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NGH QUYET 
Ban hành Chiên lucre phát trin Bai hQc Thai Nguyen giai do3n 2021 - 2025 

và tm nhIn dn näm 2035 

HQI BONG BI HQC THAI NGUYEN 

Can ci Lu2t Giáo dyc dqi hQc ngày 18 tháng 6 nám 2012; Lut tha di, bd 
sung mt so dthu cza Lut Giáo dye dQi hQc ngày 19 tháng 11 nám 2018; 

Can th Nghj djnh s 31/CF ngày 04 thang 4 näm 1994 cza C'hInh phü v vic 
thành 1p Dai hQc Thai Nguyen; 

C'án c& Nghi djnh s6 99/2019/ND-cP ngày 30 tháng 12 nám 2019 cüa C'hinh 
phñ quy djnh chi tie! và hithng dan thi hành mt so diêu cza Lut tha dôi, bô sung mt 
sO diêu cza Luçt Giáo dyc dçi hQc, 

c'an cz Thông tw s6 10/2020/TT-BGDDT này 14 tháng 5 nám 2020 cza B 
tru'óng Bô Giáo dyc và Dào to ban hành Quy chê td chzc và hogt d5ng cza dcii hQc 
vIing và các cci sà giáo dye dgi hQc thành viên; 

Can cz Nghj quylt s 39/NQ-HDDHTN ngày 19 tháng 11 nám 2021 cza Hi 
dong Dgi hQc Thai Nguyen ban hành Quy chl td chzc và hogt dng cza Dgi hQc 
Thai Nguyen; 

C'án cz Biên ban ngày 16 tháng 12 nám 2021 tang hqp philu 14 kiln Hi 
dOng Dgi hQc Thai Nguyen ye Dê an Chiên lwqc phát triên Dgi hQc Thai Nguyen, 

Xét d nghj cza Giám dóc Dai hQc Thai Nguyen tgi T& trInh so 2325/lTr-
DHTN ngày 17 tháng 12 nám 2021 ye vic ban hành Chiln htcic phát triln Dgi hQc 
Thai Nguyen giai dogn 2021 - 2025 và tm nhln den nãm 2035. 

QUYET NGHj: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Chin Iuçic phát trin Dai  hQc 
Thai Nguyen giai doan 2021 - 2025 và t.m nhIn dn näm 2035. 

Biu 2. Nghj quy& nay có hiu 1?c  thi hành k tir ngày k. 

Biu 3. Hi dng Di h9c Thai Nguyen, Giám dc Di hc Thai Nguyen; chü 
tjch hOi  ding tri.thng, hiu tri.rông trung di h9c thành viên; thu truông don vj tr%rc 
thuOc, don vj thuc và don vj c&u thành Di hc Thai Nguyen; các cá nhân và th 
churc lien quan có trách nhim thi hành Nghj quyt nay.!. 

NoinhIn 
- Nhu Diêw(dé t/h); 
- Bô GDDT (d b/c); 
- Dáng üy DHTN (d b/c); 
- TFr. Tinh üy Thai Nguyen (de b/c); 
- Luu: VT, HDDHTN, TCCB. 

GS.TS. Phm Hong Quang 



BO GIAO DUC vA DAO TO 
DiI HQC THAI NGUYEN 

CHIEN LU'QC PHAT TRIEN DI HQC THAI NGUYEN 

GIAI DON 2021 - 2025 VA TAM NH!N DEN NAM 2035 

(Ban hành theo Nghj quyt s 51/NQ-HDDHTN, ngày 21 tháng 12 nàm 2021 
cia Hi dóng Dqi hQc Thai Nguyen) 

Thai Nguyen, Ham 2021 



Phn I. BOI CANH, SU M3NG, TAM NuN, GJA TR! cOT LOI, 

QUAN DIEM PHAT TRIEN vA MVC  TIEU CHIEN LU1C 

1.1. B6i cãnh 

1.1.1. B6i cánh qu6c ti và khu vtc 

Ngay nay, các tnthng dai  hçc dong vai trô nhu mOt  trii  cOt  trong h thng di mó'i 
sang tao  cüa quc gia, thông qua các sr mnh nhu cung cp ngun nhân lirc, thUc dy 
tin bO khoa h9c - k5 thut, chuyn giao kik thüc, cong ngh mâi, cung cp ky nàng 
khâi nghip và di mOi sang tao,..  .Nhiu chuyên gia dà nhn djnh ring chi có giáo diic 
nn tang, ca bàn, toàn din và sang tao  mài  tao  nên  nOi  l%rc va sirc bt phát trin xA hOi. 
fMt nuc phát trin không chi dira trên tài nguyen khoáng san và tài nguyen thiên nhiên, 
sr ton trçng và cong nhn cUa thá giâi vOi dt nuOc dO chinh là trI tue,  sir ngang bang tn 
thic, khoa hQc, cong ngh trong san chcii toàn cu. Day là con duông duy nhtt ct dAt 
nuàc yuan len va tn tai  trong th giO'i d.y bin dng, sang tao  và di mth, day cCing là lçii 
th canh  tranh cüa Vit Nam trong hin tai  và tuong lai. Nu duqc t chirc mOt  each phU 
hcxp, giáo d%lc dai  hçc cO th tao  ra nhüng dong gop to lan cho phát trMn kinh t - xA hOi 
cüa dAt nuàc. 

Dc bit, trong b6i cánh toãn cu hoá và hOi  thp quc th dang din ra mnh me, 
yêu cAu v tang nang suAt lao dng, nâng cao chAt luçing san phAm, di mâi cOng ngh, 
di mOi phuang thc th chrc quàn l' ngày càng tang. Sir phát trik manh  me cüa cong 
ngh thông tin và truyn thông dà và dang tao  ra sr cnh tranh trong phát trin kinh t a 
nhiu cAp dO khác nhau trong nOi bO mi qu6c gia và quc t& VI 4y, nâng cao chAt 
luçng dào tao,  nghien ciru khoa hQc NCKH) và phát trin Cong ngh là mOt  vAn d 
s6ng con cüa mi quc gia. Day cüng là sir mng cüa mi tn.rng dai  h9c nói chung, 
Dai hçc Thai Nguyen (DHTN) nói riêng. Di vâi nhüng nuOc dang phát trin thI diu 
nay càng quan trng d bat kjp vOi xu th toãn cu hOa và hOi  thp quc th. 

Canh tranh trong giáo dic dà và dang büng n trong nhüng nàm gn day, dc bit 
tr khi Vit Nam gia nhp T6 chc Thucmg mai  Th giOi (WTO) và các t6 chirc quc t 
khác... Các tnr1ng dai  hçc nuOc ngoài duqc thành 1p tai  Vit Nam, chAt hrçmg dào tao 
cüa các tru0ng d&ng cAp khu virc va th giài dOi hOi mi trung dai  hQc trong nuOc và 
DHTN cAn có chin hrcic nãng cao chAt luçing dào tao  d tránh bj loai ngay trên san nhà. 

Vit Nam dâ hOi  nhp sâu rng trong ASEAN và th giOi, sir binh dang trong hoat 
dng kinh t - xa hOi, qu6c t hOa trong giáo dic ngày càng phát trin. Xu huOng djch 
chuyn, tiêp cn vOi môi tri.rông giáo diic quc th dang lam thu hep thj trtrang tim nang 
dAn vao d6i vOl các trubng dai  hQc trong nuOc, trong do có DHTN. VI 4y, không the 
ma rng quy mô dào tao  thu hin nay ma phài chuyên mOn hóa và nâng cao chAt luqng 
dào tao  gän vOi NCKH, chuyn giao cong ngh. Tu duy quàn l giáo di,ic và t chic hoat 
dng dào tao theo phuong thrc cü cAn phài thay d.i 

1.2.2. BoXi  cánh trong nwi'frc 

Trong b6i cãnh toàn cAn hoá, hOi  nhp quc t và khu vrc dang din ra math  me, 
tInh hirth hOi  nhp kinh tê, van hóa, xà hOi,  giáo diic trong nizOc cOng có nhCtng bik 
chuyn nhanh, duçic dc tnrng bOi nhüng yu t6 và sr kin chmnh sau: 
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- Dàng và Nhà nuàc ctc bit quan tam dn phát trin giáo diic và dào tao.  Diu 
nay thrçic th hiên trong miic tiêu tng quát cüa giáo diic và dào tao  Vit Nam trong 
nhng näm tOi, c,i th: Tao  chuyn bin can ban, mnh m v cht lucing, hiu qua giáo 
d%ic, dào tao;  dáp ng ngày càng t6t hon cong cuc xây drng, bão v T quc và thu cu 
hQc tp cüa Nhân dan. Giáo diic con nguóri Vit Nam phát trin toàn din và phát huy t& 
nMt tim näng, khâ näng sang tao  cüa mi Ca nhân; yêu gia dmnh, yêu T qu&, yêu dng 
bao; sng tot và lam vic hiu qua. Xây dirng nn giáo dic m, thrc h9c, thirc nghip, 
day tht, hQc tot, qu.àn 1 t&; có Ca CâU và phiicmg thxc giao diic hcip 1, gAn vài xây drng 
xà hi hQc tap;  bào dam các diM kin nâng cao cht hxçng; chun hóa, hin dai  hóa, dan 
chü hóa, xä hi)i hóa và hi nhp quc th h thong giáo dic dai  h9c; gitt vtng djnh hiiâng 
xA hi chü nghia và bàn sc dan tc. Phn d.0 dn näm 2030, nn giáo dic Vit Nam dt 
trmnh d tiên tiM trong khu vi,rc. 

Miic tiêu cüa giáo diic dai  hQc là tp trung dào tao  nhân 1irc trinh d cao, bi du&ng 
nhãn tài, phát triM phm chAt va näng lic tir hQc, tir lam giàu tn thüc, sang tao  cüa ngrô'i 
h9c. Hoàn thin mng luoi các Co sO giáo d%ic dai  hQc, ca cAu ngành ngh và trinh d dào 
tao phü hcip vOi quy hoach phát triM than lrc quc gia; trong dO, cO mt s tn.rang và 
ngành dào tao  ngang tm khu virc và quc th. Da dung hóa các Ca sO dào tao  phU hcp vOi 
thu cu phát triM cong ngh và các lTnh vic, ngành ngh; yêu cAu xây di,rng, bào v T 
qu6c và hi nhâp quc t& 

- NM kinh t Vit Nam phát triM manh  và hi nhp, dang trong giai don trái 
nghim nhftng thách thüc quan tr9ng nhAt cüa cc ch thj truOng va toàn cu hOa. Sau khi 
gia nhp WTO vao cu& nàm 2006, Vit Nam cting phái dM din vOi thiu thách thic, 
trO ngi v kinh t, giáo d%ic dào tao,  dc bit là giáo d%ic dai  hçc. 

- Vit Nam dang chü dng và tIch circ hOi  nhâp kinh t quc t, sn sang là ban,  là 
dôi tác tin cy cüa cac nuOc trong cong  ding quc t, phAn dAu vi hôa bInh, dc 1p va 
phát triM. Trong nhung näm di mOi, nM kinh t tip tic phát triM vOi nhjp d cao so 
vOi các nuOc khac trong khu vrc. Tith hInh kinh t, xä hii cO tiM b, dOi sMg 4t chAt 
và tinh than cUa Nhân dan không ngirng ducic câi thin. 

- Sir tang len v s hrng các tr1xng dai  h9c, cao dang trong nuOc, cing vOi sv cO 
mt cia nhiêu co SO giao diic dào tao  nuOc ngoài tai  Vit Nam tao  nên sij canh  tranh  manh 
m ngay giüa cac trixOng dai  hoc, cao dAng trong nuOc. Chinh nhtng yu t6 nay buc cac 
truOng dai  hçc, cao dAng có truyM tMng va các dai  hçc ving phãi nhin nhn lai  chinh sách 
dào tao theo huOng tao nên sir khác bit và khâng djnh d.ng cAp riêng cüa mInh. 

- TnxOc tác dng manh  me cüa cuc each mng cong nghip 4.0, mô hinh dai  hçc 
cung dang dAn phãi thay di tü mO hinh dai  h9c truyM th6ng - chuyên v dào tao vOi rnuc 
tiêu dào tao ra k5' six, cr nhán giOi trO thành các trung tam di mOi sang tao nhm tao  ra giá 
tn ngay trong trtthng dai  hoc. Day chInh là xu huOng quan trng trong tiên tnmnh phát triM 
giáo dc dai hoc, duqc goi là mô hInh giáo dic dai hoc 4.0 hay mô hInh dai  hc Mi m&i 
sang tao. Theo mô hinh nay, sr phát triM cila cac dai  hc se có th tao ra ânh huOng tWc 
tiêp và manh  me hon toi cong  dOng và xA hi; vic chü d)ng quãn 1, irng dicing và tlVc tip 
thuong mai  hOa các tài san tn tu mt each hiu qua ngay trong khuôn viên dai  hQc se giüp 
các dai hoc tao ra giá tn kinh t& tir chü tài chinh, giãm hOt sr ph thuc vào các nguôn tãi 
trç tir Chinh phü va các ben lien quan khác. 
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D phát huy các th manh  cüa DH1'N vâi tix cách là dai  hoc vmg, dáp Crng yêu 
cu phát trin kinh th - xA hi trong b6i cãnh hin nay, cn thit phái phát trin nhng 
nganh dao tao  müi nhon và có mt chInh sách nht quán, phát huy tng 1rc cüa các 
tnthng dai  hQc thành viên, các dcin vj dào tao  cAu thành cüa DHTN theo phumig châm 
"Toàn DHTN là mt th thong nMt, các don vj cdu thành dgi hç'c vüng c14ng thong nhó.t 
thwc hin muc tiêu, sz mgng và nhim vu chung ". 

1.2. Sfr mang 

DHTN là di h9c vüng, dai  hQc cong lip,  dào  tao  nhân 1ijc chAt hrqng cao; nghiên 
cru khoa hQc va chuyn giao cong ngh (NCKH&CGCN) tiên tin; thrc hiên nhim viii 
chin lu'cic phát trin bn vüng vüng Trung du và min nüi Bc B và Ca nuâc. 

]L.3. Tm nhIn 2035 

DHTN nm trong nhóm 500 tnr1ng dai  h9c hang du châu A, là trung tam di 
mâi sang tao  và phát trin ben vthig cong dng. 

A 1.4. Gia trl cot loi 

SANG TO - N}{AN VAN - CHAT LUQNG 

1.5. Slogan 

Cng kin tao  nhftng giá trj mài - Together we create new success. 

1.6. Trit I giáo diic 

Nhân van, Khai phong, Toàn diên. 

1.7. Chü d chin hrçrc và dnh hlthng phát triên 

1.7.1. Chü d chiIn 1wrc 

Các chü de chin lixçic: (i) Tái ci cAu b may, di mói quãn tn dai  h9c, huàng tó'i 
"cüng tMng nhAt thrc hin mvc  tiêu, sir mng, nhim vi chung"; (ii) Phát tnien di ngQ 
giãng viên có dng 1rc sang tao  và khát vong cng hin; (iii) Nâng cao chAt lucing dào 

,. . . 
tao, day  manh  NCKH&CGCN, ho trq hoat dQng khi nghiep sang tao;  (iv) Kiem dinh 
chAt 1ung giáo diic theo chuAn quc t; (v) Xây drng DHTN trâ thành dai  h9c so và 
nm trong nhóm 500 tru&ig dai  h9c hang du Châu A (theo QS). 

1. Z2. Djnh hwóngphdt triän 

- Xây di,rng DHTN trâ thành dai  h9c s, timg buâc hoàn thin mô hinh quãn trj 
dai h9c v1ng theo huâng hin dai  va hi nhp. 

- Phát tnien cac chumig trmnh dao tao  lien ngành, dc thu dáp üng yêu cAu cüa thi 
tru1ng lao dng trong nixàc va quc té; phãt trien chuang trinh KHCN theo huOng irng 
diing, thucing mai hóa, cong b quc t và ph%ic vi cong dong. 

- bàn thin cci ch tr chfi tài chmnh; sü diing hiu qua ngu6n 1%rc dung chung. 

- Xây dmg môi trithng giáo dic dai  h9c hin dai, Co sue hat d6i vói chuyên gia 
giOi, nguOi hçc trong nuOc, quc th và cong  ding doanh nghip. 
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Phn II. DANH GIA HIN TRANG 

2.1. Hin trng Dal  hçc Thai Nguyen 

2.1.1. To2  chác b3 may và dt5i  ngü 

2.1.1.1. Hin trang 

a) T chrc b may 

Ngoai các t ch(xc Dãng, Doàn th, Hi d6ng Khoa hQc và Dào tao,  các  HOi 
ding tu vn, t chüc b may cüa DHTN gm: 

- Hi dng DHTN. 

- Giám d6c, the phó Giám d6c DHTN. 

- Van phOng và các ban chirc näng: Van phàng, VAn phông Dãng - Doàn th; Ban 
T chüe can b; Ban K hoach - Tài chInh; Ban Dào tao;  Ban Khoa hQc, Cong ngh và 
EMi ngoi; Ban Cong tác HQC sinh sinh viên; Ban Kháo thi và Dam báo chat luqng giáo 
d%ie; Ban Thanh tra; Ban Pháp ch và Thi dua; Ban Cu so 4t chAt. 

- 07 tnthng dai  hpc thành viên và 01 trithng cao dng: Tnrmg Dai  hQc K thut 
Cong nghip (thành 1p näm 1965); Trueing Dai  hçc Six pham (thành 1p  nAm 1966); 
Tru?mg Dai  hQc Y - Ducic (thãnh 1p nAm 1968); Tnthng Dai  hQc Nông Lam (thành 1p 
nAm 1969); Trixmg Dai  hQc Kinh t và Quãn tn kinh doanh (thành 1p nAm 2004); 
Trueing Dai  h9e Khoa h9c (thãnh 1p nAm 2008); Tniiing Dai  h9c Cong ngh Thông tin 
và Truyn thông (thành 1.p nàm 2011) và Trumg Cao dng Kinh té - K5' thut (thAnh 
1p näm 2005). 

- Các dun vj trirc thuôc, dun vj thuc va dun vj cAu thành DHTN g6m: Phãn hiu 
DHFN tai  tinh Lao Cai (thành 1p nAm 2015); Trueing Ngoi ngtt (thAnh 1p nAm 2020, 
tin than là Khoa Ngoi ngi thuc DHTN thành 1p nam 2007); Khoa Quc té (thành 1p 
nAm 2011); Trung tam Giáo diic Quc phông và An ninh (thành 1p nAm 1992); Trung 
tam só (thành 1p nAm 2021, tin than là Trung tam H9c 1iu thAnh 1p nAm 2007); Nba 
XuAt bàn (thãnh 1p nAm 2008); Trung tam Hcip tác Qu6c t (thành 1p nAm 2009); 
Trung tam Dào tao  tr xa (thanh 1p nàm 2012); Trung tam Khão thi va Quan l chAt 
krng giáo dic (thành 1p nàm 2019); Trung tam Uum tao  - KhOi nghip và Cung ing 
nhAn 1rc (thành 1p näm 2020); Trung tam Nghiên cihi phát trién phij n dan tc thiéu so 
và min nCii (thãnh 1p nAm 2021). 

b) Di ngü vien chi'xc, ngithi lao dQng 

Di ngQ viên chUc, ngithi lao dng cüa DHTN tInh den ngày 31 tháng 6 näm 
2021 eó 3.824 ngu&i, trong dO cO 2.460 can b giáng day. DOi ngQ giãng viên có trInh 

cao không ngüng iOn manh,  g6m có 08 giáo six, 135 phó giáo six (dat t5' i 5,8% so 
vOi tng s giAng viên), 795 tin sT (dat t' l 32,2% so vOi tng s giàng vin); t' 1 
giãng vien có trInh dO thac sT là 95,0% so vOi s giàng viên con iai  (không tmnh giáng 
viên cO trinh dO tién sT trO len). V chic danh ngh nghip, toàn DHTN cO 148 giàng 
vien cao cAp, 515 giâng viên chInh, 1.386 giAng viên. Trén 98% dOi  ngü giàng viên có 
trinh dO thac si trO len. 
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Di ngü can bô khoa hçc có trInh d cao a tt cã các lTnh virc: k thut va cong 
ngh, nông lam nghip, quân l tài nguyen và môi tnx1ng, cong nghip, y hQc, giáo 
dic, khoa h9c cci bàn, kinh t và quàn 1, khoa hpc xA hi và nhân vAn. Gn 100% 
giàng viên dt chun ting Anh theo D an ngoi ng Qu6c gia và dat  chu.n tin h9c 
qu6c t IC3 và MOS; t5' 1 giãng viên/sinh viên chinh quy dat  trung bInh 1/14,0. 

2.1.1.2. B6t cap, hgnchl 

- Nhn thüc cüa các trtthng dai  h9c thành viên v sü mng, tAm nhin chung cüa 
DHTN con chi.ra th6ng nht; thit ch dai  hQc viing chua hoàn thin va chua có nhng 
ttng kt dánh giá v mô hinh quãn trj dai  hgc vüng. Nhng bt cp trong các vAn bàn 
quy phm pháp lut v dai  h9c vUng, v tr chü dai  hçc dang là nhüng vtróng mc 
không th giài quyt trong ngn hun. 

- Mo hInh dai  hçc vUng ducc t ch(rc theo mô hinh hai cAp, trong do gm các dan 
vj thành viên (truäng dai  hoc, vin nghiên ciu thãnh vien), dcm vj true thuc, dan vj 
thuOc và dan vj c&u thành cO tinh chAt, chirc nAng, nhim vi da dng, cO si chng chéo, 
trüng Ip (cAp dai  h9c và cAp các tnr1ng dai  hQc thành viên, don vj tlVc thuc, don vj 
cAu thành) dk dn b may t chCrc cng knh, gia tang biên ch lao dng gián tip. 
Các trtxrng dai  h9c thành viên, don vi trirc thuc, dan yi  thuc và don vj cAu thành khó 
kt ni, chia sé ngun hrc (co so 4t chAt, hc thut, nghiên ciu, ...) vOi nhau dn dn 
vic sr ding ngun 1rc chtra phát huy duçic hiu qua, gAy thit thOi cho chInh ngu?ñ h9c 
và lang phi ngu6n lc. 

- Di ngü giãng viên cOn mAt can d6i gina các ngành nghê dào tao;  s6 hrqng can 
bô khoa hQc dAu ngành cOn it, chua tp trung xAy dmg các nhOm nghiên ciru dü manh 
d dAm bão nAng cao chAt lucing dào tao  và NCKH. S lucing giAng viên, ngtthi lao 
dng hin CO duc tuyn di,ing, hp d6ng 0 giai doan truOc vuçit khá iOn so vOi quy mô 
dào tao  hin nay cUng nhu nhng nAm tip theo cAn duqc sp xp vào vi trI ph h, 
diu nay gay Ap 1rc iOn v tam 15', tu tthng cho viên chüc và ngu?ñ lao dng, dng thii 
cing rAt khO khAn cho các don vj tao  ra hoat dng mOi, t chüc cong vic phi hcip vOi 
nguii lao dOng  d có thu nhp n djnh. 

Tr nhung bAt cp và han  ch nêu trén cho thAy, vic di mOi, tái co cAu mO hInh 
M chic và hoat dng cüa DHTN, nãng cao hiu qua, hiu lrc hoat dng cüa bO may t6 
chc, gOp phAn nâng cao hiu qua dào tao,  NCKH&CGCN, nâng cao khA nang cnh 
tranh trong co ch tr chü và nn kinh t thj trixäng djnh huOng xà hOi  chü nghia là rAt 
cAp thit; dO khOng chi là thirc hin nghiêm tue Nghj quyt s 1 8-NQ/TW và Nghj 
quyt s 19-NQ/TW ngAy 25/10/2017 cüa Ban chAp hành Trung ucing Bang khOa XII, 
ma cOn là dOi hOi cüa thc tin, sr t6n tai,  phát trin cüa DH1'N trong th0i gian tOi. 

2.1.2. Cong tác dào Igo 

2.1.2.1. Hin trgng 

- DHTN dang t6 chüc dào tao 142 nganh dào tao  trinh dO dai h9c vOi tren 250 
chuang trmnh dào tao, 63 ngãnh dào tao  trmnh dQ thac sT, 32 ngành dào tao  trinh dO tiên sT, 
20 nganh dào tao  chuyên khoa y duçc, 04 ngAnh dào tao  bác sT nOi  trü vA 25 ngAnh dAo 
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tao trmnh d cao ding, trong do, nhiu nganh truyn thng dang tuyn sinh t&, dizçic tip 
tuc du tu d nâng cao ch.t lucmg dào tao.  Ben  canh  các ngành dào tao dai tra, DHTN 
dang trin khai 09 chuang trinh tiên tin, 06 chuong trinh chit luçing cao và 15 chuong 
trmnh dào tao  tr9ng dim djnh huâng cMt hrçing cao. Các chuong trmnh nay do các don vj 
dào tao  cüa DHTN thit ké, xay d%rng dira tren co so tham khâo các chuong trInh dào tao 
dang dtrcc áp ding 0 truOng dai  hQc cO uy tIn 0 trong nuOc và nixOc ngoài va duçic giãng 
day phAn iOn kh6i kin thüc chuyên ngành cüa chucing trinh dào tao  b.ng ting Anh. 

- Các chucmg trinh dào tao  ca DHTN ducic di mOi và phát trin theo huOng tim 
can vOi các tiêu chun kim dinh cüa Bô Giáo di,ic và Dào tao  (GDDT) và chun kim 
djnh chit krcing AUN-QA. Dn nay, DHTN d cO 12 chuong trInh dào tao  duqc cong 
nhn dt chun kim djth theo b tiêu chun cüa B GDDT và 07 chuong trinh dA duc 
dánh giá theo b tiêu chu.n ca AUN-QA. 

- DHTN thjc hin cO hiu qua cong tác dào tao  theo hc ch tin chi 0 tAt cà cac 
ngãnh và bc hQc, cong tác xay d%rng và phát trin chuong trInh dào tao  theo huO'ng dáp 
ing nhu cAu xA hi và hi nhp, thrc hin vic lien thông gia các chuong trInh dào tao, 
tIch crc di mOi ni dung, chuong tririh, phuong pháp giãng day, kim tra, dánh giá, di 
mOi cong tác quãn l dao tao,  Cong tác biên soan giáo trinh, tài 1iu giãng day,  hçc  tip; 
thrc hin xay drng chu.n du ra, Cong khai hóa các diu kiin  dam bão chAt lung va 
chuAn dAu ra cho tAt cá các ngành dào tao  0 các trinh d; Cong tác quãn 1 chAt 1ung 
ducc th%rc hin nghiêm tüc. 

- Hang nãm DHTN có trên 20.000 ngu0i hQc tht nghip, bao gm trên 9.000 cr 
nhân, k su và cao ding h chInh quy, 1.300 - 1.500 thac si và tuong duong, 20-25 tin 
si, 100-150 liru h9c sinh nuOc ngoài va trén 10.000 hçc viên he dai  hçc vüa lam vra hQc. 
Day là ngun nhãn 1rc quan tr9ng dáp üng yêu cAu phát trin kinh t - xA hi cüa cã 
nuOc, dc bit là vüng Trung du và min nüi Bc B và vüng Thu do Ha Ni. 

- DHTN dc bit chü tr9ng dn da dang hOa các 1°a  hmnh dào tao,  h th6ng giáo 
dic mO, tp trung phát trin k5 nãng, thic dAy và h trçi phát trin ngu6n than hrc cO k5 
näng cao. Hin nay, DHTN dang trin khai các 1°a  hInh dào tao  nhu chInh quy, vra lam 
vira h9c, lien k& dào tao  qu6c th, lien thông, van bang dai  hpc th hai, h9c hai chuong 
trinh, dào tao  tr xa, c tuyn, dào tao  theo d.t hang cüa dja phuong 0 các bc tir dai  hQc 
dn tin si. Cüng vOi vic phát trin da dng cac loai hInh dào tao,  DHTN tip tiic di 
mOi trong vic da dng các mô hInh dào tao  theo huOng nghiên cüu và ung dmg, da 
dung hinh thrc hQc tp và phuong thi'xc t chi'ic dào tao. 

2.1.2.2. Bdt cap, hgn chl 

- Phát triên chuong trInh dào tao  con dan trái, chua thc sj phát huy duc ngành 
dào tao  mang tInh dc thu. th manh  cña DHTN; chAt luçing mt s chuong trinh chAt 
hrqng cao chua dáp üng tiêu chI dam bão chAt luqng, sue thu hñt nguäi h9c thAp. Nhiu 
ngãnh dào tao cO s6 luçmg tuyn sinh thAp trong th0i gian qua, trong dO phn iOn các 
tru0ng dai  hçc, cao ding thành viên không tuyn dü chi tiêu tuyn sinh. Giai do?n 2015-
2020, DH1'N dA drng tuyn sinh 19 nganh dào tao  trinh dO dai hoc. 

- Cong tác trin khai các chuong trInh tien tin, chAt krng cao cOn gp rAt nhiu 
khO khAn thu chuAn dAu ra thAp, co sO vt chAt và các diu kin phiic vi dào tao  chua dáp 
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Crng yêu cAu, trinh d ngoi ng cüa giang viên va sinh viên con han ch& s6 krcmg sinh 
viên It, chi.rcing trInh dào tao  chi.ra linh hoat, thiu tInh dng b, vic miii giãng viên rnrâc 
ngoài thinh giang gp thiu khó khAn. Diu nay dn dn thiu sinh viên không tip tic 
theo h9c các chuang trinh tiên tin, chat hrçing cao, chuyn sang chixcng trinh dai  trà, gay 
khó than trong t chrc dào tao  trit d theo h9c ch tin chi. 

- Mic tiêu dào tao  và chun d.0 ra cüa các chrnmg trInh cht hrcing cao chira dáp 
ing duqc k' vng và nim tin ciia ngiri hpc và phi huynh. Thik h thng vAn bàn 
pháp quy v quàn l dào tao,  tài chinh và ch d, chlnh sách di vài giãng viên, sinh 
viên hQc các chuang trInh cMt luqng cao. Khó khAn tong vic mua giáo trInh, tài 1iu 
b&ig ting rnràc ngoài ph%lc vi giàng day.  Dc bit là thik h tMng kt ni doanh 
nghip trong trMn khai dào tao  (thrc hành, thrc tip, thrc th, nghiên ciru, chuyn giao,...) 
và tuyn dimg di vOi sinh viên các chircing trInh ch.t hrqng cao. 

2.1.3. Cong tdc nghiên cáu khoa h9c và chuyn giao cong ngh 

2.1.3.1. Hin trQng 

Trong giai doan 2015-2020, DHTN dA xây drng và ban hành van bàn quy dinh v 
quãn I KHCN, s& htu tn tu di vâi san ph.rn so hUu tn tue,  sAn phm K}ICN dtrcc 
chuyn giao cüa DHTN; quy djnh v khuyn khIch các cong b6 qu6c th có uy tin cUa 
DHTN. Vic tao  mOi trueing thuyn khich hoat dng NCKH tai  các don vj thông qua 
vic ci th boa b&ng cac vAn bàn, chinh sách, quyt djnh, quy ch chi tiêu ni b và cIA 
Co nhftng khen thuOng kjp thyi d6i vOi các t.p th, cá nhân dat  thành tIch trong 
NCKJ{&CGCN. DHTN da xây drng 58 djnh huOng nghiên cru vOi 36 nhóm nghiên ciru. 
Các nhóm nghiên cu &rcic xây drng cO quy ch hoat dng ci,i th tai  các don vj dào tao 
và nghien ciu. 

Tng kinh phi du ti.r cho các d tài NCKH tü các ngun trong toàn DHTN là 238 
t dng; kinh phi dAu ti.r cho cong tác chuyn giao KHCN là 135,1 t d6ng; du tu khác 
cho KHCN bao gm xây dung, sira chia phOng thI nghim, mua s&n trang thit bj 
phOng thI nghim dat  116,1 t dng. 

Trong giai doan 20 15-2020, DHTN cIA và dang trin thai thirc hin 08 chuang 
trinh KHCN (02 Chi.rang trinh KHCN cUa Bô GDDT, 03 Chucmg trinh qu gen; 01 
Chucmg trinh KHCN k kt vOi UBND tinh Thai Nguyen, 01 Chucmg trinh k kt vOi 
tinh Lang San; 01 Chuong trInh k kt vOi tinh Ha Giang); cIA th%rc hin 45 d tài cAp 
NbA nuOc trong giai doan 20 15-2020, 408 d tài cp Bô và cp Dai  h9c; trin khai thrc 
hin 77 d tAi cp tinh trong dO CO 06 d tài cAp tinh thuOc Chuang trinh KHCN k' kt 
vOi UBND tlnh ThAi Nguyen, ngoAi ra cOn trMn khai 03 dè tài Qu gen cAp tinh ThAi 
Nguyen và HA Nam). Di vài d tài, di,r an hcip tác quc th, DH1'N cIA và dang thrc hin 
07 d tAi, 18 d%r an hcip tAc qu6c th vOi tng kinh phi là 3,44 triu dO la M5. 

V kt quA cong b khoa hQc, giai doan 20 15-2020 cIA có tng s 6.998 bài bAo 
khoa h9c duçc dAng tAi trên các tap  chi, k5' yu hOi  nghj, hi thAo. Trong so dO Co 
5.083 bAi duc dang trên cac tap  chI trong ni.rOc, 1.328 bài dang trên các tap  chi quOc 
té; cIA cO 432 bAi ducxc dAng trên cAc tp chi trong danh miic 1ST vA 155 bAi trong tap 
chI trong danh mic Scopus (so vOi giai doan 2010-2015 là 2.654 bài báo cong bô trong 
nuOc, 429 bAi bAo cong b quc t; trong dO có 197 bAi báo cong b6 trên tap  chI trong 
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danh miic IS!, Scopus thI các chi tiêu nay tang g.n gp doi). Co th tMy, DHTN dA 
trin khai thành cong nhim v1i tang cix?rng cong b qu6c th trên các tp chI có uy tin 
thông qua các chinh sách khuyn khIch, h trçl cüa các dan vj và cüa Ca DHTN. 

V huy dng ngu6n 1rc cho phát trin KHCN, toàn DHTN dA huy dng thrcc 160,6 
t5 d6ng tr h9c phi, lê phi; 3,44 triu do la M5 tü ngun hcip tác qu6c th (Ngãn hang The 
gioi va cac T chic quc th khac) cho hoat dng KHCN; 106 t5r dng tir các ngun khác, 
trong dO 89 t' dng thuc chucing trmnh hqp tác vói UBND tinh Thai Nguyen. 

Hin nay, dâ CO 21 san phrn K}{CN duqc Cong nh.n sâ httu trI tu (giai do?n 
2010-2015 chi cO 02 san phm KHCN di.rçic dang kg), trong do CO 07 quyt djnh bâo hO 
ging cay tr6ng, 01 quyt djnh cOng nh.n sang ch. 

2.1.3.2. BaXt  cçp, hgn chl 

- D tài NCKH, san ph.m KHCN va kt qua cong b quc t trong th&i gian qua 
chua tiiclng xing vài tim nang, the mnh cüa DHTN, chua thirc sir gn vth các nhim 
v tr9ng tam phát trien kinh té xa hOi dja phucing. Dc bit, s6 lucrng d tài cAp Di h9c, 
cAp BO và cAp Nhà nuàc vn con khiêm thn. 

- Các san phAm KHCN cOn & mirc dO han che Ca v chAt krcxng và tInh ng dmg 
trong thrc tin. Chua có san phAm KHCN tiêu bieu mang thuong hiu cüa DHTN. Näng 
suAt cong b6 qu6c th trên tap chI khoa h9c chuyên ngành có uy tin cOn khiêm t6n, chi dat 
0,032 bai/giãng viên/nAm. 

- Mc dü d dt ket qua dáng kIch 1 v dang k sO' hthi trI tu nhung chua cO sir 
dng du gitta các don vj v ixu tiên phát trin san phAm dàng k' sO' hthi trI tue.  S6 hrqng 
bang sang che và dàng k sO' hUu trI tu cOn han ch& chi chiem 2,9% so vâi t6ng s tien 
si cüa DHTN (tirong dirong vOi 0,029 san phm dircic däng k sO' httu tn tu/01 tin si 
trong 05 nãm). 

2.1.4. Cong Mc d6i ngogi 

2.1.4.1. Hin trqng 

Ket qua nói bt cUa cong tác di ngoai trong giai doan 2015-2020 dâ xây dimg 
di.rqc môi triI1ng h9c tp qu6c th tai  DHTN thông qua vic tang s6 lucing sinh viên quc 
t dn hQc tip,  tang ci.rOng trao d6i giãng viên và sinh viên, tang mc dO qu6c t hOa cac 
chuong tr'mh dào tao.  Hoat  dOng  hçrp tác quc th chuyen dAn tr quan h xin tái tr sang 
hqp tác, binh dAng và cüng cO lqi. Phát trien mang luài các d& tác uy tin trong trin khai 
cac chi.rong trInh lien ket dào tao  quc t và giãng day  bAng tieng Anh. Xây dirng the chê 
hcTp tác quc te theo huàng tang cixO'ng phan cAp, tao  sr chü dng cho các tni.rO'ng dai  h9c 
thành viên. Th%rc hin có hiu qua các dir an quc te ye b6i dung và phát tnien nang 1irc 
cho can hO,  giãng viên cüa DHTN, tirng buâc nâng cao vj the và uy tIn qu6c te cüa 
DHTN, ci,i the: 

- Don tiep 3.630 1uct khách quc t dn lam vic, trong do có 289 1uct nhà khoa 
h9c, chuyên gia den giãng day. C duc 313 giãng viên di hQc tien si, 191 giâng viên di 
hçc thac si, 1206 sinh viên di h9c dai  h9c, ngoi ng, thi,rc tp ngAn han a nuOc ngoài. 
Thu hut duc 2.136 liru h9c sinh quöc te tr 16 nuâc den h9c tip. 
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- Thi1rc hin 12 chizong trinh lien kt dào tao  qu6c t & trinh d dai  hc và sau dai 
hpc, trong do m& mOi 10 chucing trInh. 

- T chirc 208 hi thão quc t va hi thão có yu th nirOc ngoài; thrc hin 55 
chucing trInh, d%r an hçrp tác vài nuàc ngoài vài kinh phI tài trq là 7,9 triu USD. Tng 
kinh phi thu duçic tr các ho.t dng hqp tác qu6c t dat  trén 30 triu USD. 

2.1.4.2. Bth cap, han cM 

- Vic phát trin mt s chi.rang trinh lien kt dào tao  quc t con chm tin d; 
chua da dng ye chuyên ngành dào tao,  chü yu clii tp trung vào mt s lTnh vrc d 
tuyn sinh. Chat hrqng dào tao  cüa mt s6 chuang trinh lien kt dào tao  quc th chua cao 
dn dn khO khAn trong vic cong nhn vAn b&ng tuang duang; khá nAng lan tOa mxc d 
quôc tê hóa cAc chuccng trinh lien kt sang cAc chuong trmnh trong nuâc cOn hn ch. 

- Mt s vAn bàn hçip tác dA ducc k kát nhung chi frin khai duçc mt phn ni 
dung hoc không trik khai ducic; thiu tp trung trong vic phát trik cAc chuang trinh 
hçip tác qu& t trQng diàm cO vai trO nâng cao vi th cüa DHTN. 

- Sr phi hcip gita các tru&ng dai  hQc thành viên trong vic phAt trin chirang 
trinh hçip tác quc t mang tInh lien nganh chua rö net. NCKH song phucing, Nghj djnh 
thu và hcip tác qu6c t v KHCN cOn hn ch& 

2.1.5. Cong tdc quãn lj ngw?i h9c 

2.1.5.1. Hiên trgng 

Toàn DHTN (các tru&ng dai  hc thành viên, TruOng Cao dng Kinh t - K5 thu.t; 
03 dan vj dào tao  thuc DHTN: Phân hiu DHTN tai  tinh Lao Cai, Trueing Ngoai ng, 
Khoa Qu6c th) có thng quy mô hQc sinh sirth viên (HSSV) nni 2015 là 77.432 ngu&i; 
nAm 2017: 70.017 nguii; nAm 2019: 58.715 ngizOi; nAm 2020: 66.751 ngui. Nhu 4y, 
trong 05 nAm gAn day, s6 hxcing HSSV cUa DHN cO xu huàng giàm d.n. 

Trong tng s6 66.75 1 HSSV cüa nAm 2020 có 30.885 HSSV h chInh quy tp 
trung. HSSV là ngu1i dan ttc thiu s chim han 30% so vài s6 hrcing HSSV cüa 
DHTN. TS'  l sinh viên t& nghip ra tru1ng có vic lam thuc mirc kha, tuy nhiên t' l 
lam vic dung nganh, ngh chi & mirc trung binh. 

2.1.5.2. Bdt cap, hgn cM 

- H thng vAn bàn quàn l HSSV chua dng b, dôi khi chng cheo; h tMng 
phn mm h trq cong tác quãn l', tu vn chua dáp ring duçc miic tiêu và yêu cAu quán 
l. Vic khào sat, dánh giA vic lam cüa sinh viên sau khi t6t nghip, tao  mng luOi lien 
kt, hcip tác vâi các doanh nghip, ca so san xuAt, dan vj sir dmg lao dng, h trçi, giOi 
thiêu sinh viên thirc tip, thrc hành, dt hang tuyn ding sau khi sinh viên ra tnr&ng cOn 
chua d*ng bO. 

- Không gian, cãnh quan, môi tru1ng hçc tp cUa mt s6 dan vj dào tao  It &rcic 
du tu nen khó tao  hing thu. dng 1%rc hQc tip,  hinh thành ' tu&ng kh&i nghip ciing thu 
tham gia vào các hoat dng cfia nhà trithng. Cht luçing phOng 0, tin nghi trong k' tic 
xA xu6ng cap nhanh, chm duqc cãi thin (chat lucmg mng internet, phOng 0,...). Vic 
cái thin chAt luçing dch vu nOi chung cOn ch.m, chua dAp üng kjp th&i các nhu cau 



thit yu, cia dang cüa ngu&i h9c, nMt là di voi liru h9c sinh. Nhiu khu ni tr(i chua 
thu hut &rcic nguài hQc vào a. 

- HSSV & DHTN cia s có hO khu cu trü & tinh Thai Nguyen và các cija phi.rang 
trong vüng Trung du và min nüi Bc BO,  chat krqng du vào cüa HSSV con thp so vâi 
các tru&ng dai  h9c a Ha NOi (mOt s ngành có dim chun dAu vào & müc kha, cia s6 các 
nganh có ctim chu.n & mire trung bmnh và thiu ngành cOn & mire thp). Dc dim nay 
có ãnh hi.râng không nhô den chAt krgng dào tao  và các hoat dng khác cüa DHTN. 

2.1.6. Cong Eác k/são thi và dam báo chatt 1wg gido dyc 

2.1.6.1. Hin trgng 

- DHTN và cac tru1ng dai  h9c thành viên, tru&ng và khoa tluc thuOc, Phân hiu 
DHTN tai  tinh Lao Cai cia xây di,mg h th6ng chuyên trách v Cong tác khào thi và dam 
bào chAt luçing giáo diic (KT&DBCLGD), bao gsm Ban KT&DBCLGD cüa DHTN và 
các phOng KT&DBCLGD, bO phn KT&DBCLGD cira các dan vj. Hin nay dOi  ngü 
can bO lam cong tác KT&DBCLGD trong toàn DHTN gm 219 ngu?i; s can hO chuyên 
trách lam vic tai  Ban KT&DBCLGD va các phOng, t chuyên mon là 78 ngu&i; s can 
bO kiêm nhiOm là 141 ngix&i. DHTN Co 51 can bO cia hoàn thãnh khóa dào tao  kim djnh 
viên, trong do 23 ngixôi cia duqc cAp the kiem djnh viên cüa BO GDDT. 

- Cong tác dam bâo chAt luçng: 100% các throng dai  hQc thành viên (07/07 
trirOng) cia hoàn thành kiem djnh ca s& giáo diic và ducic cong nhn dat  chuAn chAt hrçing 
giáo dic theo BO tiêu chuAn cüa Bô GDDT tir nAm 2017. 

- COng tác kháo thI: DHTN thuOng xuyén xây drng, b6 sung và ban hành các vAn 
bàn quy djnh, quy trInh v cong tác t6 chirc thi, xây di,rng ngân hang câu hOi, ngãn hang 
d thi, chAin thi và quãn l diem thi ket thüc hQc phn, phüc khão bài thi, lam 
phách. . . dam bào cong bang, khách quan trong dánh giá ket qua hQc tp cüa ngu&i hQc. 
Thrc hin Mt cong tác t6 chirc thi, chAm thi, quãn 1 diem, lam phách, phüc kháo bài thi. 
Xây d%rng va rà soát ngAn hang de; hin cO 85,1% hQc ph.n có ngân hang d thi. 

S hrng chuong trInh dào tao  (CTDT) ciA duc cong nhan  kiem djnh chAt luqng 
cüa th chirc hem djnh chAt hrng giáo diic trong nuOc là 09 (dat t' l 4,2%). Co 07 
CTDT dusqc AUN-QA dánh giâ cong nhan dat  chuAn chAt lucing (Six pham Toán; Six ph?m 
Hóa h9c; Bác sT Y h9c; Dieu du&ng; ChAn nuoi - Thu y; Thu y; Cong ngh thrc phAni). 

2.1.6.2. Bdt cap, hgn chl 

- Vic quan tam, dAu tu cho cong tác dam bão chAt krçing giáo d%lc cüa mOt so 
truOng dai  h9c thành viên, các don vj dào tao  khác cüa DHTN chira dung mirc; kinh phi 

tu cho cOng tác nay chixa phu hp. Cong tác kiem djnh chAt krqng CTDT trien khai 
cOn cham t3i nhieu don vj trong DHTN. 

- Nhieu CTDT chua dáp ung yêu cAu chirong trinh dào tao  chuAn,  dOi  ngü giing 
viên frmnh d cao cOn thieu và mAt can d6i; miic tiêu CTDT chixa rö rang, cii th, dn den 
vic xay dirng chuAn dAu ra cOn chung chung không do lixOrig dánh giá duc; cAu true 
CTDT chua hcip l', thiet ke chua dáp irng chuAn dAu ra và nhu cAu cüa thj truOng lao 
dOng; mOt s CTDT chira dáp irng duqc yeu cu trong trien khai hoat dng dào tao, 
phuong pháp và quy trinh kiem tra clánh giá ket qua h9c tap  cüa nguOi hQc. 
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- Các dan vj dà xây dmg he thng dam bão chAt lucmg ben trong, tuy nhiên h 
thng van ban quãn 1 và h thng quãn 1) thông tin dam bào chAt krcing ben trong chua 
g.n kt gilta các b phn trong qua trInh dam báo chAt lucing, tInh hiu qua chtra cao. 
Chua có thay di nhiu sau kim djnh nha trixâng cling nhu CTDT, chua dua vic nãng 
cao chAt lucing tr& thành thu cAu tier than cüa các thành viên trong th chic. 

- s6 hrcing các CTDT duçic kim djnh dat  t' 1 thAp theo i trinh so vO'i yêu cu 
d dn nAni 2025 phài dt tM thiu 35%. Clii có 01 CTDT bc sau dai  h9c (chuyên 
khoa I dtrçic cong nhn kim dinh. Ngoài ra, nhiu CTDT cüa các tnr?mg dai  h9c thành 
viên, dan vj dào tao  chua duçic djnh kS'  rà soát, dánh giá theo quy dnh, dc bit là các 
CTDT sau dai  hQc. 

2.1.7. Cc' so v2t chaA1ph,c  vy dào 4w và nghiên thu khoa hc 

2.1.7.1. Hin trgng 

Sau 27 nAm thãnh lip, DHTN da tp trung mci ngu6n lrc d xây di1rng h thng 
ca sâ 4t chAt phiic viii cho cong tác dào tao  và NCKH. Tài san, dAt dai, ca s 4t chAt 
cüa các tri.rà'ng dai  h9c thành viên là thành qua cña han 50 xay d%rng và phát trin. Hin 
trng ca sâ 4t chAt cüa các dan vj trong DHTN nhu sau: 

- Tnrông Dai  h9c K5' th4t COng nghip: din tIch dAt dang quãn 1 và s diving 
là: 46,28 ha. Tri so, vAn phOng lam vic vói din tich là 11 .466m2; các khu giãng dithng 
vOi din tIch san là 15.2 17m2; khu nhà xu&ng cO din tIch san 3. 529m2  duçic xây d%mg tlr 
nAm 2008. Khu thu vin Co din tich san 3.529m2  ducyc xây d%rng nAm 2001. Nhà thI 
nghim vOi din tIch san 5.850m2  ducic xây drng tlr nAm 2005. Ngoài ra con mt s6 
cong trInh phi,i trçl khác trong Tnthng. 

- Tniing Dai  hQc Siz phm: Din tIch dAt cüa Truäng dang quãn l' và sil dung là 
2 15,8 ha. Tong diçn tich san xay dirng la 112.652m. Ca sa vat  chat gom: Khu tha lam 

vic (gm 05 tOa nhà tir 02 dn 10 tAng); Khu giãng duing, hi tnthng, nhà thI nghim 
và thu vin (gm 05 tOa nhà 05 tAng và 01 tOa nhà 03 tAng; có 31 phOng thI nghim, 33 
phOng th%rc hành, 124 phOng hc l thuyt); Khu san tp th dic th thao và b boi, nhà 
tp da nAng; TOa nhà Trung tam phát trin k5 nAng str pham 07 tAng; Khu k tüc •xá gm 
09 tOa nhà tir 03 dn 05 tAng, có khu nhà An sinh viên dáp rng thu cAu ch An, 6 cho 
khoàng 4.000 sinh viên. Khu vrc ThrOng THPT thrc hãnh rng 6.028m2  CO dü phOng h9c, 
sAn chai, bAi tp cho hQc sinh. Các khu c duqc n6i vOi nhau bAng di.rOng be tong hoc 
rãi thira asphalt di 'a  thuân tin. 

- Trithng Dai  hçc Y - Ducic: din tIch dAt dang quãn l và sCr dmg tai  Ca sO I ca 
TruOng là 3,6 ha. Các cong trinh ma TrirOng dang quAn l' và sr ding gm: Nhà hiu b 
11 tAng vói din tIch sAn là 7.700m2; hi tnrOng, phOng hQc iOn trén 200 ch& din tIch 
san 650m2; phOng h9c tlr 50 dn 200 ch, din tich san 4.4 10 m2; phOng may tInh cO 
din tIch san 350m2; thu vien  CO din tIch san 1.365m2; 28 phOng thI nghim cO din tIch 
san 1.860m2; phông thrc hành, nhà tp da nAng có dien tIch san 2.358m2; k) tue xá vOi 
din tIch san 3.768m2. Din tIch dAt theo quy hoach cho ca sO 2 là 18,46 ha, hin chua 
giái phOng mt bAng. 
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- Trixing Di h9c Nông Lam: din tIch dt toàn Tnzing là 102,0 ha. Din tIch xây 
drng 19.937m2; giãng dueing cO din tich 9.825m2; thu vin CO din tIch 1.900m2; các cci 
s& thijc hành th?c nghim vài din tIch xây dung 583.368m2. Ben c?rlh  dO các cong trinh 
th thao thu san bong dá, bong r ngoài trôi; san th thao trong nhà vói din tIch 
59.3 80m2; nhà th thao da nãng FHTN. Trang thit bj thI nghim duçic d.0 tu hin dai. 
Hang nãm, nhà tr116ng tu sra ca sâ 4t cMt và cung cp 4t tu hOa cMt thI nghim vOi 
giá tn trung binh 10,0 t d6ng. 

- Trumg Di h9c Kinh th và Quán frj Kinh doanh: Din tIch dt theo quy hoch là 
17,14 ha, dang quân l va sü d%Ing là 4,l5ha. He tMng các cong trinh xây drng g6m: 
08 tôa nhà 05 tng, trong do có 01 Nba lam vic - Nghiên ciru cO din tIch san xây dmg 
là 5.220m2; 03 giàng duing có din tIch xây drng là 2.767m2, din tIch san xây dmg là 
13.834m2; 04 nhà k t(ic xá có din tIch xây drng là 2.327m2, din tIch san xây drng là 
9.308m2. T6ng din tIch san xây drng cüa Nba truäng hin nay là 39.477m2. 

- Trithng Di h9c Khoa hoc: Din tIch dt theo quy hoch là 17,5 ha, tuy nhiên, 
hin nay nhà trumg mài dang quán l và sir ding 4,1 ha. Danh mic các cong tninh: 01 
Nhà lam vic - Thj nghim 5 tng, din tIch san 5.400m2; các phOng thI nghim tr9ng 
dim; 02 giãng duing có din tIch san là 7.800m2; 04 nhà k tue xá có tng din tIch san 
7.689,5m2. 

- Tnthng Di hçc Cong ngh Thông tin và Tmyn thông: Din tjch dt quy hoch 
là 21,28 ha. Hin ti din tIch d.t nhà truong dang quãn l và sr ding là 8,6 ha. Din 
tIch dt chua giâi phóng thrqc mt bang 12,68 ha. Ca sei vt cht gm: 05 nhà giãng 
duxng vOi thng din tIch san xây dmg là 10.496m2; Nba lam vic 3 tang vOi din tIch 
san 2.390m2, nhà Cl vài din tIch san 5.100m2, Nhà C6 vâi din tIch san 5.741m2, Nba 
hOi trixing A vOi din tIch san 550 m2. Thu vin da chüc näng vâi din tIch san 2.700m2. 
Khu K3 tüc xá có 11 tôa nhà vi thng din tich san xây dmg là 14.326m2. Nhà ô dành 
cho can b vOi din tIch san 3.000m2. Nhà An khu k' tue xá vài din tich san 2.700m2. 
Các cong trInh phi trç' g6m: Kbu t hqp bong dá, nhà kInh, nhà thi du cau lông,... 

- Trueing Cao dâng Kith th K5' thu.t: din tIch dt theo quy hoch là 23,7 ha, din 
tIch dt dang quãn l và sCr dimg là 7,08 ha. Các cong trinh Nba trixàng dang quán l' và sr 
ding gm: giãng duing có tng dien tIch san 6.200m2; khu nhà diu hành CO tng dien 
tich san là 1.982m2; thu vien  2 thng vâi dien tIch san 460m2; 04 tôa nhà k tue xá voi tng 
dien tIch san là 11 .330m2; khu xuOng thrc hành, th%rc tp vài tng dien  tIch san 4.757m2. 

- Phan hieu  DHTN  tai  Lao Cai: Dien  tIch dt don vj dang quàn l và si d%lng là 
18,3 ha. Các cong trinh don vj dang quãn l: 01 nhà lap h9c 5 tng; 01 nhà cong vi 3 
tng vâi diên tIch san 539,64 m2; nba hieu bO 03 thng vâi dien tIch san 1.100m2; 01 nhà 
thirc hành nông lam nghip vOi dien tIch 1000m2; 02 nhà hxOi cong ngh cao cO dien tIch 
800m2; thu vien dien tr và thu vien  truyn thng vâi tang dien tIch 145,8m2. Trong do, 
thtr vien dien tir có may tInh k& ni d lieu vói frung tam h9c lieu cua BI-rrN. 

- Trung tam Giáo dic Quc phông và An ninh: Dien tIch dt don vj dang quãn ly" và 
sr d%mg là 15,53 ha. Các cong trInh xây drng: giãng duing cO dien tIch san 2.112m2; hOi 
tru1ng lan 2 thng có dien  tich san là 2.150m2; nhà hieu  b cO dien tIch san 672m2; 06 nhà 
k tüc xá 3 thng vâi dien  tich san 7.500m2; nhà lam viec 3 thng vói dien  tIch san 875m2; 
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nha an sixth viên 2 tang vói din tIch san 1.800m2. Ngoai ra CO nhà tap ban, nhà thutmg 
trrc, nha d xe, kho quân khf, nhà djch vx, kho quãn trang vOi din tich san là 1.272m2; 

P A 2 A A A P A 2 nha thi dau da näng voi diçn tich san 273m . San van  dung co diçn tich 1.300m. 

- Trung tam s (Trung tam Hçc 1iu và Cong ngh thông tin truâc dây: tng din 
tIch dt: 0,73 ha. Các cong trinh g6m: Tru sâ lam vic vOi din tIch san 1.800m2; nhà 
giãng duông vOi din tich san 365m2; nhà da näng có din tIch san 180m2; nhà trung bay 
san ph.m và giOi thiu các djch vii cO din tich san 210m2. 

- Khu Trii sâ Cci quan DHTN gm: trii s& Ca quan DHTN, Nhà xut bàn, Tnthng 
Ngoi ngft, Khoa Quc t. Tng din tIch d&t theo quy hoach khoãng 29,6 ha, din tIch 
dat thirc tê dang quãn 1 và si diving là 9,64 ha. Các cong trInh gm: 

(i) Khu tri sà Van phông DHTN: 01 tôa nhà diu hành vâi din tIch san 4.750m2; 
Trung tam hi thão, hi nghj vài din tIch san xây d%rng 3.885m2; 

(ii) Khu Nhà xut bàn: 01 tOa nha 04 tang vâi din tIch san 800m2; t 

(iii) Khu Trtthng Ngoi ngü: 01 nhà 03 thng cü si'r d%mg lam nhà diu hành và giãng 
duông vói din tIch san: 2.390m2; 01 Nhà giãng duäng 05 tang vài din tIch san 3.370m2; 
hi truOng A (nha cAp 4) vâi din tIch san xây dirng 540m2; 01 Nhà thu vin - Nba lam 
vic 3 tAng vài din tIch san xây di,rng 2.000m2; 

(iv) Khu Khoa Quc t: 01 Nha diu hành 03 tAng vâi din tIch san 1.219m2; Tàa 
nhà T1A vâi din tIch san: 2.778 m2, TOa nhà T1B vài din tIch sà.n 2.905m2. 

2.1.7.2. BitcphgnchE 

Trong 05 n.m (2015 -2020), Nba nuôc d dAu tu trên 1.000 t5 dng d xây dirng 
ca sâ 4t chat, xay drng các phông thI nghim dâ gop phAn quan tr9ng nâng cao chat 
hrcing giãng dy và NCKH cüa DHTN. Tuy nhien, là dai  hçc vling vài 07 tru1ng dai 
hc thành vien, nhiM dan vj tri,rc thuOc và thuc thi s6 v6n dAu tu trên vn cOn khiêm 
tn, ca sâ 4t chAt vn cOn nhiu hn ch, cii th: 

- DAu tu co si 4t chAt, thit bj thI nghim cOn dan trãi, chua cO nhng phOng thf 
nghim chuyên sâu và lien ngành d khai thác th mnh cUa Dai  hc v1ng, chua hinh 
thanh duçic Trung tam thI nghim chung cüa DHTN. Sir phM hcp khai thác Ca si vt 
chAt hin cO cüa các tru1ng dai  hc thành viên cOn chua cht chë vã hiu qua. 

- H th6ng thu vin chua dng b tx cAp Dai  hçc dn các trung dai hoc thành 
viên. Trung tam s6 (Trung tam Hc lieu va Cong ngh thông tin truOc day) chua phát 
huy là hat  nhân d cung cAp ca sâ d lieu và hçc lieu din ti cüa DHTN, lien kt gifla 
các dan vj thành viên trong viec khai thác tài 1iu, hc lieu phic vi giãng day  và NCKH 
cOn nhiu hn ch. H thng khu th thao phiic vu sinh viên cOn thiu, chua hinh thành 
duqc khu lien hip th thao hin dai, CO chAt lucnig cao phixc viii sinh viên cUa DHTN d 
khai thác s d%ing chung giüa các don vj thành viên. 

- Ha tAng cong ngh thông tin chung ciia DHTN chua duçic hin dai  hóa và dng 
bi trong kt ni, chua thrc sr dáp trng di.rcic yeu cAu cung cAp djch vi cong trijc tuyên 
trong hoat dng quãn l, diêu hành cüa DHTN và các don vj; chua dáp üng duqc yêu 
cAu di mài ni dung, phucing pháp day  - hoc, kim tra, dãnh giá và NCKH gop phan 
nâng cao chAt luqng dào tao,  NCKH và quãn l diu hành. 
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- Cong tác quy hoch va giái phóng mt bang chua hoàn thin duqc toàn b din 
tIch dt drçic giao, do vy ãnh huing dn thng th quy hoach chung cüa DHTN. Chua 
có chInh sách xà hOi  hóa vic phát trin ca sâ 4t cht phc vi dào to và nghiên cüu d 
thu hut doanh nghip ben ngoài Mu tu vao DHTN. 

2.1.8. Cong tdc ki hoçzch - tài chmnh 

2.1.8.1. Hin trgng 

a) Tinh hinh chung 

Ngun lirc tài chfrih d Mu tu ca sâ vat  cMt, con ngixlti cüa DHTN trong nhQng 
näm qua chü yu dra vào ngãn sách Nha nuâc vâ mt phAn tilt khth phi sir nghip cilia các 
trtring di h9c thành vien. Tuy nhiên, vói quy mô cilia mOt Dai h9c vüng cO 07 tnthng di 
h9c thành viên, quy mô dào to hang näm trên 60.000 ngtrñ hQc thI ngu6n Mu tu cilia Nhà 
nuàc con hn hçp. Vüng tuyn sinh cilia DHTN chili yu là các tinh min nui, hQc sinh 
nghêo, hQc sinh dan tc thiu s, huông chInh sãch và trçi cp xà hi tilt ngân sách Nlià 
nuàc chim t 1 cao (hang nãm tilt 37- 40% s sinh viên chinh quy thrçic min giãm h9c 
phi), do do cO nhiu hn ch trong vic khai thác các ngu6n thu sr nghip tilt các hot dung 
djch vi dào tao. Ngun thu cilia các cto'n vj chili yu d trã lixang và thu nhp cilia viên chrc, 
nguOi lao dung (chim khoãng tilt 55% - 60% thng ngun thu cilia các don vj). Do do, vic 
hInh thành Qu Mu tu phát trin Ca sO vat  cMt 0 DHTN và các tn.rOng dai  hQc thành viên, 
các don v trc thuOc và thuôc DHTN rt khO khàn. 

b) Ngun lrc tài chinh tilt ngân sách Nhà niiOc và ngun thu sr nghip 

Trong vOng 05 nãm, Mu tix tilt ngân sách Nhà nuOc cho DHTN mc dü dA ducic uu 
tiên, thing kinh phi cp cho chi thuOng xuyên chi dü qu5 tin hang. Ngn sách cp chi 
Mu tu chua dixçic cp tr9ng tam tr9ng dim. Vói mt Dai  h9c da ngành, da ITnh virc, vic 
Mu ti.r Co sO vat  chat con mang tfnh cao bang. Ci th hoat dng tài chinh nhu sau: 

Bang 1. Tang kinh phi cüa Bi hçc Thai Nguyen giai don tfr 2015 - 2019 
Doii vi tInh: Triu &ng 

TT 2015 2016 2017 2018 2019 

I Ngân sách nhà nu&c giao 684,042 307,505 353,311 419,186 473,746 

1 Chi thu?rng xuyn 321,864 259,852 244,753 308,939 286,996 

2 Chi không thuOng xuyên 91,178 47,653 59,558 87,977 168,160 

3 Dutuxaydrngcobàn 271,000 98,999 49,000 6,270 - 

4 Vay nq - - - 16,000 18,590 

II Thu sy' nghip 675,306 617,869 607,470 618,901 531,164 

1 Thu phI, l phi 502,012 479,144 417,293 473,285 404,401 

-- 2 Thu hot dng dich vu 63,201 62,251 62,732 28,302 37,773 

3 Thukhác 1.10,093 76,474 127,446 117,315 88,990 

Tng cng (1+2) 1.359,348 925,374 960,781 1.038,087 1.004.909 
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Ngân sách NM nixóc cp d.0 tix ca so vt cho DHTN trong 05 näm qua chim 
khoãng 20% thng s kinh phi du tix cüa DHTN. Trong do, du tu trung hn giai don 
2016 - 2021 vOi Dr an xây drng DHTN bixOc 11(07 hung mic cOn 1aj  chixa ducc du 

tir) tang mi.rc du tix là 132 t ding, cOn lai  các dr an chU yu thuôc chuang trInh du ttr 

xây dirng trtirng six phm trong dim. 

Bang 2. Sfr dyng và hmnh thành qu phát tri&i sy nghip trong 05 näm 2016 - 2020 

Don vj tInh. Triçu &ng 

Näm S dir näm truOc TrIch 1p  Quj Sfr dung Tn Qu5 

Nàm2016 304.035 151.662 112.760 342.938 

Nàm2017 342.938 73.962 ______ 110.056 306.837 

NAm 2018 306.837 74.751 ______ 85.175 296.307 

Nàm2019 296.307 78.753 115.097 259.962 

Näm 2020 259.962 127.347 100.311 286.999 

Ngu6n thu sr nghip cüa DHTN cOn thp, chixa tixcmg xlrng vOi tim nAng ca sO 
4t cht và di ngü giãng viên cüa DHTN do nMng nAm qua quy mô tuyn sinh ngày 
càng giãm. Tuy nhiên, các truOng dai  hçc thành viên luôn ti& kim chi tiêu, trIch 1p các 
qu, d.c bit là qu5 phát trin sr nghip d tang cung du tir trang thit bj thI nghim 
va dAu tu co sO vt cht. Vói t6ng s6 qu5' trong 05 näm qua d.t 745,0 t' dng (trong dO 
s6 dix truOc näm 2016 là 304,0 t' d6ng) là ngun 1rc c1u tu ca sO 4t ch.t chinh cüa 
DHTN. Nhiu cong trinh duçc xây mOi, sira chüa nhiu cong trInh d xu6ng cp và du 
tu nâng các phOng thI nghim. 

2.1.8.2. Bdt cap, han chl 

- Ca ch diu tit ngun l%rc tài chinh dUng chung cho toàn DHTN cOn cIrng nhc, 
không phát huy th math cUa  dai  hQc vUng; tài chinh không t.p trung, cOn dan trãi, phân 
b dir toán mang tInh binh quân, khO khän trong vic diu ti& ngun lrc tài chIth d 
thrc hin chik hrçic phát trin chung cUa DHTN. 

- Do diu kiin tr nhiên, kith th - xã hi cUa các dja phucrng thuc vUng tuyn sith 
cUa DHTN là vUng khó khàn, vUng min nUi và dan tc thiu s, dn dn ngu6n thu si,r 
nghip cUa các dan vj cOn thiu han  ch, sith viên chU yu huOng ch d chinh sách 
min giàm hçc phi, h trç chi phi hoc tip, trçx cp xa hOi,... 

- B may t6 chirc dai  h9c 2 c&p cng knh, sr diu tit dUng chung ngu6n nhân 
l%rc h?n  chê dn den chi phi trá luong cao chim khoãng tr 45% - 65% tng ngun thu 
cUa các don vj. Thu thp binh quân viên chic, nguri lao dOng  thp và không d6ng du, 
bmnh quân cUa các don vj t& 70-120 riu/nguiiInam. 

- Diu tit ngun lixc tài chinh dUng chung trong toân DHTN không dáng k& chi 
dam bào các khoãn chi thuOng xuyên, lthO khän trong vic thc hin di üng các dr an 
dUng chung, các dê tài, chucing trInh nghien cüu KHCN chung cUa DHTN và chua có 
kinh phi d thirc hin các kê hoach v dào tao  chung cho toàn DHTN. 
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- Chua xay dirng ducic cac qu KHCN, qu phát trin boat dng sir nghip cüa 
DHTN d thrc hin các nhim vi chung cüa DHTN. 

2.1.9. Kit n6i 114 trwông lao d5ng vàphic vi c3ng dông 

2.1.9.1. Hin trgng 

MOt trong nhthig mic tiêu quan trQng ma DH1'N d ra là "nguii hçc các bc 
dào tao  sau khi t6t nghip s nhanh chong ducic tuyn dung và trâ thành các chuyên gia, 
nhà quán l, nhà länh dao  hoat dung hiu qua trên các linh vrc cong tác", do do DHTN 
luôn dat miic tiêu g.n chit hrcing du ra cüa ngui h9c vOi yeu cAu cüa xA hOi  nói chung 
và thj trithng lao dng nói riêng. Thrc th hin nay & DHTN, da s6 các tru&ng dai  h9c dä 
th hiên &rçc sr hap tác giüa nhà truäng và thj trueing lao dung thông qua hoat dng 
thirc tap,  kin  tap,  h trçi chi phi và thit bj phic vii giãng day h9c tap. 

Di vOi hoat dng phic vii cong dng, DHTN dà xây drng &rqc k hoach, các 
chinh sách k& n6i va cung cp các djch vi phiic vi cong  dng d th%rc hin tm thin và 
si mng cUa ca s& giáo dic dai  h9c. 

Ben c?nh  d, DHTN con trin khai duc h th6ng do lung, giám sat vic kt nôi 
và phiic vi cong dng, do do Vj cung cp the djch vi phc vij va kt ni cong  dng 
duçic cãi tin d (tap ing thu cu và sr hài lông cüa cáo ben lien quan. 

2.1.9.2. Bát cap, hgn chi 

- Vic hçip tác gitra DHTN và doanh nghip mói chñ yu dirng & mirc d don lê 
cUa các don vj. V phIa doanh nghip, vOi each tip cn coi vic (tao tao  là cong vic cüa 
các truYng dai  h9c cting thu cái nhin phin din v mM lien két vâi nhà truO'ng citing dã 
và (tang khin hç chua tham gia sâu vào vic tao  drng ngun nhân lrc cMt lucnig cao 
cho chinh mIth. S lucmg/t 1 doanh nghip du ttr thu&ng xuyên cho các trumg dai 
h9c (tang & mi'rc dO rAt han  ch. 

- Các kt qua tim hiu, nghiên cu cüa DHTN và thrc th v hoat dng k& n6i vOi 
thj tnrmg lao dng cho thAy cO thihig kho khãn, rào can dn tir thu: hn ch v n14n 
thic, thông tin, sr hiu bit và nim tin; han  ch v ngu6n lrc trin khai, dc bit là vn 
du tu ban du cho cac co ch hap tác; co ch và quy trinh trong ph6i hcip cüa các ben. 

- He thng chinh sách cüa DHTN v hoat dng kt ni và phi,ic vi,i cong dng 
chua ducic dng bO va chua duçic dinh k' thrc hin, rà soát, dánh giá và cái tin. 

2.2. Dim manh,  dim yu, co hi và thách thfrc trong phát trin Di hyc 
Thai Nguyen 

2.2.1. Dilm mgnh 

- Là mOt dai hoc da ngành, da linh virc trong do có thUng ngành, linh virc CO 

truyn th6ng (tao tao  lâu nam và da kh.ng djnh ducic thuong hiu trong qua trinh phát 
trin nhu nOng lam nghip, y té, van hOa - gino dic, k thut cOng nghip,... 

- Co (tOi  ngü giãng viên và can bO quãn l giáo dic cO trInh dO cao, cO hiéu bit 
sâu rang dja bàn vüng nüi phi a B&c va tinh than trách thim, thiu giãng vien, nhà 
nghiên ciru là nhttng chuyen gia hang d.0 trong nuâc và quc t. 
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- Ving Trung du và min nüi Bc B là khu vrc tim näng d DHTN cO th tham 
gia vào vic nâng cao chit lircmg ngun nhân hrc, nghiên cüu và chuyn giao KHCN và 
tu vn các chlnh sách phát trin ving. 

- Co di ngü cru ngu1i hc thành dt dông dâo, CO nhiu dOng gop cho sir phát 
trin các dja phuing trong v1ng và dt ntràc. 

2.2.2. Diemyiu 

- SCr ding chua hiu qua nguin 1c ding chung trong DHTN; mô hinh quãn tr 
dai hc tiên tin và cong ngh s chua dat mvc tiêu ra. 

- Chtra xay drng ducic co ch, chInh sách huy dng ni lrc và khuyn khich cac 
doanh nghip dâu tu xay dirng, sr ding CO hiu qua cci so 4t cMt cüa DHTN. 

- Chuong trinh dào tao  thiu gn kt gifta cac nhOm nganh cüa các truàng dai  h9c 
thành vien, chira dáp rng yêu cu cüa thj trtr?lng lao dng trong b6i cãnh hi nhp; 
KHCN và hçip tác quôc tê h tr chi.ra hiu qua cho chit 1ung dào tao;  san phm 
KHCN It có khã nAng thuang mai  hóa. 

- Di ngU giãng viên chm di mOi tnrOc bi cãnh cuc cách mng cong nghip 
4.0; nng lrc chuyên mon cüa sinh viên tht nghip chua thich üng vOi yeu cu ngày 
càng cao cUa thj trithng lao dng. 

2.2.3. Cc'hi 

- Dãng và Nhà nuOc d có chü triiang di mOi can bàn và toàn din giáo dic dai 
h9c; tAng cir1ng tmnh tr chü, tr chju trách thim cho các c sO giáo dic dai  hçc. 

- NhQng chü truclng, chmnh sách cüa Dãng và Nhà nixOc v tr chü dai  h9c và 
chuyn d& s6 dA ducic ban hành s tang tinh tier chü và áp diing cOng ngh s cho các 
tnthng dai  hQc, trong do có DHTN và các tru?mg dai  hQc thãnh viên. 

- Vn d toàn cu hOa và hi nhp qu6c t tao  ca hi cho DHTN hi nhp v dào 
tao, NCKH và cung mg ngu6n nhn lirc. 

- Sr phát trin kinh t - xA hi cüa Ca nuOc nOi chung, vuing Trung du và min nüi 
Bc B, vilng Thu dO Ha Ni nOi riêng dang tao  ra nhu cAu ngun lao dng CO trnnh d 
cao, NCKH&CGCN di vOi DHTN và các ca sO giáo diic dai  hQc. 

2.2.4. Thdch thác 

- Dièu kin kinh t xa hi vmg Trung du va min nüi Bc B cOn nhiu khO khAn, 
chãm phát frin so vOi khu virc khác. Nguoi dAn chua dü ngun 1irc và nàng lrc tMp can 
vOi nhCng djch vi cht luçing cao (dào tao,  KHCN,...). 

- Sir canh  tranh trong vic thu hi'it ngutYi h9c gilta các truOng dai  h9c trong nuOc 
và nuOc ngoài ngày càng cao. 

- Ngu6n 1irc du tu cho dào tao,  NCKH cOn nhiu han  ch trong khi xA hi yêu 
cu ngày cang cao v chAt hrqng dào tao  và chAt lucing nghiên cCru, chuyn giao KHCN. 

- VAn d toàn cAn hóa, vAn d canh  tranh trong dáo tao  và nghin ciru trong khu 
vrc và th giOi. 
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Phin Ill. C S(1 PIIAP LY XAY DVNG  CHIEN LU1C PHAT T1UEN 

DAI HQC THAI NGUYEN 

3.1. Chü truing, chInh sách cüa Bang 

- Chin luçic phát triM kinh th - xà hi giai don 2021 - 2030 (Van kin Dai  hi 
di biki toàn quc ln thir Xffl cüa Dâng Cong san Vit Nam). 

- Nghj quyt cüa Ban Ch&p hành Trung .wng Dàng khóa XIII; ChiM hrqc phát 
triM kinh t-xâ hi 10 nAm giai doan 2021-2030 và. phwng huOng, nhim vi phát triM 
kinh th - xA hi 5 nani 2021-2025. Trên ci sâ cht icc, tng hcip nhttng nhn thic mài 
trong van kin Dai  hi Xffl, HOi  d6ng L lun Trung ucing rctt ra các dim mth trong 
thrc hin d6i mài can ban, toàn din GDDT giai don 5 näm 2021-2025 "Phat triM 
nguM nhân l%rc, GDDT dáp Crng yêu cu nhân lc cMt luçing cao cüa cuc Cách mang 
cong nghip Mn thir tu và hi nhp qu6c té"; "Xây dirng d6ng b th ché, chInh sách dé 
thrc hin có hiu qua chñ truang GDDT cüng vâi khoa hc và cong ngh là quc sách 
hang dAu, là dng lirc then ch& d phát triM dt nuâc"; "Gin kM cht chë GDDT voi 
nghiên ciru, triM khai, ing ding các thành tru khoa hc và cong ngh m(ñ; hinh thành 
các trung tam nghiên ciru xut sAc, các nhóm di mâi sang tao  mnh". 

- Nghj quyét s6 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 cUa Hi nghi Trung uang 8 khOa XI 
v d6i mói can bàn, toàn din GDDT dáp rng yeu cAu cong nghip hOa - hin dai  hóa 
trong diM kin kinh t thj trithng djnh huâng xà hi chü nghTa và hi nhp qu6c té. 
Quan dim chi dao  cüa Ngh quyt: GDDT là quc sách hang du, là sr nghip cüa 
Dãng, Nhà nuàc và cüa toàn dan. Du tu cho giáo di,ic là du ttr phát triM, duge uutiên 
di trtrcc trong các chucing trInh, k hoach phát triM kinh t-xA hi. 

- Nghj quyt s 18-NQITW ngày 25/10/2017 cüa Ban CMp hành Trung uang 
khóa XII v "Met  s v.n d v tip t%ic di mói, sAp xp t chrc b may cüa h th6ng 
chInh tn tinh gun, hoat dung hiu lirc, hiu qua"; 

- Nghj quyt s6 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban ChAp hành Trung uong 
khóa XII v "Tip tiic di mâi h thMg t chirc và quãn l, nãng cao chAt hrçmg và hiu 
qua hoat dng cüa các dcyn vi sir nghip cong lap". 

- KM lun s 51-KL/TW ngày 30/5/2019 cüa Ban BI thu v tip tiic thc hin 
Nghj quyt Hi nghj Trung uang 8 khóa XI v di mâi can ban, toàn din GDDT, dáp 
rng yeu cu cong nghip hóa, hin dai  hóa trong diM kin kinh té thi tn.n1ng djnh hi.rOng 
xA hi chü nghia và hi nhp quc t. 

3.2. Van bàn Lut 

- L4t Giáo d%lc nAm 2019. 

- L4t Giáo dic dai  hc näm 2012; LuAt süa d6i, b sung mt s diM cüa Lut 
Giáo dic dai  hc nàm 2018. 

- Lut Du tu cong näm 2019. 
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3.3. Van ban dithi Lut 

- Nghj djnh 3 1/CP ngày 04/4/1994 cila Chmnhphü v vic thành 1p DHTN. 

- Nghj djnh s 86/2018/ND-CP ngày 06/6/2018 cüa Chinh phü quy djnh v hcip 
tác, du tu cüa nuâc ngoài trong linh vrc giáo dc. 

- Nghj djnh s6 99/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü v quy djnh chi 
ti& và huó'ng dk thi hành mt s6 diu cüa Lut süa di, b sung mt so diêu cüa Lut 
Giáo dic dai  hQc. 

- Nghj ctjnh s6 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phil quy djnh v 
tuyn ding, si'r diing và quãn 1 viên chirc. 

- Nghj djnh s 60/2021fND-CP ngày 21/6/2021 cila ChInh phil quy djnh ca ch 
tr chü tài chfnh cUa dan vj sir nghip cong lap. 

- Ng djnh s6 120/ND-CP ngày 07/10/2020 cüa ChInh phil quy djnh v vic 
thanh1p, t chic lai,  giai th don vj sr nghip cOng 1p 

- Nghj quyt s 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 cüa Chmnh phü v thi dim di mài 
ca ch hoat dng d6i vài các Co s& giáo dic dai  hoc cong 1p giai doan 2014-2017. 

- Nghj quyt s 44/NQ-CP ngày 09/6/20 14 cila Chinh phü ban hành Chuong 
trInh hành dng cüa ChInh phü thrc hin Nghj quyt s 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 
näm 2013 Hi nghj 1n thil Tam cüa Ban Chip hành Trung uong khóa XI v di mOi 
can bàn, toàn din GDDT, dáp rng yêu cu Cong nghiep hóa, hin di hóa trong dMu 
kin kinh t thj trithng djnh huàng xA hi chü nghia va hOi  nhp quc t. 

- Nghj quyt s 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 cila Chfnh phü v mOt  s nhim vi, giài 
pháp tr9ng tam phát trin ChInh phü din til giai don 2019 - 2020, djnh huâng dn 2025. 

- Quyt djnh s 69/QD-TTg ngày 15/01/2019 cila ThU tuàng Chmnh phU v vic 
Phê duyt D an nâng cao chat luqng giáo di1ic di h9c giai doan 2019 - 2025. 

- Quyét djnh s 89/QD-TFg ngà.y 18/01/2019 cUa ThU tixàng Chinh phU v vic 
phê duyt D an nãng cao nang 1rc di ngU giãng viên, can b quán 1 các Ca sâ giáo 
dic dai  hQc dáp üng yêu cAu dM mth can bàn toàn din GDDT giai do?n 2019 - 2030. 

- Quyt djnh s 117/QD-TTg ngày 25/01/20 17 cUa ThU tuUng ChInh phU phê 
duyt D an tang cuing irng dmg cong ngh thông tin trong quãn 1' và. h trcl các hoat 
dng dy-h9c, NCKH gOp phAn nâng cao chat krqng GDDT giai don 2016-2020, djnh 
hixóng dn 2025. 

- Quyt djnh s6 749/QD-TFg ngày 03/6/2020 cUa ThU tuOng Chmnh phU phê 
duyt Chucing trInh chuyn di s quc gia dn näm 2025, djnh huông dn näm 2030. 

- Thông tu s6 10/2020/TI'-BGDDT ngày 14/5/2020 cUa B tnrông B GDDT v 
vic ban hành Quy ch t chUc và hoat dung cUa dai  hQc vUng và các ca s& giáo d%lc dai 
h9c thành viên. 

- Quyt djnh s 4158/QD-BGD&DT ngày 17/8/2006 cUa B tru&ng B Giáo dic 
và. Dào tao  phê duyt D an "Quy hoach phát trin tng th DHTN thãnh dai  hçc trQng 
diem, trung tam dào tao,  khoa hçc cila vUng dn näm 2020". 
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3.4. Van ban cüa Di hçc Thai Nguyen 

- Nghj quyt cüa Dai  hi  dai  biu Dãng b DHTN 1*n thu VI, nhim kS'  2020-2025. 

- Các chucmg trinh hành dng va chucmg trinh cong tác cüa Dãng üy DHTN 
nhim k' 2020 -2025. 

- Nghj quyt s6 19/NQ-HDDHTN ngày 06/5/2021 cüa Hi dng DHTN v thng 
nht chü truang xây drng Chin hxcic phát trin DHTN. 

- Nghj quyt s 07-NQ/DU ngày 04/4/2021 cüa Ban Chip hành Dãng b DHTN 
v Chuyn d.M s6 DHTN giai don 2021-2025, djnh huâng dn nàm 2030. 
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Phn IV. CHIEN LffiC PHAT TRIEN BA!  HQC THAI NGUYEN 

GIAI DOiN 2021 - 2025 VA TAM NHIN DEN NAM 2035 

4.1. Mic tiêu tE!ng quát 

Tao buc chuyn bin cAn bàn v cht hrqng dào tao,  NCKH&CGCN dáp rng 
thu cu xA hi và hi nhp quc t; tp trung phát trin mOt  s6 nganh dào tao  tr9ng 
dim, müi nh9n dat  chu&n kim djnh ch,t luçing khu vrc và quc t; xây d%rng và phát 
trin tài nguyen giao dic m& dUng chung trong toàn DHTN, g.n vói mô hmnh quãn trj dai 
hQc tiên tin d hin thirc hóa tim thin dn 2035 - DHTN nm trong nhóm 500 tru&ig 
dai h9c hang du châu A. 

. 4.2. Myc tieu cy the 

- Thirc hin tái ca cu b may theo 1 trInh, di mói cong tác quãn tn dai  h9c Va 
quAn 1 các mt hoat dng phU hçp vâi dc dim tinh hinh cUa Dai  h9c vUng trong bi 
cãnh mài, darn bào hiu lrc, hiu qua va hi nhp; t& i.ru hóa cac ngun lrc, phát huy 
tinh sang tao và chU dng trong quãn l', nâng cao tinh th.n tr chU, trách thim giãi trinh, 
ly hiu qua và chAt lucmg san phAm du ra trong quãn l' dào tao  lam thixâc do giá trj 
dich thirc cho mi Ca nhân, dan vj. Phát trin di ngu giáng viên, can b khoa h9c và 
quán l dáp Ung các quy chuAn quc gia va huong tâi phU hcip quy chuAn qu6c t; thu 
hUt duçc các hçc già trong và ngoài nuàc có trinh d cao dn giãng day và nghiên cru 
dài han tai DHTN theo ca ch tài chfnh dc thU, theo các chuong trinh, dr an nghiên cfru 
hcp tác quôc M. 

- Phát trin các chtrang trinh dào tao  là th math  cUa tirng trthng dai  h9c thành 
viên, dáp crng yêu cu cUa xà hi vâ hi nhp quc t, trên ca so chun du ra có chAt 
lucmg và phU hcp; không ngUng nAng cao chAt hrqng dào tao,  tAng cuing dào tao  nang 
lijc ngh nghip chuyên mOn, bi diing k nAng và thai d cho ngu&i hc gn vói yêu 
cAu thiét thuc cUa nguôri si:r d%Ing lao ding; phát tri&i các ngành ngh dào tao  theo xu th 
tIch hqp, thIch rng vOi thu cAu xA hi; dam bão quy mô dào tao  các h và các bc h9c 
mt each hcip 1, phU hcip vOi ngun 1rc cUa DHTN và các dan vj. Du tu phát trin mt 
s6 ngành dào tao  mUi nhçn, cac chuang trinh dào tao  có th math,  mang tInh chAt dc 
thU, nh&m tao  thuang hiu cUa DHTN trong h th6ng giáo dic dào tao  cUa cã nizOc. 

- Tp trung nâng cao chAt krcing, hiu qua thim vii NCKH và phát trin cong 
ngh cUa di ngfl các nhà khoa hçc, th%rc hin t& vic gAn hoat dng NCKH, tu vAn 
chInh sách cUa DHTN di vOi các chucing trinh phát trin kinh t, van hóa, xâ hi cUa 
vUng Trung du và min nUi BAc B. Khng djnh các hoat dung NCKH&CGCN giUp 
hoàn thin ca ch, nâng cao hiu qua hoat dng san xuAt, kinh doanh và chAt hrcrng cuc 
sng thrc chAt cUa NhAn dan tai  các dja phuang. ThUc dAy, h trç cong b két qua 
NCKH trên cãc tap  chI khoa h9c quôc gia Va quôc té cO uy tin. 

- Tip t'1c xây dtrng môi truOng hQc tp và nghiên cfru cho d,i ngü giàng viên, 
nguii hQc trong ntrOc và qu& té tai  DHTN; tAng cung thu hUt các nhà khoa hoc, 
chuyên gia trong nixOc và quc th dn hçip tác, ngu1i h9c trong nuOc và quc t den h9c 

I 
N 
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tp tai  DHTN; tAng cring cong tác kt ni thj tru1ng lao dng và phiic vi cong dng 
trong nuàc và quc tê; tAng ciring dua can b và nguôi hçc cüa DHTN di cong tác, hcc 
tp a nuâc ngoài nhäm nâng cao vj th và dua thi.wng hiu cüa DHTN hi nhp quc t. 

- Tp trung xây drng h thng dam bâo ch.t ltrcing ni b, nâng cao sir hài lông 
cüa ngizii h9c va các ben lien quan v cMt hrcng giáo dic. Dam bão hoãn thành các 

A • • S S S mic tieu trien khai kiem dinh  cu sa giao diic va chucmg trmh dao tao theo cac quy dnh 
trong ni.rOc, khu c và qu6c th. 

- TAng ciräng và huy dng các ngun li,rc nhâm hin dai  hóa ca so 4t chit, trang 
thit bj phiic vi dào tao  va NCKH theo huOng dung ehung; nâng cao hiu qua cong tác 
quãn l tài chinh dáp irng vth nhu cAu di mOi và nAng cao chit hrçing giáo dic dai  hQc. 

4.3. Chin hrçrc phát trin 

4.3.1. Chiin lwçlc 1: Xây drng b3 mdy quãn 1j link gpn, hiu 1rc, hiu qua và 
nâng cao nâng 1rc quán trj dcii hpc trên nn tang cong ngk sJ 

4.3.1.1. Myc tiêu tngquát 

Di mói quãn trj dai  hçc trên nn tang tr chii dai  hc gn vOi hi nhp quc t và 
cong ngh s6; phát trin môi trlrxng giáo dic dai  h9c dc sic, tip cn cuc each mng 
Cong nghip 1n thi tir; xây drng t chic b may quàn l tinh gun, hiu lrc, hiu qua và 
Co nAng l%rc kin tao  phát trin, dáp ng yeu cu phát trin kinh t - xà hi và dam báo an 
ninh quc phông vung Trung du và min nüi Bc BO,  gOp phn vào sr nghip cong 
nghip hóa, hin dai  hóa và hOi  nhp quc té cüa dt nuOc, hoàn thành t6t vai trô, si 
mnh "Dgi hQc quc gia, dai hQc vIing là dgi hçc thtc hin nhiçm vy chiln lwc,c qu6c 
gia, nhiêm vy phát trin vüng cza dát nzthc ". 

4.3.1.2. Myc tiêu cu tM 

- Chuyn di và thi& 1p mô hinh quãn tn dai  h9c thông minh vOi nhftng thay d6i 
cAn bàn, toàn din. Thirc hin chuyn di st trong tt cá các hoat dng cüa DHTN; vn 
hãnh th6ng nht va dng b h th6ng dtt lieu s6 - thông tin s6 - tn thCrc s dmg chung, 
lien thông phuc vii nâng cao hiu qua cong tác quãn trj, chi dao,  diu hAnh và d6i mOi 
hoat dng dào tao  và NCK}I; thirc hin dai  hQc d6i mOi sang tao  vOi các dc trung chü 
yu nMt là: mô hInh dai  h9c khoi nghip g.n vói tinh thn khOi nghip sang tao  hoat 
dng vO'i bàn ch& tr chü, gân vOi chuyn di s6. 

- Tái ca cu t chirc bO may DHTN, các tnthng dai  h9c thành viên theo huOng 
tinh g9n, hiu lirc, hiu qua và nâng cao nàng lrc quãn trj dai  h9c trên nên tang Cong 
ngh s nhAm dáp thig yêu cu cüa t%r chü dai  h9C trong bi cânh hi nhp. 

- Hoãn thin h th6ng quãn trj dai  hQc tiên ti&i, phü hcip vOi các tiêu chun quc 
th trën nn tang üng d%ing cOng ngh so; xây drng van hOa lrng xir vã tinh than ph%ic vi 
chuyên nghip, phAn djnh rO chic nAng, nhim vii quãn 1 cüa tmg dan vj, tAng cuOng 
quyn tr chü & phát huy tInh tIch c%rc, chü dng cüa các trithng dai  hc thành viên, don 
vi trirc thuc, don vj thuc và don vj cu thành DHTN; tAng cuông trách nhim xä hi, 
tInh minh bach  cüa cãc Ca nhAn và don vj trong mi hoat dng. 
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4.3.1.3. Phwong hiding, nhim vy và giái pháp 

- Tp trung xây dung, hoàn thin h thng van bàn pháp quy, th ch quàn tn dai 
hçc trên Co sO Lut giáo d%lc dai  hQc sra di näm 2018 và các van bàn hi.rOng din; bão 
dam cong khai, minh bach,  quãn l thng nhAt, thông su6t, hiu lrc, hiu qua; kh.n 
trucing xay drng và t churc thrc hin Chuang trinh chuyn di s giai doan 2021 - 
2025, djnh hzOng dn nAm 2030 theo huOng toàn din, dng b, có tr9ng tam, trong 
dim, theo chiu sâu, thi& thrc, hiu qua. 

- Xây d%rng mô hInh quãn trj dai  h9c tiên tin theo huong hin dai,  dan chU, hQc 
thut, hiu qua và phü hçip vth dc thu DHTN. Thng buOc hoàn thin h thng quãn 1 
DHTN theo djnh huOng quàn li'  thng th trên nn tang ng ding cong ngh s 0 trinh do 
cao, thrc hin h th6ng "Quàn l' cMt hrcirng toàn din" (TQM - Total Quality 
Management). Hoãn thin ha t.ng cong ngh thông tin và trin khai üng dng cong ngh 
s6 trong toàn bô qua trinh hoat dng và quãn l', tp trung phãt trin h th6ng e-learning 
và dào tao  trijc tuyn, huOng dn xây dmg mô hlnh cong ngh day hçc trirc tuyn và 
truông hc din tCr mt each th6ng nhAt, dng b. 

- Hoàn thin Hi dng Dai  h9c và hi ding truàng tai  các tru1ng dai  h9c thành 
viên theo hi.rOng hoat dng hiu qua, hiu lrc; xây d%rng k hoach d mOt  s6 don vj du 
tiên trong DHTN thrc hin d an tir chU dai  hçc. Thirc hin tr chü dai  hçc, dy manh 
phân cp, phân quyn, xac djnh rO trách nhim giüa Hi d6ng DHTN, Ban Giám 4& 
DHTN, gita DHTN vth các tnrng di h9c thành viên, don vj trrc thuc, don vj thuc và 
don vj cu thành. 

- Tái co cAu bO may và thit 1p  li he thong qu.ãn frj dai  hoc cüa DHTN theo. mo 
hinh dai  h9c mt cp d nãng cao hiu qua quãn 1 va cht lucmg dào tao, phi'i hcip vOi 
thire tin cüng nhtr xu th phát trin giáo d%ic dai  h9c cüa qu6c t. Djnh hxOng tái co cu 
DHTN theo mô hInh: Dai  hQc (University) - Truâng (college, school); Khoa (faculty); 
Vin (Institute) - BO mon (Department). Các trithng dai  hQc thành viên s chuyk thãnh 
các ruing/khoaJvin. 

- Dy m?nh  di mOi b may quãn trj di hpc tinh gçn, hiu hrc, hiu qua trên co 
sO sAp xp 1a,  th chic hcq l các ban chuxc nang, các tnthng dai  h9c thành viên, don vj 
trite thuc và thuc và don vj cAu thành DHTN; khAc phic trit d nhüng chng chéo, 
tnüng 1p v chrc nAng, nhim vi giüa các ban chüc näng, các dan vj trong toànDai h9c; 
ly sir hài lông cüa ngu1i hQc và cong dng xà hi lam thi.rOc do dánh giá chAt luçmg và 
hiu qua hoat dng cüa b may quãn trj dai  hçc, chAt lucing dào tao và NCKH. 

- Trin khai mnh m vic xây drng, phát trin dai  h9c din tCr, dai  h9c so nhäm irng 
dmg các tin b khoa h9c và cOng ngh d d6i mOi phuong thüc lam vic, nâng cao nàng 
lirc quãn l, diu hành thông su&, hiu lc, hiu qua cüa các cAp, tao  dng 1rc thüc dAy 
chuy&i di s mt cách toãn din d thüc dAy cong tác d tao  và NCKH. 

- Tp trung dAy manh  cai each ch d cong vi, viên chc; CO co ch khuyn 
khich, khai dy tinh thAn cng hiAn, tao dOng luc dA can bO,  vien chüc, nguM lao dng 
hoàn thành t& thAt nhim v11 thrcxc giao; cO co ch bão v can b di mOi, sang tao,  dam 
nghi, dam lam, darn dOt  phã, dam chju trách nhim vi lçii Ich chung cüa DHTN. Chu 
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trQng tang cuàng k lut, k5' cixang hành chInh cci quan don vj, nâng cao trách nhim 
nêu girong cüa ngu?ri ding du va cüa di ngü viên chüc. Xây dirng cci ch, chInh sách 
tuy&i chçn du vào viên chic; cci ch 1ra ch9n, thu hut, trng dung nhân tài; bão dam cci 
hi thàng tin cüa viên chüc theo thãnh tich, san phm cong vic thrc t và phm cMt 
dao dic, uy tIn cüa viên chüc. 

- Huy dng ngun 1rc chung, trng buàc xây drng dOi  ngfi giãng viên, cci sâ 4t 
cht và trang thit bj di vâi các linh vrc lust h9c, khoa h9c quàn ly, vAn hóa va du 
1:ch,... d chun bj cac diu kin thành 1p tru&ng thuc DHTN, tip do là tnthng dai 
h9c thành viên cüa DHTN: Tnräng Dai  hQc Ngoi ng, Tnnrng Dai  h9c  Luat  và Quãn 
1, Trixông Dai  hçc Van hOa - Th thao và Du ljch. 

4.3.1.4. KI hoach thztc hin 

- Trong giai don 2021 - 2025, tip tic tái cu tr1ic van phông và các ban chic 
nAng cia DHTN, các don vi sr nghip cong 1p, các trung tam theo huâng t%r chü, tinh 
gun. Thành1p Trung tAm só tren cci sâ sp xp, t chrc 1aj  Trung tAm HQc Iiu và Cong 
ngh thông tin DHTN. 

- Thãnh 1p mt s phAn hiu DHTN ti cac dja phucmg cO chrc nAng dào tao  trinh 
d dai hçc, sau dai  h9c; NCKH&CGCN; hçip tác qu6c t, thani gia nghiên ciu, ttr vAn, 
phãn bin chinh sách phát trin bn vIng kinh t - xa hi cho dja phucing và vüng. 

- Trong giai don 2026 - 2030, huy dng ngun lrc chung thành Ip mt s don 
vj mOi nhu Trung tam nghiên cüu và phát trin (R&D); Truông Luat, Trueing quàn l, 
Trueing Van hOa, Tn±ng Du 1ch thuc DHTN, tao  nn tAng d nAng cAp thAnh trua'ng 
dai hçc thanh viên. 

- Huàng dn nAm 2035, tái cci cAn bô may và thit 1p 'a  h thong quân fri di 
hoc cüa DHTN theo mô hInh dai  hQc  mOt  cAp. 

4.3.2. ChiEn luT1c  2: Dào 190 nguiin nhân 1rc chat lwçrng cao gIn vói nghiên 
cáu khoa h9c, chuyin giao cong ngh, di mói sang 4w và hi nhp quJc 11 

4.3.2.1. Myc tiêu tdng quát 

Huy dng ti cia các ngu6n lirc va lcri th cüa dai  h9c viing d xây dung môi 
tnrông dao tao  chAt hrcing cao, linh hoat va hOi  nhp; m& rng va cia dung hOa các lOai 
hInh dào tao,  chircing trmnh dào tao  theo huâng dat  chuAn khu vrc và qu& th nhm cung 
cAp ngun nhân ic chAt krqng cao, dap üng yêu cAn cüa thj tru&ng lao ding trong bi 
cAnh cách mang cong nghip 4.0, yêu cAn phát trin kinh tê - xä hi cüa dAt niràc và hi 
thp qu& té. 

4.3.2.2. Myc tiêu cu th 

- Phat trin tü 15-20 ngãnh dào tao  tr9ng dim chAt hrcing cao a trinh dO di h9c 
(hoc chuong trInh tiên tin nhap khAu); ma mth tir 15-20 chuong trInh liCn k& dão tao vOi 
nixàc ngoài; 50% s6 phOng thl nghim và thu vin din ti:r dat  chuAn khu vrc va quc th. 

- Trén 50% chucing trInh dào tao  trInh dO 4i hc sir ding toAn bO hoc tIch hp 
mOt phAn  nOi  dung chucing trinh dào tao  và giáo trinh cüa các truäng dai  h9c cO uy tin 
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cüa nuâc ngoài; 100% chucing trinh dào tao dáp üng tht nhu cAu phát trin kinh t - 
hi và thj trung lao dng va có khà nàng hi thp qu& t. 

- 100% sinh viên t6t nghip các chucing trinh djnh hixóng cht luqng cao dat 
chuAn khu vire  vâ qu6c th, thu hut it nht 10% s6 sinh viên quc t dn hc t.p; 20% 
giãng viên có khá näng giãng dy Mng ting Anh hoc ting nrnrc ngoài. 

A • ..Z ., - Da dng hóa các loai hinh dào t.o va hQc tap, day manh  phat trien giao dic ttr 
xa, hc trirc tip k& hp vài trirc tuyn qua các phtrang tin truyn thông và các nn 
tang cong ngh s; It nMt 30% s h9c phAn cUa tt cã các chi.rng trInh dào tao  djnh 
huàng cht luçng cao có d&y dü bài giãng din tü e-Learning và hçc 1iu duçc s6 hóa 
theo quy djnh. 

- Sinh viên, hQc viên thac si và dc bit là nghien ciru sinh tham gia trong tt cá 
các chucmg trInh và d tài KHCN; khuyn khIch 50% nghiên cthi sinh tham gia mt 
phn vào qua trmnh giãng day. 

- Xây dirng môi tru1ng h9c tp quc M có tInh lien thông, dáp üng yêu cu dào 
tao ngun nhân lirc cMt hrçing cao phic vii sir nghip phát trin kinh t - xA hi cüa vüng 
Trung du và min nüi Bc B; thành 1p  tr 0 1-02 trung tam uom tao  và h trcl khôi 
nghip, tr 03-05 doanh nghip djch vi khoa h9c; 60 san phAin ducc däng k sà hth trI 
tue, trong do có 30 san phm ducic cp bng/giy chmg nhn s& hftu trI tue; 100% kt 
qua NCKH và cong b qu6c t ducic si'r d%ing trong giãng day. 

- Thu Mit d dat quy mô h#ing nm tr 1.700-2.000 giãng viên, luu hQc sinh quc th 
dn h9c tp, nghiên cthi, trao di hçc thut, thc tp chuyên môn, giao lu'u van hoa; cir 
1.500 can bO,  giãng vien, sinh viênlhçc viên di h9c $p, trao di hQc th4t, thrc tp chuyên 
mon tai  ni.rOc ngoai; trin khai ti 12-15 dr an hcip tác quc th. 

4.3.2.3. Phu-ang hwól2g, nhim vy và giáipháp 

- Di mài Cong tác quàn l dào tao theo huàng chuyên nghip và hin dai;  trin 
khai cac giái pháp d6ng b d xay drng môi truông van hoá cüa trixxng dai  h9c theo 
huâng: hQc thut, dan chü, sang tao  và than thin. 

- Di mài chucmg trInh dào tao  theo tip c.n hin dai;  nãng cao cht lucing cong 
tác nghiên c(ru, phân tich tInh hinh và d báo xu huóng phát trin các ngành dào tao  trên 
th giài, tr do xây drng chin luqc phát trin chng trInh dào tao  dáp iing ithu cu cüa 
thj trlxng lao dng và hi nh3p qu& t. 

- ChuAn hóa chtrang trInh dào tao  dira trên khung trinh dO qu6c gia Vit Nam và 
khung tham chiu trinh dO ASEAN; tp trung h6 trcl và khuy&i khfch phü hcrp di vth 
vic phát trin các chucrng trinh dào tao  chAt hrqng cao, dào tao  bAng ting nuâc ngoài a 

các linh vrc tru tiên (nhu cong ngh thông tin, du ljch, nông nghip xanh,...) dào tao 
nguôn nhân Iirc canh  tranh trong khu vrc và qu& th. 

- Phát trin các quan h hçrp tác bao gm cá hcip tác quc t và hçip tác giüa các 
chi.rong trInh djnh huOng chAt hrcmg cao cüa DHTN; thrc hin trao di sinh viên chircmg 
trmnh djnh huàng chAt hrcing cao vOi các truOng dai  hQc uy tin quóc t, giUa chuong trmnh 
djnh huâng chAt lucmg cao cüa DHTN trong hai näm dâu; tang cu1ng tInh lien thông 
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giüa các ngânh/ngh dao tao;  trng buâc tao  diu kin cho sinh viên duçic hQc theo triêt 
1' giáo d%lc khai phong, cá than hóa và h9c tp su& dâi. 

- 0ng ding cong ngh thông tin và truyn thông trong quãn 1 dào tao,  di mài 
phzcmg pháp dy h9c, NCKH và phic v'i cong dông; dÀy mnh üng ding các san phÀm 
cüa nn giáo dic thông minh vào giãng day, hc tp và quãn 1 giáo d%ic, nhArn phát trin 
các truông dai  h9c thãnh viên theo djnh hrnrng dai  hQc nghiên cru, vâi mô hinh dai  hQc 
thông minh mang dc trung cüa nn giáo dic trong k nguyen mói, do là: sang tao  - lien 
nganh - k& ni - cong ngh giao diic. 

- Xây drng các chInh sách ftuyn khIch sang tao  và khôi nghip, M tr vic 
thãnh 1p doanh nghip KHCN, phát trin san phAm si hüu tn tue,  thucing  mai  hóa các 
san phni KHCN, dào tao  và s diving can b KHCN, thu h(it chuyén gia nuàc ngoài và 
nguii Vit Nam a nuc ngoài tham gia NCKH&CGCN ph%tc vi qua trmnh dào tao. 

- Tang cuâng hcip tác vOl các d6i tác trong và ngoài nuOc d dào tao,  bi duong 
cti ngü nhà khoa hçc theo chuÀn quc th (tip  hun v phucing pháp nghiên ciru, vit d 
xuÀt d%r an, vit bài báo và cong b6 qu6c t& phãn bin và tu vAn chInh sách; dào tao  ting 
Anh cho di ngü nhà khoa hQe, giáng vien). 

4.3.2.4. KE hogch thzrc hin 

* Gai doan 2021 - 2023 

- Li,ra ehQn và phát trin mt s chumig trinh dào tao  trçng dim djnh huOng chAt 
luqng cao; uu tiên 1ra chpn các chucing trinh dào tao  dáp üng t6t các diu kin dam báo 
chAt lucing, chuo'ng tninh dào tao  cO sc hut tuyn sinh, dáp ng nhu câu thj tnrng lao 
dng và dào tao  bang ting nuOc ngoài 0 các lTnh vijc isu tiên, gn vOl NCKH và chuyn 
giao tn thüc. 

- DÀy mnh (xng ding cong ngh thông tin trong giãng day  và cong tác quãn ly dào 
tao; áp ding mnh me hmnh thrc dào tao  trrc tuyn (e-Learning), két hçp gita hQc trên lOp 
va hçc trrc tuyn (Blended Learning) d nâng cao chAt krqng dào tao;  dÀy  math  cong tác 
s hóa gino trInh, bài giãng và xay drng bài giãng diên tCr e-Learning. 

- Chun hOa tAt câ cac chuong trInh dào tao  theo huOng dáp 1rng thu cÀu xA hi và 
dáp üng chuAn dÀu ra theo Khung tninh d qu& gia và khung tham chiu trinh d 
ASEAN; nâng cao k5 nAng thirc hành, k5' nAng ngh nghip cüa nguii hçc gn vOl thirc 
tin san xuAt và dôi sng; xây drng chin lixçic phát trin các ngãnh dào tao mOn trong toàn 
DHTN trên cci sO mic tiêu, sü mnh, diu kin darn bão chAt lucing, trong dO mi linh wc 
tp trung xây drng tr 02-03 nganh h9c chAt luqng cao mang tInh dc thu và th manh  cüa 
DHTN nhtun tao  ra thuong hiu mnh, dü sic canh  tranh trong nuOnc và khu vrc. 

- DÀy mnh hçip tác vOl các di tác nuOc ngoài (các t chCrc qu& t& các truông 
dai h9c, vin nghiên cthi, doanh nghip nuOnc ngoài) d xây dmg và khai thác các 
chtnmg trinh, di,r an hcrp tác quóc té (nhiem vi, d tài khoa hQc và cOng nghe theo nghj 
djnh thix; chucing trinh hçp tác nghiên cüu song phuong và da phuang; dr an hçTp the 
nghiên c'u vOl các t6 chüc quc té, các truOng dai  hQc, vin nghiên cCru và doanh nghip 
nuOnc ngoai). 
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- Nãng cao chit lucing và tinh bn vthig cüa các chucing trInh lien k& qu& t& các 
chizang trinh cüng cp bang, chü trQng vào các dM tác là Co sâ dao tao nuàc ngoai có 
xp hg cao và trung binh trên th giói; xây dirng các chucmg trInh dào to giãng day 
bang ting Anh; trin khai nhp khu chuong trinh dào tao  tr các nuàc tiên tin. 

- Dào tao và bi dirong di ngQ can b nghiên ciru d hInh thành các nhóm nghiên 
ciu va truàng phái khoa hQc manh; tao dimg môi tru&ig nghiên cCru chuyên nghip d 
thu hut các chuyên gia dan ngãnh trong nuàc và quôc tê den lam vic tai  DHTN. 

* Giai don 2024 - 2025 

- Phát trMn môi tru1ng, không gian hQc tp và giãng day cho ngu?i hçc, giãng 
viên và nghien ci'ru viên, trong do chü tr9ng xay d%rng môi tru1ng h9c tp quôc tê dé 
nâng cao cht hrçng tuyn sinh, thu hut sinh viên qu& t dn hQc tp toãn khóa, trao di 
tin chi và trao di ngn han. 

- Xây di,rng các huOng nghiên cru trQng tam nhàm tAng khà nAng giái quyt 
nhttng v.n d cp bach cüa vüng Trung du và min niii Bc B; ehü trong xây drng các 
A, . . ' . de an, dir an ion mang 'a'  hicu qua kinh te - ky thuat cao nhäm tao ra san pham KHCN 

CO cMt luçing cao, tao  ra thiwng hiu cüa DHFN và có khã nAng thuong mai  hóa cao; 
tAng tS l cong b6 quc t tx các d tài hcip tác NCKH&CGCN vOi các dja phtwng, 
doanh nghip. 

- Phát trin các chixong trinh dào tao  có tinh lien ngãnh, xuyên ngành, dam bào 
tinh lien thông ngang giüa các chuong trInh dào to, hinh th(xc dào tao  và trao di tIn chi 
vOi các truYng dai  hçc iOn trong khu vi,rc và trên th giOi (trixOc mt dy mnh vic trao 
di, cong nhn tIn chi gita cac truông dai  hQc thAnh viên cüa DHTN); xây dijng mô hinh 
hcip tác gita tnthng dai  h9c và doanh nghip nhâm tao  ra nhüng giá tr gia tAng mOi 
trong dào tao  và NCKH; xay dimg dr an xây dimg khu nghien cüu xng chjng cong ngh 
cao trong san xuAt nông, lam nghip phi,ic vz phát trin kinh th, xà hi vüng Trung du Va 
min nüi Bc B. 

- Phát tri&i mg hrOi nhà khoa h9c qu& t tham gia hçp tác NCKH và cong b6 
qu6c tê; thu hut chuyen gia, nhà khoa hQc rnrOc ngoài, nguäi Vit Nam djnh cu 0 nuOc 
ngoài cüng tham gia nghiên ciru, phãn bin va tu vn chInh sách v phát triM kinh th - 
hi cüa Vüng trung du và miM nüi Bc Bô. 

* L Den nAm 2035 

- Phát triM nguM nhân 1irc chit iuçing cao dáp irng yêu can cUa cuc cách mng 
cong nghip 4.0 và hi nhp quc th; ch(i trçng dào tao  nguM nhân lrc dja phtrang và 
vung cO thu can dira frén nM tAng 1rng dirig cong ngh s& thAnh tru khoa h9c và cong 
ngh hin dai. 

- Di mOi cAn bàn phucrng thrc dao tao  theo hi.rOng hin dai,  tich h, cá nhAn 
hOa tren nen tAng cong nghe so, gAn ly thuyet yam thijc hanh, thrc nghiem. 

- Phát triM cAc chuong trinh dAo tao  chat hrqng cao, các chuong trinh dAo tao 
giang day  bang tiéng Anh, tao  co ché lien thông và trao di tin chi vOi các trung dai  hQc 
iOn trong nuOc VA trên the giOri. 
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- Trin khai cac d tài NCKH va CGCN th hin trách thim trong phát trin 
vUng cfia DHTN, tham gia giâi quyM ducic nhtng vn d trQng yu trixOc mt và lâu dài 
& hu ht các ITnh vrc phát triên kinh t - xA hi, ph%ic vi phát trin bn vffiig ving 
Trung du và mien nüi Bc B và câ nuàc. 

4.3.3. Chiin l,qic 3: KeAt  noAi thj trwt'lng lao dng và phrc vi cong dEng 

4.3.3.1. Myc tiêu tdng quát 

D& mM cong tác giáo dic ngrii h9c theo huâng gn k& thrc tin vâi chuyên 
mon va ci th hOa các tiêu chf môi tnx?mg giáo dic lânh m?nh,  dc sc cüa DHTN; xây 
drng k hoach hoat dng giáo dic trên cc sc1 rng ding manh  cong ngh thông tin trong 
giam sat, tu vn, h trçl hQc tip,  rèn 1uyn k nang Va chuyên mOn; da dung hóa các hoat 
dng ngoai khóa, thi dua và cac djch vii h trci, kt ni hiu qua vài các nhà tuyn ding 
dê h trcY ng±i hQc trong qua trInh hQc ttp, rèn 1uyn, th%rc tap, thrc hành và tang cuing 
khà nàng tr tao  vic lam; xây d%rng môi trtthng than thin, dan chü, sang tao  và phãn 
bin, giàu ban sAc van hóa trong hoat dng giãng day, h9c tp và NCKH. 

4.3.3.2. Myc tiêu cy th 

- 100% cci s& dào tao,  phic vii dào tao  trien khai mg ding cong ngh thông tin, 
chuyen di s de huóng dan, giAi quyet các thu t%lc hành chmnh cho ng.rii h9c nhanh gçn, 
chInh xác trizàc khi nhp h9c, trong qua trInh hçc tp và sau khi nguii hQc ra trumg; 
trien khai h th6ng tu v.n, M trq hQc thut, giám sat ye sr tien b trong h9c tp Va rèn 
1uyn, ket quA hçc tip,  k.Mi hrcing hçc tp cUa ngixbi h9c. 

- 100% cci s& dào tao  xây drng va trien khai cAc giAi phAp thu hut nguôi h9c vào 
c trong k tüc xá; cam k& s ding hat ch a trong k) tic xá (do don vj quân 1). 

- 100% cci so dao tao, phuc vu dao thuc hin dung, du, kip then ye ch dc,,  chinh 
sach cho ngun hQc (neu co); trien khai cac giAi phap ho trcl ngu?n hQc de thrc hiçn giao 
djch không ding tien mt trong toàn DHTN. 

- 100% viên chic quAn l, nhAn viên trixc tiap thrc hin nhim vi tu v.n, h trq, 
giAi quyat cAc thu tiic hãnh chinh cho ngi.thi hQc ducic b6i duOng, tp hu.n k5 nAng, 
nghip vii, chuyên mOn hang nAm. 

- 100% co sâ dào tao,  phic vii dào, co so lien kat dào tao  xây dirng môi truOng xA 
hi va cAnh quan tao  thu.n lqi cho hoat dng dAo tao,  nghiên c(xu và sr thoAi mái cho cA 
nhãn nguii hoc. 

- 100% ngu1i h9c dáp üng yêu cu ye k5 nAng, tham gia các hoat dung ngoai 
khóa theo huOng phát trien khA nang cüa cá nhân vA theo quy djnh cüa co sO dào tao  cho 
tirng chucing trInh/nganh, loai hmnh/trinh d dào tao. 

- 100% các Ca sO dao tao,  phic vi dAo tao  cam kat dAm bAo b trI dü nhân l%rc, tAi 
chmnh da thrc hin cac mic tiêu neu trên; xay drng co sO di lieu dam bAo lien thong, cO 
the sir ding co sO dft lieu de t chcrc khAo sat tflrc tuyan (cap Dai hoc, cap tnthng). 

- Ph.n Mu It nhat 75% s ngui h9c, C%TU nguOi hQc (ducic khAo sãO hAi lông v 
các hoat dng phic vi và h6 fr ngui hQc theo các chi tiêu nêu trên. D lieu ngu&i h9c, 
ciru ngui hQc hài lông ye hoat dng tu vn, h trç tAng It nhat 5%/nAm. 
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4.3.3.3. Phwong hw&ng, nhiçm vy và giáiphap 

- Thành 1p  Ban chi do xây dirng tiêu chI, ni dung cii th thc hin tang näm va 
trin khai thrc hin d an kt ni th trithng lao dng và phic viii cong  dng. Thãnh phAn 
gm các b phn lien quan cüa DHTN và các truông dai  hoc thãnh viên, dan vj tivc 
thuc, dcm vj thuOc và don vj cAu thành DHTN. 

- Kiin toàn h thong b may viên chtc, ngu&i lao dng phu trách cong tác h trq 
ngir&i hc tr DH1'N dn cac truông dai  hçc thành viên, don vj tivc thuc, don v thuc 
và don vi cu thành DHTN. 

- T chüc bi du6ng chuyên môn, nghip v111 cho di ngü can b, viên chCrc nhm 
nâng cao cMt krcing tham mini, chat Iucmg phiic vii, h trc, ngu1i hoc. 

- T chüc cac hi ngh tir v&i, tham vn, di thoai vài các ben lien quan nhlm 
dua ra các ni dung, các yêu c&u tiêu chI phic vu ngtr?i hoc. 

- Trin khai thrc hin các ni dung theo k hoach và sr phi hcip vâi các don vj, 
dam bão chit hrqng, tin d các ni dung trin khai. 

- Giám sat vic xay drng, b6 trI va giãi ngân ngun kinh phi d thrc hin nhim 
vi hang nàm nh&m hoàn thành các chi tiêu d ra. 

- Dam bào h thng phn mm quãn l', ca sâ d lieu,  xây dirng cOng cii va t 
chc khão sat sir hài lông cüa ngi.rôi hc h.ng nAm theo các yêu cu cUa mic tiêu (ca cap 
Dai hc và các don vj dào tao). 

- T6 chirc kMm tra, dánh giá các ni dung h trçi ngu1i hc và xây drng k hoach 
cài thin h.ng näm. 

4.3.3.4. KI hogch thyc hin 

* Giai doan 2021 - 2023 

- Ban hành các van ban clii dao  các don vj lien quan thuc hin các giãi pháp cu 
th h trçi ph%ic v1 nguxi hc mt cách ti da theo dc thu tmg don vj. 

- Xây d%rng và ban hành quy ch cong tác nguii hçc cüa DHTN (ap ding to'i tht 
Ca các di tircmg nguii hoc, các loai hinh, cp dO dào tao  trong toàn DHTN). 

- Xây dmg và ban hành duqc quy ch/quy djnh/các k hoach, nhim vi ci th v 
vic trin khai các hoat dng phic vi và h trcx ngu&i hoc. 

- Xây dmng và ban hành bO tiêu clii! danh mic ciii th các nOi dung hoat dng 
phic vi và h trçi nguôri hoc; ding th&i giám sat, do luing và dánh giá mirc dO hài lông 
cüa ngi.rii hoc;  các ben lien quan theo các nOi  dung duqc nêu trong miic tiêu cii th. 

- Xây drng bO tiêu chI dánh giá nang 1irc cüa dOi  ngU viên chrc quãn li', nhân 
viên h trc và phic vi nguäi hoc. 

- Các don vj trin khai thrc hin các nOi  dung côa k hoach và tin hành dánh giá 
tng kt hAng näm. 

- So kt, dánh giá kt qua vic thirc hin k hoach giai doan 2021 - 2023; diu 
chinh, b sung nOi  dung k hoach giai don 2023 - 2025. 
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* Giai don 2024 - 2025 

- Các dan vj trin khai thrc hin cac ni dung cUa k hoach và tin hãnh dánh giá 
thng kt hang näm ni dung kt n6i thj trueing lao dung và phic vi cong dng. 

- DHTN t chirc don d&, kim tra, dánh giá theo trng näm. 

- TMg k& ctánh giá vic th?c hin k hoach trong giai doan 2021 -2025. 
* Dn nàm 2035 

T1iit 1p ducic ca ch gân két Mn chat vOi các d6i tác, các nhà tuyn dicing lao 
d*ng trong nuôc va qu6c t; tang cueing két ni you hoat dng khoa h9c và cong ngh 
cac dja phuang trong nuOc và qu6c th. 

4.3.4. Chiin lwçrc 4: Phdt triln ngun lrc con ngwöi, co so v2t chili và iài ch(nh 
theo hwóng dàng chung 

4.3.4.1. Myc tiêu tdng quát 

- Khai thông mi ngun 1rc, phát huy sirc manh  Mng th; nâng cao hiu qua quãn 
l', khai thác, huy dng, phãn b6, sfr ding các ngu6n 1rc con nguô'i, cci sO 4t cMt, tài 
chinh và các ngu6n lirc khác cUa DHTN theo hixeing dung chung nhâm thüc dy phát 
trin DHTN Mn vrng, huy dng và phát huy tim nAng, th manh  cüa các trueing dai  hQc 
thành vien, dan vj tn,rc thuc, don vj thuc và dan vj cáu thành DHTN. 

- Tang cuOng huy dng ngun li,rc tài chinh, tao  bixOc chuyn bin rö rt trong 
vic thu hut, quàn l va sü dng vn du tu cüa Nba nixOc, ngu6n thu sir nghip trong 
toàn DHTN, ngu6n lc cüa các cá nhân, t chrc trong và ngoài nuOc du tu, tao dung 
lirc cho sir phát trin. Phát trin cci sO vat  cht cüa DHTN và các don vj trong DHTN 
theo huOng tap  trung, hin dai va hiu qua nãng cao chat hrcmg dào tao  nhn 1c dáp üng 
yeu cu cua cách mng cong nghip 4.0 và hi nhap quc th. 

4.3.4.2. Myc tiêu cy th 

* V phát trin di ngü 

- Dn nAm 2025, dôi ngii giang viên CO trinli dO tin si tr 40 - 42%; dOi  ngii 
giâng viên có chüc danh giáo six, phó giáo six tr 8,0 - 10%!;  98% s giãng viên con lai 
có trInh dO thac sT và tuang throng; 100% giàng viên và viên chc, ngueii lao dng 
trong dO tuiM quy djnh dt chun ngoi ngii, tin h9c2. LO trinh ph.n du tang t3' l giãng 
viên có trInh dO tin si, chirc danh giáo six, phó gino six trong tng s giâng viên. 

- Dn näm 2035, dOi  ngii giãng viên cO trinh dO tin si th 55 - 65%; dOi  ngii giãng 
viên cO chüc danh giáo six, phO giáo six tir 20,0 - 25,0%; 100% s6 giãng viên cOn 'a  có 
trinh dO thac sT và tlxclng ducing; 100% giâng viên và can bO,  viên chüc trong dO tui quy 
djnh dat  chuk ngoai ng, tin hQc. 

- Xây drng ducic các nhOm nghiên ciru manh,  nht là can bO khoa hQc theo các 
ngành miii nhcn, tr9ng dim, gn dao tao  vOi NCKH, phic vi thit thrc cho sir phát 
trin kinh t, xã hOi  cüa dt nuOc va hOi  nhâp quc M. 

'Ngh quyét dai  hi Dang b DHTN khóa IV, nhim kS'  2020-2025. 
2 Nghj quyt di hi Dàng b DHTN khóa IV, nhim k5' 2020-2025. 
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* Di vói phát trin c sör vt chit 

- Rà soát quy hoach dt dai trong toàn DHTN, huàng tài mic tiêu phát trin 
DHTN thành do thj DH1'N. Xây dmg ha thng cong ngh thông tin cüa DHTN hin dai 
th%rc hin m1Ic tiêu chuyn dM s trong quân frj dai  hQc thông qua quán frj s tIch hqp 
va xuyén sut, thng nhAt chung tr DHTN dn các truàng dai  h9c thãnh viên, các dcin 
vj trrc thuc, &ln vj thuc và don vj cu thành DHTN. 

- Dâu tu t.p trung h tMng giãng duôrng vói trang thit bj cong ngh hin dai, 
rng ding cong ngh thông minh d phic V%i giãng day và hçc tip; chuk hóa h tMng 

phOng thI nghim, các trung tarn thic hành, thrc tip,  beth vin thirc hành hin dai  d.t 
chu.n quc gia và quc t; xây drng Trung tam Kháo thI và kim djnh chit hrqng giáo 
dic cüa vüng. 

- Du tu nâng cp h th6ng thu vin theo huâng xây thrng thu vin din tü dy dü 
trang thit bj hin dai,  1y Trung tarn s6 DHTN lam tr9ng tam, xây dmg kho hQc lieu so 
dáp (mg nhu cu dào tao  và NCKH cUa toàn DHTN. Các thu vin truèng dai  h9c thãnh 
viên là thu vin v tinh, chia sê cci sâ dü 1iu chung trong toàn DHTN. C 

- Nâng cp h th6ng k ti'ic xá tiêu chun và hin dai,  dy dü tin nghi dáp üng 
nhucAu4O-50%sinhviên&k'tücxá. 

* Quãn 1 tài chInh 

- EMi mó'i cOng tác quãn l tài chInh, s ding có hiu qua các ngun kinh phi 
phic vi mimic tiêu di mOi cong tác quãn 1 giao diic và nâng cao chit luçmg dào tao:  du 
tu dng mic dich, có trQng tam, tit kim và tang hiu qua si'r dung ngân sách, uu tiên 
dAu tu cho các chuong trinh/giãi pháp tao buOc dt phá nâng cao chit luçing dào tao  và 
NCKH; g.n vic xay dijng k hoach, dir toán vâi k hoach phát trin chi&i luçic cüa các 
trueing dai  h9c thành viên và nhim vi trng tam cUa DHTN. 

- Ph.n du mOt  s tru&ng dai  h9c thành viên xây dirng d an v t%r chü tài chInh, 
tin dn Co th th%rc hin tr chü tài chInh truâc näm 2025. Da dng hóa các ngu6n hxc tài 
chinh, tAng ngun thu tr cac hoat dng djch vv, NCKH&CGCN, hcip tác quc t d giãm 
áp lirc, giAm phi,i thuc vào ngun kinh phi ngan sách Nhà nuâc cp. Thành 1p Qu phát 
trin KHCN d cO th thrc hin các nhim viii chin krçic cüa DHTN v NCKH và tao 1p 
các ngun irc dung chung v co sâ 4t cMt phic vi NCKH. 

4.3.4.3. Phwoiig htthng, nhim vy và giái pháp 

* V phát trin di ngü 

- Quy hoach phát trin và n djnh di ngü can bO quãn 1', giãng viên trong toàn 
DHTN dii v s luçmg, hcip l' v Co CU, dAm báo dt chun; phát trin di ngii giAng 
viên can di gifla ngãnh ngh dao tao;  uu tiên phát trin dOi  ngii trinh do cao cho 
nhltng ngành trpng dim, miii nh9n. Tuyn ch9n nhthig nguài có tim nang cii di h9c a 
nuóc ngoài theo các ngu6n hQc bng cUa th chiic trong và ngoài nuàc, hc bng hip 
djnh, h9c bng theo D An 89 v dào tao  giAng viên Co trinh d tMn si, thac sT giai don 
2021 - 2030. 
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- Tip tiic nghien cüu xay drng cãc chinh sách hçip I' nhtun h trçI ti da v thu 
nhp, v diêu kin lam vic và hçc tp cho giâng viên. Xây ding cci ch chInh sách d8ng 
b va phü hqp dôi vói giãng viên di hc tin sT; chinh sách sü ding, däi ng hcip 1 di 
voi giáo six, phó giáo six, tiên si nMm thu hiit và tao  ngun cho cong tác tuyn ding va 
b6 tn can bO.  Thu hit ducic các chuyên gia du ngãnh trong và ngoài mràc dn giãng 
day, nghiên ci'ru tai  E)HTN và các trtthng d.i hc thãnh viên. 

- Nãng cao chAt hrçrng tuyn d%ing can b giãng dy d%ra trên các tiêu chI c'i th v 
bang cap, ngoi ngü và kinh nghim chuyên môn, uu tiên tuyn di,ing can b ducc dào 
tao i nisàc ngoài và các Ca so dào tao  tiên tin. 

- Chia sê ngu6n 1rc giãng viên và nâng cao hiu qua dào tao vi lçci Ich nguii h9c, 
xây dmg các mon h9c chung cüa toàn DHTN. Giai doan dAu tp trung vào thrc hin lien 
thông ngang các tin chi d6i vOi các mon Khoa hQc Mac - Lenin và Tu ttthng H ChI 
Minh, mon Ngoi ng. Tin tOi thành 1p mOt  s6 dan vi trirc thuc DHTN d thrc hin 
nhim v giãng day các mon chung va các nhim vii phat trin khãc (Trung tam Bi 
dumg và Giáo dic chinh trj; Trung tam Giáo dic th thao và An ninh Quc phong...). 

* V tang crôiig vl hin di hóa co sr vt chAt 

- Xây drng k hoach chin lucic du tu ca sO 4t chAt trong toãn DHTN tninh cAp 
có thm quyn phê duyt d huy dng ngun vtn dAu tu tr Nhà nuOc, ngun thu sir 
nghip, ngun vn cüa các th chrc, Ca nhãn thi,rc hin xi hi hóa, du tu ca sO 4t chAt 
cho giáo dic, barn sat các yêu cu và tiêu chuAn, tiêu chI dánh giá ca sO 4t chAt cüa 
trung dai  h9c d trng buOc xây drng, hoàn thin h th6ng Ca sO 4t chAt dat  chuAn 
quôc gia Va quôc tê. 

- Hoàn thin d6ng b h thng van b, cci ch& chmnh sách, cong ci thic dAy quãn 
1', sir dmg tit kiêm va hiu qua cci sO 4t chAt dung chung cüa DHTN, các trixOng dai 
h9c thành viên. Khai thác, 5ir ding ca sO 4t chAt phü hçip vó'i th,rc t quy mô và hiu 
qua dAu tu. Xây dmg mOi và duy tn 4n hinh h thng ca sO 4t chAt hin có theo 
huOng d6ng b, hiu qua và rng dmg cong ngh s thông minh. 

- Diu chinh quy hoach phân khu DHTN và quy hoach chi tit các truông dai  hQc 
thành viên. Hoàn thanh Dr an dAu tu xây drng DHTN buOc ifi (giai do?n 2021-2025) 
th%rc hin theo dUng k hoach duçc phê duyt, dam bio dAu tu có hiu qua, tit kim v6n 
dAu tu cOng. Chü dng tim kim d6i tác, huy dOng  các ngun v6n xi hi hóa d tni&i 
khai the dir an dAu r xay d%mg thành phn tai  các dan vj, Phân hiu mOi cUa DHTN. 

- Xây dmg mt s6 trung tam nghiên cüu, phông thI nghim trQng dim qu6c gia 
tai DHTN và các truOng dai  hQc thành viên. Quy hoach và phát tnin h th6ng phông thI 
nghim, gn vói nhOm nghiên ciru math va nhóm san phAm KHCN trçng dim. Phát 
tri&i ngu6n h9c 1iu, xay dmg thu vin hin dai  theo huOng cong ngh si dáp üng du?c 
yêu cAu cüa d3i h9c dinh  huOng nghiên ciru tiên tin theo dlnh huOng cong ngh s6 vi tii 
nguyen giao diic mO. 

- DAu tu nãng cAp h th6ng ha tng cong ngh thông tin và phn mm quin trj 
theo chuAn s6 hOa d kt ni thông su6t, thun tin, hiu qua trong quãn l, diu hath, 
cüng nhu thirc hin các hoat dng dio tao,  nghiên cihi, chuyn giao tn thüc trong các 
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don vi thuc DHTN, k cà các Phân hiu DHTN ti các tinh. Xây d%rng he tMng phàng 
hQc và giãng dtrng thông minh theo hrn5ng hin di. 

- Chun bj các diu kin v ca ch quàn l, ca s& pháp 1 d khuyn khIch các t6 
chic, cá nhân trong và ngoài nuàc tham gia gOp v6n dAu tu xây dmg ca so 4t chit 
phiic vi cong tác dào tao, NCKH và thng cac djch vi phic vii nguii hçc. Xà hi hOa mt 
s hoat dng phát trin c sO 4 cMt, tim ngu6n v6n và xà hi hóa xây drng k tue xá, 
dam bâo t' 1 sinh viên có thu cu ducic dap ng ch 0 trong k tue xá dat  40 -45%. 

- Xây drng mOt  s6 cong trinh th thao hin dai  theo tiêu chun quc th dung 
chung cüa DHTN d phxic vii eáe hoat dng th thao chung có quy mô iOn. Cáe truông 
dai hQc thành viên xây dmg và hoàn thin h thong san choi, bAi tp cho sinh viên phic 
vi giáng dy và giãi tn cüa sixth viên cO chit krçing và hiu qua. 

* V gia tang ngun tIi chInh 

- Tang cuang cong tác quãn 1) tài chInh theo huOng hiêu qua, trong do ehü trQng 
cã khâu tim kim và da dung hOa ngun thu cüng nhu khâu l.p k hoach và kim soát 
chi; xay drng Ca ch tài chinh cong khai, minh bach và cong bng. Hoàn thin quy ch 
tài chInh cUa DHTN và cüa các don vi thành viên theo huOng hcip 1', phx hçrp vOi xu 
huOng chung v quãn 1 tài chInh cüa Vit Nam; xây dung k hoach hoat dng cüa 
DHTN di dôi vOi vic huy dng các ngun thu, khai thác ni le d tang ngu6n thu tr 
hc phi, NCKH và các hoat dng djeh vi. 

- Kién ngh Chinh phü có Cu ch tài chinh dc thU, uu tiên Mu tu phát 
trin DHTN phü hcp vOi vi th pháp l và chin luçic phát trin, tuclng xung vOi sCr 
mnh "Dai hQc quc gia, dgi hQc vüng là dgi hQc thyv hin nhim vu chin lztçrc quôc 
gia, nhim vu phát trin vüng cüa ddt nzthc"; ep kinh phi kjp th&i và dU d My nhanh 
tién d thc hin Dij an Mu tu xây dirng DHTN buOc 3. 

- Thi,rc hin nghiêm các quy djnh cüa Nhà nuOc, tang cuOng co ch tr chü cüa 
don vj sir nghip cong Ip nhm khuyén khIeh ehü dng khai thác, sü dxxng hcip l', hiu 
qua các ngun 1irc d nâng cao chat itrqng dào tao  và giãm chi cho ngân sách Nhà rnrOc 
dng thôi không lam giãm co h.i tip cn giáo duc dai  hQc cüa sinh viên nghèo, sinh 
viên là di tuclng chinh sách. Da dung hóa các ngun l%rc tài chinh, tang ngu6n thu tU các 
hoat dng djch vj, NCKH&CGCN, hçp tue qu6c t d giâm ap hrc, giãm phii thue vào 
ngu6n kinh phi ngãn sách Nba nuOc cp. 

- Phat trin the chx.rcmg trinh dào to chAt lucng cao, chuong trinh tiên tin, dt 
chuAn qu6c t; phát trin các dir an Mu tu chiu sâu trong lTnh virc KHCN, kêu gçi von Nhà 
nxxOc, v6n doanh nghip d Mu tu b sung nhrn dem 'a  hiu qua Mu tx.r cao, thuong mai 
hóa ducc san phni khoa h9c và cong ngh; xây drng mO hInh doanh nghip trong trix0ng 
dai h9c d tang ngun thu tir hoat dng dào tao và NCKH. 

- H tnç các nhOm nghiên cru, nhà khoa hQe phi hçrp vói các di tue tnong và 
ngoài nuOc d xây d%rng các chucing trinh, dr an khoa hQc và cong ngh lOn nhm thu 
hut Mu tu cUa Nba nuOc, cUa các th chCrc qu6e té, các tp doàn kinh té trong và ngoãi 
nuOc. Xây drng mt s doanh nghip khoa hçc và cong ngh, trung tam djch vi d tao 
ngu6n thu sxr nghip. 
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- XA hi hóa giáo diic dao tao  bAng cách dy mnh vic huy dng các ngu6n 1rc 
ngoài ngân sách Nha nixOc d phát trin dào tao,  da dng hóa các loai hinh dào tao  theo 
thu câu xà hi; ling cix?ing hçip tác vâi cac doanh nghip trong cong tác dào tao  dáp 
üng thu câu cüa xà hi và cüa các doanh nghip; phát trin cac hoat dung KHCN, hoat 
dng djch vi hinh thành them mt so t chIrc hoat dng kinh th, djch vi d tAng cu&ig 
nguon thu cho các hoat dng cüa DHTN. 

- Xác djnh dAy dü chi phi dào tao,  có tInh dn dc thà vüng miM, két hcip trin 
khai mt cách tich circ các chInh sách lien quan tin ding dào tao,  cAp h9c b6ng, min 
giãm h9c phi cho sinh viên. Xác dnh co c&u chi hcip 1' d vra nâng cao chAt luqng dào 
tao, tiM kim nguôn li,rc tài chinh dAu tix xay drng co sâ 4t chAt. 

4.3.4.4. KI hogch thwc hiçn 

a) V phát trin dOi  ngU giãng vien 

- Giai doan 2021 - 2023: Giãng viên có trinh dO tin sT tü 37-39%; can bO giãng 
dy có chüc danh giáo six, phó giao six tr 6,5-7,5%. 

- Giai doan 2024 - 2025: GiAng viên có trinh dO tin si tr 40-42%; can bO giAng 
day có chrc danh giáo six, phO gino six tr 8,0-10%. 

- Dn näm 2035, t' l giang vien, nghiên ciu viên ca hftu CO trinh dO tiMi sTtrong 
tong so giãng viên, nghiên cru viên dat  it thAt 55%; di vài các ngãnh, chuyên ngãnh 
dào tao  theo djnh huàng nghiên cüu dat  It nhAt 65%. T' l giáo six, phO giáo six trong 
tng so giAng viên, nghién cthi viên ca htu dat  it nhAt là 25%, các ngAnh dào tao  tr9ng 
dim t5' l dat  trên 40%. 100% giAng viên dxng lap cO trinh dO thac sT tth len dat  các tiêu 
chun khác theo quy djnh. 100% giAng viên và can bO quàn l' dat  chuAn v trInh dO 
ngoai ng, tin h9c trong do It rihât 50% giãng viên, nghiên cüu vien sCr ding thãnh thao 
ngoai ngt trong giãng day,  NCKH. 

b) V ca sâ 4t chAt và tAi chinh 

- Giai doan 2021 - 2025: th%rc hin d%r an DAu tix xây dmg DHTN buàc ifi (giai 
doan 2021 - 2025), trin khai các dr an irng ding cOng ngh thông tin chuyn di s 
trong quAn trj dai  h9c. Xây drng mOt  s6 phông thI nghim tr9ng dMm, chuyên sau tp 
trung vào mOt  s6 ngành nghien cüu cO th manh,  dem  lai  hiu qua nâng cao chAt hxcmg 
dào tao  và  tao  ngun thu sr nghip trong toAn DHTN. 

- Giai doan 2026 - 2030: th%rc hin tr thu dai  h9c, tAng cuing lien doanh lien kM 
trong dAu tu xay dirng cc sâ 4t chAt, Crng d%Ing khoa hçc k thut chuyn giao cong 
ngh cho các doanh nghip tAng ngu6n thu djch vi,i trong toAn DHTN. Hoãn thin h 
thtng phông thi nghim, thu vin, h9c 1iu ... dat tiêu chuAn khu vrc và quc té. Hçip tác 
vài doath nghip, huy dng ngun lrc xA hOi  xây drng h thông san vn dng, khu th 
thao, giãi tn cho sinh viên hin dai,  mang tAm khu vrc. 

4.3.5 ChiEn 1uic 5: Dam bdo chit lumg gido d(ec ddp ãng yêu cu kiem djnh 
trong nwác Va quic Ii 

4.3.5.1. Myc tiêu tang quát 

Dam báo và nâng cao chAt lucmg dào tao,  nAng cao thuong hiu và uy tIn cüa 
DHTN và các tru&ig dai  h9c thành viên trong nuâc, khu vrc và th giOi. PhAn dAu dim 
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DHTN trà thành mOt  trung tam dào tao, NCKH&CGCN lan cüa ving Trung du và min 
nüi Bc B và hOi  thp qu& t. 

4.3.5.2. Myc tiêu cy 

- Tt câ 07 tmông dai  h9c thành viên ducc cong nhn ki&m djnh cMt lucing giáo 
dic 1.n 2 (theo chu.n trong nuàc và qu6c t). 

- Trên 35% CTDT ducic cong nhn kim djnh chAt krcing trong nuâc hoc quc 
th, trong do 100% CTBT giáo viên trinh di dai  h9c duqc kim djnh; t6i thiu 20 CTDT 
ducic AUN-QA và các th chi'rc quc t khác cong nhn d.t tiêu chuAn chAt hrqng. 

4.3.5.3. Phwang huáng, nhiçm vu và giái pháp 

a) Giái pháp chung 

- Nâng cao nhn thirc cüa các tru?lng di h9c thãnh vien, các co sâ dào to cüa 
DHTN v tm quan tr9ng cüa tx dánh giá, dánh giá dng cAp, kim djnh chAt lucing dào 
to nhuim tAng cucing tInh tir chU, ti chju trách thim ca các tru?ng dai hc trong vic 
cong khai các diu kiên bão dam chAt hrcing cüa nhà tri.thng; giüp cho các tru?Yng dai  h9c 
khng djnh diM kin bâo dam chAt lucmg truàc xA hi. 

- Tang ciring sir lânh dao  cüa các cAp üy Dãng, cO ch tài rO rang trong vic triM 
khai các chü truong cüa DHTN cUng thu cüa các dcm vj. 

- TAng cuông cong tác tp hun, bi duong nghip vi dam bão chAt luçnig giáo 
diic nhà truô'ng, phát triM CTDT, xp hang các tnIYng dai hQc cho can b giAng viên và 
can b chuyên trách cong tác dam b chAt luçng giao diic tai  các dcm v. 

- Xây drng kê hoach cong tac c%i th cho timg nAm, tung quy va co giãi phap chi 
dao cuung quyet va sau sat cua DHTN va cac dcin vl nhäm thirc hiçn ke hoach chien 
lircic cho giai do?n 2021 -2025 và tm nh'm dn nAm 2035. 

- DAu tu nguM lrc tài chInh và xay drng ci ch quãn l tài chinh r rAng, thun 
lqi cho cong tác bão dAm chAt hrqng giáo d%ic; gn 1in nãng cao chAt hrcmg dao tao voi 

ctánh giá, kim djnh chAt hrcing. 

b) Giài pháp ci th 

* Tang cithng các diu kin dam báo chdt lwçrng và ddy mgnh kim dlnh  ché.t 
luring giáo dyc dam báo khách quan, cong bcng; khuyln khIch vic kim djnh theo 
các tiêu chudn cza các t ch&c khu vyc va qu6c t có uy tin 

- V kim djnh chAt hrçing c sa giáo dic 

+ Xác dinh kim djnh chAt lucnig ca sâ gino diic là nhim vi trc)ng tam eüa các 
tri.r1ng di h9c thành viên và giao quyM chi do cho các dan vj. Nhà tnxâng chi dao sat 
sao tr khâu 1p k hoach, t chrc thirc hin dn qua trInh triM khai cii th, kim tra, 
dAnh giá CO sr phân cOng trách nhim c,i th cho các dan vj chrc nAng, khoa chuyên 
mon và si pMi hçip giüa các dan vj trong trithng. 

+ Xây di,mg h th&ig dAm bão chAt luqng ben trong cüa các truông dai hc thành 
viên. Hoàn thin h th6ng vAn bAn quãn 1, huOng dn Va h thMg quAn l thông tin dAm 
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bão cht hrcing ben trong nhftm dam bão xCr 1 và si ding thông tin hiu qua, gn kt các 
bO phn trong qua trinh dam bão chAt luqng giáo diic. 

- V kim djnh chuong trmnh dào tao 

+ Giao cho các don vj chü dng 1ra chçn các CTDT müi nhQn cüa nhà trtring d 
t chi'rc dánh giá và dãng k kim dnh chAt Iucmg CTDT. Trong do, mi don vj 1ra chn 
các chucmg trinh tiên tin, chAt luçing cao, chucing trmnh giing day bang ting nuàc 
ngoài, chuang trInh nhâp khAu dy bang ting nuâc ngoài, chuang trinh dào to trçng 
dim djnh huOng chat luong cao,... d dang k kim djnh theo chun quc t. 

D6i vth Trueing Dai  h9c Sii pham và CTDT giáo viên thuc các don vj: Chü dng 
xay drng k hoach dam báo dn näm 2023, toàn b các CTDT cr nhân su phm ducic 
cong nhan kiem dnh chat lucmg. 

D6i vâi các don vj dao tao  thuc các chuyên ngành khác su phm: Dam bão mi 
nàm cO 7% tng s6 CTDT cüa don vj duqc dánh gin và duçc cong nhn dt chuAn kim 
djnh chAt luqng. Dam báo dn nAm 2025 có It thAt 35% thng s CTDT cUa don vj ducic 
kim djnh bôi các t chüc trong nuâc và quc t. 

+ Hoàn thin h th6ng van ban huàng dn v dam bâo chAt lucing CTDT. 

- T chüc tp huAn, b6i dirng can b v kin thc co ban, quy trinh, k nang vit 
báo cáo và các vAn d có lien quan v dánh giá CTDT và kim dnh CTDT theo tiêu 
chuAn cUa B GDDT và AUN-QA. 

- DHTN t chrc dánh giá dánh giá dng cAp cho các CTDT theo b tiêu chuAn 
cüa B GDDT, AUN-QA hoc thAm djnh báo cáo tr dánh giá tniOc khi don vj dang k' 
dánh giá vOi T chi.rc kim djnh chAt Iucing trong và ngoài rnxóc. 

- Chü trQng xây drng và phát trin van hOa chAt hrcmg trong các tri.thng dai 
hQc thành viên cña DHTN; xây dmg k hoach, ban hành các van ban huâng dn phát 
trin van hóa chAt krang trong don vj. Thire hin tt Cong the dánh giá viên chCrc, nguôri 
lao dng; cong tác thi dua khen thumg, nãng cao thrc, k5' lut lao dng và tao  dng 
lirc cho viên chrc, nguäi lao dng hoãn thành t6t nhim vii ducic giao. 

* Huy dc5ng ngun tài chIn/i thyc hin 

- Các trithng dai  hoc thãnh viên chü dng b tn ngu6n kinh phi phü hçp, dam báo 
vic hoãn thành các chi tiêu d ra. 

- CAn cir k hoach tnin khai thrc hin ci th cüa các don vj, b phn phê duyt 
kinh phi ngãn sách hang näm cM DHTN tin hành rà soát dam bão các don vj dành dü 
ngun kinh phi d trin khai các k hoach nay. 

- Các hoat dng chung thu dao tao,  tp huAn,... cho toàn DHTN s dixçc trich t'r 
ngun thu hQc phi cüa các don vj. 

4.3.5.4. K hoach thwc hin 

L trinh cii th d trin khai các hoat dng kim djnh nhà tnr1ng và kim 
djnh CTDT ducic trInh bay trong các Bang 3, Bang 4 và Bang 5 duâi day: 

Bang 3. K hoach t chirc thyc hin v kim djnh c sô giáo dyc 
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TT Ten &rn v 
Tho'i 

gian dy 
kin 

Do'n vj chin 
trách nhim 

trin khai chinh 

Chi S6 dánh giá 
mfrc d hoàn 

thành 

1 Tnring Dai  hQc K5' thut 
Cong nghip 

2022 Tnr?mg dai  hQc 
thãnh viên 

Cong nhn 
kim dinh 

2 Trixàrng Dai  hQc Six pham 2022 
Triiing d.i hçc 

thành viên 
Cong nhn 
kim dnh 

3 Tru&ng Di h9c Y - Dirçic 2022 
Tnrrng dai  hQc 

thãnh viên 
Cong nhn 
kim djnh 

4 Trueing Dai  h9c Nông Lam 2022 
Trixing ctai h9c 

thânh viên 
Cong nhn 
kim djnh 

Truông Dai  h9c Kinh t 
và Quán j  kinh doanh 

2022 
Trueing di hQc 

thành viên 
Cong nhn 
kim djnh 

6 Trung Dai  h9c Khoa hQc 2022 
Tnxing di hQc 

thãnh viên 
Cong nhn 
kim djnh 

Truäng Dai  h9c Cong ngh 
Thông tin và Tmyn thông 2022 

Tnzing di h9c 
thành viên 

Cong nhn 
kim dinh 

DHTN chü tn xây d%rng ká hoach, 1 trInh thrc hin ci th hang nAm ctôi vâi các 
giãi pháp nêu trên, trong do tp trung vao k hoach kim djnh cii si giáo dic dai  hçc, 
kim djnh các CTDT (chü trong dn các CTDT giáo viên phãi hoàn thành vào nAm 2023 
và 07 trixäng dai  h9c thành viên kim djnh 1n 2 trong näm 2022). 

Các tru1ng di h9c thành viên, dmi vj dào to thuc DHTN xây drng ké 
hoach hang näm và trin khai th%rc hin. Djnh kSr  dánh giá kt qua thirc hin d co 

diu chinh phü hcp vâi tinh hInh thrc t. 

Bang 4. K hoch kim djnh chiwng trInh dAo to cüa các dn vj dn nàm 2025 

SgCTDT NAm 2O25 
Dirçc cong nhân 
kim djnh boi tii 
chuc trong nu*c 

Duçrc cong nhn 
kim djnh bô'i t6 

chfrc qu6c t 
Tnxing Di h9c K thut Cong nghip 07 02 
Tnxrng Dai  hQc Sir phm 18 03 
Tnxmg Dai hQc Y - Dtrc,c - 02 
Tnring Dai  h9c Nong Lam - 09 
Truxng Dai  hQc Kinh t 
vaQuãntrjkinhdoanh 12 03 
Trurng Dai  hpc Khoa h9c - - 
Tnixông Dai  hQc Cong ngh thông tin 
và Truyn thông - 

10 

3s CTDT dtrçTc côn nhn kiém djnh bao gm 100% CTDT su phm và 35% CTDT khác (bao gm CTDT dánh 
giá theo B tiu chuán dánh giá chat Iung trong và ngoai nwc). Riéng trtrmg Cao d.ng Kinh té - K thut chi 
tinh di vol chuong trInh dào to h cao dang. 
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Nãm 2025 
DLrçrc cong nhn 
kim djnh boi t6 
chiic trong njrrc 

Dirçc cong nhn 
kim djnh bói t6 

chuc qu6c t 
Trumg Cao dng Kinh th - K5' thut 01 - 

Trumg Ngoi ngft 03 01 

KhoaQucth - 01 

Phân hiu DHTN tai tinh Lao Cai 04 01 

iongso 45 32 

Bang 5. Dr kin s hrqng chtrong trInh dào to thrqc kim djnh dn näm 2025 

Các 
trInh do Sir 

pham 

Näm 2O25 
Dirçrc cong 
nhn kim 

trong 
nir&c 

Dtrçrc cong 
nhn 1um 

dinh qu6c 

Tnzing Di h9c K5' thut Cong nghip 37 01 11 02 
Trueing Di hQc Sir phm 63 15 29 03 
Trueing Di h9c Y - Ducic 37 - 11 02 
Trung Di h9c Nông Lam 41 - 07 07 
Trithng Di h9c Kinh t và Qun frj 
kinh doanh 

29 - 09 01 

Trung Dai  h9c Khoa hQc 45 - 16 01 
Tru&ig Dai  hQc COng ngh thông tin 
và Truyn thông 

28 - 08 02 

Trueing Cao clang Kinh t - 1(5' thuQi 20 - 02 - 
TnrängNgoingü 19 06 09 01 
KhoaQu&t 04 - - 01 
Phân hiu DHTN ti tinh Lao Cai 16 01 06 - 

Tng s 339 23 108 20 

Ghi chü: Bang tInh theo sá hrcxng CTDT thtc ti va 35% so CTDT. 

CTDT duic côn nhen kim dlnh  bao gm 100% CTDT su pham và 35% CTDT khác (bao gm CTDT dánh 
giá theo B tiu chuan dánh gia chat 1ung trong và ngoai nuàc). Rieng truô'ng Cao dang KTKT chi tfnh d6i vôi 
CTDT h cao dang. 
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Phn V. TO CHI5C THVC IIIN 

5.1. T chuc thc hin 

5.1.1. Nhim vy cüa Dgi h9c Thai Nguyen 

- Báo cáo vâ. d nghj BO GDDT, BO Khoa hçc và Cong ngh, BO K hoach và 
DAu tu, BO Tài chinh và các bO,  nganh lien quan quan tam chi dao  và h trçY d DHTN 
th%rc hin thành cong chMn hrqc phát trin dn nãm 2025 và tm nhIn dn nm 2035. 

- Chi dao  các tnràng dai  hçc thành viên, don vj trrc thuOc, don v thuOc  và dcm vj 
cAu thãnh DHTN xay dimg k hoach hang näm, k hoach 05 nAm, trong do xác djnh các 
chi tiêu ciii th d có 10 trinh thrc hin thành cong k hoach chin lucic. 

- Don dc, kim tra, giám sat các trixing dai  h9c thành viên, dun vj trrc thuOc, don 
vj thuOc  và don vj cu thânh DHTN xây d%rng va thc hin k hoach cüa dun vj phü hcip 
vOi chin lucic phát trin cüa DHTN. 

- Ph bin, tuyên truyn rng rài chin luçc phát trin cüa DHTN tài toàn th viên 
chic, ngu1i lao dng và các co quan t chirc cO lien quan. 

5.1.2. Nhiem vy cüa cdc trwô'ng dcii h9c thành viên, &m vj trec 1hu3c, don vj 
1hujc và dcn vj cãu thành Dcii hpc Thai Nguyen 

- Xây drng chin hrcc va k hoach phát trin cüa don vj phü hqp vài chin luqc 
và k hoach phát trin cUa DHTN. - 

- Chü dng huy dng các ngun lc th%rc hin chMn krcc và k hoach phát trin 
cUa don vj gop phan thrc hin thành cong chin hrcic phát trin chung cUa DHTN. 

- Báo cáo DHTN k hoach và kt qua thirc hin k hoach hang nãm, k hoach 05 
nAm d tr do cO nhUng diu chinh, b sung cho phü hcip. 

- Ph bin, tuyên truyn rng rài chin lixqc phát trin cüa DHTN tài toàn th viên 
chüc, nguii lao dng va các Cu quan, t chüc có lien quan. 

5.2. T chLrc giám sat dánh giá kt qua 

Cn c(x vào chxc nng và nhim vi cUa txng t chc và cá nhân, Giám ctc DHTN 
phãn cOng th chic, cá nhãn giám sat các hoat dng lien quan dn mile tiêu chin hicc và 
các chi tiêu ci th d d ra. 

T6 chüc theo däi, giám sat và dánh giá vic thrc hin k hoach chin hrcic theo 
trng mic tiêu, chi tiêu. Tin hành dánh giá k hoach chin luqc theo tmg giai don: 
dánh giá gita k5' (2023) và dánh giá cu6i k5' (2025). Tng hcip mic do dt duqc v các 
chi tiêu th%rc hin mic tiêu chin luqc và dua ra nhUng dánh giá chung; khuyn nghj tin 
tiên du tu tr9ng dim dé nâng cao chit luçmg và hiu qua hoat dng cüa các tnrâng dai 
hc thành viên, don vj tr,rc thuOc,  don vj thuOc và dcin vi cAu thành DHTN. 

5.3. Quãn 15' rüi ro 

5.3.1. Nh2n din và ddnh giá rñi ro 

- Thay di chmnh sách, khung pháp 15' lien quan c1n djnh htr&ng phát trin giáo 
diic di h9c; khuon kh pháp 15' quy djnh co ch t chUc và hoat dng cCia Dai  hQc ving 
lien quan dn diu tit ngun lirc dung trong trong toãn DHTN. 
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- D.0 tu cong tir ngân sách Nhà nuàc có xu hixâng giâm, vic xây d%rng k hoach 
dAu tir cOng trung han  con phii thuc nhiu ngun du tu tü ngân sách Nba nuàc. Ngun 
thu six nghiêp d du ttx cci si 4t chit chixa dam bão thrc hin k hoach chin hrçc. 

- cMt lucing dao tao,  cnh tranh trong giáo diic dai  h9c so vôi các tru1ng dai  hQc 
trong nuàc cOn gp nhiêu khO khän, vic tang quy mô tuyn sinh và. quy mô dào tao  cUa 
DHTN có th s không thuc hin ducic nhix k hoach d ra. 

- Xây dirng di ngO, b6i duông can bO giãng day và NCKH cO th chua kjp dáp 
crng yeu cAu trin khai thc hin k hoach. 

- Ving Trung du va mMn nüi Bc B là dja bàn cix trü chil yu cüa dng bào dan 
tc thiu s6, diu kiên kinh th - xà hi khO khãn han các vmg khác trong cã nuàc, vi 
4y vic khai thác ngun thu sr nghip tr các hoat dng djch vii dào tao,  NCKH nhiu 
han ch. 

- Ca ché chInh sách khó khän d cac doanh nghip thrc hin hap tác du tu trong 
giáo diic. 

- Huy dng ngun vay tin ding, ngun vin trcr, tài trq tü các t chrc quôc t 
chixa chü dOng  trong trin khai k hoach. 

5.3.2. Giáiphdp giãm 1hie2u rñi ro 

HAng näm, xay drng k hoach hoat dOng Cu th cüa tirng nhim vi chin 1ucc cüa 
mi dan vi và cüa toàn DHTN. Dárih giá kt qua thirc hin chMn luçc cüa näm d kjp 
thxi diu chinh cho phU hap. Phân cong trách nhim t chüc thirc hin k hoach nAm, k 
hoach chin krçic d dat  &rcic mic tiêu d ra. 

Tang cuong cOng tác kim tra giám sat, dánh giá rñi ro d chü dng trong trin 
khai thuc hiên k hoach. 

Tang cithng ca ch chInh sách thu hut nhãn tài, dào tao  và bi dung can b dáp 
irng yêu cAu phát trin chung trong toàn BHTN ma K hoach chin krqc da dat  ra. 

Diu chlnh h th6ng the van bàn quy djnh diu hành chung trong toàn DHTN kjp 
thoi, tao diu kiin t& nMt d thirc hin k hoach. 
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Phn VI. KET LU4N 

Chin krcic phát trin DHTN giai doan 2021-2025, tm nhIn dn nAm 2035 là mOt 
van bàn quãn l quan trong, nhm djnh htrOng các hoat dng cüa DHTN và các tnI7ing 
dai h9c thãnh viên, dan vi truc thuc, don vi thuc và don vj cu thành DHTN, dam bào 
cUng hixóng tâi miic tiêu, tm nhin và si.r mng cüa DHTN. Chin li.rcic duqc xây dirng 
dim trên co so phân tIch, dánh giá kt qua hoat dng và diu kin ci th cüa DHTN 
trong giai doan hin nay, dam báo phü hçp vOi quy hoach phát trin thng th cüa ngành 
va các dja phuong trong khu vijc. 

T chüc trin khai thrc hin thành cong tmg buOc, trng giai don cUa ChMn hrcic 
duçic phê duyt là mt nhim vu rt to iOn, gop ph.n dua DHTN ngày càng phát trin. 
Dng thyi, ctng là yu t quan tr9ng gop phn vào qua trinh cong nghip hOa, hin dai 
hóa, khoi dy khát vong phát trin dt nuOc ph6n vinh, hanh  phUc cho các dja phuong 
trong vIng và Ca nuOc, xi'rng dáng vOi sO mng th%rc hin thim vi,i chin hiqc phát triên 
vng cüa dat nuUc. 

D th%rc hin thành cong Chin hrcic dä &rcic phê duyt, trong giai don trirOc m.t 
và lâu dài, diu quan trçng và co bàn là cn sr n lrc, quyt tam cao cia toãn th lânh 
dao, giãng viên, vien chOc, nguà'i lao dng va ngui h9c cüa DHTN; dng thôi có sir chi 
dao trxc tip cOa BO GDDT, sr chi dao, tao diu kin cüa các b, ngành Trung uang; cüa 
Tinhi'iy, UBND tinh Thai Nguyen và các dja phirong có lien quan. 

DHTN cam kt tp trung mci ngu6n lrc, chi dao  quyt 1it và trin khai t6 chOc 
thành cong các mic tiêu chin hrcic d ra, quyt tam dira DHTN trO thành mOt dai h9c 
hang du trong h thng các tni6ng dai  h9c Vit Nam và khu virc Dông Nam A.i. 

)) 
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