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Chủ đề và trọng tâm hoạt động ĐHQG-HCM năm 2011 

 

Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy thế mạnh so sánh của từng thành 

viên, gắn kết với thị trường, đáp ứng nhu cầu của xã hội, nâng cao giá trị thương hiệu của 

ĐHQG-HCM và của từng thành viên trong hệ thống; căn cứ trên phân tích và đánh giá 

tình hình thực hiện kế hoạch năm 2010, ĐHQG-HCM xác định chủ đề hoạt động năm 

2011 là: “Tự chủ - Liên kết” nhằm đạt được mục tiêu:“Tự chủ đại học và trách nhiệm giải 

trình được triển khai hiệu quả và triệt để; hình thành các hoạt động liên kết mang lại 

những lợi ích và kết quả thiết thực; các công trình xây dựng dùng chung được ưu tiên đầu 

tư và đẩy mạnh triển khai”, với các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện: 

1) Đổi mới quản lý, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm; 

2) Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt 

chuẩn mực khu vực; 

3) Xây dựng đội ngũ; văn hóa ĐHQG-HCM 
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PHẦN THỨ 1:  

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

 

I.  Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các sự kiện quan trọng 

 

1. Triển khai nghiêm túc trong toàn ĐHQG-HCM Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

24/02/2011 của Chính phủ 

 Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải 

pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội 

được ban hành, ĐHQG-HCM ban hành công văn số 387/ĐHQG-KHTC ngày 15/03/2011 

đề nghị tất cả các trường, viện thành viên và đơn vị trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiện 

Nghị quyết 11, tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 

vĩ mô. Tất cả các đơn vị tiến hành rà soát tổng thể kế hoạch công tác năm đã được phê 

duyệt, cắt giảm các hội nghị, hội thảo chưa thật cấp thiết tổ chức trong năm 2011;  Giảm 

quy mô và chi phí tổ chức các hội nghị, hội thảo; Hạn chế ở mức thấp nhất các hội nghị, 

hội thảo tổ chức ở các địa điểm xa cơ quan có thể gây tốn kém chi phí thuê mướn, di 

chuyển,….; Giảm tối đa số lượng, quy mô các đoàn công tác trong và ngoài nước cũng 

như mua sắm trang thiết bị văn phòng sử dụng kinh phí NSNN. 

 

2. Triển khai nghiêm túc trong toàn ĐHQG-HCM về Chỉ thị số 296/CT-TTg 

ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ 

về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012  

Triển khai Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động 

của Bộ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 , Đảng ủy ĐHQG-HCM đã có 

Nghị quyết về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo 

dục đại học giai đoạn 2010 – 2012, đồng thời ĐHQG-HCM thành lập Ban Chỉ đạo do 

đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc ĐHQG-HCM làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo đã tổ 

chức phổ biến đến cán bộ chủ chốt trong tất cả các đơn vị thành viên và trực thuộc những 

nội dung cơ bản Chỉ thị của Thủ tướng vể đổi mới quản lý giáo dục đại học, chương trình 

hành động của ngành với yêu cầu liên hệ điều kiện thực tế của ĐHQG-HCM và các đơn vị 

để cụ thể hóa, triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. Các thành viên trong 

Ban chỉ đạo được phân công theo dõi và đánh giá việc triển khai tại các đơn vị trong toàn 

ĐHQG, lưu ý đến những yêu cầu và thể hiện quan điểm chỉ đạo trong các văn kiện đại hội 

đảng các cấp hiện đang tiến hành.  

Theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể đã triển khai kế hoạch thảo luận rộng rãi trong cán bộ, giảng viên và sinh viên về 
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nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu khoa học, góp ý xây dựng chiến lược của 

đơn vị, đồng bộ với các đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học.  

Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM đã bám sát nội dung Kế hoạch liên tịch số 

113/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 19/3/2010 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ với yêu 

cầu thống nhất nhận thức đến từng cán bộ Đoàn và các cơ sở Đoàn về tầm quan trọng của 

chủ trương đổi mới quản lý giáo dục đại học, triển khai sâu rộng đến cấp chi đoàn các giải 

pháp thực hiện theo kế hoạch liên tịch, từ đó tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ sở 

Đoàn để tham gia tham luận tại Hội nghị thảo luận thống nhất chương trình hành động, tổ 

chức triển khai thực hiện chủ trương này do Ban Cán sự Đoàn tổ chức.  

Công đoàn ĐHQG-HCM đã triển khai việc thực hiện kế hoạch với việc xác định 

đổi mới quản lý là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới toàn diện 

giáo dục đại học, đóng góp thiết thực việc xây dựng kế hoạch thực hiện và chiến lược 

phát triển của ĐHQG cũng như của đơn vị mình. Trong quá trình thảo luận và xây dựng 

kế hoạch thực hiện, ĐHQG-HCM đặc biệt quan tâm đến thực hiện công khai các cam kết 

về chất lượng đào tạo, đội ngũ và tài chính cũng như những yêu cầu về kiểm định theo 

chuẩn khu vực.  

Tháng 2/2011, Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và đào tạo, ĐHQG-HCM đã trình 

Thủ tướng Chính phủ và gởi báo cáo Bộ GD-ĐT ham luận về kinh nghiệm triển khai, tổ 

chức thực hiện và kết quả cụ thể của các hoạt động đổi mới quản lý tại ĐHQG-HCM và 

các trường thành viên sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 296. 

 

3. Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM năm 2010: đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch chiến lược giai đoạn 2006-2010 và triển khai kế hoạch chiến lược 2011-

2015, kế hoạch hoạt động năm 2011.  

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2006-2010, ĐHQG-

HCM đã xây dựng được một hệ thống các trường đại học mạnh của Việt Nam, với đội ngũ 

các nhà khoa học, giảng viên, các sinh viên giỏi, khu đô thị đại học đầu tiên của Việt Nam 

được định hình và quan trọng hơn là một mô hình đại học hiện đại với sự tự chủ và một 

trách nhiệm xã hội cao đang được hình thành và hội nhập bình đẳng với hệ thống đại học 

khu vực và quốc tế. Từ quyết tâm chuẩn hóa để hội nhập quốc tế, ĐHQG-HCM đã triển 

khai một chương trình phấn đấu nghiêm túc với các chuẩn đào tạo khu vực (AUN) và 

quốc tế. Đã có 3 chương trình đào tạo đại học của ĐHQG-HCM được đánh giá đạt chuẩn 

của khu vực ASEAN. Số lượng và chất lượng công bố khoa học 5 năm qua đã khẳng định 

giá trị của ĐHQG-HCM, đặc biệt các thế mạnh trong khoa học như công nghệ sinh học – 

công nghệ tế bào, điện tử - tự động hóa, vi điện tử, vật liệu composite- vật liệu nano, Nam 
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bộ học (văn học, văn hóa, nhân học, khảo cổ), ...Cùng với sự khẳng định giá trị khoa học, 

chất lượng đào tạo, ĐHQG-HCM đã đẩy mạnh xây dựng mối quan hệ xã hội cũng như 

quốc tế một cách bền vững, hiệu quả. 

Hướng tới tương lai, Hội đồng ĐHQG-HCM đã thông qua kế hoạch chiến lược 

phát triển giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu: “Tạo môi trường và các điều kiện tối ưu để 

tất cả các thành viên phát triển lợi thế so sánh của mình một cách tốt nhất, trong một hệ 

thống tuy đa dạng nhưng có cùng định hướng, có liên kết và bổ sung cho nhau”. Kế hoạch 

chiến lược 2011-2015 đã vạch ra các nhóm chiến lược quan trọng cho toàn hệ thống, 

nhằm khắc phục các điểm yếu hiện nay và tạo môi trường cho các đơn vị phát triển một 

cách tốt nhất, tranh thủ các lợi thế và tạo giá trị tăng thêm từ tương tác hệ thống. Ngoài ra, 

Hội nghị cũng đã thống nhất chủ đề năm 2011 là “Tự chủ - Liên kết”. 

 

4. Triển khai xây dựng kế hoạch chiến lược tại các đơn vị 

Trên cơ sở kế hoạch chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015 đã được triển 

khai tại hội nghị thường niên 2010, hiện nay tất cả các trường, viện thành viên và Khoa Y 

đang tiến hành xây dựng kế hoạch chiến lược của từng đơn vị. Dự kiến các đơn vị sẽ hoàn 

tất công tác xây dựng kế hoạch chiến lược trong quý 2 năm 2011. Tổ chiến lược ĐHQG-

HCM sẽ có báo cáo chuyên đề về tiến độ xây dựng kế hoạch chiến lược của các đơn vị. 

 

5. ĐHQG-HCM làm việc với các đơn vị thành viên và trực thuộc 

Nhằm mục đích đánh giá tình hình hoạt động của các trường, viện thành viên và 

các đơn vị trực thuộc (gọi tắt là đơn vị) năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011, đồng 

thời kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai 

đoạn 2011-2015. ĐHQG-HCM đã làm việc với 6 trường đại học thành viên, 2 đơn vị trực 

thuộc (TT KT và ĐGCLĐT và Khu Công nghệ phần mềm). Nhìn chung, đợt công tác 

đánh giá 1 cách tổng thể tình hình hoạt động của các đơn vị. Từng đơn vị phát huy lợi thế 

so sánh của đơn vị để phát triển một cách tốt nhất thế mạnh của đơn vị, tạo ra sản phẩm 

đặc thù, chất lượng cao. Vai trò của ĐHQG-HCM là định hướng chung, nâng cao năng lực 

hệ thống, tạo hiệu quả cộng hưởng trong toàn hệ thống, có sự liên kết và bổ sung nhau. 

Trên cơ sở đó, ĐHQG-HCM tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý cấp ĐHQG-HCM, tạo 

một khuôn khổ rõ nét và thống nhất để các đơn vị thành viên có thể phát huy hiệu quả 

nhất sức mạnh của mình và tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn ĐHQG-HCM. Tuy nhiên, 

thông qua chương trình làm việc của ĐHQG-HCM tại các đơn vị, ĐHQG-HCM còn 

những vấn đề cần quan tâm: sự liên thông trong toàn ĐHQG-HCM trong công tác đào tạo 

và nguồn lực; ĐHQG-HCM nói chung và các đơn vị nói riêng thiếu những nghiên cứu về 
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các vấn đề xã hội cấp bách (kinh tế, xã hội,..), hoặc những nghiên cứu chính sách quản lý 

nhà nước để góp phần phát triển đất nước,.. 

  

6. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ trong toàn ĐHQG-HCM  

Tiếp tục triển khai kế hoạch quy hoạch cán bộ năm 2011 trong toàn ĐHQG-HCM.   

Các đơn vị đã hoàn tất công tác quyết định nguồn cán bộ quy hoạch thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm của Hiệu trưởng, Thủ trưởng đơn vị. Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để tạo 

nguồn cán bộ quy hoạch thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc ĐHQG-HCM hoặc 

cấp trên. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công thực hiện công tác quy hoạch năm 

2011 đã được hầu hết các đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất 

lượng, đảm bảo theo đúng quy trình; đã quyết định được nguồn cán bộ quy hoạch do Hiệu 

trưởng các trường thành viên, Thủ trưởng các đơn vị quyết định bổ nhiệm đảm bảo yếu tố 

trẻ, năng động và có triển vọng. Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM quyết định kéo 

dài thời gian thực hiện công tác quy hoạch so với kế hoạch nhằm để có thời gian chuẩn bị, 

xem xét kỹ hơn việc giới thiệu quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của 

Giám đốc ĐHQG-HCM hoặc cấp trên bổ nhiệm; vì vậy tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt đã 

tập trung giới thiệu nguồn quy hoạch tốt, đảm bảo đủ các độ tuổi và cơ cấu nữ  để đào tạo 

và quy hoạch cho những năm tiếp theo. 

 

7. Đoàn công tác Ủy ban văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

làm việc với ĐHQG-HCM về việc lấy ý kiến đóng góp Luật Giáo dục đại học 

Ngày 25/4/2011, đoàn công tác của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu 

niên nhi đồng đã làm việc với trường Đại học Bách Khoa và ĐHQG-HCM về việc lấy ý 

kiến đóng góp cho dự thảo Luật Giáo dục đại học. 

Đoàn công tác đã đánh giá cao những thành tựu ĐHQG-HCM đã đạt được sau 15 

năm xây dựng và phát triển. Đoàn công tác ủng hộ kiến nghị của ĐHQG-HCM về việc bổ 

sung một chương về Đại học Quốc gia trong Luật Giáo dục đại học. 

 

8. Hội nghị tổng kết tình hình công tác tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2010.  

 Đánh giá chung, công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 có những ưu điểm như sau: 

Các văn bản, kế hoạch được cập nhật, ban hành làm cơ sở pháp lý cho công tác tuyển sinh 

trong toàn ĐHQG-HCM; Công tác liên thông xét tuyển được thực hiện tốt hơn năm 2009 

(đã triển khai xét tuyển theo NV1B tại các đơn vị); Sự quan tâm đầu tư để tăng cường 

truyền thông đào tạo trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại một số 

nhược diểm cần khắc phục: Một số ngành học thường tuyển vượt chỉ tiêu, có thể dẫn đến 

mất cân đối ngành nghề trong đào tạo; Chưa phát huy khả năng liên thông xét tuyển trong 
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toàn ĐHQG-HCM cho những ngành khó tuyển (NV1C); Nhiều đơn vị còn chậm trong 

việc báo cáo công tác tuyển sinh theo quy định. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng tuyển sinh năm 2011: (1) 

Tuân thủ qui định chung đợt thi và chung đề thi với Bộ GD&ĐT, riêng về kết quả thi, xét 

tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển, ĐHQG-HCM sẽ sử dụng chung kết quả thi trong toàn 

ĐHQG-HCM nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đầu vào, nhất là những ngành khó 

tuyển; (2) Đề xuất xét tuyển thẳng học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (thuộc ĐHQG-

HCM) vào các trường ĐH thành viên, khoa trực thuộc với những tiêu chuẩn chặt chẽ;  

Hiện nay, ĐHQG-HCM tích cực xây dựng lộ trình, phương án tự chủ tuyển sinh 

cho giai đoạn từ năm 2012 trở đi để trình Hội đồng ĐHQG-HCM. 

 

9. Trung tâm Manar Việt Nam 

Hội đồng ĐHQG-HCM tại phiên họp ngày 17/3/2011 đã quyết nghị thành lập 

Trung tâm Manar Việt Nam. dự án thành lập Trung tâm MANAR trên cơ sở hợp tác giữa 

ĐHQG-HCM với Đại học California tại thành phố Los Angeles (UCLA) thông qua 

chương trình nghiên cứu các vật liệu có cấu trúc phân tử và nano (Molecular And Nano 

Architecture).  

Mục tiêu hàng đầu của trung tâm MANAR là thông qua hợp tác với nhóm GS 

Yaghi (UCLA) và các nhà khoa học hàng đầu thế giới để thực hiện được các nghiên cứu 

đỉnh cao, nhanh chóng tiếp cận và nắm vững các công nghệ mũi nhọn của thế giới có khả 

năng giải quyết những vấn đề nóng bỏng nhất toàn cầu như bảo vệ môi trường, tạo ra các 

nguồn năng lượng sạch. Trung tâm Manar sẽ xây dựng được các nhóm nghiên cứu mạnh 

lĩnh vực vật liệu cấu trúc phân tử và nano, hình thành trung tâm xuất sắc sau 5 năm thành 

lập. Ngoài ra, Trung tâm Manar sẽ góp phần đào tạo những sinh viên xuất sắc, các nhà 

khoa học có khả năng sáng tạo trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, có thể làm việc 

trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước. Hiện nay, ĐHQG-HCM và phía đối tác 

UCLA đang tiến hành các hoạt động nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ phía Chính phủ Việt Nam 

cũng như UBND Tp.HCM nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội góp phần vào xây 

dựng và phát triển của Trung tâm. 

 

10. Xây dựng chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia về phát triển siêu 

máy tính (super computers) 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ĐHQG-HCM 

hợp tác với tập đoàn Intel trong việc nghiên cứu xây dựng Chương trình Khoa học và 

Công nghệ quốc gia về phát triển siêu máy tính (super computers) với mục tiêu đến năm 

2015 đưa Việt Nam lọt vào top 10 nước có hệ thống siêu máy tính mạnh nhất thế giới. 
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Thông qua chương trình khoa học và công nghệ đầy tham vọng này, Việt Nam có thể phát 

triển một cách toàn diện năng lực của Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên môn về 

CNTT&TT, từ phần mềm, phần cứng đến kỷ thuật hệ thống, qua đó thúc đẩy sự phát triển 

nhanh và bền vững của ngành CNTT&TT của Việt Nam. Hiện nay, ĐHQG-HCM đã hình 

tổ công tác nhằm xây dựng Đề án phát triển siêu máy tính và trình Phó Thủ tướng phê 

duyệt. 

 

11. Khánh thành tòa nhà B2 ký túc xá sinh viên. 

Lễ khánh thành tòa nhà B2 ký túc xá sinh viên ĐHQG-HCM ngày 6/1/2011 là 

điểm mốc hết sức quan trọng bởi tòa nhà B2 ký túc xá sinh viên ĐHQG-HCM là block 

đầu tiên thuộc dự án xây dựng Ký túc xá sinh viên QG-HCM 06A do ĐHQG-HCM làm 

chủ đầu tư xây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ theo Quyết định 2217/QĐ-TTg ngày 

31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách dự án phát triển nhà ở 

cho sinh viên tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 1193/QĐ-

UBND ngày 17/3/2010 của UBND Tp.HCM về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây 

dựng ký túc xá sinh viên. Trong năm 2011, ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục triển khai xây dựng 

để hoàn thành và đưa vào sử dụng 20 khối nhà, 04 khối nhà còn lại sẽ triển khai khi được 

bàn giao mặt bằng. 

 

12. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM với 

đã về làm việc với ĐHQG TP.HCM về dự án xây dựng khu KTX SV 

Ngày 27/4/2011, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 

TP.HCM với đã về làm việc với ĐHQG TP.HCM về dự án xây dựng khu KTX SV. Dự án 

xây dựng ký túc xá sinh viên 60.000 chỗ được triển khai vào năm 2009 với tổng mức đầu 

tư trên 3.529 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ, ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác. 

Đến nay, 4 đơn vị đang thi công 20/24 khối nhà, trong đó đã có 1 khối nhà hoàn thành và 

tiếp nhận SV vào ở, 4 khối còn lại chưa giải tỏa được mặt bằng. Đã hoàn thành hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình hạ tầng kỹ thuật nội khu, gồm các hạng mục: 

giao thông, cấp thoát nước, cấp điện sinh hoạt, hàng rào, cây xanh… Các công trình hạ 

tầng xã hội, cụ thể đang tiến hành các thủ tục chỉ định thầu thiết kế và thi công 4 nhà ăn; 

đã hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán nhà điều hành KTX và hiện đang 

thẩm tra; đang kêu gọi đầu tư xây dựng trạm xe buýt. 

Trong năm 2010, dự án được cấp 735 tỷ đồng và năm 2011 được cấp 192 tỷ đồng. 

Trong khi đó, để hoàn thành 20 khối nhà vào cuối năm nay thì cần 1.881 tỷ đồng. Bên 

cạnh đó, xây dựng hạ tầng nội khu A và khu B của dự án cần hơn 173 tỷ đồng và khu nhà 

ăn cần trên 142 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí cho các hạng mục trên hoàn thành vào 
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cuối năm thì phải cần trên 2.197 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức ít ỏi được giao trong năm 

2011 (chỉ 192 tỷ đồng) thì chỉ đủ để chủ đầu tư thanh toán khối lượng đã hoàn thành đến 

hết tháng 4; còn việc hoàn thành dự án trong vòng cuối năm xem ra khó khả thi. Trên cơ 

sở đó, ĐHQG-HCM đã kiến nghị thành phố xem xét cho ĐHQG-HCM tạm ứng khoảng 

500 tỷ đồng phục vụ việc triển khai thi công các khối nhà và các công trình hạ tầng kỹ 

thuật tại khu A, B; phấn đấu đến thời điểm tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay, đưa ít nhất 7 

khối nhà vào sử dụng kịp năm học mới (2011-2012). Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thanh 

Hải cũng nhất trí với chủ trương này, đồng thời đề nghị các đơn vị có liên quan quyết tâm, 

tập trung đẩy mạnh thực hiện để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ. 

 

13. Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội 

đồng Nhân dân Tp.HCM khóa VIII 

Ngày 15/3/2011, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân Tp.HCM khóa VIII. Hội nghị 

cũng đã tiến hành thảo luận và biểu quyết tán thành với từng người được giới thiệu ứng 

cử. Kết quả 100% các đại biểu nhất trí giới thiệu PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó Bí thư 

Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG-HCM tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội 

khóa XIII và TS.Phan Thị San Hà, Giảng viên chính Khoa Kỹ thuật Địa chất-Dầu khí 

Trường ĐH Bách khoa tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Tp.HCM khóa VIII. 

 

14. Hoạt động Tết Tân Mão  

Chăm lo đến đời sống cán bộ-công nhân viên chức, ĐHQG-HCM đã chỉ đạo cho 

các đơn vị thành viên cũng như khối cơ quan văn phòng tích cực quan tâm đến công tác 

đón Tết cổ truyền của toàn thể cán bộ công nhân viên, được biết, mức thưởng Tết nguyên 

đán năm nay trong toàn ĐHQG-HCM từ 4-8 triệu đồng/người. 

Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM tổ chức các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” nhân 

dịp tết cổ truyền. ĐHQG-HCM đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công 

viên lịch sử văn hóa dân tộc Tp HCM, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tp.HCM và Nghĩa trang 

Tp.HCM. Tổ chức các đoàn thăm, chúc tết các thầy cô nguyên lãnh đạo ĐHQG-HCM, các 

Giáo sư đã nghỉ hưu và gia đình các Giáo sư đã mất. 

Trong dịp đầu xuân, ĐHQG-HCM tổ chức Tết trồng cây với sự tham của các đồng 

chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, lãnh đạo các Ban chức năng và các đơn 

vị trú đóng tại Nhà điều hành cùng toàn thể cán bộ viên chức thuộc Cơ quan ĐHQG-

HCM. 
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II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ theo các nhóm chiến lược và các chương trình hoạt 

động  

Quý 1/2011 là quý đầu tiên toàn ĐHQG-HCM triển khai thực hiện kế hoạch chiến 

lược xây dựng ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015.  Năm 2011, ĐHQG-HCM cụ thể hóa 

các nhóm chiến lược và mũi đột phá thành các chương trình với một số kết quả ban đầu 

như sau: 

 

Nhóm chiến lược 1: Nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống 

 

1. Chương trình hoàn thiện các quy chế về tự chủ tự chịu trách nhiệm, phân cấp 

quản lý trong ĐHQG-HCM  

 Năm 2010, ĐHQG-HCM ban hành Quy định về tự chủ tự chịu trách nhiệm trong 

toàn ĐHQG-HCM. Quy định này đã xác lập vị trí và mối quan hệ giữa Đảng Ủy, BGĐ, 

lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc và các đoàn thể chính trị. Điều này đảm bảo 

cho sự hoạt động và phối hợp nhịp nhàng trong toàn hệ thống. Triển khai, thực hiện tốt 

quy định này, ĐHQG-HCM sẽ tạo thêm sức mạnh của hệ thống thông qua việc tăng 

cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học thành viên đối với ĐHQG-

HCM và xã hội; tăng tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của ĐHQG-HCM và tạo 

môi trường sáng tạo khoa học, quản trị đại học cho các trường đại học thành viên.  

Như vậy, thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHQG do Chính phủ quy 

định, cũng như triển khai trong thực tế, hoạt động của ĐHQG-HCM đã luôn hướng tới 

phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trước xã hội của toàn đại học; phát huy tối 

đa tính tự chủ các đơn vị cơ sở, trao quyền và trách nhiệm cho cơ sở ngày càng nhiều hơn. 

Song song việc trao quyền tự chủ cho các đơn vị càng ngày càng rộng hơn là trách nhiệm 

giải trình của các đơn vị đối với ĐHQG-HCM và xã hội. Hiện nay, ĐHQG-HCM đang 

xây dựng các quy trình giám sát, tiêu chí đánh giá kế hoạch hoạt động của các đơn vị theo 

chiến lược 5 năm, kế hoạch hoạt động từng năm nhằm từng bước góp phần tăng hiệu quả 

quản lý hệ thống. 

 

2. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý trong toàn ĐHQG-HCM  

Nhằm mục đích xây dựng đội ngũ mạnh và chuyên nghiệp, vận hành theo mô hình 

quản trị tiên tiến, liên tục trong hai năm vừa qua, ĐHQG-HCM phối hợp với các trường 

đại học Hoa Kỳ xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản trị đại học dành cho lãnh 

đạo ĐHQG-HCM và các trường thành viên. Năm 2009, chương trình đã đào tạo bồi 

dưỡng hiệu trưởng các trường thành viên. Tiếp theo, đầu năm 2011, chương trình đã đào 
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tạo và bồi dưỡng cho 10 cán bộ là lãnh đạo các ban chức năng, VP, cấp Phó Hiệu trưởng 

của các trường thành viên. Sau hai khóa tập huấn, chương trình tập huấn được đánh giá 

cao về nội dung học tập. Hiện nay phía ĐHQG-HCM và đối tác đang đánh giá tình hình 

triển khai các lớp nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình, phương thức tổ chức để 

tiến tới triển khai các đối tượng là cấp Phó của các Ban chức năng cũng như lãnh đạo cấp 

Phòng của các trường thành viên. 

Song song với chương trình quản trị đại học, ĐHQG-HCM thường xuyên mở các 

lớp tập huấn về công tác chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức quản lý nhà nước, nâng cao 

năng lực công tác cho tất cả các đối tượng có liên quan trong toàn ĐHQG-HCM. Trong 

quý 1, ĐHQG-HCM đã tổ chức các lớp tập huấn như: phương pháp xây dựng chiến lược 

và quản trị trên kết quả dành cho đối tượng xây dựng kế hoạch chiến lược tại các trường 

thành viên; chương trình nâng cao năng lực quản trị tài chính, kế toán dành cho cán bộ 

công tác tài chính; lớp bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch dành cho cán bộ lĩnh vực quan 

hệ quốc tế; lớp bồi dưỡng công tác lễ tân, đối ngoại dành cho cán bộ lĩnh vực quan hệ 

quốc tế cũng như hành chánh văn thư; tập huấn phương pháp xây dựng dự án xin tài trợ 

dành cho đối tượng là cán bộ dự án của các trường, viện.  

 

3. Chương trình nâng cao hình ảnh, uy thế ĐHQG-HCM trong khu vực và quốc tế 

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình khai thác mối quan hệ với các đối tác 

chiến lược để phát triển thế mạnh, toàn ĐHQG-HCM tiếp tục tăng cường phát triển các 

mối quan hệ hợp tác với các đối tác trên thế giới: Hoạt động quan hệ đối ngoại của toàn 

ĐHQG-HCM đã thu hút được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của các đối tác mạnh và có 

uy tín, phát huy thế mạnh và tiềm năng vốn có của ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM đang 

ngày càng khẳng định được vị thế trong và ngoài nước. Thông qua hoạt động đối ngoại, 

nhiều đề tài, dự án được thực hiện, góp phần đáng kể vào việc từng bước khẳng định 

thương hiệu ĐHQG-HCM. Trong thời gian qua, quan hệ đối ngoại của ĐHQG-HCM có 

một số hoạt động nổi bật như: 

- Ký kết hợp tác giữa ĐHQG -HCM và Đại học Duke (Ngày 21/01/2011): ĐHQG-HCM 

đã phối hợp với Đại học Duke (Hoa Kỳ ) và Quỹ GE tổ chức “Lễ ký kết hợp tác và 

công bố Chương trình thạc sĩ chính sách công về bảo vệ môi trường”. Đây là một 

chương trình đào tạo sau đại học của Việt Nam với một đội ngũ cán bộ giảng dạy từ 

các trường thành viên của ĐHQG-HCM và được đào tạo thêm về chuyên môn tại ĐH 

Duke với các chuyên gia và giáo sư của trường này. 
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- Ông John G.Rice
a
 đến thăm ĐHQG-HCM và nói chuyện về “Leadership và thế hệ trẻ” 

dành cho tất cả các cán bộ-viên chức và sinh viên ĐHQG-HCM quan tâm. Đây là cơ 

hội để cán bộ-viên chức và sinh viên của ĐHQG-HCM học hỏi kinh nghiệm từ một 

nhà quản lý lớn, một nhà hoạch định chiến lược của một tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. 

Công tác hợp tác quốc tế đã phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, ngoài các dự án 

tiếp tục triển khai, trong năm qua ĐHQG-HCM đã thực hiện được nhiều dự án mới như: 

Dự án “Mô hình về dự báo biến đổi khí hậu” do ĐHQG-HCM chủ trì và kết hợp với Delta 

Res (Hà Lan) trị giá 320.000 Euro; Dự án Chương trình Hợp tác Giáo dục Đại học ngành 

Kỹ thuật (HEEAP) triển khai tại ĐHBK là dự án kết hợp giữa các trường ĐH hàng đầu 

của Việt Nam (trường ĐHBK là 1 trong các trường này) với Intel, Arizona State 

University từ 2010 – 2013. 

 

Nhóm chiến lược 2: Văn hóa ĐHQG-HCM – sức mạnh hệ thống 

Mục tiêu của nhóm chiến lược này là phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn 

ĐHQG-HCM. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang lập đề cương nghiên cứu nhằm xây dựng 

hệ thống các giá trị ĐHQG-HCM và các cơ chế thực hiện. 

 

Nhóm chiến lược 3: Chất lượng đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế 

 

1. Chương trình kiểm định chất lượng giáo dục: 

ĐHQG-HCM tiến hành đánh giá ngoài nội bộ Trường Đại học Quốc tế và trường 

ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn đã hoàn tất. Kết quả Trường ĐH Quốc tế có 53/61 tiêu 

chuẩn đạt chuấn (87%), trường ĐH Khoa học XH & Nhân văn có 50/61 tiêu chuẩn đạt 

chuẩn (82%). Ngoài ra, ĐHQG-HCM cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký dự kiến ngành 

tham gia đánh giá ngoài chính thức cấp chương trình đào tạo theo AUN năm 2011 đó là 

Bốn chương trình: (1) Kỹ thuật chế tạo thuộc khoa Cơ khí (trường Đại học Bách Khoa); 

(2) Công nghệ sinh học (trường Đại học Quốc tế); (3) Việt Nam học (trường Đại học 

KHXH&NV); (4) Toán - Tin (trường Đại học KHTN).  

 

2. Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả tổ chức, quản lý đào tạo theo học 

chế tín chỉ trong toàn ĐHQG-HCM  

Đề án Triển khai thí điểm CDIO tại ĐHQG-HCM cho nhóm ngành Kỹ thuật chế 

tạo và Công nghệ thông tin. Công tác triển khai thí điểm CDIO tại ĐHQG-HCM đã được 
                                                 

 
a
 Ông John G.Rice, 54 tuổi, là Phó Chủ tịch Tập đoàn GE, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Tháng 11/2010, Ban 

giám đốc Tập đoàn GE đã bổ nhiệm Ông Rice giữ chức vụ lãnh đạo hoạt động toàn cầu của tập đoàn, đặc biệt 
chú trọng tới các thị trường phát triển mạnh và thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, 
Brazin và ASEAN 



15 

 

đánh giá đạt kết quả tốt, có nhiều thành quả bước đầu như đảm bảo hoạt động của Website 

CDIO-VNU; chỉ đạo công tác xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo theo tiêu 

chuẩn CDIO cho ngành Kỹ thuật chế tạo và ngành CNTT; tổ chức Hội thảo CDIO-VNU 

2010: “Xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai chương trình đào tạo theo mô hình CDIO”, 

13-14/12/ 2010, với sự tham dự của gần 200 đại biểu (20 trường ĐH trong và ngoài nước, 

Vụ GDĐH, Bộ GD&ĐT; ĐH Thanh Hoa (TQ); Trường Singapore Polytechnic 

(Singapore); ĐH Taylor's (Malaysia); Học viện Hải quân Hoa kỳ; Đại học California, 

Nothridge (Hoa Kỳ);  

 

3. Chương trình đổi mới, nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong đào 

tạo ĐH và SĐH 

Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong đào tạo 

ĐH&SĐH (2010-2015), giai đoạn 1. Đề án năm 2010 bao gồm xây dựng và trình ban 

hành “Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo đại học và sau đại 

học không chuyên tiếng Anh” – Quy chế TA (QĐ số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 

25/01/2011). Công tác năm 2010 được đánh giá đạt kết quả tốt, tạo cơ sở và điều kiện thực 

hiện Đề án các năm sau. 

 

4. Chương trình hoàn thiện cơ chế quản lý đào tạo. 

ĐHQG-HCM đã ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHQG-HCM; Quy 

định xem xét, giải quyết các trường hợp học vụ trong đào tạo SĐH tại ĐHQG-HCM (QĐ 

số 09/ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 10/01/2011); Quy định sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ (QĐ số 60/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 28/01/2011), đồng thời cũng quyết định 

ban hành Quy chế tuyển sinh hình thức VLVH, áp dụng từ kỳ tuyển sinh tháng 10/2010. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ĐHQG-HCM đã ban hành quy chế cho tất cả các 

bậc: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; các hệ: chính quy và vừa học vừa làm. 

 

Nhóm chiến lược 4: Khẳng định vị thế đại học quốc tế 

 

1. Chương trình đổi mới cơ chế hoạt động KH&CN  

- Tạo môi trường khoa học , lấy nhà khoa học  làm trung tâm : Cùng với Viện KH&CN 

VN, ĐHQG-HCM là một trong 2 đơn vị đầu tiên trong cả nước thống kê và thông báo 

rộng rãi trên trang WEB của mình kết quả công bố khoa học (trong nước và quốc tế -  

đặc biệt các bài báo ISIb, bao gồm số lượng, danh sách các bài báo kèm thông tin cụ 
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thể như tên tạp chí, tác giả, chỉ số trích dẫn). Tại hội nghị thường niên, ĐHQG-HCM 

tổ chức tuyên dương, khen thưởng các nhà khoa học, các tập thể có thành tích xuât sắc 

trong NCKH và CGCN. Kết quả công bố khoa học (bài báo, patents) là một trong các 

tiêu chí quan trọng khi xét chọn và nghiệm thu các đề tài, dự án KHCN. Việc đầu tư 

cho các nhóm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm cũng dựa trên hiệu quả hoạt động 

KH&CN của từng nhóm. Điều này đã tác động rất tích cực đến các nhà khoa học, đẩy 

mạnh các hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM.  

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý KHCN theo hướng phát huy vai trò, trách nhiệm của 

các đơn vị cơ sở, các hội đồng ngành/nhóm ngành, hội đồng Khoa học & Đào taọ, tạo 

môi trường làm việc cho các nhà khoa học, lấy hiệu quả hoạt động làm tiêu chí đánh 

giá và đầu tư.  

- Phối hợp với Hội đồng KH&ĐT ĐHQG-HCM  và  14 hội đồng ngành/nhóm ngành 

thực hiện công tác tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM về định hướng chiến lược, các 

chủ trương lớn và phối hợp các hoạt động chung trong NCKH và ĐT. Trong năm học 

2010-2011, đã phối hợp thực hiện triển khai đề án “Xây dựng kế hoạch chiến lược 

phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2011-2015, tầm nhìn tới 2020”. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát huy 

trí tuệ các nhà khoa học và sức mạnh toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 

quả các hoạt động KH&ĐT trong toàn ĐHQG-HCM và hội đồng KH&ĐT cấp ĐHQG.  

- Tiếp tục triển khai Bộ các văn bản quản lý KH&CN nhằm hoàn chỉnh các văn bản 

quản lý KH&CN trong ĐHQG-HCM: thực hiện cải tiến quy trình và biểu mẫu tuyển 

chọn, xét chọn các đề tài/ dự án KH&CN cấp ĐHQG-HCM trọng điểm; xin phép Bộ 

KH&CN và Bộ Tài chính áp dụng cách tính thù lao công lao động theo cách Quỹ phát 

triển KH&CN Quốc gia. 

- Xây dựng trang WEB KH&CN của ĐHQG-HCM với các thông tin cập nhật. 

 

2. Chương trình phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và Trung tâm Xuất sắc 

- Bên cạnh nhiều nhiều nhóm nghiên cứu có khả năng tiếp cận trình độ khu vực và quốc 

tế như tính toán lưới, An ninh mạng, Vật lý tính tóan, Tính toán tối ưu, Thiết kế vi 

mạch, Robot công nghiệp, Vật liệu Polymer – Composite, Cảm biến nano sinh học, 

Solar Cell, Năng lượng tái tạo, CN thực phẩm, Tế bào gốc, CN Sinh học phân tử, Sinh 

thái môi trường, Chống ngập đô thị; Văn học Nam bộ, Khảo cổ học, Văn hóa học,.. 

hiện nay ĐHQG-HCM hình thành nhóm nghiên cứu MANAR, 

- ĐHQG đã làm việc về khu quy hoạch cho các viện nghiên cứu, xác định các viện và 

trung tâm nghiên cứu tại khu vực này với chủ trương liên kết các PTN cùng lĩnh vực 

nghiên cứu vào cùng không gian nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học khai thác sử 
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dụng chung trang thiết bị, trao đổi ý tưởng và hợp tác thực hiện các đề tài NCKH 

chung, đồng thời cũng dễ dàng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho các PTN hoạt động. Theo kế hoạch 2010-2012, sẽ tập 

trung đầu tư xây dựng tòa nhà KH&CN vật liệu tiên tiến, Viện CN Sinh học và thực 

phẩm, Viện Môi trường – Tài nguyên tại khu vực quy hoạch 35,2 ha ở cơ sở Linh 

Trung, Thủ Đức. 

- ĐHQG-HCM thành lập các tổ chức KH&CN mới như thực hiện nâng cấp Trung tâm 

Nghiên cứu và Thiết kế Vi mạch (ICDREC) trực thuộc ĐHQG; thành lập Trung tâm 

xuất sắc John Von Neumann. Hội đồng ĐHQG-HCM đã quyết nghị thông qua việc 

thành lập Trung tâm Manar, Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi Khí hậu.  

 

Nhóm chiến lược 5: Phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính 

 

1. Chương trình đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư 

Nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và hợp tác đầu tư, ĐHQG-HCM 

và Liên hiệp HTX Thương mại Tp HCM (Saigon Co.op) đã ký kết thỏa thuận hợp tác và 

đào tạo nghiên cứu phát triển. Theo thỏa thuận được ký kết, ĐHQG-HCM và SaigonCo.op 

sẽ hợp tác trong việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ các ngành kinh tế, kỹ thuật, luật, 

quản lý công nghiệp…; Saigon Coop tổ chức triển khai các dịch vụ (mua sắm, ăn 

uống,…) phục vụ CB-CC-VC, sinh viên, học sinh trong Khu Đô thị ĐHQG-HCM, đặc 

biệt là tại các Khu ký túc xá, theo mô hình hiện đại, tiên tiến, phù hợp với môi trường đại 

học. Saigon Co.op sẽ có các hoạt động tài trợ học bổng cho sinh viên của ĐHQG-HCM,  

hỗ trợ nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên, tạo điều kiện cho các đề tài nghiên 

cứu khoa học, đề án/dự án chuyển giao công nghệ của giảng viên, sinh viên gắn với thực 

tiễn hoạt động của Saigon Co.op, đồng thời hỗ trợ hoạt động thực tập, tham quan thực tế, 

phong trào và tham gia hội chợ việc làm, tuyển dụng.Việc hợp tác với các doanh nghiệp 

giúp ĐHQG-HCM nắm bắt được những nhu cầu của thị trường lao động trong đào tạo 

nguồn nhân lực có chất lượng cao, chuyển giao các kết quả nghiên cứu. Đồng thời, sự liên 

kết này cũng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp thể hiện được trách nhiệm của mình đối 

với xã hội trong việc phát triển giáo dục, đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn 

nhân lực mà doanh nghiệp trực tiếp sử dụng. 

 

2. Chương trình phát triển quỹ ĐHQG-HCM  

Quỹ phát triển ĐHQG-HCM phát huy hiệu quả trong việc huy động nguồn lực xã 

hội góp phần phát triển ĐHQG-HCM. Ban liên lạc Hội cựu sinh viên ĐHQG-HCM đã 
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được thành lập nhằm gắn kết các cựu sinh viên, từng bước tạo mạng lưới gắn kết với các 

doanh nghiệp, hiệp hội, vận động nguồn lực xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM. 

 

3. Chương trình tăng hiệu suất và tiết kiệm trong quản lý tài chánh 

ĐHQG-HCM đã thực hiện phân bổ, giao dự toán NSNN cho các đơn vị thành viên 

và trực thuộc trên nguyên tắc ổn định, công bằng, minh bạch, tăng cường tính tự chủ cho 

các đơn vị thành viên và trực thuộc. Đồng thời, ĐHQG-HCM cũng đã hoàn tất quá trình 

kiểm tra, thẩm định, quyết toán tài chính năm 2009 của các Trường, Viện thành viên và 

các đơn vị trực thuộc. 
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PHẦN THỨ 2:  

MỘT SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU QUÝ 2/2011 

 

I. Công tác trọng tâm 

- Thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2011-2016 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về một 

số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 

đảm an sinh xã hội trong năm 2011 

- Hoàn tất công tác xây dựng kế hoạch chiến lược cấp cơ sở 

- Tập trung công tác chuẩn bị tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2011 

- Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2011 

- Chuẩn bị sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 trong toàn ĐHQG-

HCM  

- Xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động ĐHQG-HCM 2012 

 

II. Công tác thường xuyên 

 

A. Công tác chính trị tư tưởng 

1) Tiếp tục lãnh đạo việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ 

đảng viên và quần chúng, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội trong từng đơn vị và cả hệ thống ĐHQG-HCM. Lãnh đạo các 

cấp ủy Đảng và chính quyền có những biện pháp thiết thực chăm lo đời sống 

cho cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên trong tình hình giá cả tăng 

vọt hiện nay. 

2) Tổ chức triển khai đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XI theo kế hoạch chung của Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh 

đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng 

tại từng đơn vị. 

3) Lãnh đạo việc sơ kết và khen thưởng qua Cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ 19/5/2010 đến 19/5/2011 theo 

hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 14/4/2011 của Ban Tuyên giáo Thành 

ủy. Riêng cấp ĐHQG-HCM, giao cho Ban Tuyên huấn Đảng ủy chuẩn bị 

trình Ban Thường vụ kế hoạch sơ kết và khen thưởng Cuộc vận động trong 

đợt hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 

(05/6/1911 – 05/6/2011) 
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B. Công tác đoàn thể 

4) Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Công đoàn ĐHQG-HCM (1996 

– 2011). 

5) Tiếp tục theo dõi Đại hội Công đoàn các CĐCS (nhiệm kỳ 2010 – 2012)  

6) Chuẩn bị Tổng kết và xét thi đua khen thưởng năm học 2010-2011.  

7) Chuẩn bị cho hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày Gia đình Việt 

Nam 28/6  

 

C. Công tác học sinh – sinh viên 

8) Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho học sinh – sinh viên 

9) Tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh – sinh viên tại khu đô thị 

ĐHQG-HCM nhằm tuyên tuyền nếp sống văn minh đô thị. 

10) Tổ chức Hội thao sinh viên nhằm nâng cao thể chất và đời sống tinh thân 

học sinh – sinh viên 

 

D. Công tác tổ chức – cán bộ 

11) Tiếp tục triển khai công tác tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại 

học thành viên, rà soát việc thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại 

ĐHQG-HCM đối chiếu với Điều lệ trường đại học mới được ban hành theo 

Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg. 

12) Tiếp tục hỗ trợ về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự cho các đơn vị mới 

thành lập. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo Văn phòng, các Ban chức năng các 

đơn vị thành viên và trực thuộc. 

13) Xây dựng tiêu chuẩn ĐHQG-HCM về giảng viên, cán bộ quản lý. 

14) Xây dựng hoàn chỉnh và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên 

chức năm 2011. 

15) Triển khai công tác định biên và giao chỉ tiêu biên chế của ĐHQG-HCM 

năm 2011. 

16) Triển khai các công tác về thi đua khen thưởng năm 2011: 

17) Triển khai công tác thi nâng ngạch tại ĐHQG-HCM: giảng viên lên giảng 

viên chính, ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp, ngạch giảng 

viên chính lên giảng viên cao cấp. 

18) Triển khai các khóa tập huấn triển khai các văn bản pháp luật (Luật Công 

chức và Nghị định 121/2010/NĐ-CP, các văn bản pháp luật về công tác tổ 
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chức, chế độ chính sách, Điều lệ trường đại học được ban hành theo Quyết 

định số 58/2010/QĐ-TTg). 

19) Tiếp tục thực hiện công tác nghiệp vụ tổ chức: nâng bậc lương, phụ cấp 

thâm niên vượt khung, hưu trí, kéo dài công tác, cử cán bộ đi công tác, học 

tập tại nước ngoài,… 

 

E. Công tác đào tạo 

20) Triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy theo kế hoạch. 

21) Kiểm tra công tác tuyển sinh không chính quy. 

22) Tiếp tục chuẩn hóa các chương trình giảng dạy 

23) Xây dựng Quy trình mở ngành đào tạo. 

24) Xây dựng quy trình ISO về cấp phát VBCC. 

25) Tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1: 14-15/05/2011,  

26) Kiểm tra thực hiện CTĐT tại các CSĐT theo Quy chế đào tạo trình độ thạc 

sĩ; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ 2010 

27) Xây dựng Quy định đào tạo SĐH theo chế độ cử tuyển; 

28) Xây dựng Quy trình đăng ký mở ngành đào tạo SĐH. 

29) Hoàn thiện và ban hành Danh mục mới các chuyên ngành đào tạo SĐH.  

 

F. Công tác nghiên cứu khoa học 

30) Tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược KH&CN 2011-2015 

31) Tiếp tục xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm 

nghiên cứu xuất sắc. 

32) Hợp tác với TP.HCM: các chương trình KH&CN trọng điểm, các dự án đầu 

tư xây dựng PTN, tòa nhà CN cao. 

33) Triển khai mạnh các chương trình hợp tác quốc tế KH&CN (với UCLA, 

MINATEC …) 

34) Triển khai hoạt động Quỹ KH&CN.  

35) Hoàn tất chuyển đổi các trung tâm CGCN theo Nghị định 115, xây dựng các 

doanh nghiệp KH&CN. 

36) Thành lập trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM, 

Trung tâm MANAR-VN, Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu. 

37) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt trong kế hoạch 

2011.  

38) Tiếp tục triển khai công tác xét tuyển các nhiệm vụ KH&CN trong kế hoạch 

năm 2012. 
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39) Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch 2012. Đồng thời, đánh giá tổng 

kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 2010, 6 tháng đầu năm 2011. 

40) Triển khai các nhiệm vụ hợp tác với Bộ KH&CN, Sở KH&CN TP.HCM, 

ĐHQG-HN. 

41) Phối hợp với Bộ GDĐT triển khai tổ chức cuôc thi Sinh viên nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ năm 2011, giải thưởng Hồ Chí Minh 

42) Khen thưởng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa 

học năm học 2010-2011 

43) Triển khai công tác cải tiến quy trình và biểu mẫu xét tuyển các nhiệm vụ 

KH&CN cấp ĐHQG trọng điểm. 

44) Tiếp tục hoàn thiện website (Cập nhật lý lịch khoa học và đề tài online, bổ 

sung tiện tích cho người sử dụng, bảo mật hệ thống , chống virut, tạo tài 

khoản để nhà khoa học tự cập nhật...) 

 

G. Công tác quan hệ quốc tế 

45) Tiếp tục xây dựng và nâng cao hình ảnh ĐHQG-HCM trong nước và nước 

ngoài. 

 

H. Công tác kế hoạch, đầu tư và tài chính 

46) Sơ kết đánh giá tình hình sử dụng kinh phí 6 tháng đầu năm 2011 

47) Dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2012 

48) Hoàn thiện hồ sơ để tiếp đoàn kiểm toán nhà nước tháng 7, 8. 

49) Đẩy mạnh các dự án phát triển dịch vụ tại khu đô thị ĐHQG-HCM để tạo 

thêm nguồn thu hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 

 

I. Công tác xây dựng cơ bản 

50) Về công tác chuẩn bị đầu tư: Phê duyệt dự án thành phần QG-HCM-11, QG-

HCM-12. Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Viện nghiên cứu (QG-

HCM-03). 

51) Lập mô hình 3D tổng thể Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

52) Về công tác thực hiện đầu tư:  

- Dự án hạ tầng QG-HCM-01B: Nghiệm thu đưa vào sử dụng đường 

Tiêu biểu số 01, hoàn thành đường trục chính số 6, nghiệm thu đưa 

vào sử dụng đường trục chính số 7 (đoạn 3), thi công đường trục 

chính số 8, khởi công thi công đường trục chính số 4 (đoạn 1),... 
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- Dự án hạ tầng QG-HCM-02: Lựa chọn nhà thầu thiết kế Trung tâm 

Hợp tác Nghiên cứu Quốc tế. 

- Dự án hạ tầng QG-HCM-05: Thiết kế hồ bơi tập luyện khu TDTT 1. 

- Dự án hạ tầng QG-HCM-06: Thi công nhà ở công vụ tại khu nhà 

công vụ.  

- Chuyển giao Chủ đầu tư Nhà điều hành khu KTX A cho Ban 

QLDAXD Khu KTX sinh viên. 

- Thi công hạ tầng ký túc xá 2.8. 

- Quyết toán công trình chung cư 12 tầng B1. 
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PHẦN THỨ BA:  

PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1: Tình hình thực hiện các hoạt động thường xuyên tại ĐHQG-HCM  

 

A. Công tác chính trị tư tưởng 

Từ đầu năm 2011 đến nay, tình hình biến động ở các nước Bắc Phi và Trung Đông 

có những ảnh hưởng nhất định đến đất nước chúng ta; giá cả các mặt hàng biến động 

trong thời gian qua có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân của cả nước. 

Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng và hệ thống các Đoàn thể tập trung nắm bắt 

diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và sinh viên; qua đánh giá chung, những biến 

động chính trị trên thế giới không ảnh hưởng nhiều đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, 

đảng viên và sinh viên, tuyệt đại bộ phận yên tâm công tác, tin tưởng vào những chuyển 

biến tích cực của đất nước trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

lần thứ XI; do tình hình giá cả tăng, đời sống cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên có 

gặp khó khăn nhất định trong 3 tháng vừa qua. 

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã chuẩn bị nội dung làm việc với 02 Đoàn khảo sát: 

Đoàn khảo sát của Thành ủy về tình hình an ninh, trật tự và sự lãnh đạo của Đảng đảm bảo 

công tác an ninh quốc phòng trong tình hình mới; Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung 

ương về tình hình công tác sinh viên và trí thức, về hoạt động đào tạo và khoa học công 

nghệ của ĐHQG-HCM. 

Tình hình an ninh, trật tự tại các đơn vị và ĐHQG-HCM cơ bản vẫn đảm bảo tốt. 

Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM đã phân công Thường vụ theo dõi chỉ đạo công tác 

này, làm việc với các đơn vị chức năng để tăng cường nắm tình hình, củng cố lại các đầu 

mối thông tin để kịp thới giải quyết các tình huống nảy sinh, nếu có. 

 

B. Công tác đoàn thể: 

 Công đoàn tập trung triển khai chương trình hoạt động năm 2011, tổ chức nhiều 

hoạt động ở cấp cơ sở và cấp ĐHQG-HCM nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 sôi 

nổi, phong phú, thu hút được nhiều cán bộ, viên chức tham gia. 

 Ban Cán sự Đoàn tập trung triển khai các chương trình, nội dung hoạt động Năm 

Thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn; phối 

hợp cùng  Văn phòng Đảng ủy tổ chức ngày Hội những người Công sản trẻ cho đảng viên 

thuộc 14 Chi bộ sinh viên và đông đảo đoàn viên ưu tú tham gia. 

 

C. Công tác học sinh - sinh viên 
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Trong thời gian qua, ĐHQG-HCM vẫn duy trì công tác sinh hoạt đầu khóa cho các 

lớp tân sinh viên. Ngày 20/1/2011, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

học sinh, sinh viên năm 2010 và triển khai công tác năm 2011. Hội nghị nhằm tổng kết, 

đánh giá công tác học sinh, sinh viên ĐHQG-HCM năm 2010; chia sẻ, trao đổi những khó 

khăn, vướng mắc, nhằm tìm ra các giải pháp với các vấn đề liên quan đến công tác học 

sinh, sinh viên trong năm qua; và triển khai công tác năm 2011 dựa trên kế hoạch của 

ĐHQG-HCM. 

Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM tập trung công tác chăm lo đời sống tinh thần cho sinh 

viên, tạo môi trường văn hóa , văn nghệ lành mạnh , bổ ích cho sinh viên , tổ chức Tết 

Dương lịch 2011 cho SV tại KTX. Tổ chức gặp mặt , lắng nghe ý k iến sinh viên đầu năm 

học, phổ biến nội quy, quy chế đồng thời tuyên truyền , giáo dục ý thức cho sinh viên , đảm 

bảo tốt ANTT , tăng cường công tác truyên truyền , giáo dục, quản lý sinh viên , xây dựng 

mạng lưới an ninh trong sinh viên , mỗi sinh viên tự nâng cao ý thức phòng chống tội 

phạm tự bảo quản , bảo vệ mình ; Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để nắm bắt 

tình hình sinh viên nội trú , ngoại trú góp phần ngăn chặn nhữ ng sự việc đáng tiếc có thể 

xảy ra, đảm bảo an toàn xã hội. 

 

D. Công tác tổ chức và cán bộ 

 

* Về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự : 

 Tiếp tục thực hiện, hỗ trợ về công tác tổ chức cho các đơn vị: thực hiện các thủ tục 

bàn giao, tiếp nhận đối với Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; triển khai các 

hội nghị về góp ý, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan (Luật Giáo dục đại học, 

các văn bản về công tác thi đua khen thưởng,…);  trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt 

các quyết định thành lập các trung tâm thuộc đơn vị, sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức hoạt 

động  của các đơn vị trực thuộc (Trung tâm JVN, Trung tâm Lý luận Chính trị, Phòng Thí 

nghiệm Công nghệ Nano,…). 

 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự của các đơn vị, ban hành các quyết định bổ 

nhiệm nhân sự lãnh đạo ĐHQG-HCM: Phó Trưởng ban Quan hệ Đối ngoại, Phó Trưởng 

ban Công tác Sinh viên, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Phó Giám đốc Trung tâm 

Quản lý và phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM, Phó Trưởng Khoa Y, Phó Giám đốc 

Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư, Phó Giám đốc Thư viện Trung tâm.  

 Ban hành các quyết định thành lập, bổ sung, điều chỉnh nhân sự các Hội đồng 

như thành lập Hội đồng Trung tâm Quản lý và phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM; bổ 

sung nhân sự các Hội đồng ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQG-HCM, 

Hội đồng Quản lý VNU-F; điều chỉnh nhân sự Hội đồng Thư viện ĐHQG-HCM, Hội 



26 

 

đồng Thi đua Khen thưởng ĐHQG-HCM, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, thực 

hiện công tác nhân sự của Hội đồng biên tập Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ….  

 

* Về công đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách 

ĐHQG-HCM hết sức chú trọng việc đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn đội 

ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, có tâm huyết, đạo đức, trình độ cao, hòa nhập và làm chủ được 

các thành tựu khoa học, công nghệ, có khả năng nghiên cứu sáng tạo công nghệ mới và đủ 

năng lực tham gia vào các chương trình và dự án quốc tế, nâng cao trình độ quản trị Đại 

học tiên tiến. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đội ngũ chủ nhiệm bộ môn, các 

chuyên gia đầu ngành, các nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học có uy tín, nhà quản lý giỏi, 

các nhà quản trị đại học tiên tiến. 

 ĐHQG-HCM đã giới thiệu ứng viên tham gia dự tuyển đề án 322 (46 ứng viên dự 

tuyển đào tạo ngạch Tiến sĩ, 20 ứng viên dự tuyển đào tạo ngạch Thạc sĩ, 04 ứng viên dự 

tuyển chương trình đào tạo thực tập sinh). 

  

E. Công tác đào tạo 

   

Công tác tuyển sinh hệ VLVH, văn bằng 2, hoàn chỉnh, ĐTTX thực hiện theo quy 

định, có sự phối hợp tốt về công tác in sao đề giữa các đơn vị. Tuy nhiên, các đơn vị 

thường kéo dài thời gian tuyển sinh (xét tuyển, nhập học) gây khó khăn trong công tác lập 

kế hoạch và báo cáo, không chủ động báo cáo về tình hình và kết quả tuyển sinh. 

 

Mở ngành đào tạo: mặc dù ĐHQG-HCM đã có các văn bản hướng dẫn cụ thể 

nhưng các hồ sơ đăng ký mở ngành của các trường hầu như không đúng mẫu quy định. 

Một số đơn vị đăng ký ngành mới không nằm trong kế hoạch chiến lược phát triển của 

trường và trễ hạn đăng ký (ngành Khoa học quản lý, trường ĐH KHXH&NV). Vấn đề 

này, đang chờ ý kiến của HĐ KH&ĐT (Hội đồng nhóm ngành Kinh tế, Luật và Quản lý) 

và HĐ ĐHQG-HCM xem xét cho các năm tiếp theo. 

 

Triển khai chương trình công tác năm 2011 nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ 

làm công tác tư vấn hướng nghiệp-tuyển sinh, ngày 27/01/2011, ĐHQG-HCM đã tổ chức 

Hội nghị tập huấn công tác tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh. Toàn bộ tài liệu tập huấn 

(Giới thiệu về ĐHQG-HCM; Báo cáo về tuyển sinh của cả nước và ĐHQG-HCM; Thông 

tin tuyển sinh và đào tạo 2011 của ĐHQG-HCM; Phần mềm chọn trường – ngành; Hướng 

dẫn làm hồ sơ đăng ký dự thi; Báo cáo về tư vấn, hướng nghiệp) được làm tài liệu để các 

đơn vị triển khai chương trình phần tập huấn chuyên sâu tại đơn vị mình. 



27 

 

 

ĐHQG-HCM đã triển khai sơ kết chương trình tiên tiến ở các đơn vị (trường 

ĐHBK, ĐH KHTN, ĐH CNTT).  

 

ĐHQG-HCM triển khai chương trình MANAR (triển khai đào tạo khóa 1, chuẩn bị 

tuyển sinh  khóa 2, tháng 5 năm 2011); Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ công tác đào tạo; tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để đẩy mạnh nâng cao 

chất lượng đối với tất cả các hệ, các bậc đào tạo. 

 

- Học sinh Phổ thông năng khiếu: 

Trong đợt thi học sinh giỏi toàn quốc vừa qua, học sinh Trường PTNK đã xuất sắc 

đạt 49  giải trong 7 môn thi (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học, Văn và Anh văn), trong đó có 

3 giải nhất, 17 giải nhì, 19 giải ba và 10 giải khuyến khích. Như vậy một lần nữa, ngoài 

việc chiếm thứ hạng cao trong các kỳ tuyển sinh đại học, học sinh trường PTNK lại toả 

sáng trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, góp phần khẳng định thương hiệu ĐHQG-HCM. 

 

F. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Trong quý 1/2011, ĐHQG-HCM đã hoàn tất công tác giao nhiệm vụ và kinh phí 

KH&CN năm 2011 đến các đơn vị. Ngoài ra, ĐHQG-HCM cũng đã hoàn thành công tác 

thẩm định 34 đề tài trọng điểm ĐHQG-HCM để khai trong kế hoạch năm 2011.  

 ĐHQG-HCM đã hợp tác chặt chẽ với các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, doanh 

nghiệp của TP.HCM, triển khai thành công nhiều chương trình, dự án KHCN, đóng vai trò 

chủ lực trong thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm của TP.HCM như Công 

nghệ thông tin, Thiết kế vi mạch, Công nghệ Vật liệu, Công nghệ Sinh học.  

 ĐHQG-HCM  tiếp tục triển khai các hợp tác quốc tế, đặc biệt với UCLA (Hoa Kỳ) 

trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm MANAR-VN, công nghệ tinh khiết nước; với 

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

năng lượng. Học hỏi kinh nghiệm về vấn đề thực thi sở hữu trí tuệ và chuyển giao công 

nghệ; với SISSA (Italy): đào 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. 

ĐHQG-HCM tiếp tục 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, đóng 

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

ĐHQG-HCM phối hợp với các tổ chức có liên quan để tổ chức nhiều hội thảo, hội 

nghị khoa học như hội thảo “Ngàn năm Thăng Long”, “Biến đổi khí hậu toàn cầu”, Hội 
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thảo quốc tế về Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, “Phát triển tam giác liên kết Đào 

tạo-Nghiên cứu-Công nghiệp phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng”, “Mặt trận dân tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam - Tầm vóc và sứ mệnh lịch sử”,.. 

Đối với công tác NCKH của sinh viên: ĐHQG-HCM không ngừng đầu tư, tạo điều 

kiện để sinh viên tham gia và thực hiện nghiên cứu khoa học. Ngày 4/1/2011, ĐHQG-

HCM đã phối hợp cùng Thành Đoàn Tp.HCM tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Giải 

thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka” lần thứ 12, năm 2010. Giải thưởng Euréka 

năm nay đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia với 2.113 đề tài thuộc 11 lĩnh vực, tăng 

1.617 đề tài so với năm 2009; có 31 trường giới thiệu 500 đề tài, trong đó có 106 đề tài dự 

thi giải thưởng khóa luận/đề án tốt nghiệp xuất sắc và 394 đề tài dự thi giải thưởng Euréka 

cấp thành. 

20 trường đại học, học viện có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được vào vòng 

chung kết xếp hạng. Đó là các trường, học viện: Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM), Đại 

học KHXH&NV (ĐHQG-HCM), Đại học Mở TP.HCM, Đại học Nông lâm TPHCM, Đại 

học Tôn Đức Thắng, Đại học quốc tế Hồng Bàng, Đại học Kiến trúc TPHCM, Đại học Kỹ 

thuật công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), Đại học Luật TPHCM, Đại 

học Y dược TPHCM, Đại học Hùng Vương, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Kinn tế - 

Luật (ĐHQG-HCM), Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học 

An ninh nhân dân, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia (cơ sở TP.HCM), Đại học 

Ngân hàng TPHCM, Đại học Ngoại ngữ & tin học... 

Ban tổ chức đã trao giải cho 74 đề tài xuất sắc trên 11 lĩnh vực của 162 sinh viên, 

bao gồm: 6 giải nhất, 9 giải nhì, 10 giải ba và 37 giải khuyến khích; giải thưởng khóa luận 

xuất sắc có 9 giải nhất và 2 giải khuyến khích. Trong số đó, sinh viên của ĐHQG-HCM 

đoạt 1 giải đặc biệt, 4 giải nhì, 5 giải ba, 14 giải khuyến khích Giải đề tài nghiên cứu khoa 

học và 3 giải nhất Giải khóa luận xuất sắc.    

Đề tài “Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu khung hữu cơ kim loại 

có bề mặt lớn - MOF -5” của sinh viên Lê Khắc Anh Kỳ (Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường 

ĐH Bách khoa – ĐHQG-HCM) đã được trao giải đặc biệt. Đặc biệt đề tài này đã được 

công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Applied Catalysis A (tạp chí quốc tế được xếp hạng 

ISI, có chỉ số IF trên 3,59 công bố năm 2010). 

 

o Triển khai các nghị định 115 và 80 

Hiện ĐHQG-HCM có 24 tổ chức KHCN là đối tượng điều chỉnh của nghị định 

115, trong đó Trường ĐH Bách khoa: 08; Trường ĐH KHTN: 05; Trường ĐH 

KHXH&NV: 02; Trường ĐHCNTT: 02; Viện Môi trường – Tài nguyên: 02; Khu Công 

nghệ phần mềm: 02; Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch: 01; Trung tâm 
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Xuất sắc John Von Neumann và Phòng thí nghiệm Công nghệ Nano. Ngoài ra Khu Công 

nghệ phần mềm sẽ thành lập mới hai doanh nghiệp KHCN hoạt động theo nghị định 80. 

Trong số 24 tổ chức KHCN, ĐHQG-HCM đã phê duyệt đề án chuyển đổi cho 10 tổ chức 

KHCN và 05 tổ chức KH&CN thành lập mới sau ngày 31/12/2006 (trong đó có 11 chuyển 

đổi theo mô hình tổ chức KHCN tự trang trải kinh phí và 04 theo mô hình tổ chức nghiên 

cứu cơ bản, chiến lược, chính sách), chiếm 62,50%. Trong 09 tổ chức KHCN còn lại, có 

02 tổ chức đã qua bước thẩm định đề án, chiếm 8,30%; 04 tổ chức đã tiến hành thẩm định 

tài sản, chuẩn bị thẩm định đề án, chiếm 16,70%; 03 tổ chức hoạt động không hiệu quả 

phải giải thể, chiếm 12,50% (01 tổ chức đã có Quyết định giải thể và 02 tổ chức đang tiến 

hành thủ tục giải thể). Như vậy, trong thời gian vừa qua, ĐHQG-HCM đã tiến hành thẩm 

định hầu hết các đề án chuyển đổi.  

 

o Hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT)  

Công tác SHTT này vẫn còn những hạn chế do sự thiếu chủ động từ các bộ phận 

quản lý, chưa tạo được vai trò là cầu nối giữa các nhà khoa học tạo ra sản phẩm và các 

doanh nghiệp cần các đổi mới công nghệ. Trong giai đoạn tiếp theo khi trung tâm SHTT 

ra đời, bên cạnh việc quản lý, thống kê các tài sản trí tuệ, đây sẽ là nơi thông tin giới thiệu 

các sản phẩm, thông tin về bằng độc quyền sáng chế, làm cầu nối cho việc chuyển giao 

công nghệ và đầu tư tài sản sở hữu trí tuệ tới doanh nghiệp, thương mại hóa các tài sản sở 

hữu trí tuệ của Đại học Quốc gia, đem đến những nguồn thu từ những tài sản trí tuệ này.  

 

G. Quan hệ đối ngoại 

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình khai thác mối quan hệ với các đối tác 

chiến lược để phát triển thế mạnh, toàn ĐHQG-HCM tiếp tục tăng cường phát triển các 

mối quan hệ hợp tác với các đối tác trên thế giới: Hoạt động quan hệ đối ngoại của toàn 

ĐHQG-HCM đã thu hút được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của các đối tác mạnh và có 

uy tín, phát huy thế mạnh và tiềm năng vốn có của ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM đang 

ngày càng khẳng định được vị thế trong và ngoài nước. Thông qua hoạt động đối ngoại, 

nhiều đề tài, dự án được thực hiện, góp phần đáng kể vào việc từng bước khẳng định 

thương hiệu ĐHQG-HCM.  

Công tác hợp tác quốc tế đã phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, ngoài các dự án 

tiếp tục triển khai, trong năm qua ĐHQG-HCM đã thực hiện được nhiều dự án mới như: 

Dự án “Mô hình về dự báo biến đổi khí hậu” do ĐHQG-HCM chủ trì và kết hợp với Delta 

Res (Hà Lan) trị giá 320.000 Euro; Dự án Chương trình Hợp tác Giáo dục Đại học ngành 

Kỹ thuật (HEEAP) triển khai tại ĐHBK là dự án kết hợp giữa các trường ĐH hàng đầu 
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của Việt Nam (trường ĐHBK là 1 trong các trường này) với Intel, Arizona State 

University từ 2010 – 2013. 

 

H. Công tác kế hoạch, đầu tư và tài chính 

Quản lý tài chính: ĐHQG-HCM đã thực hiện phân bổ, giao dự toán NSNN cho các 

đơn vị thành viên và trực thuộc trên nguyên tắc ổn định, công bằng, minh bạch, tăng 

cường tính tự chủ cho các đơn vị thành viên và trực thuộc. Đồng thời, ĐHQG-HCM cũng 

đã hoàn tất quá trình kiểm tra, thẩm định, quyết toán tài chính năm 2009 của các Trường, 

Viện thành viên và các đơn vị trực thuộc. 

Quản lý công sản, xây dựng cơ bản: các đơn vị đã nhập tài sản theo quy định của 

Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan;  

 

I. Công tác xây dựng cơ bản 

 Về công tác GPMB: Phường Linh Trung: đã kiểm kê 342 hộ / 679 hộ. Đã ban 

hành quyết định chi trả 108 hộ/9,966 ha với số tiền là 10,1 tỷ đồng. Đã thu hồi và bàn giao 

mặt bằng 37 hộ với diện tích 6,4905 ha. Phường Linh Xuân: đã kiểm kê 220/426 hộ. Đã 

chi trả 203 hộ / 22,4832 ha với tổng số tiền là 57,45 tỷ đồng. Đã bàn giao mặt bằng 100 

hộ/17,28 ha. Huyện Dĩ An: tổng diện tích đền bù và hiện hữu: 479 ha/ 522 ha, đạt 90%. 

Còn lại 43 ha đang tiếp tục thực hiện công tác ĐBGT. Đã đền bù và giải tỏa 15/18 doanh 

nghiệp 

 Về công tác tái định cư: Khu tái định cư 2,5 ha Phú Hữu, Quận 9 và khu tái định cư 

6,8 ha tại Phường Linh Xuân đang trình phê duyệt dự án. Khu tái định cư Bình An: đã tổ 

chức thi công, dự kiến quý 4 năm 2011 giao nền cho dân.  

 Về công tác chuẩn bị đầu tư: Đã phê duyệt dự án QG-HCM-02, QG-HCM-05, phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu Viện nghiên cứu (dự án thành phần QG-

HCM-03), đang triển khai thực hiện; Đã hoàn chỉnh tiểu dự án khoa Kiến trúc Xây dựng 

(thuộc dự án thành phần QG-HCM-11), đang trình phê duyệt; đang hoàn chỉnh tiểu dự án 

Khoa Địa chất Dầu khí (thuộc dự án thành phần QG-HCM-11), để xin ý kiến địa phương. 

 Về công tác thực hiện đầu tư: tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng QG-HCM 01B, 

QG-HCM-02, QG-HCM-06 

 Về công tác giải ngân vốn XDCB năm 2010: Vốn đã giải ngân / kế hoạch năm 

2010: 35.636 tr đồng / 35.636 tr đồng. 
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PHỤ LỤC 2: Tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các trường, viện thành viên và đơn vị 

trực thuộc 

 

I. TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA 

- Duy trì và phát triển mạnh mẽ các kênh thông tin trực tiếp tới SV và GV qua hệ thống 

email và BKĐT-Forum; 

- Hoàn tất báo cáo Tự đánh giá trường; 

- Đăng ký chương trình Kỹ thuật Chế tạo (KSTN) – K.Cơ khí đánh giá ngoài nội bộ ĐHQG 

năm 2011; 

- Tư vấn tuyển sinh tại các trường PTTH trong và ngoài thành phố, chuẩn bị phối hợp với 

Báo Tuổi trẻ thực hiện ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2011; 

- Phối hợp với Ban Quản lý KTX ĐHQG và KTX Bách khoa tổ chức cho sinh viên đón Tết 

Dương lịch ở KTX, tổ chức chương trình hỗ trợ vé xe và vé tàu Tết 2011 cho SV khó 

khăn và nhiều phần quà cho SV ở KTX về quê ăn Tết; 

- Tổ chức lễ phát động cuộc thi Robocon 2011; 

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống SVHS (9/01/1950-9/01/2011); 

- Tổ chức Lễ ra mắt 02 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia: Điều khiển số và kỹ thuật hệ 

thống, Vật liệu Polymer và Composite; 

- Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Bách Khoa nhiệm 

kỳ 2010-2013 và Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường ĐH Bách Khoa 

nhiệm kỳ 2010-2013; 

- Tổ chức hiến máu nhân đạo, có hơn 1500 CBVC và sinh viên tham gia; 

- Tổ chức Hội nghị Quốc tế MANAR; 

- Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với trường ĐH Bách khoa; 

- Khai trương vườn ươm doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

 

II. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

- Phát triển và hoàn thiện hệ thống khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục đại học; 

đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, tăng cường hoạt động tự kiểm tra, thanh 

tra; 

- Phát động cuộc thi thiết kế vi mạch Analog 2011 với chủ đề “Giải pháp quản lý 

nguồn năng lượng”; 

- Chương trình đào tạo 140 tín chỉ đã được hoàn thành tại tất cả các ngành học và 

đang được tiếp tục hoàn thiện hàng năm để đảm bảo tính cập nhật, khoa học và đáp 

ứng nhu cầu xã hội; 

- Củng cố việc tổ chức quản lý, đào tạo chương trình tiên tiến và hệ cử nhân tài năng; 
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- Thực hiện tốt việc chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý và xây dựng quy trình, quy 

chế đào tạo Sau đại học để nâng cao chất lượng trong đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ; 

- Hoàn thành công tác chuyển đổi theo Nghị định 115 cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập đối với Trung tâm Tin học, Trung tâm 

Nghiên cứu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; triển khai việc lập cơ sở dữ liệu hoạt 

động KH-CN của trường; 

- Nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị phun ion khử tĩnh điện cảm ứng cho dây 

chuyền sản xuất sản phẩm nhựa và tấm nilon; 

- Tổ chức thành công “Ngày hội HP với Sinh viên - Đồng hành cùng HP mở cửa 

tương lai”; 

- Phối hợp tổ chức khoá học “German-Vietnamese experiment education on Physics 

and Chemistry -  Giảng dạy thí nghiệm trong Vật lý và Hóa học Việt - Đức”; 

- Phạm Tuấn Vũ - Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH Khoa học Tự 

nhiên TP.HCM nhận giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”. 

 

III. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN 

- Thông qua chương trình hành động đổi mới quản lý và nâng chất lượng đào tạo, 

hiệu quả nghiên cứu khoa học; 

- Xử lý toàn bộ tài liệu nhập về thư viện để đưa vào phục vụ, số hóa giáo trình, tài 

liệu tham khảo, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu các môn học phục vụ công tác đào 

tạo theo tín chỉ; 

- Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên, đảm 

bảo giữ vững an ninh chính trị trong Nhà trường; 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn;  

- Trang bị các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động của Đội Tự vệ trường; 

- Rà soát các chương trình giáo dục; Xây dựng, ban hành các văn bản, quy định về 

hoạt động đào tạo;  

- Hoàn chỉnh và công bố tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và các quy trình cốt lõi về 

quản lý đào tạo; 

- Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt 4-5-6 năm 2010; 

- Tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt”; 

- Chuẩn bị cho hoạt động NCKH của sinh viên năm 2011; 

- Phối hợp tổ chức “Ngày hội sinh viên năm cuối” nhằm tư vấn nghề nghiệp cho sinh 

viên năm 3,4 sắp ra trường; 

- Tổ chức chương trình “Tuyển chọn và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cấp trường”. 
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IV. TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ 

- Ký hợp đồng khoa học & công nghệ với Nafosted; 

- Các giảng viên của trường Đại học Quốc tế tham gia đề tài của Sở KH&CN 

Tp.HCM đã có kết quả đáng kể; 

- Tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề thuộc lĩnh vực Toán, Lý, Điện tử Viễn 

thông, Quản trị Kinh Doanh và Công nghệ Sinh học; 

- Tiếp đón các đoàn khách đến thăm và thảo luận hợp tác với trường, triển khai nhiều 

hoạt động liên kết mới như chương trình liên kết đào tạo với trường ĐH Houston 

(Hoa Kỳ); 

- Ký kết thỏa thuận trao đổi sinh viên với các trường trên thế giới; 

- Triển khai các thủ tục và hướng dẫn CBVC quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 

2010 trong quý I/2011; 

 

V. TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT 

- Đẩy mạnh và hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng yêu cầu của trường cả 

về số lượng và chất lượng; 

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu chung của ĐHQG 

TP. HCM và nâng cao vị thế của trường đối với xã hội; 

- Nâng cao phương pháp giảng dạy và học tập, tăng cường trang thiết bị phục vụ cho 

công việc giảng dạy và học tập; 

- Đẩy mạnh công tác NCKH & HTQT. Các GV đều phải tham gia NCKH. Mở rộng 

quan hệ đào tạo với các trường, viện trong và ngoài nước; 

- Xây dựng tập thể đoàn kết với ý thức cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển của 

Trường; 

- Tiếp tục giữ vững và nâng cao đời sống giảng viên – CB, CNV trong Trường; 

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể; 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, quản lý hành 

chính; 

- Tổ chức chương trình Team building “Hành trình về nguồn” với chủ đề “Thanh 

niên với văn hóa Việt” thu hút được 32 đoàn viên tham gia; 

- Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh và Gặp mặt cán bộ Đoàn – Hội các thời kỳ; 

- Ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường và Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Sài Gòn Thương tín(Sacombank); 

- Trao đổi công tác quản lý sinh viên, hoạt động Đoàn – Hội với Trường ĐH Cần 

Thơ. 
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VI. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

- Tổ chức Tết Dương lịch 2011 cho SV tại KTX (hơn 230 SV tham gia); 

- Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Hội thao “Mừng Đảng - Mừng Xuân” 

lần  thứ V của Trường; 

- Thành lập chi bộ sinh viên; 

- Khoa Mạng máy tính & Truyền thông đã tổ chức buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt 

nghiệp cho sinh viên khóa 1 (niên khóa 2006-2011); 

- Tổ chức thành công hội thảo Thực trạng triển khai công tác tự đánh giá tại trường 

ĐH CNTT; 

- Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam; 

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Kỷ cương – Trách nhiệm”. 

 

VII. VIỆN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN 

- Triển khai và duy trì tốt việc trao đổi thông tin điện tử giữa phòng Đào tạo và các 

học viên; 

- Hoàn thành việc chỉnh sửa đề án hoạt động của Viện theo góp ý, đang chờ Lãnh 

đạo ĐHQG-HCM phê duyệt; 

- Thực hiện in đặc san trong Tạp chí của ĐHQG-HCM về chuyên đề “Kiểm soát ô 

nhiễm và bảo vệ môi trường”; 

- Tích cực tham gia các Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn và được tổ chức tham quan 

các công trình xử lý môi trường tại nhiều cơ sở; 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch đảm bảo chất lượng giai đoạn 2011-2015; 

- Triển khai đúng tiến độ dự án hợp tác quốc tế. 

VIII. KHOA Y 

- Tham gia đợt tập huấn xây dựng chiến lược do ĐHQG-HCM tổ chức; 

- Xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học nhóm ngành khoa học sức khỏe giai 

đoạn 2011-2015 tại ĐHQG-HCM; 

- Hoàn thiện chương trình đào tạo định hướng tiên tiến để trình ĐHQG-HCM thẩm 

định và phê duyệt; 

- Tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Sinh viên Việt Nam 9/1: giải bóng 

đá sinh viên, cuộc thi “Rung chuông vàng”; 

- Tổ chức Hội thảo quốc tế “Chương trình đào tạo Khoa Y”; 

- Tổ chức giao lưu, trao đổi văn hoá sinh viên Việt- Nhật; 

- Tổ chức cuộc thi chạy việt dã kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2011 nhằm 

phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao và tăng cường giao lưu cho cán bộ 

giáo viên và sinh viên khoa Y; 
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- Đăng ký và triển khai 3 đề tài cấp ĐHQG và 1 đề tài cấp cơ sở chuyên sâu về di 

truyền và sức khỏe; 

- Tổ chức hội thảo “Sức khỏe sinh sản” trong tháng 3/2011 với sự tham dự của 

chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực này; 

- Kí kết thỏa thuận hợp tác về chương trình đào tạo sau đại học với Đại học Tsukuba 

(Nhật Bản) trong tháng 01/2011. 

 

IX. TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 

- Tổ chức kỳ thi chọn các đội tuyển Học sinh Giỏi tham gia kỳ thi HSG cấp Quốc gia 

cho 7 môn chuyên của Trường; 

- Tổng kết học kỳ I năm học 2010 - 2011, trong tổng số 1002 học sinh toàn Trường 

có 826 học sinh Giỏi (đạt tỉ lệ 82.43%); 171 học sinh Tiên Tiến (đạt tỉ lệ 17,07%); 

5 học sinh Trung Bình (tỉ lệ 0.5%). Vậy tổng số học sinh Khá Giỏi của trường là 

997 (đạt tỉ lệ 99.5%); 

- Tuyên truyền, vận động ăn mặc lịch sự, chào cờ đầu tuần, thực hiện cam kết trường 

lớp xanh sạch đẹp; 

- Tích cực tuyên truyền, vận động Đoàn viên học sinh tham gia thực hiện tốt nội quy 

của nhà trường, thực hiện cuộc vận động đoàn viên thanh niên thực hiện 8 phẩm 

chất của thanh niên thành phố; 

- Duy trì đều đặn các buổi họp giao ban vào chiều thứ hai hàng tuần;  

- Tổ chức Lễ hội mừng xuân “Dạ chúc giao mùa”. 

X. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

- Tổ chức đơn vị đón tết Tân Mão 2011 trên tinh thần vui vẻ, đoàn kết, tiết kiệm, bảo 

đảm an toàn cơ sở vật chất, phòng chống cháy nổ 

- Xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo và câu lạc bộ bắn súng chiến thuật phục vụ sinh 

viên học GDQP-AN và rèn luyện thân thể 

- Duy trì các chế độ, qui định, nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả 

cao trong quản lý đơn vị 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà ăn, làm tốt công tác vệ sinh khu 

nhà ở; phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khoẻ, bảo đảm an toàn cho sinh viên 

học tập, rèn luyện tại Trung tâm 

- Đảm bảo cấp phát quân trang, quân dụng đầy đủ, kịp thời cho sinh viên trong các 

đợt học GDQP-AN, tiếp nhận 2.000 bộ quân trang do Cục Dân quân Tự vệ (Bộ 

Quốc phòng) cấp, trị giá trên 450 triệu đồng 

- Chuẩn bị các điều kiện về chuyên môn và nhân sự trình các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt để đến năm 2012 thành lập Khoa Giáo viên Giáo dục Quốc phòng 
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- Từng bước hoàn thiện trang thiết bị giảng dạy, giảng đường chuyên dụng, thư viện 

phục vụ dạy, học. Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và thi kết thúc các 

học phần, tăng cường công tác nghiệp vụ, quản lý chuyên môn của phòng Đào tạo. 

- Tăng cường công tác thanh tra đào tạo, hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành và 

nâng cao chất lượng dạy và học 

 

XI. TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

- Tổ chức giảng dạy các môn LLCT cho sinh viên trong ĐHQG-HCM; 

- Tổ chức giảng dạy môn Triết học (chương trình dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học); 

- Tổ chức hồi dưỡng chuyên đề, các lớp tập huấn về LLCT cho giảng viên giảng dạy 

các môn LLCT và cán bộ làm công tác thuộc lĩnh vực này; 

- Tiếp tục củng cố khu văn phòng Trung tâm. 

 

XII. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

- Hoàn chỉnh vản bản thỏa thuận để có thể tiến hành ký kết với trường đại học 

Norhampton triển khai chương trình liên kết 1+2;  

- Chuẩn hóa hệ thống sổ sách kế toán, thực hiện Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và 

các báo cáo khác có liên quan theo qui định hiện hành; 

- Tập trung đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, công tác 

giảng dạy của giáo viên và cho quá trình học tập của sinh viên; 

- Duy trì triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng sinh viên; 

- Tổ chức chương trình “CIE đón xuân Tân Mão”; 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm và Lễ đón nhận chứng chỉ QMS 

ISO 9001:2008; 

- Tổ chức triển lãm giáo dục Quốc tế 2011; 

- Tổ chức Dạ tiệc khiêu vũ 2011 - Đêm huyền diệu. 

 

XIII. TRUNG TÂM ĐẠI HỌC PHÁP 

- Đảm bảo công tác thi học kỳ 1 đạt kết quả tốt, hầu hết sinh viên đều đạt kết quả cao 

và tiếp tục các môn học của học kỳ 2; 

- Tham gia rất tích cực các hoạt động do ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên 

thuộc ĐHQG-HCM tổ chức; 

- Bắt đầu thực hiện chương trình quảng bá cho năm học 2012-2013; 

- Tổ chức các lớp huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên, tổ chức các buổi giao lưu 

với doanh nghiệp; 
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- Tham gia ngày hội tuyển sinh tại các tỉnh thành như Cần Thơ, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí 

Minh. 

 

XIV. KHU CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

- Triển khai hợp tác với Khu Công nghiệp Long Hậu về dự án thành lập Công ty Cổ 

phần Công IGREEN nhằm xây dựng một Trung tâm dữ liệu; 

- Phối hợp tổ chức Hội trại 26/03; 

- Tập thể cán bộ nữ Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM đã cùng tham dự Hội 

thi Thời trang và ứng xử với chủ đề “Phụ nữ với văn hoá Đại học Quốc gia” do 

Công Đoàn  Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. 

- Xây dựng và bảo vệ dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu điện toán đám mây và 

phục hồi thảm hoạ hệ thống thông tin Khu CNPM ĐHQG-HCM” trước hội đồng 

ĐHQG-HCM; 

- Tiếp tục tham gia dự án Planet Action “Những tác động của biến đổi khí hậu đến 

sự thay đổi sử dụng đất, thảm phủ ở đồng bằng Sông Cửu Long tiếp cận bằng kỹ 

thuật Viễn Thám”; 

- Hoàn thành hướng dẫn thực tập cho 10 sinh viên thuộc các trường trong và ngoài 

ĐHQG-HCM; 

- Tiếp tục triển khai dịch vụ tư vấn đánh giá thi công hệ thống thông tin, gia cố hệ 

thống mạng cho các doanh nghiệp, các Sở Ban ngành, Ngân hàng trong cả nước; 

- Tiến hành nghiên cứu công nghệ Saint box, FoundStone; 

- Xúc tiến dự án thiết kế phần mềm thống kê dung lượng mạng cho Viện Khoa học 

và Công nghệ tính toán TPHCM. 

 

XV. PHÒNG THÍ NGHIỆM NANO 

- Hợp tác với Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội tổ chức chương trình liên 

kết đào tạo Cao học chuyên ngành “Vật liệu và linh kiện Nano”; 

- Khóa 2008-2010 bảo vệ luận văn Thạc sĩ; 

- Chuẩn bị hồ sơ triển khai mở ngành đào tạo Tiến sĩ “Khoa học vật liệu”; 

- Chuẩn bị Hồ sơ nghiệm thu 01 đề tài trọng điểm cấp ĐHQG (nhóm nghiên cứu 

mạnh); 

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với các Trường, Viện trong và ngoài 

nước, đón tiếp nhiều đoàn khách Quốc tế đến tham quan và làm việc tại PTN; 

- Triển khai đề tài Nghị Định Thư với Trung tâm CNNC - Hàn Quốc; 

- Thực hiện việc thu chi ngân sách theo đúng quy định; 

- Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị IWNA 2011 tại Vũng Tàu. 
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XVI. THƯ VIỆN TRUNG TÂM 

- Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ độc giả, nâng cao chất lượng các 

chương trình tập huấn, các dịch vụ tham khảo; 

- Duy trì các kênh thông tin từ các giảng viên ĐHQG-HCM nhằm phối hợp trong 

việc lựa chọn tài liệu có chất lượng phục vụ học tập, nghiên cứu của ĐHQG-HCM; 

- Quản lý và cập nhật tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ của ĐHQG-HCM 

lên trang web www.vjol.info của tổ chức INASP, việc cập nhật nội dung được thực 

hiện theo đúng định kỳ; 

- Bảo trì tốt phần mềm quản lý thư viện, hệ thống mạng nội bộ và kết nối ra internet, 

các máy tính, hệ thống quản trị, cấp phép truy cập từ xa; 

- Thực hiện tốt việc quảng bá hai phần mềm rất cần thiết cho các hoạt động giảng 

dạy và nghiên cứu là Refworks và SFX đến đông đảo độc giả để biết và sử dụng; 

- Tháng 02/2011, Hội đồng thư viện đã triển khai việc mở rộng đối tượng phục vụ 

chung trong Hệ thống thư viện cho sinh viên năm 3 và năm 4 của ĐHQG-HCM; 

- Tiến hành đánh giá nội bộ vào tháng 01/2011; 

- Tổ chức phát hành 1.000 quyển sách đã được tái bản “Cải cách và xây dựng 

chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO”.  

 

XVII. TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

- Thực hiện những cải tiến để nâng cao chất lượng Tạp chí cả về hình thức và nội 

dung; 

- Quảng bá và giới thiệu các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thông qua 

việc cập nhật các nội dung bài báo và hoạt động của Tạp chí trên trang Web 

ĐHQG-HCM, trang web của Thư viện Trung tâm và trang Web của tổ chức quốc 

tế INNASP. 

 

XVIII. TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KĐT ĐHQG-HCM 

- Thực hiện trồng 100 cây xà cư đường trục chính số 7 đoạn 3 phục vụ tết trồng cây; 

- Thành lập đội vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh; 

- Cử 03 chuyên viên đang công tác tại Trung tâm tham gia kỳ thi tuyển dụng viên 

chức tại hội đồng thi Cơ quan văn phòng Đại học Quốc gia TP.HCM; 

- Cử chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; 

- Sắp xếp, điều chỉnh lại Đội Quản lý An ninh Trật tự của Trung tâm Quản lý và Phát 

triển khu Đô thị ĐHQG-HCM; 

http://www.vjol.info/
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- Trang bị các thiết bị cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao, mua sắm các trang 

thiết bị phục vụ công tác trồng, chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường trong khu 

Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM; 

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công trong việc bảo đảm không 

làm hư hại cơ sở hạ tầng trong khu quy hoạch; 

- Phát hiện và kiến nghị các biện pháp để các đơn vị thi công sửa chữa và hoàn trả lại 

những hư hại tự gây ra trong quá trình thi công và lưu thông trong khu quy hoạch, 

xử lý và sửa chữa các thiết bị hư hỏng trong khu quy hoạch để đảm bảo an toàn 

trong vận hành và sử dụng; 

- Thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trong khu quy hoạch, cắm các biển báo giao 

thông nhằm phân luồng giao thông và hạn chế các loại xe tải lưu thông trong khu 

quy hoạch. 

 

XIX. TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ 

- Xây dựng đề án quản lý và sử dụng ký túc xá để chuẩn bị tiếp nhận và đưa vào sử 

dụng khu A mở rộng và khu B theo kế hoạch; 

- chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho việc tiếp nhận các khu KTX 

mới; 

- Duy tu bảo dưỡng cơ sở vất chất , cung cấp đầy đủ điện , nước nhằm tạo điều kiện 

tốt nhất cho việc ăn ở học tập và sinh hoạt của của sinh viên trong khu nội trú ; 

- Tin học hóa trong công tác quản lý sinh viên, ứng dụng quản lý sinh viên qua thẻ 

RFID; 

- Tổ chức gặp mặt, liên hoan tất niên, tặng quà cho các bạn sinh viên không có điều 

kiện về quê ăn Tết Tân Mão cho 96 sinh viên (trong đó 65 sinh viên Việt Nam và 

31 lưu học sinh Trung Quốc), phối hợp với Nhà văn hóa sinh viên tặng quà cho 20 

sinh viên vùng lũ lụt không có điều kiện về quê ăn Tết; 

- Tuyên truyền , vận động toàn thể CBCNV, sinh viên, các hộ hợp tác khai thác dịch 

vụ thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm , phòng chống ngộ độc thực 

phẩm và các dịch bệnh do ăn uống gây ra ; 

- Cải thiện điều kiện chất lượng khám , chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên , 

CBCNV, hằng ngày tăng cường kiểm tra công tác VSATTP của các hộ khai thác 

dịch vụ trong khuôn viên KTX; 

- Tập trung công tác chăm lo đời sống tinh thần cho sinh viên KTX , tạo môi trường 

văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích cho sinh viên. 

 

XX. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 
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- Trình phê duyệt dự án khu tái định cư 2,5 ha Phú Hữu, Quận 9 và khu tái định cư 

6,8 ha tại Phường Linh Xuân; 

- Tổ chức thi công Khu tái định cư Bình An; 

- Triển khai thực hiện lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu Viện nghiên cứu (dự án thành 

phần QG-HCM-03); 

- Trình phê duyệt tiểu dự án khoa Kiến trúc Xây dựng (thuộc dự án thành phần QG-

HCM-11); 

- Hoàn chỉnh tiểu dự án Khoa Địa chất Dầu khí (thuộc dự án thành phần QG-HCM-

11) để xin ý kiến địa phương; 

- Hoàn chỉnh dự án QG-HCM-12 trình thẩm định và phê duyệt; 

- Thẩm tra thiết kế dự toán đường trục chính số 4 (đoạn 1) (giữa trường Đại học 

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

 

XXI. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG KTX SINH VIÊN 

- Tích cực triển khai thực hiện dự án; 

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, 

đoàn thể trong và ngoài ĐHQG-HCM trong quá trình công tác; 

- Xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, 

góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý; 

- Hàng tuần giao ban kiểm điểm công tác thực hiện kế hoạch, cách thức chỉ đạo, điều 

hành quản lý dự án. 

 

XXII. TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

- Tập huấn ĐGN theo tiêu chuẩn AUN cho các khoa đăng ký ĐGN nội bộ theo AUN 

và trưởng các bộ phận ĐBCL của các trường có các khoa đăng ký đánh giá; 

- Làm việc với Khoa CNTT-trường ĐH KHTN về kế hoạch hỗ trợ phần mềm TĐG 

cho các Khoa tham gia đánh giá theo tiêu chuẩn AUN; 

- Xây dựng bản Dự thảo Quy định kiểm toán chất lượng GD tại ĐHQG-HCM, Quy 

trình ĐGN nội bộ, gửi các đơn vị góp ý trước khi trình BGĐ ĐHQG-HCM ban 

hành chính thức; 

- Tổ chức họp Hội đồng Kiểm định và Họp giao ban bộ phận ĐBCL định kỳ; 

- Hỗ trợ 2 đơn vị là trường ĐH KHTN và trường ĐH CNTT thực hiện TĐG; 

- Phổ biến phần mềm khảo sát ý kiến các đối tượng có liên quan đến các bộ phận 

ĐBCL và các Khoa tham gia đánh giá theo AUN; 

- Liên hệ giảng viên viết một số đề cương môn học; 

- Tổ chức bảo vệ đề cương khóa 2009; 
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- Tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp khóa 2008 đợt 01; 

- Hoàn tất bản tin số 01; 

- Hoàn tất thủ tục giao 02 đề  tài cấp cơ sở; Thực hiện giao đề tài cấp cơ sở; 

- Hoàn thành một số công việc về trang web của trung tâm theo phiên bản chỉnh sửa; 

- Lập kế hoạch KHCN 2012; 

- Chuẩn bị nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM “Xếp hạng quốc tế, đối sánh và việc 

nâng cao chất lượng trường ĐH: khả năng áp dụng tại ĐHQG-HCM” do TS. Vũ 

Thị Phương Anh làm chủ nhiệm đề tài; 

- Xây dựng đề án thành lập Viện Quản trị chất lượng giáo dục. 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 


