợp tác với TP.HCM: các chương trình KH&CN trọng ñiểm, các dự án 
ñầu tư xây dựng PTN, tòa nhà CN cao. 

6. Triển khai mạnh các chương trình hợp tác quốc tế KH&CN (với UCLA, 
MINATEC …) 

7. Triển khai hoạt ñộng Quỹ KH&CN.  

8. Hoàn tất chuyển ñổi các trung tâm CGCN theo Nghị ñịnh 115, xây dựng 
các doanh nghiệp KH&CN. 

9. Thành lập trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ðHQG-
HCM. 

10. Phối hợp với Thành ủy tổ chức hội thảo chủ ñề 1000 năm Thăng Long. 
 

e) Quan hệ quốc tế  - dự án quốc tế, PR 

1. Tiếp tục giải quyết các công việc chuyên môn hành chánh sự vụ 
2. Cải tiến chức năng, tổ chức lại thông tin trang web tiếng Anh, nâng cao 

thứ hạng của ðHQG-HCM trong bảng xếp hạng của Webometrics 
3. Tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường ñại học Campuchia – Lào – Việt 

Nam. 
4. Mở lớp Biên – Phiên dịch 
5. Mở lớp Tổ chức Hội nghị - Hội thảo 

 

f) K ế hoach – Tài chính  

1. Thực hiện công tác lập dự toán năm 2011 và bào vệ trước các Bộ. 

2. ðang thẩm ñịnh quyết toán năm 2009 tất cả các ñơn vị thành viên và trực 

thuộc . 

3. Tổ chức hội thảo về công tác ñánh giá tác ñộng môi trường của dự án xây 

dựng ðại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Làm việc với các ñơn vị thành viên về côn tác kế hoạch năm 2011. 

 

g) Xây dựng cơ bản  

1. Phối hợp Thành ñoàn TP.HCM triển khai nhà văn hóa sinh viên 
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2. Phối hợp với Thành phố ñẩy nhanh tiến ñộ xây dựng ký túc xá sinh viên 

Thành phố. 

3. Công tác GPMB: 

– Trình thẩm ñịnh, phê duyệt và chi trả các hộ khu tái ñịnh cư Bình An: 7 tỷ ñồng. 

– Tổ chức giải quyết tạm cư cho 218 hộ với kinh phí tạm cư khoảng 8 tỷ ñồng. 

– Phối hợp với ñịa phương tiếp tục vận ñộng các hộ dân ñể xây dựng khu ký túc xá 
sinh viên và thu hồi mặt bằng xây dựng khu tái ñịnh cư Bình An. 

– Tổ chức cưỡng chế 05 hộ dân phường Linh Trung ñể thi công ñường liên khu số 1 
và ñường vào trường KHXH&NV. 

 
4. Công tác chuẩn bị ñầu tư 

– Trình duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu Viện nghiên cứu. 

– Trình duyệt tiểu dự án khoa Kiến trúc Xây dựng. 

– Trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khoa ðịa chất Dầu khí. 

– Lập dự án QG-HCM-11. 

– Hoàn chỉnh dự án QG-HCM-12. 

 
5. Công tác thực hiện ñầu tư 

Dự án hạ tầng QG-HCM-01B: 
– Nghiệm thu ñưa vào sử dụng ñường Tiêu biểu số 01. 

– Thảm nhựa một phần ñường Liên khu số 1. 

– Hoàn thành ñường vành ñai 3 (giai ñoạn 1). 

– Hoàn thành ñường trục chính Trung tâm (ñường ovale) (ñoạn 1). 

– Khởi công thi công ñường trục chính số 4 (giai ñoạn 1). 

– Hoàn thành ñường trục chính số 6. 

– Hoàn thành ñường trục chính số 7 (ñoạn 3). 

– Thi công ñường trục chính số 8. 

– Hoàn chỉnh thiết kế cầu cạn qua khu KTX B. 

– Thi công hệ thống cấp nước toàn khu (giai ñoạn 1). 

Dự án hạ tầng QG-HCM-05: 
– Thiết kế hồ bơi tập luyện và một phần hạ tầng khu TDTT. 

Dự án hạ tầng QG-HCM-06: 
– ðấu thầu thi công nhà ở công vụ tại khu nhà công vụ. 

– ðấu thầu thi công Nhà ñiều hành khu KTX A. 

– Hoàn thành hạ tầng ký túc xá 2.8. 

– Hoàn thành công trình chung cư 12 tầng B1. 

Dự án hạ tầng QG-HCM-11: 
– Thiết kế khối nhà học khoa Kiến trúc Xây dựng. 
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