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MỞ ĐẦU 

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đƣợc thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 04 

tháng 4 năm 1994 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các trƣờng đại học trên địa bàn 

Thành phố Thái Nguyên, nhằm hình thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao, trung tâm NCKH&CGCN tiên tiến trong các lĩnh vực giáo dục, nông lâm 

ngƣ nghiệp, y tế, kinh tế, công nghiệp, CNTT&TT; nơi tƣ vấn và phản biện các chính 

sách phát triển nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã 

hội của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Để hoàn thành tốt vai trò, sứ mệnh của 

mình, ĐHTN luôn kiên trì mục tiêu: “Hướng tới chất lượng, đẳng cấp và trở thành 

một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu ở 

Việt Nam và có uy tín trong khu vực”. 

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển (1994 - 2015), từ lúc ban đầu chỉ 

có 05 đơn vị thành viên, đến nay ĐHTN đã có 26 đơn vị trực thuộc gồm: 08 cơ sở giáo 

dục đại học thành viên đó là Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm, Trƣờng Đại học Y Dƣợc, Trƣờng Đại học Nông Lâm, Trƣờng Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Khoa học, Trƣờng Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông, Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; 02 Khoa trực thuộc 

là Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế và 05 Viện nghiên cứu do ĐHTN quản lý là Viện 

Khoa học Sự sống, Viện Nghiên cứu Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp, Viện 

Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Viện Kinh tế Y 

tế và Các vấn đề Xã hội. Ngoài ra, còn có 11 đơn vị phục vụ đào tạo và dịch vụ triển 

khai các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, NCKH&CGCN cụ thể là: Nhà Xuất bản 

ĐHTN, Bệnh viện Trƣờng Đại học Y Dƣợc, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Giáo dục 

Quốc phòng, Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Đào tạo 

Tiền tiến sĩ, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Phát triển nguồn lực Ngoại 

ngữ (CFORD), Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống thông tin Địa lý (GIS), Trung tâm 

Nghiên cứu Hợp tác và Giáo dục. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ĐHTN đã không ngừng trƣởng thành và 

lớn mạnh về mọi mặt trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã đóng góp tích cực vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế, xã hội khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.  

Sứ mạng 

ĐHTN là Đại học vùng, Đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa lĩnh 

vực; là trung tâm NCKH&CGCN tiên tiến; đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự 

phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
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Tầm nhìn 

ĐHTN giữ vững vị thế là Đại học vùng trọng điểm quốc gia và trở thành một 

trong những đại học định hƣớng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, từng bƣớc hội nhập 

vào hệ thống các trƣờng đại học hàng đầu trong nƣớc và khu vực Đông Nam Á. Là 

trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao; trung tâm NCKH&CGCN xuất sắc, 

đặc biệt trong một số ngành mũi nhọn: Giáo dục, Nông - Lâm nghiệp, Y tế, Kinh tế, 

Công nghiệp, CNTT&TT; đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh 

tế, chính trị, văn hóa và xã hội của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Giá trị cốt lõi 

“ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG - HỘI NHẬP” 
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I. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC 

1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ  

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, 

yêu cầu về tăng năng suất lao động, thƣờng xuyên đổi mới và nâng cao chất lƣợng sản 

phẩm, đổi mới công nghệ, đổi mới phƣơng thức tổ chức quản lý ngày càng tăng. Sự 

phát triển mạnh mẽ của CNTT&TT đang tạo ra sự cạnh tranh trong việc phát triển 

kinh tế ở nhiều cấp độ khác nhau trong nội bộ mỗi quốc gia và quốc tế. Vì vậy, vấn đề 

nâng cao chất lƣợng đào tạo, giao lƣu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa 

học và tiếp nhận công nghệ tiên tiến trên thế giới đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, 

xã hội là một vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, mỗi trƣờng đại học trên thế giới nói 

chung, ĐHTN nói riêng. Đối với những nƣớc đang phát triển thì điều này càng quan 

trọng để bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.  

Cạnh tranh trong giáo dục đã và đang bùng nổ trong những năm gần đây, đặc 

biệt từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO). Các trƣờng đại 

học nƣớc ngoài đƣợc thành lập tại Việt Nam, chất lƣợng đào tạo của các trƣờng đẳng 

cấp khu vực và thế giới đòi hỏi mỗi trƣờng đại học trong nƣớc và ĐHTN cần có chiến 

lƣợc nâng cao chất lƣợng đào tạo để tránh bị loại ngay trên sân nhà. 

 Bắt đầu từ năm 2016, Việt Nam sẽ hội nhập hoàn toàn ASEAN, sự bình đẳng 

trong hoạt động kinh tế, xã hội đƣợc thừa nhận, quốc tế hóa trong giáo dục ngày càng 

phát triển. Số lƣợng sinh viên ra nƣớc ngoài học ngày càng nhiều làm thu hẹp thị 

trƣờng tiềm năng đầu vào, vì vậy không thể mở rộng quy mô đào tạo nhƣ hiện nay mà 

phải chuyên môn hoá đào tạo và nâng cao chất lƣợng đào tạo. Thói quen quản lý giáo 

dục và hoạt động đào tạo kiểu lý thuyết chung chung, học nhiều nhƣng không sâu, 

thiếu thực tế, thiếu thực hành sẽ không thể tồn tại.     

2. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC 

2.1. Bối cảnh chung của đất nước 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và khu vực đang diễn ra mạnh 

mẽ, tình hình hội nhập kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục… trong nƣớc cũng có những 

biến chuyển, đƣợc đặc trƣng bởi những yếu tố và sự kiện chính sau: 

- Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn trải nghiệm những thách thức 

quan trọng nhất của cơ chế thị trƣờng và toàn cầu hóa. Sau khi gia nhập WTO vào 

cuối năm 2006, Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều thách thức, trở ngại về kinh tế, 

giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học. 
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- Việt Nam đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác 

tin cậy của các nƣớc trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 

triển. Trong những năm đổi mới, nền kinh tế tiếp tục phát triển với nhịp độ cao so với 

các nƣớc khác trong khu vực. Tình hình kinh tế, xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân không ngừng đƣợc cải thiện. 

- Sự bùng nổ về số lƣợng các trƣờng đại học, cao đẳng trong nƣớc, cùng với sự 

có mặt của nhiều cơ sở giáo dục đào tạo nƣớc ngoài tại Việt Nam tạo nên sự cạnh 

tranh mạnh mẽ ngay giữa các trƣờng đại học, cao đẳng trong nƣớc. Chính những yếu 

tố này buộc các trƣờng đại học, cao đẳng có truyền thống và các Đại học vùng phải 

nhìn nhận lại chính sách đào tạo theo hƣớng tạo nên sự khác biệt và khẳng định đẳng 

cấp riêng của mình. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ 

mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát 

triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước 

ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để thực hiện mục tiêu 

trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh, xã hội và giáo dục, liên quan đến 

nhiệm vụ phát triển nguồn lực về con ngƣời, Nghị quyết Đại hội chỉ rõ "Đổi mới căn 

bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, 

dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển 

đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào 

tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp 

phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam".  

Chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã định hƣớng "Phát 

triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một 

đột phá chiến lược". Quán triệt quan điểm trên, Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011 - 

2020 đã cụ thể hoá các chủ trƣơng, định hƣớng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lƣợc phát 

triển kinh tế, xã hội 2011 - 2020 của đất nƣớc. 

Thực hiện chủ trƣơng Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, 

Đảng và Nhà nƣớc đã đƣa ra những Chính sách cải cách về đổi mới và phát triển giáo 

dục đại học, cụ thể là:  
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Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo 

dục số 44/2009/QH12 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 

25 tháng 11 năm 2009 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động giáo 

dục, là tiền đề cho sự phát triển nền giáo dục theo định hƣớng xã hội, chủ nghĩa.  

Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 đã 

quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, 

hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động HTQT, bảo đảm chất lƣợng và kiểm định 

chất lƣợng giáo dục đại học, giảng viên, ngƣời học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo 

dục đại học và quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học. Khuyến khích đầu tƣ phát triển 

giáo dục đại học dƣới nhiều hình thức khác nhau và tạo cơ chế quản lý linh hoạt theo 

hƣớng tăng cƣờng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trƣờng đại học. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành TW 

khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế”, khẳng định nhiệm vụ cơ bản đối với giáo dục đại học là 

tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dƣỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và 

năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của ngƣời học. Hoàn thiện mạng lƣới 

các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu lại ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy 

hoạch phát triển nhân lực quốc gia, hình thành một số trƣờng và ngành đào tạo ngang 

tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển 

công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề, yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập 

quốc tế. 

Mục tiêu cụ thể của giáo dục đại học Việt Nam trong những năm tới đƣợc xác 

định bao gồm: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, 

đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu 

học tập của nhân dân. Giáo dục con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy 

tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu 

đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực 

nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phƣơng thức giáo dục hợp lý, gắn với 

xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lƣợng; chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ 

vững định hƣớng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền 

giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 
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2.2. Bối cảnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn chiến lƣợc đặc biệt quan trọng về 

kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nƣớc, có vai trò quan trọng đối 

với môi trƣờng sinh thái của cả vùng Bắc Bộ, có tiềm năng và lợi thế phát triển về kinh tế, 

xã hội. 

Tập trung phát triển các nguồn lực và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả giáo dục 

và đào tạo nguồn lực nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho các địa phƣơng, 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ là hết 

sức quan trọng. Thấy đƣợc ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nƣớc đã có 

những chủ trƣơng quyết sách sáng suốt nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ, cụ thể là:  

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa IX 

về phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010. 

- Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng Trung du và 

miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, Quyết định đã chỉ rõ: 

+ Tiếp tục đầu tƣ CSVC và nâng cao năng lực đào tạo cho các trƣờng đại học 

nhƣ: Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên, Đại học Hùng Vƣơng (Phú Thọ) và các 

trƣờng cao đẳng, cơ sở dạy nghề trong vùng. Hoàn thành chƣơng trình kiên cố hóa 

trƣờng lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 

+ Đổi mới cơ cấu đào tạo theo nhu cầu thị trƣờng; ƣu tiên đào tạo cán bộ tại 

chỗ, cán bộ là ngƣời dân tộc thiểu số của các địa phƣơng nhằm đáp ứng nhu cầu 

về nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu cán bộ của hệ 

thống chính trị cơ sở cho các địa phƣơng trong vùng.  

- Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng Trung du và miền 

núi Bắc Bộ và các huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 

2020, nêu rõ: 

+ Xây dựng các trƣờng đại học, cao đẳng theo hƣớng đa ngành, đa lĩnh vực và 

theo định hƣớng ứng dụng nghề nghiệp; đầu tƣ xây dựng, nâng cấp hệ thống phòng thí 

nghiệm thực hành, thực tập và thƣ viện ĐHTN nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, 
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nghiên cứu, chuyển giao KHCN chất lƣợng cao cho vùng; đầu tƣ phát triển các trung 

tâm giáo dục quốc phòng, an ninh trong vùng theo quy hoạch đƣợc duyệt. 

+ Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số 

lƣợng, hợp lý về cơ cấu, đủ giáo viên thực hiện giáo dục toàn diện, đạt và trên chuẩn đào 

tạo. 

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo giảng viên, giáo viên các trƣờng đại 

học, cao đẳng cụ thể cho từng trình độ, từng chuyên ngành đến năm 2020; phát triển 

đội ngũ giảng viên các trƣờng đại học, cao đẳng đủ về số lƣợng, hợp lý về cơ cấu và 

nâng cấp chất lƣợng để thực hiện nhiệm vụ đổi mới toàn diện giáo dục đại học. 

2.3. Những tác động ảnh hưởng đến Đại học Thái Nguyên 

Hiện nay, cả nƣớc có trên 500 trƣờng đại học, cao đẳng, viện, học viện. Trong 

đó, ĐHTN đƣợc xác định là đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo đa ngành, 

đa lĩnh vực; NCKH&CGCN chất lƣợng cao; đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh 

tế, văn hóa và xã hội khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.  

Toàn cầu hóa đã tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế, xã hội, KHCN và 

chính sách đổi mới giáo dục đại học của Đảng và Nhà nƣớc. Tiến trình hội nhập, hợp tác 

và sự cạnh giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lƣợng ngày càng cao và đạt 

chuẩn quốc tế là những yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp đến giáo dục và đào tạo 

của ĐHTN. 

Sự cạnh tranh về chất lƣợng đào tạo, về chất lƣợng đội ngũ giảng viên, cán bộ 

quản lý giáo dục, về hợp tác trao đổi NCKH&CGCN và cung cấp nguồn nhân lực trình 

độ cao đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trong nƣớc và quốc tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ 

và gay gắt, đòi hỏi ĐHTN phải có một chiến lƣợc phát triển toàn diện theo chiều sâu 

về chất lƣợng. 

Vấn đề đặt ra cho ĐHTN là làm thế nào để phát huy các thế mạnh của Đại học 

vùng để đáp ứng yêu cầu xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, cần xây dựng và phát triển 

những ngành mũi nhọn, trƣờng mũi nhọn và có một chính sách nhất quán phát huy tổng 

lực của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thành viên theo phƣơng châm “Toàn đại 

học là một thể thống nhất”. Có thể sẽ phải xoá bỏ một số ngành không còn phù hợp với 

nhu cầu xã hội hoặc phải sáp nhập một số ngành chồng chéo để tập trung nguồn lực cho 

đầu tƣ chiều sâu. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/500
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II. THỰC TRẠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 

1.1. Tổ chức bộ máy 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Đại học Thái Nguyên hiện nay gồm: 

a) Hội đồng Đại học Thái Nguyên. 

b) Giám đốc, các Phó Giám đốc. 

c) Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng tƣ vấn. 

d) Văn phòng và 10 ban chức năng, gồm: Ban Tổ chức Cán bộ; Ban Kế hoạch - 

Tài chính; Ban Đào tạo; Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng; Ban Hợp tác Quốc 

tế; Ban Công tác học sinh, sinh viên; Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lƣợng giáo dục; 

Ban Thanh tra; Ban Pháp chế và Thi đua; Ban Cơ sở vật chất. 

e) Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, gồm 08 đơn vị: Trƣờng Đại học Kỹ 

thuật Công nghiệp (1965); Trƣờng Đại học Sƣ phạm (1966); Trƣờng Đại học Y Dƣợc 

(1968); Trƣờng Đại học Nông Lâm (1970); Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh (2004); Trƣờng Đại học Khoa học (2008); Trƣờng Đại học Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông (2011); Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (2005). 

g) Các đơn vị trực thuộc, gồm:  

- Khoa trực thuộc: Khoa Ngoại ngữ (2007) và Khoa Quốc tế (2011); 

- Các viện nghiên cứu khoa học: Viện Khoa học Sự sống (2008); Viện Nghiên 

cứu Công nghệ cao về phát triển Kỹ thuật Công nghiệp (2008); Viện Nghiên cứu Xã 

hội và Nhân văn Miền núi (2014); Viện Nghiên cứu Kinh tế Y tế và Các vấn đề xã hội 

(2014); Viện Nghiên cứu Kinh tế (2014);  

- Các trung tâm và bệnh viện thực hành: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

(1992); Trung Tâm Học liệu (2007); Bệnh viện Trƣờng Đại học Y Dƣợc (2007): Nhà 

Xuất bản (2008); Trung tâm Hợp tác Quốc tế (2009); Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác 

và Giáo dục (2010); Trung tâm Đào tạo từ xa (2012); Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ 

(2012); Trung tâm Phát triển Nguồn lực Ngoại ngữ (2012); Trung Tâm Công nghệ 

Thông tin (2012); Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống thông tin Địa lý (2014).  
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BAN GIÁM ĐỐC 

S  ĐỒ TỔNG QUAN VỀ C  CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

   

  

 

  

    

  

        

 

 

 

  

 

 

  

VĂN PHÕNG VÀ 

BAN CHỨC NĂNG 
1. Văn Phòng 

2. Ban Tổ chức Cán bộ 

3. Ban Kế hoạch - Tài chính  

4. Ban Đào tạo 

5. Ban KHCN và Môi trƣờng 

6. Ban Hợp tác Quốc tế 

7. Ban Công tác HSSV 

8. Ban KT&ĐBCL giáo dục 

9. Ban Thanh tra 

10. Ban Pháp chế và Thi đua 

11. Ban Cơ sở vật chất 

1.Trƣờng Đại học Kỹ thuật   

   Công nghiệp 

2.Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

3.Trƣờng Đại học Y Dƣợc 

4.Trƣờng Đại học Nông Lâm 

5.Trƣờng Đại học Kinh tế và 

   Quản trị kinh doanh 

6.Trƣờng Đại học Khoa học 

7.Trƣờng Đại học Công nghệ   

   Thông tin và Truyền thông 

8.Trƣờng Cao đẳng Kinh tế -  

   Kỹ thuật 

HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

C  SỞ GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC THÀNH VIÊN 

Đ N VỊ TRỰC THUỘC 

 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

VÀ ĐÀO TẠO; CÁC 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 

KHOA TRỰC 

THUỘC 

1. Khoa Ngoại ngữ 

2. Khoa Quốc tế 

 

TRUNG TÂM VÀ 

BỆNH VIỆN 

THỰC HÀNH 

VIỆN 

NGHIÊN 

CỨU 

1. TT Giáo dục QP 

2. TT Học liệu 

3. Bệnh viện Trƣờng Đại 

    học Y Dƣợc 

4. Nhà Xuất bản  

5. TT Hợp tác Quốc tế 

6. TTNC Hợp tác và Giáo dục 

7. TT Đào tạo từ xa  

8. TT Đào tạo Tiền tiến sĩ 

9. TT PTNL ngoại ngữ 

10. TT CNTT 

11. TTNC Hệ thống thông  

      tin Địa lý 

1. Viện Khoa học Sự sống  

2. Viện NC Công nghệ cao về  

     phát triển KTCN  

3. Viện NC Xã hội và Nhân  

    văn Miền núi 

4. Viện NC Kinh tế Y tế và  

    Các vấn đề xã hội 

5. Viện NC Kinh tế 

  



 

11 

 

1.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ 

1.2.1. Đội ngũ cán bộ  

Tính đến ngày 31/12/2014, ĐHTN có 4.432 tổng số CBVC (gồm cả biên chế và 

hợp đồng) (tăng 2,8 lần so với năm 1994), trong đó số cán bộ giảng dạy là 2.824 

ngƣời, số cán bộ phục vụ giảng dạy là 1.608 ngƣời. Quy mô đội ngũ cán bộ giảng dạy 

đã tăng 3 lần, từ 963 ngƣời (năm 1994) lên 2.824 ngƣời (năm 2014). Trong tổng số 

CBVC của Đại học có 2.537 CBVC thuộc biên chế. 

Chất lƣợng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHTN cũng không ngừng tăng lên 

qua các giai đoạn phát triển, trong số 2.824 cán bộ giảng dạy hiện nay có 08 GS, 102 

PGS, 454 Tiến sĩ (chiếm 16% tổng số cán bộ giảng dạy), 1.980 Thạc sĩ và tƣơng 

đƣơng, 04 Nhà giáo Nhân dân, 57 Nhà giáo Ƣu tú, 09 Thầy thuốc Ƣu tú.  

ĐHTN cũng chú trọng công tác nâng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, vì vậy số 

lƣợng cán bộ giáo viên đƣợc cử đi đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ cũng tăng dần qua các 

năm. Đến hết năm 2014, tổng số cán bộ, giảng viên đang đƣợc cử đi đào tạo tiến sĩ là 

555 ngƣời. Tổng số cán bộ, giảng viên đang đƣợc cử đi đào tạo thạc sĩ là 513 ngƣời. 

Bảng 1: Hiện trạng Đội ngũ cán bộ viên chức phân theo các đơn vị  

(Tính đến 31/12/2014)                                     Đơn vị: Người 

TT Đơn vị 
Tổng số 

CBVC 

Trong đó Trình độ  
Chức 

danh 

CB 

phục 

vụ 

CB 

giảng 

dạy 

Tiến 

 sĩ 

Thạc 

 sĩ 

Đại 

học 

Bác 

sĩ 

CKI 

Bác 

sĩ 

CKII 

BS 

nội 

trú 

GS PGS 

1 Văn phòng ĐHTN 139 91 48 28 55 41    2 11 

2 Trƣờng ĐHKTCN 594 177 417 42 322 174     11 

3 Trƣờng ĐHSP 580 185 395 133 248 152    1 26 

4 Trƣờng ĐHYD 501 162 339 49 173 165 4 10 6 2 11 

5 Trƣờng ĐHNL 504 198 306 92 220 153    3 24 

6 Trƣờng ĐHKT&QTKD 488 146 342 27 214 210     6 

7 Trƣờng ĐHKH 339 82 257 35 172 114     5 

8 Trƣờng ĐHCNTT&TT  521 181 340 18 237 214     1 

9 Trƣờng CĐKT-KT 255 63 192 10 138 90     2 

10 Khoa Ngoại ngữ 163 50 113 8 100 48      

11 Khoa Quốc tế 72 44 28 2 26 34     2 

12 Bệnh viện Trƣờng ĐHYD 66 66   4 9 5     

13 Các Viện Nghiên cứu  24 18 6 4 7 13      

14 Các Trung tâm  173 134 39 4 36 97     1 

15 Nhà Xuất bản 13 11 2 2 8 3     2 

 Tổng cộng 4.432 1.608 2.824 454 1.960 1.517 9 10 6 8 102 
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1.2.2. Tr nh độ ngoại ngữ và tin học  

- Chuẩn hóa trình độ Ngoại ngữ: Từ năm 2012, thực hiện Đề án Ngoại ngữ 

Quốc gia 2020, ĐHTN đã xây dựng Đề án chiến lƣợc ngoại ngữ chuẩn hóa năng lực 

ngoại ngữ cho cán bộ giảng viên với mục tiêu đến hết năm 2015 cán bộ giảng dạy 

chuyên ngữ phải đạt trình độ ngoại ngữ C1, cán bộ giảng dạy không chuyên ngữ phải 

có trình độ ngoại ngữ B1 (đối với thạc sĩ), B2 (đối với tiến sĩ). Tại thời điểm cuối năm 

2014, mới có gần 70% giảng viên chuyên ngữ đạt chuẩn ngoại ngữ từ C1 trở lên. Đối với 

giáo viên không chuyên ngữ, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ngoại ngữ mới chiếm từ 20% - 

60%, riêng Trƣờng ĐHKTCN về cơ bản các giáo viên trong độ tuổi quy định đã đạt 

chuẩn ngoại ngữ theo Đề án. 

- Chuẩn hóa trình độ Tin học: ĐHTN đang thực hiện việc chuẩn hóa trình độ tin 

học IC3 cho tất cả cán bộ, giảng viên. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ cán bộ, giảng viên 

toàn ĐHTN đạt chứng chỉ IC3 là 50,9%. 

1.3. Đánh giá chung về tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ 

Công tác phát triển bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ của ĐHTN trong những 

năm qua đạt đƣợc nhiều kết quả tốt. Đặc biệt là số lƣợng cán bộ giảng dạy có trình độ 

tiến sĩ, thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung các trƣờng đại học khác trong 

vùng. Tuy nhiên còn thiếu cân đối giữa các ngành đào tạo. 

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của ĐHTN đã  đƣợc xác lập 

theo mô hình quản lý đan xen 3 cấp (Đại học - Trƣờng đại học/Khoa trực thuộc Đại 

học - Bộ môn) và 4 cấp (Đại học - Trƣờng - Khoa trực thuộc đơn vị thành viên - Bộ 

môn); bộ máy tổ chức của ĐHTN không ngừng phát triển và hoàn thiện theo mô hình 

đầy đủ của một Đại học vùng, bao gồm: các đơn vị quản lý, các đơn vị đào tạo, các 

đơn vị nghiên cứu và các đơn vị phục vụ đào tạo. Đại học đã quản lý thống nhất, điều 

hành toàn diện và phân cấp hợp lý nhằm phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của 

các đơn vị thành viên trong quá trình phát triển.   

Chủ trƣơng chung trong xây dựng đội ngũ cán bộ là: Tập trung xây dựng đội 

ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao (tiến sĩ, thạc sĩ), thành thạo ngoại ngữ (tiếng 

Anh) và có khả năng sử dụng tốt công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyên môn và 

quản lý; tăng cƣờng số lƣợng, chất lƣợng cán bộ cho một số ngành mới, những ngành 

mũi nhọn của vùng. Đồng thời với việc tuyển chọn, đào tạo cán bộ trẻ sẽ từng bƣớc 

xây dựng và hình thành đội ngũ theo hƣớng có những tập thể khoa học mạnh, tạo nên 

những mũi nhọn trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng; xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, sắp xếp nhân lực hợp lí và có chính sách đồng bộ trong 

tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ; tăng cƣờng chỉ đạo thống nhất cũng nhƣ hoàn thiện tổ 

chức, phân cấp quản lý cán bộ hợp lý để đáp ứng nhu cầu và quy mô phát triển. 
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2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO  

Kế thừa và phát huy những thành quả xây dựng, phát triển về công tác đào tạo 

trong hàng chục năm trƣớc đó, công tác đào tạo đại học và sau đại học của ĐHTN giai 

đoạn 2011 - 2015 đạt đƣợc nhiều kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực và nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc trong vùng. Đại 

học đã mở thêm các ngành nghề đào tạo mới, phù hợp với nhu cầu xã hội, trong đó có 

07 chƣơng trình tiên tiến, 03 chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao. Cùng với phát triển 

hệ đào tạo chính quy, tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo với các hệ đào tạo vừa 

học vừa làm, cử tuyển, chuyên tu, văn bằng 2, liên thông, đào tạo từ xa, LKĐTQT. 

Quy mô đào tạo các bậc học (thời điểm tháng 4/2015) của ĐHTN nhƣ sau: 

- Nghiên cứu sinh: 290 

- Học viên thạc sĩ: 3.492 

- Học viên BSCK, BSNT: 484 

- Học viên BSCKII: 176 

- HSSV chính quy: 59.711 

- HSSV hệ vừa làm vừa học: 16.426 

Tổng số: 80.579 

So với  giai đoạn 2006 - 2010, giai đoạn 2011 - 2015, quy mô đào tạo hệ chính 

quy phát triển ổn định nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. Quy mô đào tạo hệ vừa làm 

vừa học giảm nhanh chỉ còn chiếm 26,0% so với tổng quy mô đào tạo đại học, cao 

đẳng năm 2014. 

Trong giai đoạn 2011 - 2015 (tính đến tháng 2/2015), đã có 37.406 HSSV, học 

viên cao học và NCS đã tốt nghiệp tại ĐHTN, bao gồm: 93 tiến sĩ, 4.630 thạc sĩ, 624 

bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ nội trú, 32.059 cử nhân, kỹ sƣ và công nhân kỹ thuật. Tỷ 

lệ HSSV tốt nghiệp đƣợc xếp loại khá, giỏi và xuất sắc đạt trên 60,0%, trong đó gần 

7,5% đạt loại giỏi và xuất sắc. 

2.1. Đào tạo bậc đại học trở xuống 

2.1.1. Phát triển các hệ đào tạo 

Ngoài hệ (loại hình) đào tạo chính quy tập trung (thông qua thi tuyển sinh Quốc 

gia 3 chung), ĐHTN còn phát triển các loại hình đào tạo khác nhƣ: Dự bị, cử tuyển, 

đào tạo theo địa chỉ, chuyên tu (của Trƣờng ĐHYD) và vừa làm vừa học, liên thông, 

văn bằng 2, đào tạo từ xa nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho miền núi, 

đặc biệt là các vùng khó khăn nhƣ các tỉnh Tây Bắc và 62 huyện nghèo. 

Đào tạo dự bị và đào tạo theo địa chỉ: Áp dụng cho học sinh các tỉnh khu vực 

Tây Bắc, 62 huyện nghèo, bồi dƣỡng kiến thức phổ thông từ 06 - 12 tháng trƣớc khi 

chính thức vào học bậc đại học.  
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Đào tạo cử tuyển: Trong những năm qua, ĐHTN vẫn tiếp tục duy trì loại hình 

đào tạo cử tuyển nhằm thực hiện chính sách ƣu tiên trong đào tạo, tạo điều kiện cho 

con em các dân tộc thiểu số. 

 Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: Hệ đào tạo này giảm dần trong những 

năm gần đây và hiện chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 26% so với tổng quy mô đào tạo trình độ đạ 

học, cao đẳng. Một số ngành gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội khu vực 

nông thôn vẫn đƣợc duy trì tốt. 

Đào tạo liên thông: Từ năm 2005, ĐHTN bắt đầu tổ chức đào liên thông nhằm 

đáp ứng nhu cầu “Học suốt đời” của ngƣời học trong các lĩnh vực công tác. Hình thức 

này ngày càng phát triển phù hợp với xu thế chung hiện nay. 

Đào tạo chuyên tu: Chỉ áp dụng trong ngành Y Dƣợc nhằm nâng cao trình độ 

cho các cán bộ y tế có bằng y sĩ, dƣợc sĩ trung cấp. Hình thức này đang có xu hƣớng 

phát triển phù hợp với chủ trƣơng trong thời kỳ phát triển mới. 

 Đào tạo văn bằng 2: Là hình thức đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kiến 

thức và đào tạo lại để phù hợp với vị trí công tác của những cán bộ đã đƣợc đào tạo ở 

ngành học khác. Hình thức này đang đƣợc phát triển mở rộng, đăc biệt sau khi chuyển 

từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. 

Đào tạo từ xa: Từ năm 2013, ĐHTN đã mở hệ đào tạo này nhằm đáp ứng nhu 

cầu mở rộng kiến thức và đào tạo lại để phù hợp với vị trí công tác của những cán bộ 

đã đƣợc đào tạo ở ngành học khác.  

2.1.2. Kết quả phát triển ngành nghề đào tạo 

Tính đến ngày 31/12/2014, ĐHTN có 138 ngành đào tạo từ bậc đại học trở xuống 

(Bảng 2 và Phụ lục 1.5). Việc mở ngành/ chuyên ngành đào tạo đã tuân thủ đúng theo quy 

định của Bộ GD&ĐT. Có một số chuyên ngành đào tạo đƣợc mở tại 2 cơ sở giáo dục đại 

học thành viên.   

Bảng 2: Số lượng ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp  

và đào tạo nghề giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị tính: Ngành) 

TT 
                                       Năm 

    Trình độ 
2011 2012 2013 2014 

2015  

(Dự kiến) 

1 Trình độ đại học 91 96 95 106 108 

2 Trình độ cao đẳng 21 18 18 19 21 

3 Trình độ trung học chuyên nghiệp 3 3 3 3 3 

4 Đào tạo cao đẳng và trung cấp nghề 10 10 10 10 10 

 Tổng số 125 127 126 138 142 
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ĐHTN chú trọng phát triển các ngành tiên tiến và đào tạo chất lƣợng cao, phát 

triển những ngành nghề mới mà xã hội có nhu cầu thực sự. Hiện nay, Đại học có 07 

chƣơng trình tiên tiến nhập khẩu đang đƣợc thực hiện, trong đó có 03 chƣơng trình 

đƣợc Bộ GD&ĐT phê duyệt và cấp kinh phí cho 03 khóa học (Trƣờng ĐHKTCN 02 

chƣơng trình, Trƣờng ĐHNL 01 chƣơng trình). Các chƣơng trình này đào tạo bằng 

ngôn ngữ tiếng Anh. 

Bảng 3: Chương trình tiên tiến nhập khẩu trình độ đại học  

TT Chương trình đào tạo 
Năm bắt đầu 

thực hiện 
Cơ sở đào tạo 

1 Kỹ thuật Điện  2009 
Trƣờng ĐHKTCN 

2 Kỹ thuật cơ khí  2010 

3 Khoa học và quản lý môi trƣờng  2012 Trƣờng ĐHNL 

4 Kinh doanh quốc tế  2012 

Khoa Quốc tế 
5 Quản trị kinh doanh  2012 

6 Kế toán  2012 

7 Quản lý tài nguyên và môi trƣờng  2012 

Đào tạo theo hƣớng hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, 

nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho giảng viên, củng cố uy tín của ĐHTN, tạo 

tiền đề cho hội nhập quốc tế.  

2.1.3. Tuyển sinh và quy mô đào tạo 

Nhìn chung, trong những năm qua ĐHTN giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh ở bậc 

đại học và các bậc học thấp hơn chỉ tăng ở mức độ thích hợp, phù hợp với chủ trƣơng 

của ĐHTN đã nêu ở phần trên.  

Bảng 4: Quy mô tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp  

và đào tạo nghề hệ chính quy giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị: Người) 

TT Năm                          Trình độ 2011 2012 2013 2014 
2015 

(Dự kiến) 

1 Trình độ đại học 9.490 9.102 11.92

0 
9.968 11.960 

2 Trình độ cao đẳng 2.058 961 747 652 1.690 

3 Trình độ trung học chuyên nghiệp 222 33 39 0 100 

4 Đào tạo nghề 299 358 195 166 250 

 Tổng số 12.069 10.454 12.901 10.786 14.000 

Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề hệ 

chính quy giai đoạn 2011 - 2014 giảm dần và ổn định ở mức khoảng 60.000 

HSSV/năm (Bảng 5 và Phụ lục 1.9). Quy mô đào tạo hệ vừa học vừa làm giảm nhanh 

từ 25.251 HSSV năm 2011, xuống còn 21.301 HSSV năm 2012, 18.631 HSSV năm 

2013 và 16.426 HSSV năm 2014  và chỉ còn chiếm 26,1% tổng quy mô đào tạo các hệ từ 

trình độ đại học trở xuống. 
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Bảng 5: Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và  

đào tạo nghề hệ chính quy qua các năm (Đơn vị: Người) 

TT 
                           Năm 

Trình độ 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự kiến) 

1 Trình độ đại học 56.656 55.109 61.255 56.753 58.450 

2 Trình độ CĐCN và CĐN 7602 7.370 4.804 2.786 3.240 

3 Trình độ THCN và TCN 1.895 1.071 300 172 300 

 Tổng số 66.153 63.550 66.359 59.711 61.990 

2.1.4. Kết quả đào tạo  

Cùng với việc chuyển nhanh sang phƣơng thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở trình 

độ đại học, cao đẳng chính quy, xây dựng chuẩn đầu ra đạt chuẩn quốc gia, tăng cƣờng 

công tác thanh tra giảng dạy và công tác kiểm định chất lƣợng, chất lƣợng đào tạo không 

ngừng đƣợc nâng cao, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi chiếm trên 60%.  

Bảng 6: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề  

giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị: Người) 

STT 
             Năm 

Trường 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự kiến) 

1 Trƣờng ĐHKTCN 637 1.286 1.445 2.974 1.250 

2 Trƣờng ĐHSP 1.425 1.434 1.370 1.627 1.750 

3 Trƣờng ĐHNL 1.121 1.298 935 1516 1.550 

4 Trƣờng ĐHYD 775 790 591 496 510 

5 Trƣờng ĐHKT&QTKD 651 790 352 717 1.050 

6 Trƣờng ĐHKH 576 536 898 921 800 

7 Trƣờng ĐHCNTT&TT 347 622 516 563 820 

8 Khoa Ngoại ngữ 35 263 359 463 520 

9 Trƣờng CĐKT-KT 792 680 1.156 1.102 1.150 

 Tổng số 6.359 7.699 7.622 10.379 9.400 

 - Tỷ lệ XS và Giỏi (%) 5,7 9,5 9,5 7,3 9,5 

 - Tỷ lệ Khá (%) 56,2 57,5 57,0 55,4 52,5 

2.2. Đào tạo sau đại học 

2.2.1. Tr nh độ đào tạo và số lượng chuyên ngành  

Đến nay ĐHTN đang đào tạo 45 chuyên ngành ở trình độ thạc sĩ (với 48 

chƣơng trình đào tạo), 30 chuyên ngành ở trình độ tiến sĩ, trong đó có 12 chuyên 

ngành đƣợc Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 trong nƣớc 

(Đề án 911 đang đƣợc thực hiện tại Trƣờng ĐHKTCN, Trƣờng ĐHNL và Trƣờng 

ĐHSP). (Phụ lục 1.1; 1.2; 1.3 và 1.4) 
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Bảng 7: Số lượng các chuyên ngành đào tạo sau đại học giai đoạn 2011 - 2015 

Đơn vị tính: Chuyên ngành 

TT 
                          Năm 

Trình độ 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự kiến) 

1 Trình độ tiến sĩ 17 21 25 29 30 

2 Trình độ thạc sĩ 41 43 43 44 48 

3 Trình độ bác sĩ CKI 12 12 12 12 12 

4 Trình độ bác sĩ CKII 02 02 04 04 05 

5 Trình độ bác sĩ nội trú 02 02 02 02 03 

 Tổng số 74 80 86 91 98 

ĐHTN bắt đầu đào tạo thạc sĩ từ năm 1992. Các đơn vị đang thực hiện đào tạo 

thạc sĩ gồm Trƣờng ĐHSP (22 chuyên ngành); Trƣờng ĐHNL (07 chuyên ngành); 

Trƣờng ĐHKTCN (05 chuyên ngành); Trƣờng ĐHYD (04 chuyên ngành); Trƣờng 

ĐHKT&QTKD (03 chuyên ngành); Trƣờng ĐHKH (05 chuyên ngành) và Trƣờng 

ĐHCNTT&TT (02 chuyên ngành).  

Đến năm 2015, ĐHTN có 30 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Các đơn vị thực hiện 

đào tạo tiến sĩ gồm: Trƣờng ĐHSP (13 chuyên ngành); Trƣờng ĐHNL (07 chuyên 

ngành); Trƣờng ĐHKTCN (02 chuyên ngành); Trƣờng ĐHYD (03 chuyên ngành); 

Trƣờng ĐHKT&QTKD (02 chuyên ngành); Trƣờng ĐHKH (02 chuyên ngành) và 

Trƣờng ĐHCNTT&TT (01 chuyên ngành).  

Trƣờng ĐHYD bắt đầu đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I từ năm 1987 với 02 chuyên 

ngành. Đến nay Trƣờng đã có 12 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, 04 

chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II và 02 chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú. 

2.2.2 Quy mô tuyển sinh đào tạo sau đại học 

Năm 2014 so với năm 2011, quy mô tuyển sinh sau đại học của ĐHTN tăng gấp 

1,18 lần (từ 1.722 chỉ tiêu lên 2.093 chỉ tiêu), trong đó quy mô tuyển sinh đào tạo thạc 

sĩ tăng 1,15 lần (từ 1.564 chỉ tiêu lên 1.795 chỉ tiêu); Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tăng 

2,1 lần (từ 42 chỉ tiêu lên 91 chỉ tiêu); Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên 

khoa giữ ổn định ở mức 200 học viên/ năm.  

Bảng 8: Quy mô tuyển sinh sau đại học giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị tính: Người) 

TT 
                  Năm 

Trình độ 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự kiến) 

1 Trình độ tiến sĩ 42 69 73 91 130 

2 Trình độ thạc sĩ 1.564 1.749 1.556 1.795 1.705 

3 Trình độ bác sĩ CKI 120 91 122 157 120 

4 Trình độ bác sĩ CKII 36 41 96 48 40 

5 Trình độ bác sĩ nội trú 10 10 11 02 15 

 Tổng số 1.772 1.960 1.858 2.093 2.010 
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2.2.3. Quy mô đào tạo sau đại học 

Cùng với việc tăng quy mô tuyển sinh, quy mô đào tạo sau đại học đã không 

ngừng tăng nhanh. Tổng số nghiên cứu sinh và học viên sau đại học năm 2014 là 

4.442 ngƣời, chiếm 7,5% quy mô ngƣời học hệ chính quy của toàn Đại học.  

Bảng 9: Quy mô đào tạo sau đại học giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị tính: Người) 

TT 
                            Năm 

Trình độ 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự kiến) 

1 Trình độ tiến sĩ 180 213 259 290 363 

2 Trình độ thạc sĩ 2.675 3.892 3.303 3.492 3.624 

3 Trình độ bác sĩ CKI 481 402 406 462 462 

4 Trình độ bác sĩ CKII 99 71 156 176 178 

5 Trình độ bác sĩ nội trú 24 33 42 22 32 

 Tổng cộng 3.459 4.611 4.166 4.442 4.659 

2.2.4. H nh thức đào tạo sau đại học  

Đào tạo thạc sĩ tập trung từ 1,5 - 2 năm và hiện đang triển khai theo 2 hƣớng: 

thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng. Đào tạo tiến sĩ tập trung 03 năm và không 

tập trung 04 năm (trong đó có đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911). Đào tạo bác sĩ 

chuyên khoa cấp I thời gian 03 năm, đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II và bác sĩ nội 

trú thời gian 02 năm. ĐHTN cũng là cơ sở đào tạo đƣợc Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ 

đào tạo Tiền tiến sĩ với chức năng nhiệm vụ tạo nguồn đào tạo nhân lực trình độ 

cao (năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghiên cứu, viết báo quốc tế...). 

2.2.5. Kết quả đào tạo sau đại học 

Giai đoạn 2011 - 2014, ĐHTN đã đào tạo và cấp bằng tiến sĩ cho 93 ngƣời, 

cấp bằng thạc sĩ cho 4.630 ngƣời, 468 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 132 bác sĩ chuyên 

khoa cấp II và 24 bác sĩ nội trú bệnh viện. 

Bảng 10: Số người tốt nghiệp sau đại học qua các năm (Đơn vị tính: Người) 

TT 
                           Năm 

Trình độ 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự kiến) 

1 Trình độ tiến sĩ 15 27 22 29 33 

2 Trình độ thạc sĩ 103 1.851 687 1.989 1.465 

3 Trình độ bác sĩ CKI 161 104 94 109 76 

4 Trình độ bác sĩ CKII 61 06 27 38 91 

5 Trình độ bác sĩ nội trú 01 02 12 09 10 

 Tổng số 341 1.990 842 2.174 1.675 
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2.2.6. Phối hợp đào tạo thạc sĩ với các Viện nghiên cứu trong nước 

Từ năm 1999, các Viện nghiên cứu (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam; 

Viện Toán học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) đã chủ động đề xuất với ĐHTN 

phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ. Cơ chế phối hợp là ĐHTN chịu trách nhiệm tuyển 

sinh, kiểm tra công tác đào tạo và cấp bằng, các Viện nghiên cứu trực tiếp quản lý và 

tổ chức đào tạo. 

Bảng 11: Các viện nghiên cứu phối hợp với ĐHTN tuyển sinh 

bậc thạc sĩ giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị tính: Người) 

TT 

                                          

                                             Năm 

        Viện NC 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự kiến) 

1 Viện Toán học 39 43 37 17 35 

2 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 50 65 68 53 60 

 Tổng số 89 108 105 70 95 

Trong quá trình phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ với các Viện, hai bên đã có sự 

trao đổi giảng viên, kinh nghiệm tổ chức đào tạo và quản lý bậc sau đại học. Tận dụng 

đƣợc tối đa CSVC của cả hai phía và sự giúp đỡ về lực lƣợng cán bộ khoa học đầu 

ngành tham gia đào tạo ở một số chuyên ngành.  

2.3. Biên soạn giáo trình và phát triển học liệu  

Đảm bảo cung cấp đủ giáo trình, tài liệu học tập là điều kiện không thể thiếu để 

nâng cao chất lƣợng đào tạo, đặc biệt trong điều kiện chuyển từ đào tạo theo niên chế 

sang đào tạo theo tín chỉ. ĐHTN đã quy định mỗi môn học (học phần) cần phải có 05 

loại học liệu gồm: giáo trình, giáo án, đề cƣơng môn học, sách giao bài tập, danh mục 

nguồn tài liệu tham khảo khác (cung cấp cho ngƣời học). 

Để đảm bảo tính liên thông trong toàn Đại học, ĐHTN đã phối hợp với các cơ 

sở giáo dục đại học thành viên và các Khoa trực thuộc xây dựng và ban hành một số 

đề cƣơng môn học chung trong toàn Đại học. ĐHTN đã đẩy mạnh việc biên soạn và 

xuất bản các giáo trình tại các nhà xuất bản có uy tín. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục 

thành viên cũng tích cực trong việc biên soạn các giáo trình sử dụng nội bộ.  
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Bảng 12: Kết quả biên soạn giáo trình và phát triển học liệu 

giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị: Đầu giáo trình) 

STT 
                 Loại học liệu 

    Đơn vị 

GT tự 

biên 

soạn 

GT 

mua 

STK 

biên 

soạn 

STK 

mua 

GT 

được 

số 

hóa 

Bài 

giảng 

điện tử 

Sách 

biên 

dịch 

Tài 

liệu 

khác 

1 Trƣờng ĐHKTCN 6 1.290 0 0 0 200 0 0 

2 Trƣờng ĐHSP 158 1.148 64 520 10 760 0 152 

3 Trƣờng ĐHYD 42 51 22 28 0 14 0 0 

4 Trƣờng ĐHNL 68 68 0 82 39 140 2 0 

5 Trƣờng ĐHKT&QTKD 65 199 24 15 165 0 0 0 

6 Trƣờng ĐHKH 11 148 8 160 290 385 0 0 

7 Trƣờng ĐHCNTT&TT 35 281 0 275 0 75 0 500 

8 Khoa Ngoại ngữ 21 454 0 10 0 78 0 300 

9 Khoa Quốc tế 5 100 0 80 0 0 0 50 

10 Trƣờng CĐKT-KT 11 180 0 373 0 0 0 120 

 Toàn Đại học 422 3.919 118 1.543 504 1.652 2 1.122 

Ghi chú: - GT: Giáo trình; - STK: Sách tham khảo  

2.4. Đánh giá chung về công tác đào tạo 

2.4.1. Thuận lợi 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Đảng uỷ ĐHTN có Nghị quyết về đổi mới và 

nâng cao chất lƣợng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội vùng Trung du 

và miền núi Bắc Bộ. Nghị quyết đƣợc cụ thể hóa bằng các đề án và chƣơng trình hành 

động của Đảng ủy nhƣ Đề án 3“Phát triển chương tr nh đào tạo, đổi mới phương 

pháp giảng dạy, xây dựng các chương tr nh đào tạo chất lượng cao giai đoạn 2010 - 

2015”; Đề án 6 “Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học giai đoạn 

2011 - 2015”. Cũng trong giai đoạn này, Đảng và Nhà nƣớc quan tâm đến sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo với những chính sách kịp thời và hiệu quả nhƣ: Nghị quyết số 29-

NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 

13/6/2012 về “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020”, Quyết định số 

1400/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân giai đoạn 2008 - 2020”.  

ĐHTN là một trong các trƣờng đại học tiên phong thực hiện phƣơng thức đào 

tạo theo tín chỉ ở trình độ đại học. Giảng viên và sinh viên đã thích ứng với phƣơng 

thức đào tạo này, công tác quản lý đào tạo cũng đã đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học 

chế tín chỉ. ĐHTN đã triển khai các chƣơng trình tiên tiến nhập khẩu, chƣơng trình 
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đào tạo liên kết quốc tế với các đối tác nƣớc ngoài. Bên cạnh đó, ĐHTN đã đào tạo 

trên 100 LHS nƣớc ngoài (Lào, Campuchia, Trung Quốc, Philippine,...) đến học ở bậc 

đại học và thạc sĩ, hàng trăm lƣợt sinh viên đến học tiếng Việt và trao đổi thực tập sinh. 

Trên cơ sở các chƣơng trình đào tạo này đã tăng cƣờng sự hội nhập làm hạt nhân cho sự 

mở rộng HTQT trong đào tạo. 

Các cơ sở giáo dục đại học thành viên quy định và triển khai thực hiện chuẩn “đầu 

ra” Ngoại Ngữ và Tin học đối với HSSV tốt nghiệp. Nhiều cơ sở giáo dục đại học thành 

viên ban hành chuẩn Ngoại Ngữ cao hơn quy định của ĐHTN nhƣ: Trƣờng ĐHKTCN 

quy định chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm 2015 đạt 390 TOEFL - ITP (tƣơng 

đƣơng trình độ  B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu), Trƣờng ĐHKT&QTKD quy định 

TOEIC 450 (tƣơng đƣơng trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu).         

2.4.2. Những bất cập và hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, công tác đào tạo của ĐHTN còn tồn tại 

những hạn chế, bất cập: 

- Sức hút của ngƣời học đối với ĐHTN chƣa cao, thể hiện ở điểm chuẩn tuyển 

sinh thạc sĩ, đại học, cao đẳng còn thấp (trừ tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành y 

dƣợc). 

- Những yếu kém, bất cập về cơ chế quản lý đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy 

trình đào tạo, phƣơng pháp dạy và học, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

Hiệu quả sử dụng nguồn lực và những biểu hiện tiêu cực trong thi cử, cấp bằng và một 

số hoạt động giáo dục khác chƣa đƣợc khắc phục triệt để. 

- Sự tham gia, góp ý của đại diện của các nhà tuyển dụng lao động, ngƣời tốt 

nghiệp trong việc xây dựng chƣơng trình đào tạo còn hạn chế. Chƣơng trình đào tạo 

chƣa thực sự tiếp cận với những tiến bộ KHCN và hội nhập, chƣa có chƣơng trình đạt 

chuẩn khu vực và tính cạnh tranh chƣa cao. 

  - Phƣơng thức đào tạo theo tín chỉ đã đƣợc triển khai ở tất cả các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên. Mặc dù kết quả đào tạo với tỷ lệ khá, giỏi và xuất sắc khá cao 

nhƣng kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm của sinh viên còn hạn chế, dẫn đến việc 

tiếp cận cơ hội việc làm chƣa cao.  

- Công tác mở ngành đào tạo còn tràn lan, chồng chéo giữa các đơn vị, chạy theo 

số lƣợng. Thiếu đầu tƣ phát triển những ngành là thế mạnh và mũi nhọn của ĐHTN.    

- Việc liên thông chƣơng trình đào tạo, môn học giữa các ngành học trong cùng 

một cơ sở đào tạo đã đƣợc coi trọng, tuy nhiên việc liên thông giữa các cơ sở đào tạo 
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trong ĐHTN với nhau còn yếu, chƣa phát huy đƣợc nguồn lực đội ngũ cán bộ, CSVC, 

học liệu. Số lƣợng các học phần tự chọn trong các Chƣơng trình đào tạo của các trƣờng 

thành viên còn ít. 

- Việc ứng dụng CNTT trong dạy học nói chung còn hạn chế. Phƣơng pháp dạy và 

học chƣa thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng với phƣơng thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

Chƣa tiến hành mạnh mẽ đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của ngƣời học. 

 -  Các điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo còn hạn chế: CSVC, trang thiết bị 

phục vụ dạy học, thƣ viện, hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, xƣởng thực hành, 

vƣờn thực nghiệm còn thiếu chƣa thực sự đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu đào tạo. 

Đội ngũ giảng viên chƣa kịp bổ sung đáp ứng quy mô đào tạo. 

- Trong đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ), sự gắn kết giữa đào tạo với các 

hoạt động chuyên môn của khoa và bộ môn còn yếu, chƣa thu hút đƣợc học viên cao 

học và NCS tham gia các hoạt động KHCN. Một số ngành kỹ thuật, công nghệ, tự 

nhiên, thực nghiệm do phải chi phí, sử dụng nhiều thí nghiệm, thực nghiệm nên 

thƣờng ít thí sinh dự tuyển, làm ảnh hƣởng tới quy mô đào tạo của đơn vị.   

- Liên kết đào tạo quốc tế, chƣơng trình đào tạo chất lƣợng cao chƣa đƣợc đánh 

giá, kiểm định kịp thời. 

2.4.3. Thách thức trong giai đoạn phát triển tiếp theo 

- Sự phát triển mạng lƣới các trƣờng đại học trong cả nƣớc và sự thành lập các 

trƣờng đại học mới tại các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tạo nên thách thức 

cạnh tranh về chất lƣợng đào tạo. Thị trƣờng lao động biến động và phát triển, đòi hỏi 

trách nhiệm xã hội và năng lực nghiên cứu phát triển của trƣờng đại học ngày càng cao. 

Mâu thuẫn giữa nhu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo trong khi chi phí cho đào tạo thấp. 

Một số chính sách của Nhà nƣớc về điều tiết đào tạo, sử dụng nhân lực và KHCN còn 

bất cập.    

- Mặt bằng kiến thức tốt nghiệp THPT và trình độ học vấn của học sinh trong 

vùng nhìn chung không cao, ảnh hƣởng đến chất lƣợng tuyển sinh đại học, cao đẳng, 

gây khó khăn trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo, chuẩn hóa đầu ra về ngoại ngữ 

và tin học. 

- Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện, tạo điều kiện để nhà 

trƣờng học tập kinh nghiệm xây dựng và phát triển của các trƣờng đại học trong khu vực 

và quốc tế. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức về đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực thời kỳ 

hội nhập. 
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3. CÔNG TÁC KHOA HỌC 

3.1. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

ĐHTN luôn quan tâm tới phát triển KHCN, xây dựng ĐHTN thành trung tâm 

NCKH có uy tín của vùng. Tuy nhiên, giai đoạn 1994 - 2000, số lƣợng các đề tài khoa 

học còn ít, giai đoạn 2001 - 2005, hoạt động KHCN đã có bƣớc phát triển khá, số đề 

tài nghiên cứu tăng, đã có đề tài cấp Nhà nƣớc, cấp Bộ và dự án sản xuất thử. Từ năm 

2006 đến nay, hoạt động KHCN đã có bƣớc phát triển mạnh mẽ cả về số lƣợng và chất 

lƣợng theo hƣớng chuyên sâu, gắn bó chặt chẽ với sản xuất, đời sống kinh tế, xã hội 

khu vực và phục vụ đắc lực cho đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.  

Hiện nay, ĐHTN đã thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả 14 nhóm chuyên gia 

tƣ vấn nghiên cứu chuyên ngành, 04 nhóm chuyên gia tƣ vấn nghiên cứu liên ngành, 05 

Viện nghiên cứu trực thuộc, 14 phòng thí nghiệm trọng điểm, hoạt động KHCN của 

ĐHTN có bƣớc phát triển mạnh cả về chiều sâu và bề rộng. Nhiều đề tài nghiên cứu sâu 

và nghiên cứu liên ngành đã góp phần giải quyết tốt những vấn đề lớn của vùng, tạo ra các 

sản phẩm KHCN đƣợc đăng ký sở hữu trí tuệ, đƣợc xã hội đón nhận, điển hình là: Giống 

lúa Nông lâm số 3 và Nông lâm số 7, sản phẩm phân hữu cơ sinh học và vi lƣợng đất 

hiếm, chế phẩm sinh học YPIX phòng bệnh tiêu chảy lợn con, Văcxin VACCOLI phòng 

bệnh E. coli phù đầu ở lợn con, Roto nghiền bột giấy, máy bón phân dúi sâu,v.v. 

Giai đoạn 2011 - 2015, ĐHTN đã nhận thực hiện 23 chƣơng trình dự án thuộc 

nhiệm vụ cấp nhà nƣớc (tăng 10%) so với giai đoạn liền kề trƣớc đó. ĐHTN cũng đã 

tiếp nhận thực hiện 93 Chƣơng trình/ dự án và đề tài KHCN cấp Bộ (tăng gấp 4 lần) so 

với giai đoạn liền kề trƣớc đó. Thực hiện hơn 4.300 đề tài cấp Đại học, cấp Trƣờng, dự 

án sản xuất thử và đề tài sinh viên. Công tác NCKH&CGCN đã đƣợc mở rộng tới cả 

16 tỉnh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Từ năm 2013, ĐHTN là đối tác phối hợp thực hiện chƣơng trình Tây Bắc. Năm 

2014, ĐHTN đã đề xuất đề tài cấp Nhà nƣớc trong Chƣơng trình Tây Bắc thuộc lĩnh vực 

cơ khí, tự động hóa với trị giá hơn 12 tỷ đồng. Một số mô hình nghiên cứu, chuyển giao 

đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhƣ: Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) đƣợc triển khai ở 08 

tỉnh thuộc khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ; Chuyển giao Hệ thống tuyển than tự 

động cho Mỏ than Khánh Hòa thuộc Tổng Công ty Than và Khoáng sản Việt Nam; Xây 

dựng Cổng thông tin KHCN với tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang; Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn một số tỉnh miền núi phía Bắc. 

Ngoài ra còn phối hợp với Ban Kinh tế Trung ƣơng triển khai thành công đề tài "Phát 

triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới"; Đề tài "Y 

tế và Kinh tế, Xã hội vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam qua 30 năm đổi mới". Các 

đề tài này đã hoàn thành và đƣợc Ban Kinh tế Trung ƣơng đánh giá rất cao. 
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Bảng 13: Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và môi trường 

TT Tên đề tài, dự án 

Giai đoạn 2011 - 2015 Giai 

đoạn  

2006-

2010 
2011 2012 2013 2014 

2015 

(Dự 

kiến) 

Tổng 

2011-

2015 

I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
       

Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước 8 7 4 4 0 23 21 

1 Đề tài độc lập 1 1 1 0 
 

3 7 

2 Đề tài nghiên cứu song phƣơng 0 0 1 1 
 

2 0 

3 Nghiên cứu cơ bản 4 3 2 2 
 

11 7 

4 Đề tài Nghị định thƣ 2 1 0 1 
 

4 6 

5 Nhiệm vụ quỹ gen 1 2 0 
  

3 0 

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 11 15 21 29 17 93 22 

1 Đề tài NCKH cấp Bộ 9 14 18 29 16 86 22 

2 
Dự án/ Chƣơng trình  KHCN 

và Môi trƣờng 
1 0 1 0 

 
2 7 

3 Dự án sản xuất thử nghiệm 1 1 2 
 

1 5 5 

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 1.153 981 1.054 915 0 4.343 5.070 

1 Đề tài NCKH cấp Đại học 87 93 77 70 70 327 419 

2 Đề tài NCKH cấp cơ sở 410 510 397 416 450 1.733 1.889 

3 Đề tài NCKH sinh viên 656 471 657 499 500 2.283 2.644 

II. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
       

1 
Chƣơng trình, Dự án phối hợp 

với địa phƣơng, doanh nghiệp 
56 53 78 85 

 
272 135 

2 Tổng kinh phí (tỷ đồng) 50,0 46,5 70,1 100,3 
 

266,9 9,5 

III. THÔNG TIN KHOA HỌC, 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
580 671 751 1.081 0 3.083 

 

1 Công bố quốc tế 65 97 90 177 
 

429 238 

2 Công bố trong nƣớc 515 574 661 904 
 

2.654 1.601 

3 Hội nghị, hội thảo khoa học 1 2 3 2  9 5 

4 
Sản phẩm đƣợc đăng ký sở hữu 

trí tuệ, bản quyền sáng chế 
0 0 1 1  3 0 

IV. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 

NGHIÊN CỨU         

1 
Dự án tăng cƣờng  năng lực 

NCKH 
1 0 1 0 

 
2 7 

2 
Dự án xây dựng phòng thí 

nghiệm trọng điểm 
1 

  
1 

 
2 5 

3 Dự án sửa chữa xây dựng nhỏ 1 
    

1 3 

V. Giải thưởng tài năng khoa học 

trẻ 
8 17 16 19 

 
60 
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3.2. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Trong những năm qua, ĐHTN đã hợp tác nghiên cứu với các nƣớc Hoa Kỳ, Nhật, 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Úc, I-xra-en thực hiện 10 đề tài trên nhiều lĩnh vực nhƣ 

Nông Lâm nghiệp, Kinh tế, Môi trƣờng, CNTT và Y dƣợc. Mỗi năm có hàng chục các 

nhà khoa học thƣờng xuyên tới chỉ đạo và tham gia các đề tài, dự án hợp tác song phƣơng.   

Bảng 14: Kết quả hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ giai đoạn 2011 - 2014 

TT 

                         

                                Năm 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kinh 

phí 

(Triệu 

đồng) 
           Tiêu chí 

 

Tổng số chương trình, dự án, đề 

tài nghiên cứu  
3 5 10 14 7 70.789 

1 Đề tài Nông lâm nghiệp 3 3 3 3 1 6.550 

2 Đề tài Xã hội 
 

2 2 2 1 1.584 

3 Đề tài Môi trƣờng 
   

1 1 26.000 

4 Đề tài Kinh tế 
   

1 1 20.800 

5 Đề tài Y dƣợc 1 
  

1 1 1.000 

6 Đề tài Công nghiệp 
   

1 1 210 

7 Đề tài CNTT 
  

5 5 
 

14.645 

3.3. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Một số kết quả NCKH và ứng dụng CGCN đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao 

đã đƣợc đăng tải công bố trên các tạp chí và bài báo khoa học trong và ngoài nƣớc. 

Giai đoạn 2011 - 2014 có tổng số 3.083 bài viết đƣợc đăng tải công bố trong đó có 429 

bài báo khoa học đƣợc đăng trên tạp chí KHCN quốc tế; 2.654 bài viết kết quả NCKH 

công bố trên các tạp chí trong nƣớc. Các kết quả NCKH&CGCN công bố đƣợc các 

nhà quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc đánh giá cao. 

Bảng 15: Các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và nước ngoài 

TT Giai đoạn 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2014 

1 Tạp chí nƣớc ngoài 133 238 429 

2 Tạp chí trong nƣớc 783 1.601 2.654 

 Tổng 916 1.839 3.083 

Hàng năm, có từ 20 - 30 đề tài đƣợc nhận giải thƣởng “Tài năng Khoa học Trẻ 

Việt Nam”. ĐHTN cũng đã 03 lần đƣợc Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về thành tích tổ 

chức hoạt động KHCN. 
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3.4. Đánh giá chung về công tác khoa học 

Trong  giai đoạn 2011 - 2015 đã có bƣớc chuyển hƣớng mạnh mẽ về tƣ duy 

trong NCKH&CGCN. Các chƣơng trình, dự án, đề tài nghiên cứu tập trung vào giải 

quyết các vấn đề lớn của các tỉnh và Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của đời sống kinh tế, 

xã hội. Sự chuyển hƣớng về chất trong NCKH đó là thay đổi tƣ duy từ NCKH phục vụ 

giảng dạy sang NCKH phục vụ kinh tế, xã hội và bổ sung nâng cao chất lƣợng đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu thực tế. Giai đoạn này có sự gia tăng số lƣợng các đề tài dự án Chính 

phủ và Bộ GD&ĐT giao cho thể hiện niềm tin của Chính phủ, Bộ với ĐHTN. 

Bên cạnh đó, NCKH vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Công tác khoa 

học vẫn chƣa thực sự là điểm mạnh của ĐHTN. Đội ngũ cán bộ NCKH tăng cả về số 

lƣợng và chất lƣợng nhƣng đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn vẫn chƣa đủ đáp ứng 

đƣợc yêu cầu, năng lực đề xuất và giải quyết các vấn đề lớn ở tầm khu vực, quốc gia 

và mang tính đột phá còn hạn chế, các hợp đồng, dự án, chƣơng trình nghiên cứu chủ 

yếu tập trung ở lĩnh vực Nông lâm nghiệp, Kỹ thuật Công nghiệp. Trang thiết bị thí 

nghiệm phục vụ cho công tác NCKH đã đƣợc trang bị thêm nhƣng còn thiếu và chƣa 

đồng bộ, đặc biệt đối với lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học do đó chƣa đáp ứng đƣợc 

yêu cầu phục vụ NCKH. Kinh phí dành cho NCKH còn ít (< 3% tổng kinh phí). 

Số lƣợng các công trình khoa học và bài báo quốc tế còn rất thấp. Cả giai đoạn 

2011 - 2014 toàn ĐHTN chỉ có 429 bài báo đăng ở các tạp chí quốc tế (bình quân 

0,037 bài báo/năm/cán bộ giảng dạy). Trong đó, số lƣợng bài báo quốc tế có chất 

lƣợng (nhƣ các tạp chí quốc tế có chỉ số ISI, SCIE, SSCI, SCI) rất ít.  

4. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ  

4.1. Kết quả hoạt động hợp tác quốc tế 

Đầu tƣ cho quan hệ quốc tế trong giai đoạn đầu (1999 - 2000) còn thấp. Tổng 

số cán bộ làm quan hệ quốc tế trong toàn ĐHTN là 27 ngƣời, trong đó 11 ngƣời làm 

chuyên trách và 16 ngƣời kiêm nhiệm. Giai đoạn 2000 - 2005 là 40 ngƣời (tăng 48%), 

giai đoạn 2006 - 2009 là 56 ngƣời, giai đoạn 2010 đến nay số cán bộ chuyên trách và 

kiêm nhiệm vẫn ổn định về số lƣợng tuy nhiên có sự thay đổi về chất lƣợng, tỷ lệ tiến 

sĩ tăng lên, đặc biệt là tiến sĩ đi học ở nƣớc ngoài về. 

Đầu tƣ về CSVC cho HTQT trong giai đoạn đầu (1994 - 2005) không có sự 

thay đổi đáng kể. Đến giai đoạn sau (2005 - 2010), diện tích phòng làm việc và nhà 

khách đƣợc bổ sung thêm sau khi ĐHTN chuyển về địa điểm mới và Khu nội trú sinh 
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viên đƣợc xây dựng. Hiện nay, nhiều đơn vị đã có nhà khách phục vụ cho HTQT nhƣ 

Trƣờng ĐHNL, Trƣờng ĐHSP, Trƣờng ĐHKTCN, Trung tâm HTQT.  

4.1.1. Ký kết hợp tác, tiếp nhận dự án tài trợ 

Giai đoạn 2011 - 2014, ĐHTN đã ký kết đƣợc 205 văn bản thỏa thuận hợp 

tác (tăng hơn 3 lần so với giai đoạn liền kề trƣớc đó) trong nhiều lĩnh vực. Tiếp 

nhận và thực hiện đƣợc 98 chƣơng trình, dự án quốc tế tài trợ với tổng kinh phí thu 

hút đƣợc 7,9 triệu USD để đầu tƣ cho xây dựng CSVC, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa 

học. Số lƣợng chƣơng trình, dự án quốc tế tài trợ tăng là kết quả của sự nỗ lực của đội 

ngũ HTQT, tuy nhiên giai đoạn này mức kinh phí tài trợ/ 1 dự án ít hơn nhiều so với 

giai đoạn trƣớc (chủ yếu là các dự án nhỏ). 

Bảng 16: Ký kết hợp tác, tiếp nhận chương trình, dự án quốc tế 

TT 

                         

                           Giai đoạn 

     Chỉ tiêu 
2001 – 2005 2006 - 2010 2011 - 2014 

1 Số văn bản hợp tác đƣợc ký kết 45 63 205 

2 Số chƣơng trình/ dự án 19 26 98 

3 Kinh phí (Triệu USD) 13,47 9,03 7,9 

4.1.2. Cử giảng viên, sinh viên ra nước ngoài học tập 

Giai đoạn 2011 - 2014, Đại học đã cử 817 lƣợt cán bộ ra nƣớc ngoài học tập trong 

đó: Học tiến sĩ là 137 ngƣời; Học thạc sĩ là 231 ngƣời; Hội thảo, bồi dƣỡng ngắn hạn, 

tham quan, tập huấn là 573 lƣợt ngƣời. Số lƣợt ngƣời ra nƣớc ngoài ngắn hạn giai đoạn 

này giảm nhiều một phần do khủng hoảng kinh tế và có chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc 

hạn chế đi công tác nƣớc ngoài. Lãnh đạo các đơn vị chủ động giảm bớt các chuyến đi 

công tác nƣớc ngoài với mục đích thăm quan, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm quản lý. 

Về kinh phí tài trợ ƣớc tính cho đào tạo cán bộ ra nƣớc ngoài học tập giai đoạn 2011 

- 2014 đạt khoảng 8,75 triệu USD. Thông qua việc thực hiện các dự án HTQT và các 

chƣơng trình liên kết đào tạo, giảng dạy, học tập, trao đổi chuyên môn thì trình độ chuyên 

môn, ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy đƣợc nâng lên rõ rệt. 
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Bảng 17: Số lượng cán bộ được cử đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài 

TT 

                            Giai đoạn 

 

   Chỉ tiêu 
2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2014 

1 Số ngƣời ra nƣớc ngoài học tiến sĩ 43 73 137 

2 Số ngƣời ra nƣớc ngoài học thạc sĩ 30 80 231 

3 Hội thảo, bồi dƣỡng ngắn hạn, tham 

quan, tập huấn 
141 752 573 

 Tổng 219 908 941 

4.1.3. Nhập khẩu chương tr nh tiên tiến đưa vào giảng dạy 

ĐHTN đã nhập khẩu và triển khai 9 chƣơng trình liên kết đào tạo ở bậc đại học 

của các nƣớc có nền giáo dục phát triển trên thế giới nhƣ Đại học Buffalo, California 

(Hoa kỳ), Đại học De Montfort và Đại học Manchester Metropolian (Anh) về giảng 

dạy. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức chƣơng trình đào tạo "Kỹ sư/cử nhân tài năng" trên 

cơ sở tiếp thu và sử dụng các chƣơng trình đào tạo tiên tiến của nƣớc ngoài tại ĐHTN. 

4.1.4. Giảng viên nước ngoài vào dạy, lưu học sinh vào học tập, thực tập 

Giai đoạn 2011 - 2014, ĐHTN đã mời 2.528 giảng viên ngƣời nƣớc ngoài đến 

giảng dạy. Các giảng viên đến từ nhiều nƣớc trên thế giới đến giảng dạy và làm việc 

trong đó chủ yếu là giảng dạy cho các chƣơng trình liên kết đào tạo ngoại ngữ, 

Chƣơng trình tiên tiến và phối hợp NCKH. Trong 4 năm qua, có 310 LHS quốc tế từ 

12 nƣớc đến học tập bậc đại học và sau đại học, ngoài ra còn tiếp nhận LHS thực tập, 

học ngắn hạn là 735 lƣợt ngƣời. So với gian đoạn liền kề trƣớc đó thì số giảng viên vào 

dạy tăng gần gấp 2 lần và số LHS vào học cũng tăng tới 3 lần, điều này cho thấy chính 

sách quốc tế hóa ĐHTN đang trở thành hiện thực. 

Bảng 18: Giảng viên, chuyên gia vào dạy và làm việc giai đoạn 2011 - 2014 

TT 
                       Năm 

 Chỉ tiêu 
2011 2012 2013 2014 Tổng 

1 
Giảng viên và dạy, chuyên gia 

vào NCKH và làm việc 
393 632 779 724 2.528 

2 Sinh viên vào học tập tại ĐHTN 53 107 70 80 310 

3 LHS vào thực tập, học ngắn hạn 49 185 317 184 735 

 Tổng cộng 495 924 1.166 998 3.573 
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4.1.5. Liên kết đào tạo quốc tế 

LKĐTQT đƣợc triển khai từ năm 2007. Hiện tại, ĐHTN đang thực hiện 

LKĐTQT với 13 trƣờng thuộc 07 nƣớc trên thế giới gồm Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Philippine. Mở 41 chƣơng trình LKĐTQT, trong đó có 07 chƣơng trình ở 

trình độ tiến sĩ, 15 chƣơng trình ở trình độ thạc sĩ và 19 chƣơng trình ở trình độ đại học, 

cao đẳng. Triển khai thực hiện tốt 22 chƣơng trình, trong số đó Bộ GD&ĐT đã công nhận 

văn bằng tƣơng đƣơng cho 11 chƣơng trình. Đến nay, ĐHTN có một số chƣơng trình 

liên kết chất lƣợng cao đạt đẳng cấp quốc tế nhƣ: Chƣơng trình liên kết với Trƣờng 

Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Đông - Đài Loan, Manchester Metropolian, Đại 

học Quản trị Paris - Cộng hòa Pháp.  

Trong giai đoạn 2011 - 2014, ĐHTN đã tuyển sinh đƣợc 1.046 học viên cao học, 

166 NCS theo học các chƣơng trình liên kết quốc tế mở tại Thái Nguyên. Cũng trong giai 

đoạn này, số học viên tốt nghiệp thạc sĩ là 1.251 và số NCS tốt nghiệp tiến sĩ là 118 ngƣời.  

Tuy nhiên, LKĐTQT chỉ tập trung vào các ngành Kinh tế, Tài chính, Quản trị 

kinh doanh (chiếm 80%), các ngành Kỹ thuật, Khoa học xã hội chƣa đƣợc quan tâm 

đầu tƣ. Việc đầu tƣ LKĐTQT trong thời gian tới cần có chiến lƣợc và phát triển cân 

đối giữa các ngành, từng đơn vị cần có ƣu tiên cho 1 - 2 ngành mũi nhọn để khẳng 

định mình trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế. 

4.1.6. Hội thảo quốc tế và tập huấn có yếu tố nước ngoài 

Mặc dù giai đoạn 2011 - 2014 là giai đoạn nền kinh tế thế giới đang trong tình 

trạng khủng hoảng nặng nề nhƣng hoạt động Hội thảo, tập huấn chuyên môn với sự tham 

gia và tài trợ từ nƣớc ngoài vẫn đƣợc duy trì và phát triển với tổng số Hội thảo là 58. 

Bảng 19: Hội nghị, Hội thảo quốc tế và tập huấn chuyên môn có yếu tố 

nước ngoài tại ĐHTN giai đoạn 2011 - 2014 

TT 
                          Năm 

  Tiêu chí 
ĐVT 2011 2012 2013 2014 Tổng 

1 
Số Hội thảo chủ trì hoặc phối 

hợp tổ chức 
Hội thảo 4 15 21 18 58 

2 
Số Đại biểu chuyên gia nƣớc 

ngoài tham dự Hội thảo 
Ngƣời 30 204 104 153 491 

4.2. Đánh giá chung về công tác hợp tác quốc tế  

Công tác HTQT của ĐHTN đã đƣợc chú trọng, có nhiều mối quan hệ với các 

đối tác nƣớc ngoài và tích lũy đƣợc nhiều kinh nghiệm, đây là tiền đề giúp cho hoạt 

động HTQT đi vào chiều sâu. Đại hội Đảng ĐHTN nhiệm kỳ 4 cũng khẳng định 

HTQT là 01 trong 11 chƣơng trình lớn của Đảng ủy giai đoạn 2011 - 2015. Việc mở 
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rộng HTQT, lấy HTQT làm đòn bẩy để nâng cao chất lƣợng đào tạo và NCKH là 

một trong những hoạt động trọng tâm và cần đƣợc quan tâm. 

Tuy nhiên, với đặc thù là một Đại học vùng nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, 

trong giai đoạn những năm 1980 - 1990, ĐHTN ít có điều kiện tiếp cận và HTQT. Hơn 

nữa, ĐHTN không có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các trƣờng ở Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh trong việc thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài cũng nhƣ thu hút LHS vào học. 

 Mặt khác, công tác HTQT vẫn còn hạn chế do tâm lý thụ động trông chờ đối 

tác tự tìm đến hợp tác, quan niệm HTQT “xin - cho” một chiều còn tồn tại trong một 

bộ phận cán bộ, đơn vị, khả năng sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, giảng viên 

trong toàn ĐHTN vẫn còn hạn chế, chỉ có khoảng 15 - 20% số cán bộ giảng viên có 

thể sử dụng ngoại ngữ nhƣ một công cụ để làm việc độc lập với đối tác nƣớc ngoài. 

Công tác HTQT còn manh mún, chƣa phát huy hết thế mạnh của Đại học vùng, kết 

quả đạt đƣợc chƣa cao, mới chỉ tập trung vào một số lĩnh vực, một số đơn vị. 

5. CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

5.1. Thực trạng về nguồn nhân lực CNTT  

ĐHTN đã có riêng Trƣờng ĐHCNTT&TT đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực 

này, mỗi năm cung cấp cho xã hội nhiều cử nhân, kỹ sƣ chuyên về CNTT&TT và 

thạc sĩ khoa học máy tính có trình độ cao. Một số cơ sở giáo dục thành viên khác 

nhƣ: Trƣờng ĐHKTCN, Trƣờng ĐHSP, Trƣờng ĐHKH cũng đang là những đơn vị 

đào tạo cung cấp nguồn lực về CNTT&TT cho các tỉnh Trung du và miền núi Bắc 

Bộ. Hiện nay, ĐHTN có 13 chƣơng trình đào tạo CNTT&TT, với quy mô trên 4000 

sinh viên và học viên cao học đƣợc đào tạo hằng năm.  

Về quản lý, ĐHTN có 54 cán bộ chuyên trách CNTT chủ yếu có trình độ từ đại 

học trở lên. Từ 2012, ĐHTN đã chuyển đổi mô hình từ chuyên trách về quản lý nhà 

nƣớc sang mô hình quản lý kết hợp với cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu xã 

hội. 

ĐHTN cũng đã xây dựng hệ thống mạng lƣới CNTT 02 cấp: Cấp Đại học và 

Cấp các cơ sở giáo dục đại học/cao đẳng thành viên. Mô hình này đã hoạt động tốt, có 

sự gắn kết trong công tác chuyên môn, quản lý và điều hành.  

 Hàng năm ĐHTN đã tổ chức đào tạo bổ sung chứng chỉ quốc tế CCNA, MCSA, 

MCSE, MCTS, Sec2plus, IC3, AMP về CNTT cho đội ngũ cán bộ CNTT. Từ năm 

2014, ĐHTN thực hiện đề án “Chuẩn hóa tr nh độ CNTT” cho cán bộ công chức, 

giảng viên và sinh viên bằng việc đào tạo chuẩn tin học quốc tế IC3. 

5.2. Thực trạng đầu tư thiết bị, đào tạo trong lĩnh vực CNTT 

Với hệ thống mạng truyền dẫn hơn 20 km cáp quang kết nối ĐHTN với các cơ 

sở giáo dục thành viên và hệ thống mạng WAN hoạt động ổn định từ năm 2009 đến 
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nay đã phục vụ tốt nhu cầu truy cập các dịch vụ dùng chung của ĐHTN. Các cơ sở 

giáo dục thành viên đã có đƣờng Internet cáp quang băng thông rộng, một số đơn vị đã 

thuê các kênh riêng Leaseline Internet để chạy một số ứng dụng phục vụ cho công tác 

giảng dạy.  

Trong khuôn khổ dự án Giáo dục Đại học 2 (TRIG 2), ĐHTN đã xây dựng và 

trang bị 01 Trung tâm dữ liệu đặt tại Văn phòng ĐHTN và 09 phòng máy chủ đặt tại các 

cơ sở giáo dục thành viên. Hiện nay, có 51 phòng máy thực hành CNTT cho sinh viên với 

trên 1.700 máy tính.  

Tuy nhiên, nhiều hệ thống máy tính phục vụ cho cán bộ văn phòng, giảng viên 

đƣợc đầu tƣ từ lâu đã lạc hậu. Hệ thống lƣu trữ, phục hồi dữ liệu chƣa đƣợc chú trọng 

đầu tƣ. Chỉ riêng Trung tâm dữ liệu của Đại học có hệ thống Backup dữ liệu tự động 

Symantec Backup Exec và hệ thống lƣu trữ Storage, đa số các đơn vị dùng phƣơng 

pháp Backup dữ liệu thủ công nên khi xảy ra sự cố không thể khôi phục đƣợc. 

5.3. Xây dựng và ứng dụng các phần mềm CNTT trong quản lý điều hành  

ĐHTN đã đầu tƣ trang bị hệ thống các phần mềm ứng dụng trong quản lý bao 

gồm: phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý khoa học, phần mềm quản lý 

nhân sự, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý tài 

chính, thƣ điện tử.  

ĐHTN cũng đã tích cực xây dựng và phát triển các phần mềm nhằm đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và “tin học hóa” các quy trình quản lý.  

Bảng 20: Một số sản phẩm ứng dụng CNTT tiêu biểu do ĐHTN xây dựng 

TT Tên sản phẩm Địa chỉ sử dụng 
Đơn vị 

thực hiện 

1 
Hệ thống tra cứu thông tin địa 

địa lý phục vụ tuyển sinh 
ĐHTN ĐHTN 

2 
Cổng thông tin phục vụ công 

tác tra cứu và hỗ trợ tuyển sinh 
ĐHTN ĐHTN 

3 
Quản lý kết quả thi đua khen 

thƣởng 

- Bộ GD&ĐT 

- Ban Thi đua khen thƣởng Tỉnh Thái 

Nguyên 

Trƣờng ĐH 

CNTT&TT 

4 

Phần mềm quản lý việc cấp 

phát văn bằng chứng chỉ cho 

các cơ sở giáo dục 

- Bộ GD&ĐT 

- Các cơ sở đào tạo khác 

Trƣờng ĐH 

CNTT&TT 

5 
Phần mềm quản lý hồ sơ minh 

chứng online 
ĐHTN và các trƣờng thành viên 

Trƣờng ĐH 

CNTT&TT 

6 
Phần mềm quản lý phiếu khảo 

sát online 
ĐHTN và các trƣờng thành viên 

Trƣờng ĐH 

CNTT&TT 

7 
Phần mềm quản lý thƣ viện 

điện tử và tài nguyên học liệu 

- Các đơn vị đào tạo thuộc ĐHTN 

- Các cơ sở đào tạo khác 

Trung tâm 

Học liệu 
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5.4. Đánh giá chung về công tác công nghệ thông tin 

Lực lƣợng chuyên trách CNTT của ĐHTN đã đƣợc đầu tƣ về số lƣợng nhƣng 

chất lƣợng vẫn còn nhiều hạn chế. Hệ thống máy móc thiết bị đã đƣợc đầu tƣ nhiều 

nhƣng chƣa đồng bộ, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học 

tập. Việc lƣu trữ và phục hồi dữ liệu trên các máy chủ và thiết bị PC còn bị hạn chế. 

Hầu hết các đơn vị chƣa có hệ thống Backup và phục hồi dữ liệu dự phòng. Để hệ 

thống máy chủ phục vụ liên tục 24/7 thì cần phải trang bị thêm thiết bị lƣu điện hoặc 

máy phát điện dự phòng cho phòng máy chủ trong ĐHTN và các đơn vị. Việc xây dựng 

phần mềm, tận dụng và phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ CNTT còn hạn chế.  

Bên cạnh đó, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xu thế phát triển công nghệ, 

đòi hỏi ĐHTN, các đơn vị thành viên cần tập trung và quan tâm hơn nữa trong đầu tƣ, 

nâng cấp hệ thống mạng hiện tại, đào tạo, nâng cao trình độ cho các cán bộ, giảng viên 

CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giao dục giai đoạn tới.   

6. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

Khi mới thành lập ĐHTN, công tác HSSV đƣợc giao cho Ban đào tạo, khoa học và 

quan hệ quốc tế (ĐT-KH&QHQT) đảm nhiệm. Cùng với sự phát triển của Đại học, quy 

mô HSSV không ngừng tăng lên, nhiệm vụ giáo dục chính trị tƣ tƣởng và quản lý HSSV 

ngày càng trở nên phức tạp và nặng nề hơn. Để đáp ứng đƣợc nhiệm vụ trong tình hình 

mới, công tác HSSV đƣợc tách ra khỏi Ban ĐT-KH&QHQT vào năm 1997 và thành lập 

Ban Công tác Chính trị và HSSV. Đến năm 2006, Giám đốc ĐHTN đã ban hành Quyết 

định số 242/QĐ ngày 12 tháng 4 năm 2006 đổi tên Ban Công tác chính trị và HSSV thành 

Ban Công tác HSSV. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác HSSV là tham mƣu, giúp 

Giám đốc ĐHTN tham mƣu, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các nhiệm vụ về công tác HSSV 

toàn Đại học, bao gồm: Chỉ đạo công tác  tiếp nhận thí sinh trúng tuyển qua các đợt tuyển 

sinh; giáo dục chính trị, tƣ tƣởng cho HSSV; theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện 

của HSSV; thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn 

giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; công tác giáo dục thể chất và y tế 

học đƣờng; thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV; quản lý và tổ chức cấp phát văn 

bằng, chứng chỉ cho HSSV; xây dựng mạng lƣới cựu HSSV. 

Hiện nay hệ thống tổ chức, quản lý HSSV ở ĐHTN gồm: cấp ĐHTN do Ban 

công tác HSSV làm đầu mối; cấp sở giáo dục đại học thành viên do Phòng/tổ công tác 

HSSV làm đầu mối, cấp Khoa trực thuộc trƣờng do nhà trƣờng phân cấp quản lý và 

lớp HSSV. Tham gia vào công tác quản lý HSSV còn có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, 

cố vấn học tập và trợ lý công tác HSSV.  
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6.1. Hiện trạng công tác học sinh sinh viên 

Cùng với quá trình phát triển mở rộng quy mô đào tạo, công tác HSSV cũng 

đƣợc củng cố theo hƣớng chuyên sâu và kiện toàn đồng bộ. Hệ thống công tác tổ chức, 

quản lý, văn bản chỉ đạo thống nhất trong toàn Đại học, có sự kết hợp chắt chẽ với Ban 

cán sự lớp HSSV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam. Mô hình tổ 

chức này đã phát huy nhiều lực lƣợng cùng tham gia vào công tác quản lý, giáo dục và 

giúp đỡ HSSV. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa ĐHTN, chính quyền và công an 

các cấp trên địa bàn đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tạo cơ hội cho HSSV yên tâm học tập, rèn 

luyện. Năm 2010, ĐHTN đã ký liên tịch số 715 với Công an Tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh 

Thái Nguyên về công tác phối hợp thực hiện NQ 34 về đảm bảo an ninh trật tự trong 

trƣờng học. Năm 2013, ĐHTN đã ký Nghị quyết liên tịch với UBND thành phố Thái 

Nguyên, công an thành phố Thái Nguyên về phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm 

bảo an ninh trật tự, quản lý HSSV trên địa bàn. 

Công tác xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá hàng năm 

nhận đƣợc sự đồng thuận của tất cả các đơn vị trong toàn ĐHTN. Công tác đánh giá HSSV 

tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp (attendance), thảo luận nhóm (group discussion), 

thực hành (Practice), kiểm tra và thi hết môn (final examination) đƣợc triển khai rộng rãi 

trong toàn Đại học đã góp phần nâng cao ý thức học tập nghiêm túc của HSSV. 

Bảng 21: Quy mô học sinh, sinh viên giai đoạn 2010 - 2014 (Đơn vị: Người) 

TT 
                      Năm 

Hệ tuyển 2010 2011 2012 2013 12/2014 

1 Hệ Chính quy  41.406 43.077 44.420 54.259 53.019 

2 Các hệ khác 44.085 48.120 45.696 31.771 23.274 

3 SV nƣớc ngoài  177 228 211 360 370 

 Tổng cộng 85.668 91.425 85.230 86.390 76.663 

Quy mô HSSV trong 10 năm qua tăng nhanh. Năm 2005, tổng số HSSV trong toàn 

ĐHTN là 43.872 ngƣời, năm 2010 đạt tới 85.668 ngƣời, giai đoạn này đƣợc coi là giai 

đoạn tăng trƣởng nóng, số lƣợng HSSV tăng quá nhanh (tăng 200%), CSVC và đội ngũ 

giảng viên không đáp ứng kịp đã tác động hạn chế tới chất lƣợng học của HSSV. 

Giai đoạn 2010 - 2014, quy mô HSSV toàn ĐHTN tăng trƣởng không đáng kể 

và theo hƣớng ổn định, năm học 2014 - 2015 có xu hƣớng giảm.  
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Bảng 22: Thực trạng học sinh sinh viên vào học tại ĐHTN phân theo dân tộc,  

khu vực và hệ tuyển giai đoạn 2011 - 2015 

TT 
                           Năm 

Tiêu chí 

Đơn vị 

tính 
2011 2012 2013 2014 2015 

A. Phân theo dân tộc và khu vực tuyển 

1 Dân tộc ít ngƣời Ngƣời 11.451 14.039 16.418 15.360 16.529 

2 Số HSSV khu vực I Ngƣời 13.092 16.100 20.833 31.44 20.934 

3 Số HSSV khu vực II Ngƣời 15.440 16.776 23.444 28.877 25.542 

4 Số HSSV khu vực III Ngƣời  149 143 1.232 680 

5 
Tỷ lệ HSSV dân tộc ít 

ngƣời trong tổng số 
% 25,0 27,4 30,0 30,3 35,0 

B. Phân theo khu vực 

6 Tỷ lệ HSSV khu vực I % 45,8 48,7 47,0 51,1 44,4 

7 Tỷ lệ HSSV khu vực II % 54,1 50,8 52,7 46,9 54,2 

8 Tỷ lệ HSSV khu vực III % 0 0,5 0,3 2,0 1,4 

C. Phân theo hệ tuyển 

9 Hệ cử tuyển Ngƣời 1.139 961 806 894 817 

10 Hệ Chuyên tu Ngƣời 1.196 1.982 2.193 1.770 1.736 

11 Hệ địa chỉ Ngƣời 10.009 12.256 9.324 7.003 3.873 

12 Hệ vừa làm vừa học Ngƣời 28.493 25.261 21.680 18.631 16.426 

13 
Hệ liên thông, văn bằng 

2 và Dự bị 
Ngƣời 3.563 7.660 6.596 6.058 4.520 

Ghi chú: Tỷ lệ % so với sinh viên hệ chính quy 

Số lƣợng HSSV dân tộc ít ngƣời tăng từ 25% năm học 2010 - 2011 lên 35% 

trong năm học 2014 - 2015. Tỷ lệ này cho thấy cơ hội học tập của các dân tộc thiểu 

số và HSSV khu vực khó khăn ngày càng tăng lên một phần do chính sách ƣu tiên 

của Đảng và Nhà nƣớc đối với dân tộc thiểu số và khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn (thuộc 135), một phần có sự quan tâm thỏa đáng của Đảng Ủy, lãnh đạo 

ĐHTN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên về chính sách sách đào tạo ngƣời 

dân tộc và ƣu tiên HSSV vùng khó khăn. 

Hệ liên thông tăng đột biến từ năm học 2011 - 2014 và đến năm học 2014 - 

2015 giảm xuống khoảng 30% do việc thay đổi chính sách thi tuyển đầu vào trong 

ngành giáo dục. Quy mô sinh viên hệ cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ cũng có xu thế 

giảm bởi nhu cầu xã hội đối với một số ngành giảm. 
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Bảng 23: Tình hình học sinh sinh viên hệ cao đẳng, trung cấp tại ĐHTN 

giai đoạn 2011 - 2015 (Đơn vị tính: Người) 

TT 
               Năm 

Tiêu chí 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Hệ cao đẳng 5.691 7.602 7.749 4.804 2.786 

2 Hệ Trung cấp 922 1.906 1.071 300 172 

 Tổng cộng 6.613 9.508 8.820 5.104 2.958 

Số lƣợng HSSV hệ cao đẳng, trung cấp từ năm học 2010 - 2013 tăng liên tục 

vì kỳ vọng của HSSV sau khi học xong trung cấp, cao đẳng có nhiều cơ hội vào học 

đại học. Nhƣng đến năm học 2014 – 2015, tuyển sinh có xu thế giảm mạnh do chính sách 

thi tuyển liên thông thay đổi, vì vậy tuyển sinh hệ này không còn hấp dẫn đối với HSSV. 

6.2. Đánh giá chung về công tác quản lý học sinh sinh viên 

Bên cạnh những điểm mạnh, công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, 

lối sống cho HSSV còn hạn chế, đôi khi còn nặng hình thức, các chủ đề, nội dung 

chƣa sinh động để cuốn hút HSSV tham gia, thiếu các hoạt động ngoại khoá, tham 

quan thực tiễn. Chƣa thƣờng xuyên nêu gƣơng các điển hình tiên tiến và vận động 

làm theo gƣơng điển hình tiên tiến của cả thầy, trò, ngƣời phục vụ trong nhà 

trƣờng.  

Đời sống vật chất và tinh thần của HSSV còn nhiều khó khăn, đầu tƣ CSVC 

chƣa theo kịp quy mô đào tạo, đặc biệt khi chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế 

sang tín chỉ, nhiều lớp HSSV có sỹ số quá đông, trong khi đó các phƣơng tiện nghe 

nhìn, phòng học thiếu đồng bộ. Mô hình quản lý HSSV khi chuyển sang hình thức 

đào tạo tín chỉ giai đoạn đầu còn nhiều bất cập, nhiều cán bộ, giảng viên, ngƣời 

phục vụ chƣa thích ứng với hình thức đào tạo mới, chƣa tích cực tham gia vào quá 

trình quản lý, giáo dục HSSV.  

Đầu tƣ xây dựng các Khu nội trú HSSV còn nhiều bất cập, hiện tại còn 

khoảng 70% HSSV vẫn phải ở ngoại trú. CSVC ký túc xá xuống cấp nhanh, các sân 

chơi, bãi tập, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao còn chƣa đáp ứng 

đủ yêu cầu của HSSV. Kế hoạch đầu tƣ bổ sung sửa chữa, mua sắm hàng năm phục 

vụ cho HSSV trong khu ký túc xá còn rất hạn chế. 

Một số chế độ chính sách của HSSV nhƣ miễn giảm học phí chuyển từ địa 

phƣơng về nhà trƣờng, tiền cấp bù học phí của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị chƣa kịp 

thời. Mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm, trợ lý sinh viên, cố vấn học tập đôi khi 

chƣa chặt chẽ do quy định trách nhiệm, quyền lợi của hệ thống này chƣa đồng bộ.  
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Công tác quản lý HSSV nội trú còn nhiều bất cập, cả về cơ chế quản lý, đầu tƣ 

xây dựng CSVC, trƣớc mắt mới chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhỏ (30%) chỗ ở cho 

HSSV, các dịch vụ trong khu ký túc xá kém cạnh tranh so với các hoạt động dịch vụ 

khác ngoài xã hội. Công tác quản lý học viên sau đại học còn lỏng lẻo. 

Việc củng cố chất lƣợng đội ngũ tƣ vấn viên, đổi mới nội dung tƣ vấn cho 

HSSV tại các trung tâm tƣ vấn thông tin sinh viên, đổi mới công tác giáo dục chính 

trị tƣ tƣởng, học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, cung cấp thông 

tin theo hƣớng nội dung truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thực trạng kinh 

tế, xã hội, xây dựng quy định trao đổi thông tin giữa nhà trƣờng, gia đình và chính 

quyền địa phƣơng trong quản lý, theo dõi, giúp đỡ HSSV là hết sức cần thiết.  

Ngoài việc quản lý học tập, sinh hoạt và thực hiện các chính sách xã hội đối 

với HSSV thì việc xây dựng cơ chế liên kết giữa sinh viên với các doanh nghiệp, 

các cơ sở sản xuất và ngƣời sử dụng lao động nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp 

xúc với các doanh nghiệp, thực tập, học nghề, đào tạo kỹ năng mềm từ các đơn  vị 

sử dụng lao động cần đƣợc quan tâm hơn nữa. Hoạt động lấy ý kiến phản hồi và tƣ 

vấn từ phía các đơn vị tuyển dụng, điều tra sinh viên tốt nghiệp hằng năm, phân 

tích những điểm yếu, điểm mạnh của HSSV, từ đó xây dựng chƣơng trình tƣ vấn hỗ 

trợ HSSV phù hợp là việc làm không thể thiếu và cần đƣợc đầu tƣ thỏa đáng. 

Hội nhập WTO và sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet, mạng xã hội 

và các kênh thông tin rộng rãi cùng với thực trạng xã hội có nhiều phức tạp đã tác 

động ảnh hƣởng không nhỏ tới sự thay đổi tƣ duy nhận thức, tƣ tƣởng trong HSSV 

làm cho công tác giáo dục tƣ tƣởng HSSV càng trở nên khó khăn hơn.  

Sự gia tăng số lƣợng HSSV qua các năm trong ĐHTN cho thấy mức độ quản 

lý HSSV và công tác HSSV ngày càng nặng nề và phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi 

đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV cần phải đổi mới công tác nhận thức, nắm bắt 

và sử lý kịp thời các thông tin liên quan tới, xây dựng các chính sách, quy chế, quy 

định hợp lý để tạo cơ hội cho HSSV học tập, rèn luyện, đáp ứng các đòi hỏi của thị 

trƣờng lao động cũng nhƣ góp phần củng cố, xây dựng thƣơng hiệu của ĐHTN. 

7. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

7.1. Thực trạng công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 

Công tác KT&ĐBCLGD đóng vai trò quan trọng trong quá trình tồn tại và phát 

triển của một cơ sở giáo dục. Mục tiêu của công tác KT&ĐBCLGD là nâng cao chất 
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lƣợng đào tạo theo hƣớng đảm bảo đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng cơ bản yêu cầu 

của xã hội.  

ĐHTN đã sớm đầu tƣ phát triển đồng bộ và có hệ thống cho công tác đo lƣờng, 

đánh giá và kiểm định chất lƣợng. Hệ thống KT&ĐBCLGD của ĐHTN đến nay đã 

đƣợc phát triển hoàn thiện theo mô hình 3 cấp đó là: 

- Cấp Đại học - Ban KT&ĐBCLGD; 

- Cấp Trƣờng/ Khoa - Phòng KT&ĐBCLGD; 

- Cấp Khoa/ Bộ môn - Các cán bộ kiêm nhiệm công tác KT&ĐBCLGD.  

Công tác KT&ĐBCLGD có chức năng, nhiệm vụ là triển khai các chủ trƣơng, 

chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT về khảo thí và đảm bảo chất lƣợng 

giáo dục trong toàn ĐHTN; Tham mƣu cho Giám đốc ĐHTN và Hiệu trƣởng các 

trƣờng xây dựng kế hoạch chiến lƣợc và đề ra lộ trình cho công tác khảo thí và đảm 

bảo chất lƣợng giáo dục; Xây dựng và phát triển văn hóa chất lƣợng trong toàn 

ĐHTN; Kiểm tra, tổ chức thực hiện kế hoạch về khảo thí và đảm bảo chất lƣợng giáo 

dục trong toàn ĐHTN. 

7.2. Công tác khảo thí  

Có thể khẳng định là đến nay ĐHTN đã triển khai, thực hiện tốt công tác khảo 

thí trong ĐHTN. Công tác thi, kiểm tra đã đi vào nề nếp, bảo đảm nhanh chóng, chính 

xác và công bằng tạo niềm tin, động lực cho cán bộ giáo viên và sinh viên. Đến nay đã 

có hơn 91,8% các môn học có ngân hàng đề thi.  

7.3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục  

Thực hiện Đề án số 5 của Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ IV, ĐHTN đã xây dựng 

chuẩn đầu ra theo hƣớng đáp ứng nhu cầu xã hội cho 70 chƣơng trình đào tạo sau đại 

học, 138 chƣơng trình đào tạo đại học và 30 chƣơng trình đào tạo cao đẳng. Năm 2011 

- 2012, ĐHTN đã xây dựng quy trình chuẩn đánh giá chƣơng trình đào tạo với bộ tiêu 

chuẩn gồm 08 tiêu chuẩn và 36 tiêu chí. Bộ tiêu chuẩn đánh giá bao quát toàn bộ các 

mặt hoạt động của chƣơng trình và đƣợc xây dựng theo hƣớng tiếp cận với các tiêu 

chuẩn đánh giá chƣơng trình đào tạo của Đông Nam Á. Năm 2014, ĐHTN đã triển 

khai tự đánh giá gần 30 chƣơng trình đào tạo, đánh giá ngoài 13 chƣơng trình đào tạo 

và đã có các khuyến nghị nâng cao chất lƣợng đào tạo cho từng chƣơng trình. Cùng 

với hoạt động đánh giá chƣơng trình đào tạo, ĐHTN còn xây dựng bộ phiếu (với 04 

mẫu phiếu) khảo sát và tổ chức đánh giá kết quả đầu ra dƣới hình thức “Đánh giá hiện 

trạng sinh viên tốt nghiệp” phục vụ cho xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã 



 

38 

 

hội. Đến cuối năm 2014, ĐHTN đã tổ chức đánh giá kết quả đầu ra cho 29 chƣơng 

trình đào tạo với tổng số sinh viên tham gia là 1.300 sinh viên. Mô hình đánh giá với 

sự tham gia của các nhà tuyển dụng lao động, các nhà quản lý giáo dục, các đồng 

nghiệp đã đƣợc Bộ GD&ĐT và các đối tác đánh giá cao.  

Giai đoạn 2011 - 2014, ĐHTN đã tổ chức triển khai đánh giá cho toàn bộ các cơ 

sở giáo dục trong Đại học. Đến nay 100% các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã 

hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đang triển khai đánh giá vòng hai. Việc tổ chức đánh 

giá đồng cấp đối với các đơn vị đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá trƣớc khi đƣợc Bộ 

GD&ĐT đánh giá chính thức vừa nhằm giúp các nhà trƣờng sơ bộ kiểm tra, nhận thấy 

đƣợc những điểm mạnh, điểm yếu của nhà trƣờng để có kế hoạch khắc phục vừa tự 

nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm định, đánh giá.  

Để nâng cao chất lƣợng đào tạo, trách nhiệm của các cơ sở đào tạo và nhằm 

kiểm tra lại chất lƣợng của quá trình đào tạo, ĐHTN đã tổ chức các đợt đánh giá có sự 

tham gia của các nhà tuyển dụng lao động, các nhà quản lý giáo dục, các đồng nghiệp 

đến từ các trƣờng bạn. Năm 2014, ĐHTN đã tổ chức 05 đoàn đánh giá đồng cấp tại 05 

đơn vị là Trƣờng ĐHYD, Trƣờng ĐHKT&QTKD, Trƣờng ĐHKH, Trƣờng 

ĐHCNTT&TT và Trƣờng CĐKT-KT.  

Nhằm nâng cao năng lực và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong 

công tác đảm bảo chất lƣợng giáo dục, cuối năm 2014 ĐHTN đã có 03 cán bộ đƣợc 

cấp thẻ Kiểm định viên của Bộ GD&ĐT cấp và 32 cán bộ đã hoàn thành khóa đào tạo 

Kiểm định viên do Viện Đảm bảo chất lƣợng giáo dục – Đại học Quốc gia tổ chức. 

ĐHTN cũng đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nƣớc tổ chức các khoá 

đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng về công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lƣợng giáo 

dục, đào tạo kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, kỹ năng thiết 

kế đề thi trắc nghiệm cho giảng viên, cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác 

KT&ĐBCLGD trong toàn ĐHTN. Triển khai thực hiện tốt 3 công khai đối với cơ sở giáo 

dục đại học, hiện nay đã có 10/10 đơn vị thực hiện công khai thông tin trên trang web.  

7.4. Đánh giá chung về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 

Công tác KT&ĐBCLGD trong ĐHTN đã nhận đƣợc sự quan tâm, ủng hộ tích 

cực từ Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các cán bộ, giảng viên, sinh viên tại các đơn vị 

thành viên. Tổ chức KT&ĐBCLGD đƣợc xây dựng theo mô hình hệ thống ba cấp 

đảm bảo sự xuyên suốt của các hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên bên cạnh những 

thành tựu đạt đƣợc thì công tác KT&ĐBCLGD cần tiếp tục tăng cƣờng hoạt động 

theo chiều sâu và đồng bộ trong toàn Đại học. Các khó khăn, đó là:  
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- Thời gian, kinh phí đầu tƣ vào hoạt động đảm bảo chất lƣợng giáo dục còn 

chƣa tƣơng xứng nên việc triển khai hoạt động còn gặp một số hạn chế, nhiều khi 

không kịp thời, thiếu kiên quyết. Điều kiện CSVC và nguồn tài chính dành cho hoạt 

động KT&ĐBCLGD eo hẹp, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của các hoạt 

động đánh giá, khảo thí.  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên trách tại các đơn vị còn mỏng, khối 

lƣợng công việc nhiều. Tại một số đơn vị, đội ngũ làm công tác KT&ĐBCLGD chƣa 

ổn định do điều chuyển công tác.  

- Việc chuyển đổi, cấu trúc lại ngân hàng đề thi và đáp án theo hệ thống đào 

tạo tín chỉ còn chậm, trang thiết bị để phục vụ cho thi trắc nghiệm còn thiếu (số máy 

tính chƣa đủ hoặc không đồng bộ). 

8. C  SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH 

8.1. Công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng 

8.1.1. Công tác quy hoạch 

ĐHTN đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tƣ bƣớc I 

ĐHTN tại Quyết định số 600/TTg ngày 01 tháng 8 năm 1997 với các nội dung cơ bản sau:  

- Diện tích đất sử dụng là 300 ha; 

- Triển khai quy hoạch chi tiết; tiến hành đền bù; đầu tƣ mới, cải tạo nâng cấp một số 

hạng mục chủ yếu, từng bƣớc hoàn thiện cơ sở vật chất cho 08 khu trong ĐHTN. 

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển 

ĐHTN thành Đại học trọng điểm, Trung tâm đào tạo, NCKH, CGCN vùng đến năm 

2020". Quy hoạch ĐHTN đã đƣợc xác định gồm Khu trung tâm điều hành, 09 trƣờng 

đại học thành viên, 03 Viện nghiên cứu và 04 đơn vị trực thuộc. Đề án này về cơ bản 

đã đƣợc điều chỉnh phù hợp với thực trạng mô hình tổ chức của ĐHTN hiện nay với 

tổng diện tích quy hoạch là 436.5 ha.  

8.1.2. Công tác giải phóng mặt bằng 

Từ năm 2000 - 2013, ĐHTN đã thực hiện GPMB với tổng diện tích là 

270.510.9 m2 nhƣng do phần lớn diện tích đất nằm trong khu vực có dân cƣ đông, do 

đó một số dự án nhƣ xây dựng Trung tâm điều hành; Đƣờng vành đai đến nay vẫn gặp 

nhiều khó khăn. 

Trong tổng số 436.50 ha theo quy hoạch, thực tế ĐHTN và các đơn vị thành 

viên mới quản lý đƣợc 316.78 ha, số diện tích chƣa GPMB còn 151.10 ha. Nhƣ vậy 
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sau hơn 20 năm kể từ ngày đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt Quy hoạch, ĐHTN mới chỉ giải 

phóng đƣợc một phần diện tích khoảng 32.22 ha, gây ảnh hƣởng rất lớn đến việc triển 

khai các dự án đầu tƣ xây dựng và phát triển ĐHTN. 

8.2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

Bên cạnh các công trình đã đầu tƣ và đƣa vào sử dụng trong giai đoạn trƣớc nhƣ 

Khu ký túc xá, Hạ tầng Khu trung tâm, Trung tâm GDQP, Giảng đƣờng và ký túc xá 

của các nhà trƣờng thì trong 5 năm qua nhiều công trình, hạng mục vẫn tiếp tục đƣợc 

đầu tƣ nhƣ Nhà Giảng đƣờng K2, K3 Trƣờng ĐHKT&QTKD, Nhà làm việc và nghiên 

cứu Trƣờng ĐHKH, Nhà thực hành đa năng Trƣờng ĐHSP, Tòa nhà trung tâm nghiên 

cứu Nông Lâm nghiệp Trƣờng ĐHNL. Đặc biệt trong trong giai đoạn 2009 - 2013, từ 

nguồn trái phiếu của Chính phủ, ĐHTN đã đƣợc đầu tƣ xây dựng và đƣa vào sử dụng 38 

tòa nhà Ký túc xá 5 tầng, góp phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho sinh viên. 

Tuy nhiên, một số dự án triển khai còn chậm nhƣ Dự án nƣớc sạch cho sinh 

viên,  Dự án xây dựng và phát triển ĐHTN bƣớc 2 đã kết thúc nhƣng các dự án mới kế 

tiếp về xây dựng CSVC cho ĐHTN chƣa đƣợc phê duyệt nên kinh phí XDCB trong 

những năm tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn. 

8.3. Đầu tư trang thiết bị  

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 07 năm 2004 của Bộ Chính trị đã xác 

định "Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu cho 

một số trường đại học vùng theo hướng đa ngành trong đó có  ĐHTN” là nhiệm vụ 

quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ. Kế hoạch chiến lƣợc xây dựng, phát triển của ĐHTN 

giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 cũng chỉ rõ “Cần tập trung đầu tư, 

bổ sung và hoàn thiện một số phòng thí nghiệm chuyên ngành, tiến hành những NCKH, 

ứng dụng, CGCN, đào tạo đội ngũ các nhà khoa học có năng lực nghiên cứu nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước…”. 

Thực hiện chủ trƣơng trên, giai đoạn 2011 – 2014, ĐHTN đã thành lập thêm một 

số cơ sở nhƣ Phòng thí nghiệm công nghệ mô phỏng và thực tại ảo thuộc Trƣờng 

ĐHCNTT&TT; Phòng thí nghiệm Hóa, Lý, Sinh thuộc Trƣờng ĐHSP; Phòng thí nghiệm 

địa lý, địa chất, môi trƣờng thuộc Trƣờng ĐHKH, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế, xã 

hội và nhân văn, đồng thời đầu tƣ tập trung có trọng điểm cho một số hạng mục, phòng thí 

nghiệm, xƣởng thực hành, phòng thực nghiệm với tổng kinh phí đầu tƣ trên 185 tỷ đồng.   

Chất lƣợng đào tạo, NCKH là mục tiêu hƣớng tới và xuyên suốt của nhiệm kỳ 

Đại hội Đảng IV, chính vì vậy trong giai đoạn 2011 - 2014 ĐHTN tiếp tục chú trọng 
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ƣu tiên đầu tƣ tập trung  cho một số phòng thí nghiệm nhƣ Viện Khoa học sự sống, 

Bệnh viện thực hành, Phòng Thí nghiệm huyết học - miễn dịch và chẩn đoán hình ảnh 

Trƣờng ĐHYD, Viện nghiên cứu tự động hóa và công nghệ cao theo hƣớng đồng bộ 

và chuyên sâu. Sau khi lắp đặt, bàn giao, các thiết bị đã đƣợc đƣa vào vận hành, khai 

thác sử dụng thƣờng xuyên, với tần suất sử dụng lớn và hiệu quả. 

Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển của ĐHTN và yêu cầu của xã hội thì trang thiết 

bị nghiên cứu, thí nghiệm vẫn còn thiếu, chƣa đáp ứng đƣợc kỳ vọng nâng cao chất lƣợng 

đào tạo. Với tƣ cách là trung tâm NCKH&CGCN lớn nhất khu vực Trung du và miền núi 

Bắc Bộ thì trang thiết bị, đồ dùng phƣơng tiện dạy học chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế.  

8.4. Hiện trạng sử dụng trang thiết bị và các ph ng thí nghiệm  

Mặc dù đã đƣợc đầu tƣ nhiều và có trọng tâm, trọng điểm nhƣng hệ thống các 

phòng thí nghiệm chuyên ngành của hầu hết các đơn vị thành viên của ĐHTN vẫn còn 

thiếu và chƣa đồng bộ, lạc hậu về công nghệ. Phần lớn các thiết bị của các trƣờng hiện 

nay đã hết niên hạn sử dụng, nhƣng vẫn còn phải tiếp tục tận dụng để phục vụ đào tạo 

và nghiên cứu cho giáo viên và sinh viên.  

8.4.1. Thiết bị công nghệ thông tin 

Thời gian qua, ĐHTN đã dành hàng chục tỷ đồng để đầu tƣ, bổ sung, nâng cấp 

trang thiết bị tin học, các phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng thi trắc nghiệm 

cho các đơn vị thành viên, tuy nhiên so với nhu cầu về đào tạo kiến thức và phát triển kỹ 

năng ứng dụng tin học và CNTT thì mới chỉ đáp ứng khoảng 55% nhu cầu, một số trƣờng 

vẫn phải thực hành 2 sinh viên/ 1máy tính, các phòng máy hoạt động 2 - 3 ca/ ngày. 

8.4.2. Thiết bị thí nghiệm, thực hành khối khoa học cơ bản  

Giai đoạn 2006 - 2014, ĐHTN đã dành 8 tỷ đồng tập trung trang bị cho các khoa 

cơ bản nhƣng cũng mới chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Phòng thí nghiệm của các 

trƣờng chƣa có đƣợc trang bị hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, đủ điều kiện để tiếp cận và 

triển khai những công trình nghiên cứu và ứng dụng có quy mô lớn, có tầm chiến lƣợc 

và mang tính đặc thù của khu vực. Trƣờng ĐHKH là đơn vị mới đƣợc thành lập có 

nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực khoa học cơ bản 

nhƣng cơ sở thực hành và nghiên cứu của trƣờng vẫn chỉ là Phòng thí nghiệm thực hành 

đại cƣơng, các trang thiết bị này đƣợc đầu tƣ cách đây 15 năm. Trong 5 năm qua, nhờ có 

kinh phí của Dự án giáo dục một vài thiết bị thí nghiệm chuyên ngành hóa, lý mới đƣợc 

bổ sung đơn lẻ, rải rác, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu NCKH. 

8.4.3. Thiết bị phục vụ đào tạo nghề  

Điều kiện về CSVC, trang thiết bị đào tạo, các xƣởng thực hành nghề, hệ thống 

máy móc, trang thiết bị, nhà xƣởng phục vụ công tác đào tạo nghề  hầu hết đƣợc xây 
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dựng, mua sắm dàn trải từ trên 30 năm nay, các nhà xƣởng, máy móc thiết bị này 

không còn đủ tiêu chuẩn để cho sinh viên học tập và thực hành đây cũng là một trong 

những lý do sinh viên Cao đẳng và Kỹ thuật viên ra trƣờng khó tìm việc.  

8.4.4. Thiết bị phục vụ lĩnh vực đào tạo nghề sư phạm 

ĐHTN hiện có 04 đơn vị đang trực tiếp đào tạo giáo viên cho ngành sƣ phạm 

(gồm Trƣờng ĐHSP, các khoa sƣ phạm kỹ thuật của Trƣờng ĐHNL, Trƣờng 

ĐHKTCN và Khoa Ngoại ngữ) với quy mô hiện khoảng trên 25.000 sinh viên. Tuy 

nhiên đến nay các trƣờng, các khoa làm nhiệm vụ đào tạo ngành sƣ phạm chƣa có các 

phòng thí nghiệm, thực hành riêng. Việc sử dụng chung các trang thiết bị đào tạo, 

phƣơng tiện giảng dạy, học tập và nghiên cứu với các ngành khác dẫn đến sự bị động 

và không phù hợp với tính chất chuyên sâu và nhu cầu thực hành, thí nghiệm của các 

giáo sinh sƣ phạm. Chính vì vậy chủ trƣơng đào tạo “học đi đôi với hành” còn hạn chế 

và gặp nhiều khó khăn.   

8.5. Nguồn lực tài chính  

Nguồn thu: Nguồn lực tài chính của ĐHTN bao gồm: (1) NSNN cấp; (2) Phí, 

lệ phí; (3) Các nguồn thu khác nhƣ: Hợp tác NCKH, HTQT, vốn tài trợ ODA của 

Chính phủ, vốn vay của các quỹ hỗ trợ phát triển, hỗ trợ đầu tƣ… Nguồn thu của 

ĐHTN trong giai đoạn 2011 - 2015 là 4.561.844 triệu đồng, trong đó: 

- Tổng nguồn NSNN đƣợc cấp là 1.418.704 triệu đồng chỉ chiếm 31% (cấp chi 

thƣờng xuyên 26.29%, cấp chi không thƣờng xuyên: 2,45%; cấp cho hoạt động 

KHCN: 2,36%);  

- Nguồn thu phí, lệ phí là 2.643.403 triệu đồng chiếm tỷ lệ lớn nhất (58%)  

- Các nguồn thu hợp pháp khác là 499.736 triệu đồng (11%).  

Biểu đồ các nguồn thu của ĐHTN đƣợc thể hiện cụ thể trong sơ đồ sau: 
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Các khoản chi: Tổng các khoản chi của ĐHTN trong giai đoạn 2011 – 2015 là 

4.072.133 triệu đồng, trong đó nhu cầu cho chi thƣờng xuyên là 1.223.156 triệu đồng 

(tƣơng đƣơng 25%) tổng các khoản chi; Chi cho hoạt động KHCN là 119.035 triệu 

đồng; Chi không thƣờng xuyên là 129.558 triệu đồng và chi cho cơ sở vật chất và chi 

khác là 2.403.267 triệu đồng. 

Nhìn chung, nguồn kinh phí do NSNN cấp trong giai đoạn 2011 - 2015 là rất 

hạn hẹp. Rất nhiều các khoản chi cho hoạt động, đầu tƣ còn lại phải sử dụng từ nguồn 

học phí vốn đã rất hạn hẹp (do tỷ lệ sinh viên là con em dân tộc, đối tƣợng chính sách 

ƣu tiên đƣợc miễn giảm học phí của ĐHTN cao hơn so với các trƣờng đại học khác tại 

các thành phố lớn) và các nguồn thu khác nhƣ nguồn viện trợ, nguồn dự án để thực 

hiện các nhiệm vụ đƣợc giao.  

8.6. Đánh giá chung về công tác đầu tư cơ sở vật chất và tài chính 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, công tác đầu tƣ xây dựng CSVC đã đƣợc quan tâm 

nhiều hơn. ĐHTN cũng chú trọng đầu tƣ tập trung, trọng điểm mặc dù còn nhiều khó 

khăn. Tài chính của ĐHTN chỉ đáp ứng đƣợc nhu cầu cơ bản, tối thiểu cho các hoạt động 

phục vụ cho mục tiêu của công tác đào tạo, NCKH&CGCN nhƣng các hạng mục đầu tƣ 

đều đƣợc nhanh chóng hoàn thành đƣa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tƣ.  

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số hạn chế sau: Các nguồn kinh phí từ nghiên cứu 

khoa học, dịch vụ và các nguồn khác từ xã hội hóa trong giáo dục đào tạo còn ít. Việc 

đầu tƣ trang thiết bị, phòng thí nghiệm còn chƣa đầy đủ, thiếu sự đồng bộ, hiện đại. 

Nhiều trang thiết bị mới đầu tƣ nhƣng không sử dụng đƣợc hoặc hiệu quả sử dụng 

thấp. Hiện nay chƣa có đánh giá cụ thể về hiệu quả đầu tƣ và sử dụng trang thiết bị cho 

các phòng thí nghiệm. 

Với thế mạnh và tiềm năng to lớn, ĐHTN phải là nơi đầu tiên đƣa ra những ý 

tƣởng khoa học, phát minh, sáng chế  để chuyển giao và định hƣớng cho các ngành sản 

xuất, doanh nghiệp, trƣờng học, bệnh viện thì thực tế hiện nay dƣờng nhƣ ngƣợc lại 

bởi sự hạn chế về nguồn lực đầu tƣ. Trong khi các sản phẩm ngoài xã hội đã phát triển 

nhanh đến trình độ cao, các thiết bị kỹ thuật số, thiết bị laser, siêu âm, cộng hƣởng từ 

hạt nhân, máy vi sóng, vật liệu nano đã trở nên quen thuộc thì dƣờng nhƣ vẫn còn khá 

xa lạ với một số cán bộ và sinh viên trong các trƣờng đại học, bởi lẽ những thiết bị 

hiện đại đó vẫn chƣa đƣợc trang bị trong các phòng thí nghiệm. Chính vì vậy, giai 

đoạn 2015 - 2020, ĐHTN cần đầu tƣ theo chiều sâu hơn nữa để giáo dục ĐHTN không 

bị lạc hậu so với thực tiễn. 
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9.  CÔNG TÁC THÔNG TIN THƯ VIỆN 

9.1. Thực trạng công tác Thông tin Thư viện 

Hiện nay, hệ thống thƣ viện trong ĐHTN bao gồm 11 thƣ viện: Trung tâm Học 

liệu (TTHL) - thƣ viện chung của ĐHTN; 10 thƣ viện các trƣờng đại học, cao đẳng, 

khoa trực thuộc: ĐHKTCN, ĐHSP, ĐHKT&QTKD, ĐHNL, ĐHKH, ĐHYD, 

ĐHCNTT&TT, CĐKT-KT, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế. 

9.1.1. Nhân sự 

Đội ngũ cán bộ thƣ viện trong giai đoạn 2011 - 2014 có sự biến động ít về số 

lƣợng. Tổng số cán bộ thƣ viện năm 2011 là 106 cán bộ, năm 2014 là 117 cán bộ (tăng 

10%). Về chất lƣợng đội ngũ cán bộ thƣ viện có sự thay đổi tích cực: Tỷ lệ cán bộ có 

trình độ sau Đại học tăng 47,83% (tăng từ 23 lên 34 cán bộ), tỷ lệ cán bộ có trình độ 

Đại học tăng 6,15% (tăng từ 65 lên 69 cán bộ) và tỷ lệ cán bộ có trình độ từ Cao đẳng 

trở xuống giảm 22,22% (giảm từ 18 xuống 14 cán bộ). Về chuyên ngành đào tạo, tỷ lệ 

cán bộ đang tiệm cận dần về tỷ lệ lý tƣởng cho một thƣ viện điện tử là 35% thƣ viện/ 

25% CNTT/ 25% ngoại ngữ. 

Bảng 24: Cơ cấu cán bộ hệ thống thông tin thư viện ĐHTN năm 2014 

TT Chuyên ngành Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Thƣ viện 43 36.75 

2 CNTT 26 22.22 

3 Ngoại ngữ 15 12.82 

4 Khác 33 28.21 

5 Tổng số 117 100 

9.1.2. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 

Hệ thống thƣ viện đã đƣợc chú trọng đầu tƣ xây dựng: Trƣờng ĐHKTCN xây 

dựng thƣ viện mới, Trƣờng ĐHKT&QTKD, Trƣờng ĐHKH, Trƣờng ĐHYD bổ sung 

thêm phòng máy, phòng đọc phục vụ sinh viên. 

Về cơ bản thƣ viện các đơn vị đều đƣợc đầu tƣ đầu tƣ trang thiết bị, số lƣợng 

máy tính trạm phục vụ bạn đọc tính đến hết năm 2014 là 982 chiếc, sử dụng phần mềm 

quản trị thƣ viện tích hợp do TTHL trang bị, đầu tƣ, bổ sung nguồn tài nguyên cho thƣ 

viện (tài liệu in ấn gần 80.000 tên sách, báo, tạp chí với số lƣợng trên 600.000 bản; tài 

liệu điện tử đã phát triển đƣợc 63.459 tài liệu điện tử, có 11.849 đĩa CD, DVD, trong 
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đó điển hình có TTHL (37.391); Trƣờng ĐHCNTT&TT (12.000) và Trƣờng ĐHSP 

(8.537). Ngoài ra, các đơn vị cũng đều đƣợc đầu tƣ bổ sung các máy móc thiết bị phục 

vụ công việc khác nhƣ máy in, máy photocopy phục vụ nhu cầu sao, chụp, in ấn,… 

của bạn đọc và cũng là nguồn tăng thu cho các đơn vị. Tuy nhiên CSVC, tài liệu thông 

tin thƣ viên của nhiều cơ sở giáo dục thành viên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của giáo 

viên và sinh viên. 

9.2. Kết quả hoạt động công tác Thông tin Thư viện 

Trong năm 2014, hệ thống thƣ viện ĐHTN đã phục vụ 420.566 lƣợt bạn đọc đến 

sử dụng thƣ viện, tăng 40% so với năm 2011. Số lƣợt tài liệu mƣợn trả là 453.958 lƣợt, 

giảm 49,56% so với năm 2011. Trong khi đó số lƣợng bạn đọc sử dụng thƣ viện từ xa đã 

tăng lên thành 1.399.411 lƣợt, trong đó TTHL có 1.068.451 lƣợt truy cập, chiếm 76% 

tổng lƣợt truy cập toàn ĐHTN. Số liệu thống kê này cho thấy nhu cầu sử dụng các 

nguồn tài liệu điện tử từ xa của bạn đọc rất lớn. Do vậy, xu thế phát triển chung của hệ 

thống Thƣ viện ĐHTN là tăng cƣờng số lƣợng tài liệu điện tử, từng bƣớc chuyển đổi 

Thƣ viện kiểu cũ sang Thƣ viện điện tử. Tính đến hết năm 2014, có 8/11 thƣ viện trong 

hệ thống thƣ viện ĐHTN đã chuyển đổi sang hình thức kho mở nhằm phục vụ và đáp 

ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên, giảng viên ĐHTN (ĐHKTCN, ĐHYD, ĐHKH, 

ĐHCNTT&TT, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, TTHL). Trong đó, chỉ có 3 thƣ viện có 

hình thức kho mở hoàn toàn là TTHL, ĐHKT&QTKD và Khoa Quốc tế. 

9.3. Đánh giá chung về công tác Thông tin Thư viện 

Giai đoạn 2011 - 2014, hệ thống Thông tin Thƣ viện của ĐHTN đã đƣợc chú 

trọng đầu tƣ về nguồn lực con ngƣời, hạ tầng trang thiết bị, nguồn tài nguyên cho thƣ 

viện phát triển theo hƣớng Thƣ viện điện tử hiện đại. Nhờ những hoạt động tích cực 

của hệ thống Thông tin Thƣ viện, sinh viên, giảng viên ĐHTN nói riêng và cộng đồng 

nói chung đã có cơ hội tiếp cận với nguồn tài nguyên thông tin phong phú và đa dạng, 

góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, nâng cao trình độ dân trí.  

Hạn chế trong công tác Thông tin Thƣ viện là sự không đồng đều về CSVC và 

nguồn tài liệu giữa các cơ sở giáo dục thành viên. Tài liệu trong thƣ viện chƣa phong 

phú, chƣa đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên. Số lƣợng 

sinh viên đến thƣ viện chƣa cao. Sự kết nối giữa thƣ viện trung tâm (TTHL) với các 

thƣ viện khác trong ĐHTN còn yếu. Chƣa hình thành hệ thống liên kết hữu cơ với các 

thƣ viện khác trong nƣớc và quốc tế. 
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10. CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

10.1. Công tác Đảng 

Đảng bộ ĐHTN bao gồm 11 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, 187 chi bộ trực thuộc các 

Đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên là 3.186 đồng chí. Trong suốt quá trình xây dựng 

và phát triển, Đảng bộ ĐHTN đã không ngừng chăm lo tới công tác xây dựng Đảng, 

tích cực đổi mới phƣơng thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức 

Đảng và đảng viên, làm tốt công tác phát triển đảng, đảm bảo cho Đảng bộ thực sự trở 

thành hạt nhân, đủ năng lực lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của đại học và cả hệ thống chính trị. Kết quả đánh giá xếp loại hàng 

năm có trên 90% số chi bộ và trên 95% số đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, 

vững mạnh, không có chi bộ, đảng bộ yếu kém, trên 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn 

“Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

10.2. Công tác Công đoàn 

Công đoàn ĐHTN bao gồm 11 công đoàn cơ sở, 105 công đoàn bộ phận với 

trên 4.300 công đoàn viên. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn đã 

làm tốt vai trò tập hợp đoàn viên, động viên đội ngũ CBVC tích cực học tập, nghiên 

cứu, nâng cao trình độ, từng bƣớc chuẩn hóa đáp ứng nhiệm vụ đƣợc giao. Triển khai 

thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giám sát các hoạt động của chính quyền, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của CBVC. Động viên CBVC tích cực tham gia các phong 

trào thi đua, các cuộc vận động, tạo ra nguồn lực to lớn về vật chất và tinh thần thúc 

đẩy thực hiện nhiêm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả đạt đƣợc là đã động viên CBVC 

ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo đƣợc trên 11 tỷ đồng, hàng chục nghìn bộ quần áo, 

sách vở, đồ dùng học tập; tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao, xây dựng cuộc sống tinh thần phong phú, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

10.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCSHCM) ĐHTN có 13 tổ chức cơ sở 

Đoàn, 49 liên chi đoàn, 772 chi đoàn với gần 60.000 đoàn viên. Trong suốt quá trình 

xây dựng và phát triển, Đoàn TNCSHCM đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, giáo 

dục, bồi dƣỡng lý tƣởng cách mạng, hoài bão, ƣớc mơ đúng đắn cho thế hệ trẻ, tổ chức 

nhiều hoạt động thi đua, tìn hiểu, hoạt tình nguyện. Nhiều phong trào thi đua, hoạt 

động của Đoàn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực nâng cao chất lƣợng 

học tập, NCKH, việc xây dựng và phát triển ĐHTN, xây dựng phát triển kinh tế, xã 

hội của địa phƣơng. Mỗi năm, Đoàn TNCSHCM đã đóng góp hàng trăm ngày công 

lao động giúp các địa phƣơng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; hàng nghìn ngày 
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công tình nguyện mùa thi; hàng trăm đơn vị máu và hàng trăm triệu đồng vào các hoạt 

động từ thiện, nhân đạo. Qua các phong trào thi đua, các hoạt động tình nguyện, các 

cuộc vận động đã xuất hiện hàng nghìn tấm gƣơng đoàn viên thanh niên tiêu biểu, 

đƣợc giới thiệu tham gia lớp bồi dƣỡng lý luận tạo nguồn kết nạp Đảng. Số đoàn viên 

thanh niên đƣợc kết nạp Đảng không ngừng tăng qua các năm, tỷ lệ đoàn viên đƣợc 

kết nạp Đảng chiếm trên 60% tổng số kết nạp Đảng của toàn Đảng bộ. 

10.4. Hội Cựu Chiến binh  

Hội Cựu Chiến binh của ĐHTN có 09 Hội cơ sở với trên 260 hội viên. Trong 

suốt quá trình xây dựng và phát triển, Hội Cựu Chiến binh đã thực hiện tốt tôn chỉ, 

mục đích là: Tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu Chiến binh giữ gìn và 

phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội 

chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn của ngành và ĐHTN, góp phần 

thực hiện thắng lợi các chủ trƣơng, Nghị quyết Đảng, xây dựng ĐHTN thành đại học 

trọng điểm, trung tâm đào tạo chất lƣợng cao. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

Mục tiêu chiến lƣợc của ĐHTN đã đƣợc xác định là “Xây dựng ĐHTN thành 

một Đại học trọng điểm; một trung tâm đào tạo, NCKH có chất lượng cao của vùng 

trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam”, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của 

vùng lãnh thổ quan trọng của đất nƣớc, đồng thời góp phần đƣa giáo dục đại học nƣớc 

ta tiến kịp và hội nhập với giáo dục đại học thể giới.  

Nghiên cứu thực trạng, bối cảnh và đặc điểm lịch sử xây dựng, phát triển 

ĐHTN để phân tích các lợi thế cạnh tranh, nhận dạng đƣợc các cơ hội phát triển trong 

kỷ nguyên bùng nổ CNTT và toàn cầu hóa nhằm xây dựng chiến lƣợc giúp ĐHTN 

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế là hết sức quan trọng. 

1. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH  

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, 

để tồn tại và phát triển trong môi trƣờng vừa phải hợp tác chặt chẽ vừa phải cạnh tranh 

ngày càng quyết liệt đang đặt ra cho ĐHTN những thách thức phải đƣơng đầu, chính 

vì vậy, vấn đề nâng cao chất lƣợng đào tạo, tích cực thúc đẩy giao lƣu, hợp tác, chia sẻ 

kinh nghiệm, chuyển giao khoa học và tiếp nhận công nghệ tiên tiến trên thế giới đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội là một vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, mỗi 

trƣờng đại học trên thế giới nói chung, ĐHTN nói riêng. 
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Trƣớc hết ĐHTN là một Đại học nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, nơi mà đời 

sống kinh tế, xã hội chƣa phát triển trong khi đó việc đầu tƣ từ Chính phủ cho giáo dục 

hàng năm tăng không đáng kể, việc huy động xã hội hóa trong đầu tƣ giáo dục đại học 

gặp nhiều khó khăn hơn so với các trƣờng ở khu vực Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Về đội ngũ, ĐHTN hiện có đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao chiếm tỷ lệ 

gần 20%, tuy nhiên không đồng đều. Chủ yếu tập trung ở 1 số cơ sở giáo dục thành 

viên có lịch sử phát triển lâu đời và một số ngành truyền thống. Nhiều cơ sở giáo dục 

thành viên mới thành lập còn thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên 

cứu, đội ngũ cán bộ giảng dạy còn trẻ và chƣa có nhiều kinh nghiệm. Các sản phẩm 

khoa học công nghệ, bài báo quốc tế còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.  

Trong quá trình hội nhập quốc tế, ĐHTN đã có nhiều đột phá nhƣ mở rộng 

LKĐTQT, phát triển chƣơng trình tiên tiên nhập khẩu từ những trƣờng đại học có đẳng 

cấp cao và đẩy mạnh các chƣơng trình chất lƣợng cao, tăng cƣờng phát triển năng lực 

ngoại ngữ, tin học cho giáo viên để thúc đẩy hội nhập trong giáo dục và đào tạo. Tuy 

nhiên kết quả đạt đƣợc mới dừng ở phát triển số lƣợng, chƣa đạt đƣợc giá trị chất lƣợng.  

Tất cả những yếu tố trên đã khẳng định, năng lực cạnh tranh của ĐHTN so với 

một số trƣờng quốc gia và các trƣờng ở các thành phố lớn là một vấn đề cần đƣợc 

quan tâm hơn để tìm ra đƣợc chiến lƣợc và hƣớng đi riêng. 

2. NHỮNG ƯU THẾ VÀ THUẬN LỢI 

2.1. Những ưu thế 

Trƣớc hết ĐHTN là một Đại học vùng đào tạo đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực 

đƣợc Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho 16 tỉnh khu vực 

Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây là một vùng rộng lớn nhiều tiềm năng, hơn nữa 

phần lớn các cán bộ lãnh đạo cấp cao của các tỉnh đều tốt nghiệp từ các trƣờng thành 

viên thuộc ĐHTN, do vậy ĐHTN có nhiều lợi thế hợp tác với các tỉnh về đào tạo, 

NCKH&CGCN. 

Đội ngũ cán bộ giảng dạy trên 2800 ngƣời có kinh nghiệm làm việc với đồng 

bào dân tộc thiểu số và từng trải với môi trƣờng làm việc vùng núi nên dễ tiếp cận và 

có phƣơng pháp làm việc hiệu quả. 

ĐHTN có bề dày lịch sử phát triển, có đội ngũ cán bộ cơ hữu hùng hậu, là một 

trong những đơn vị có HTQT từ sớm và nhiều kinh nghiệm. Hiện nay, ĐHTN đang có 

mối quan hệ rộng với nhiều đối tác trên thế giới, đặc biệt một số đối tác mạnh nhƣ các 
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trƣờng ĐH Anh, Mỹ, Úc, Đài Loan, Singapore, Nhật bản,... Đây là điều kiện thuận lợi cho 

phát triển ĐHTN và nâng cao chất lƣợng đào tạo, xây dựng ĐHTN ngang tầm quốc tế. 

2.2. Những thuận lợi 

ĐHTN đã thực hiện phân cấp mạnh và trao quyền nhiều hơn cho các cơ sở giáo 

dục thành viên. Tạo điều kiện thuận lợi để các tập thể, cá nhân phát huy tính sáng tạo, 

năng động và hiệu quả trong công tác quản lý và thực hiện thành công các nhiệm vụ 

chính trị quan trọng của Đại học. 

3. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ 

 Phạm vi phục vụ chính của ĐHTN là khu vực trung du, miền núi và đồng bào 

dân tộc thiểu số, đây là vùng có điều kiện khó khăn về tài chính, đời sống xã hội còn 

lạc hậu, ngƣời học hạn chế cả kiến thức chuẩn đầu vào và năng lực ngoại ngữ. 

Nguồn lực tuyển sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc và vùng núi có điều 

kiện kinh tế, xã hội khó khăn, trình độ đầu vào của sinh viên ở mức độ thấp. 

Nguồn thu từ xã hội hóa đầu tƣ lại cho giáo dục gặp nhiều khó khăn do mặt bằng 

thu nhập của dân cƣ thấp, không có khả năng đầu tƣ học tập cho con em họ nhƣ các thành 

phố lớn, vì vậy việc đầu tƣ xây dựng CSVC phục vụ cho đào tạo NCKH còn rất hạn chế 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo một cách nhanh chóng. 

Tƣ duy của một bộ phận cán bộ vẫn mang nặng tƣ duy của trƣờng đại học công 

lập giai đoạn trƣớc đây là bao cấp, khép kín và cứng nhắc, dẫn tới thiếu năng động, 

sáng tạo để phát triển, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập và cạnh tranh lớn. Nguồn nhân 

lực về chuyên môn và quản lý còn hạn chế. Cơ sở vật chất còn quá khiêm tốn; các điều 

kiện đảm bảo chất lƣợng giáo dục còn hạn chế; chất lƣợng đào tạo, NCKH chƣa thực 

sự đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội. 

Công tác quản trị đại học còn yếu. Tên gọi của các cơ sở giáo dục thành viên 

chƣa đƣợc chuẩn hóa, cũng nhƣ hệ thống website trong toàn ĐHTN chƣa đƣợc thống 

nhất theo hệ thống chung.  

Các sản phẩm KHCN và số lƣợng bài báo quốc tế còn hạn chế, chƣa thể hiện 

hết tiềm năng và vị thế của Đại học vùng.  
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A. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

Kế hoạch chiến lƣợc phát triển ĐHTN giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 

2030 đƣợc xây dựng dựa trên những căn cứ và cơ sở pháp lý sau: 

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục năm 2009. 

- Luật Giáo dục đại học năm 2012. 

- Luật Công nghệ thông tin năm 2006. 

- Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập 

ĐHTN. 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 

việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thông tƣ số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trƣởng 

Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục 

đại học thành viên. 

- Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trƣờng đại học. 

- Thông tƣ số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trƣờng cao đẳng. 

- Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 và 

định hƣớng đến năm 2020. 

- Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ 

trƣởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

CNTT Việt Nam đến năm 2020. 

- Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020. 

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng  6 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011 - 2020. 

- Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển Khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020. 
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- Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ đến năm 2020. 

- Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trƣởng 

Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chƣơng 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn 

bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 (Văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam). 

- Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 

ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

- Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về 

đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.  

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám 

Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành 

Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 

tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ Tám của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI về 

đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

 Tối ƣu hóa mọi nguồn lực để nâng cao chất lƣợng hoạt động đào tạo, 

NCKH&CGCN nhằm xây dựng ĐHTN thành Đại học vùng vững mạnh, từng bƣớc hội 

nhập vào hệ thống các trƣờng đại học hàng đầu trong nƣớc và khu vực Đông Nam Á; 

có khả năng tạo ra các sản phẩm giáo dục và KHCN chất lƣợng cao góp phần thúc đẩy 

sự phát triển nhanh và bền vững kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của khu vực 

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 
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 2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

 (1) Đổi mới công tác quản lý giáo dục và công tác quản trị đại học phù hợp với 

đặc điểm tình hình của đại học vùng, nhằm tối ƣu hóa các nguồn lực, phát huy tính 

sáng tạo, hiệu quả và nâng cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng đơn vị 

trong đại học. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy đến 2020 có tối thiểu 25% cán bộ 

giảng dạy là tiến sĩ. 

(2) Chuẩn hóa đầu ra các chƣơng trình đào tạo theo hƣớng đáp ứng yêu cầu xã 

hội và hội nhập quốc tế; chú trọng việc nâng cao chất lƣợng đào tạo, tăng cƣờng đào 

tạo kỹ năng nghề nghiệp gắn với yêu cầu của ngƣời sử dụng lao động; đa dạng hóa 

ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội; từng bƣớc giảm dần quy mô đào tạo không 

chính quy song song với việc mở rộng hợp lý quy mô đào tạo sau đại học. 

(3) Xây dựng một số ngành đào tạo mũi nhọn và phát triển các chƣơng trình 

đào tạo chất lƣợng cao, chƣơng trình đào tạo tiên tiến trong các lĩnh vực thế mạnh của 

ĐHTN: Giáo dục, Nông - Lâm nghiệp, Y tế, Kinh tế, Công nghiệp, CNTT&TT nhằm 

tạo tiền đề quan trọng để ĐHTN trở thành đại học định hƣớng nghiên cứu đa ngành 

vào năm 2030.  

(4) Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động NCKH&CGCN, gắn NCKH với 

các chƣơng trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của vùng. Đảm bảo các 

hoạt động NCKH&CGCN giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

chất lƣợng cuộc sống của nhân dân tại địa phƣơng. Tăng cƣờng các công bố kết quả 

NCKH&CGCN trên các tạp chí khoa học quốc gia và quốc tế có uy tín. 

(5)  Xây dựng môi trƣờng học tập và nghiên cứu quốc tế tại ĐHTN; tăng cƣờng 

thu hút các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến hợp tác, sinh viên quốc tế đến học 

tập tại ĐHTN; tăng cƣờng đƣa cán bộ và sinh viên ĐHTN đi công tác, học tập ở nƣớc 

ngoài nhằm nâng cao vị thế và đƣa thƣơng hiệu ĐHTN hội nhập quốc tế. 

III. CÁC NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 

Rà soát và hoàn thiện hơn nữa cơ cấu bộ máy của ĐHTN theo mô hình đầy đủ 

của một Đại học vùng, xây dựng văn hóa tổ chức, môi trƣờng công tác giúp tối ƣu hóa 

năng lực và phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự chịu trách nhiệm cao của từng cơ sở 

giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc và mỗi cá nhân; huy động đƣợc sức 

mạnh đoàn kết tập thể là giải pháp chiến lƣợc đột phá, giúp đổi mới công tác quản lý 

giáo dục theo hƣớng hiện đại, tạo tiền đề căn bản, quan trọng giúp ĐHTN thực hiện 

thắng lợi chiến lƣợc phát triển giai đoạn 2016 - 2020. 
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1.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

1.1.1. Tổ chức bộ máy 

a) Định hướng chung 

- Tổ chức rà soát lại toàn diện chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, hiện trạng 

CSVC, trang thiết bị và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn ĐHTN. Trong 

giai đoạn này sẽ tổ chức kiểm tra năng lực, rà soát hoạt động của một số cơ sở giáo 

dục thành viên và đơn vị trực thuộc (Khoa trực thuộc, Trung tâm và Viện nghiên cứu).  

- Xác định rõ các hƣớng đào tạo, nghiên cứu mũi nhọn, trọng điểm để có chiến 

lƣợc phát triển đội ngũ và thành lập mới một số cơ giáo dục đại học thành viên, một số 

Viện nghiên cứu đa ngành/ liên ngành, trung tâm phục vụ/ dịch vụ do ĐHTN quản lý. 

- Chia tách hoặc thành lập mới một số đơn vị mới (phòng, khoa, bộ môn, trung 

tâm, viện nghiên cứu…) theo nhu cầu phát triển của các đơn vị thành viên đảm bảo 

phù hợp với kế hoạch, định hƣớng phát triển của ĐHTN; không làm cồng kềnh thêm 

bộ máy; không trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động giữa các đơn vị thành viên. 

 Hạn chế hoặc không thành lập khoa mới hoặc mở mới ngành/ chuyên ngành 

đào tạo trùng lặp với những khoa, ngành/ chuyên ngành đào tạo đã có ở cơ sở giáo dục 

đại học thành viên khác. 

- Đẩy mạnh công tác quản trị đại học. Xây dựng hệ thống quản lý thống nhất trong 

toàn đại học nhƣ: Thống nhất hệ thống văn bản, quy định thống nhất tên gọi tiếng Việt và 

tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, thống nhất hệ thống website theo tên 

miền chung của ĐHTN. 

b) Chỉ tiêu cụ thể 

- Thành lập một số phân hiệu của ĐHTN tại một số tỉnh; thành lập Trƣờng Đại 

học Ngoại ngữ. 

- Thành lập mới một số trung tâm NCKH và triển khai các dịch vụ NCKH và 

giáo dục nhằm tăng cƣờng chất lƣợng, hiệu quả công tác phục vụ đào tạo, 

NCKH&CGCN, ƣu tiên thành lập một số trung tâm sau: 

+ Trung tâm nghiên cứu, phát triển chƣơng trình và đánh giá chất lƣợng giáo 

dục (năm 2016) (Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kế hoạch hành động của ngành giáo 

dục: Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014); 

+ Trung tâm Khảo thí kiểm định chất lƣợng giáo dục (năm 2016); 
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- Chuyển quản lý một số Viện nghiên cứu chuyên ngành hẹp về các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên có cùng lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo. 

- Xây dựng chiến lƣợc phát triển và tái cơ cấu tổ chức cho Khoa Quốc tế đáp 

ứng với tình hình thực tế. 

- Xây dựng chiến lƣợc phát triển cho Trƣờng CĐKT-KT theo Điều lệ trƣờng 

cao đẳng năm 2015 và các quy định mới ban hành về đào tạo nghề.    

1.1.2. Phát triển đội ngũ cán bộ 

a) Định hướng chung 

- Xây dựng và ổn định đội ngũ cán bộ trong toàn ĐHTN đủ về số lƣợng, hợp lý 

về cơ cấu, đảm bảo chất lƣợng giáo dục. Đảm bảo phát triển đội ngũ cân đối giữa các 

ngành nghề đào tạo. Ƣu tiên phát triển đội ngũ trình độ cao cho những ngành trọng điểm, 

mũi nhọn. 

- Nâng cao chất lƣợng tuyển dụng cán bộ giảng dạy dựa trên các tiêu chí cụ thể 

về bằng cấp, ngoại ngữ và kinh nghiệm chuyên môn, ƣu tiên tuyển dụng cán bộ đƣợc 

đào tạo ở nƣớc ngoài và các cơ sở đào tạo tiên tiến.  

b) Chỉ tiêu cụ thể 

Đến năm 2020, tổng số cán bộ trong toàn ĐHTN dự kiến là 4.789 ngƣời (tăng 

8% so với năm 2014) (Phụ lục 2.1, 2.2 và 2.3) trong đó: 

+ Tổng số cán bộ giảng dạy khoảng 3.219 ngƣời (tăng 14% so với năm 2014); 

đảm bảo tỷ lệ cán bộ giảng dạy/ số sinh viên (chính quy) là 1/18; 

+ Tổng số cán bộ phục vụ giảng dạy dự kiến là 1.372 ngƣời (tăng 4% so với năm 

2014); 

+ Tổng số GS dự kiến là 28 ngƣời; tổng số PGS dự kiến là 217 ngƣời, 7-10% 

cán bộ giảng dạy có học hàm GS, PGS; 

+ Tổng số Tiến sĩ dự kiến đạt 28-30% số cán bộ giảng dạy (khoảng 855-900 

ngƣời bao gồm GS, PGS, đã trừ cán bộ nghỉ hƣu trong giai đoạn này).  

- Cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2016 - 2020: 541 ngƣời. 

- Tiếp tục cử cán bộ đi học tập ở trong và ngoài nƣớc để nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm, năng lực ngoại ngữ, khả năng ứng dụng CNTT cho 

đội ngũ cán bộ, đảm bảo đến năm 2020: 

+ Năng lực Ngoại ngữ: 100% giảng viên sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại 

ngữ, 25% giảng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu; 



 

56 

 

+ Năng lực ứng dụng CNTT: 100% giảng viên sử dụng thành thạo các ứng 

dụng CNTT căn bản và có chứng chỉ tin học quốc tế IC3; 

+ Bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm: 100% giảng viên đƣợc bồi dƣỡng và có chứng 

chỉ nghiệp vụ sƣ phạm; 

+ Bồi dƣỡng và nâng cao nghiệp vụ cho nhóm cán bộ quản lý hoặc kiêm nhiệm 

công tác quản lý, đảm bảo 100% cán bộ quản lý đƣợc tham gia các khóa tập huấn về 

công tác quản lý giáo dục đại học. 

1.2. Giải pháp thực hiện 

1.2.1. Tổ chức bộ máy 

- Sắp xếp lại một cách hợp lý cơ cấu bộ máy của ĐHTN, tổ chức kiểm tra năng 

lực, rà soát hoạt động hoặc tái cơ cấu một số cơ sở giáo dục thành viên và đơn vị trực 

thuộc (Viện nghiên cứu, Trung tâm, Khoa trực thuộc) hoạt động chƣa có hiệu quả. 

- Rà soát lại toàn diện chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ theo Đề án vị trí 

việc làm của từng cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trực thuộc. 

1.2.2. Phát triển đội ngũ 

- Hoàn thiện quy chế, chính sách đãi ngộ, quản lý và sử dụng nhân sự hợp lý 

nhằm thu hút nhân tài trong và ngoài nƣớc, đặc biệt là các chuyên gia nƣớc ngoài, 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài đến hợp tác và làm việc cho ĐHTN. 

- Xây dựng văn hóa tổ chức, kiến tạo môi trƣờng làm việc năng động, chuyên nghiệp 

để kích thích tính sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ, giúp cán bộ 

phát huy đƣợc mọi tiềm năng, thế mạnh, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ĐHTN. 

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ công chức, viên chức và quy trình công tác quy 

hoạch, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện đề án vị trí việc 

làm; quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp, bảo đảm tính kế thừa, dân chủ và công 

khai; đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung mã ngạch viên chức nghiên cứu cho viện nghiên 

cứu để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bổ sung đội ngũ cán bộ NCKH trong ĐHTN. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng giúp nâng cao chất lƣợng cán bộ, giảng viên 

chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ, khả năng ứng dụng CNTT; huy động các nguồn lực 

gửi cán bộ đi học các chƣơng trình thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập nghiên cứu chuyên sâu trong 

và ngoài nƣớc; tăng cƣờng hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên với các đối tác quốc tế. 

- Giao chỉ tiêu cụ thể số lƣợng giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ theo từng 

năm về các đơn vị. Thực hiện chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và tin học cho cán bộ giảng 

dạy theo các đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và tin học của ĐHTN và Bộ GD&ĐT. 
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2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO  

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tập trung đào tạo nhân lực có chất lƣợng và trình độ cao; 

hoàn thiện cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân 

lực khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ và quốc gia. Tập trung phát triển một số ngành 

đào tạo mũi nhọn và các ngành nghề đào tạo mới gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã 

hội. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển công tác đào tạo. 

2.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

2.1.1. Đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp nghề 

a) Định hướng chung 

- Nâng cao chất lƣợng đào tạo song song phát triển quy mô một cách hợp lý. Ổn 

định quy mô đào tạo đại học chính quy (khoảng 60.000 sinh viên), trên cơ sở đảm 

bảo chất lƣợng và tỉ lệ giảng viên/ sinh viên là 1/18. Tăng quy mô đào tạo đại học chính 

quy đối với những ngành có tính liên ngành và có nhu cầu xã hội cao. Giảm quy mô đào 

tạo không chính quy xuống tỷ lệ 1/4 quy mô đào tạo chính quy.  

- Thực hiện chuẩn hóa “chuẩn đầu ra” về ngoại ngữ và tin học trong chƣơng trình 

đào tạo theo lộ trình của ĐHTN đến năm 2020, sinh viên không chuyên ngữ tốt nghiệp đại 

học phải có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt 

trình độ tin học IC3. Chuẩn hóa chƣơng trình đào tạo của tất cả các chuyên ngành đã có 

trong toàn ĐHTN, phù hợp chuẩn đầu ra và đáp ứng nhu cầu xã hội. Xây dựng và phát 

triển đào tạo e-learning; tăng cƣờng công tác đổi mới phƣơng pháp dạy - học. 

- Tiếp tục phát triển các chƣơng trình tiên tiến và chƣơng trình chất lƣợng cao, 

củng cố và phát triển các chƣơng trình hợp tác và LKĐTQT, lựa chọn trong các lĩnh 

vực có thế mạnh của ĐHTN để xây dựng hệ đào tạo chất lƣợng cao, gắn với thƣơng 

hiệu của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và của ĐHTN.  

- Tạm dừng các ngành đào tạo khó tuyển sinh, các ngành không đáp ứng nhu 

cầu xã hội, các ngành không đủ điều kiện đảm bảo chất lƣợng. Hạn chế việc mở ngành 

nghề đào tạo mới, chỉ mở những ngành mới có tính mũi nhọn hoặc có nhu cầu xã hội 

cao, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

- Thu hút ngƣời nƣớc ngoài đến học tập tại ĐHTN, tăng cƣờng trao đổi HSSV, 

thực tập nghề nghiệp. Hàng năm, có tối thiểu 100 lƣợt sinh viên ĐHTN tham gia 
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chƣơng trình trao đổi đào tạo với các đại học có uy tín, trong đó có các đại học thuộc 

mạng lƣới các đại học ASEAN, ASAIHL, SATU,... 

- Đối với các ngành hệ CĐ và TCCN: Đào tạo theo định hƣớng ứng dụng, phù 

hợp với nhu cầu xã hội. 

b) Chỉ tiêu cụ thể 

* Mở ngành mới: Giai đoạn 2016 - 2020, mở mới khoảng 25 - 26 ngành đào tạo 

trình độ đại học, 07 ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và 07 ngành đào tạo nghề 

(Phụ lục 2.4).  

* Xây dựng các ngành đào tạo mũi nhọn và trọng điểm: Các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên lựa chọn trong số các ngành/ nhóm ngành là thế mạnh và tiềm năng 

đang đƣợc đào tạo để tập trung đầu tƣ  xây dựng ngành trọng điểm trong giai đoạn 

2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030.  

Bảng 25: Dự kiến các ngành trọng điểm tập trung đầu tư phát triển 

TT Ngành đào tạo Cơ sở đào tạo 

1.  Kỹ thuật điện 
Trƣờng ĐHKTCN 

2.  Kỹ thuật cơ khí 

3.  Sƣ phạm Toán học 

Trƣờng ĐHSP 
4.  Sƣ phạm Ngữ văn 

5.  Sƣ phạm Sinh học 

6.  Sƣ phạm Vật lí 

7.  Bác sĩ đa khoa 
Trƣờng ĐHYD 

8.  Điều dƣỡng 

9.  Khoa học môi trƣờng 

Trƣờng ĐHNL  
10.  Khoa học Cây trồng 

11.  Chăn nuôi Thú Y 

12.  Công nghệ sinh học 

13.  Kế toán 
Trƣờng ĐH KT&QTKD 

14.  Kinh tế quốc tế 

15.  Toán học ĐHKH 

16.  Hóa học 

17.  An toàn thông tin 
Trƣờng ĐHCN&TT 

18.  Công nghệ thông tin 

19.  Sƣ phạm tiếng Anh 
Khoa Ngoại ngữ 

20.  Ngôn ngữ Trung Quốc 

21.  Tài chính – Ngân hàng Khoa Quốc tế 
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* Tiếp tục phát triển đào tạo chƣơng trình chất lƣợng cao: Các chƣơng trình 

chất lƣợng cao đƣợc xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa chiến lƣợc phát triển các ngành 

mũi nhọn, trọng điểm. Đồng thời, các ngành đáp ứng các điều kiện và tiêu chí theo 

quy định của Bộ GD&ĐT.  

Bảng 26: Dự kiến xây dựng các chương trình (chuyên ngành) mới đào tạo  

chất lượng cao trình độ đại học 

TT Chương trình Năm thực hiện Cơ sở đào tạo 

1.  Công nghệ vật liệu 2015 
Trƣờng ĐHKTCN 

2.  Công nghệ thông tin 2015 

3.  Sƣ phạm Toán 2017 

Trƣờng ĐHSP 4.  Sƣ phạm Ngữ văn 2017 

5.  Sƣ phạm Sinh 2017 

6.  Điều dƣỡng 2016 Trƣờng ĐHYD 

7.  Quản lý đất đai 2018 

Trƣờng ĐHNL 
8.  Khoa học môi trƣờng 2019 

9.  Thú y 2016 

10.  Tài chính nông nghiệp 2017 

11.  Quản lý kinh tế 2018 

Trƣờng ĐH KT&QTKD 12.  Quản trị truyền thông 2020 

13.  Kiểm toán 2017 

14.  Toán  ứng dụng 2020 
Trƣờng ĐHKH 

15.  Hóa học 2020 

16.  Công nghệ điện tử, truyền thông 2016 

Trƣờng ĐH CNTT&TT 
17.  An toàn thông tin 2018 

18.  Thƣơng mại điện tử 2020 

19.  Truyền thông đa phƣơng tiện 2017 

20.  Sƣ phạm tiếng Anh 2016 

Khoa Ngoại ngữ 21.  Ngôn ngữ Trung Quốc 2017 

22.  Ngôn ngữ Nga 2019 
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* Quy mô tuyển sinh và đào tạo: Kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy và quy mô 

đào tạo dự kiến trong các năm từ 2016 - 2020 đƣợc trình bày ở các bảng dƣới đây 

(Bảng 27, 28 và Phụ lục 2.7). 

Bảng 27: Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, THCN và  
đào tạo nghề hệ chính quy giai đoạn 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Trình độ đại học 12.501 12.865 13.577 14.185 14.780 

2 Trình độ cao đẳng CN 905 980 1.050 1.155 1.155 

3 Trình độ trung cấp CN 220 260 300 320 320 

4 Bậc đào tạo nghề 300 440 440 440 440 

 Tổng số 13.926 14.545 15.367 16.540 16.695 

Bảng 28: Dự kiến quy mô đào tạo đại học, cao đẳng, THCN và đào tạo 

nghề hệ chính quy giai đoạn 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Trình độ đại học 58.310 59.050 59.300 59.610 60.160 

2 Trình độ cao đẳng CN 3.120 3.220 3.130 3160 3.260 

3 Trình độ trung cấp CN 400 450 550 550 580 

4 Bậc đào tạo nghề 300 450 600 650 650 

 Tổng số 62.130 63.170 63.580 63.970 64.650 

2.1.2. Đào tạo sau đại học 

a) Định hướng chung 

- Nâng cao chất lƣợng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo hƣớng đảm bảo đạt chuẩn 

và đáp ứng cơ bản yêu cầu của xã hội; ƣu tiên mở những ngành mới có nhu cầu xã hội 

cao; nâng cao chất lƣợng đào tạo ngành truyền thống có thế mạnh để đầu tƣ phát triển 

thành các ngành trọng điểm. 

- Tăng cƣờng hợp tác, liên kết với các trƣờng đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, 

các tỉnh trong khu vực để tăng nguồn tuyển sinh, tăng cƣờng công tác quảng bá về ĐHTN 

nhằm thu hút học viên sau đại học thi tuyển, xét tuyển vào ĐHTN; mở rộng địa bàn tuyển 

sinh; phát triển quy mô một cách hợp lý gắn với đảm bảo chất lƣợng đào tạo. 

- Tiếp tục củng cố và phát triển các chƣơng trình hợp tác và LKĐTQT, chú 

trọng hợp tác với các đối tác cơ sở đào tạo nƣớc ngoài có xếp hạng cao và khá của khu 

vực và thế giới. 
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b) Chỉ tiêu cụ thể 

* Tiếp tục mở những ngành/chuyên ngành đào tạo mới gắn với nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Lựa chọn trong các ngành nghề có tiềm năng của 

ĐHTN, mỗi năm mở thêm từ 2 -3 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, đƣa tổng số chuyên 

ngành đào tạo thạc sĩ từ 45 chuyên ngành hiện nay lên 55 - 60 chuyên ngành vào năm 

2020; mỗi năm mở thêm 2-3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, đƣa số chuyên ngành đào 

tạo tiến sĩ từ 30 chuyên ngành hiện nay lên khoảng 40 - 45 chuyên ngành vào năm 

2020 (Phụ lục 2.9 và 2.10).  

- Mở mới các chuyên ngành bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II ở một 

số chuyên ngành có thế mạnh.  

- Ngoài 12 chuyên ngành tiến sĩ đƣợc Bộ GD&ĐT giao đào tạo theo Đề án 911 

(Đào tạo 20.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ đến năm 2020), xây dựng 5 - 10 chuyên 

ngành đào tạo sau đại học trọng điểm, tiên tiến.  

* Tăng quy mô tuyển sinh song song với việc mở các chuyên ngành đào tạo 

mới: Tăng quy mô tuyển sinh sau đại học từ 10 - 12 %/năm. Đến năm 2020, tuyển sinh 

đào tạo tiến sĩ đạt từ 180 - 220 ngƣời; tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đạt khoảng 

2400 - 2600 ngƣời; tuyển sinh bác sĩ chuyên khoa từ 250 - 300 ngƣời. (Phụ lục 2.14, 

2.15 và 2.16). 

Bảng 30: Dự kiến tuyển sinh sau đại học giai đoạn 2016 - 2020 (Đơn vị: Người) 

STT Trình độ 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Trình độ tiến sĩ 150 160 179 197 220 

2 Trình độ thạc sĩ 1825 1975 2245 2505 2680 

3 Bác sĩ chuyên khoa I 146 181 196 218 238 

4 Bác sĩ chuyên khoa II 70 75 85 85 85 

5 Bác sĩ nội trú 30 40 40 40 40 

Tổng số 2221 2431 2745 3045 3263 

- Quy mô đào tạo: Đến năm 2020, quy mô đào tạo sau đại học là 720 NCS, 

5100 học viên thạc sĩ và gần 1000 bác sĩ chuyên khoa cấp I và II. Quy mô học viên sau 

đại học và NCS so với tổng số sinh viên chính quy đạt 10 - 12% và đạt 15 % (nếu tính 

cả học viên sau đại học LKĐTQT). Quy mô các hệ đào tạo chất lƣợng cao, chuẩn quốc 

tế đạt tối thiểu 5%, liên kết quốc tế đạt 15%. Số ngƣời nƣớc ngoài học sau đại học tại 

ĐHTN đạt 1 - 2% quy mô đào tạo. 
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Bảng 31: Dự kiến quy mô đào tạo sau đại học giai đoạn 2016 - 2020 

TT 
                  Năm 

Trình độ 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Trình độ tiến sĩ 408 556 636 684 720 

2 Trình độ thạc sĩ 3425 3765 4310 4875 5065 

3 Trình độ bác sĩ CKI 445 565 590 635 680 

4 Trình độ bác sĩ CKII 155 175 195 205 215 

5 Trình độ bác sĩ nội trú 60 70 80 80 80 

 Tổng số 4493 5131 5811 6479 6760 

2.2. Giải pháp thực hiện 

- Chú trọng công tác điều tra, đánh giá nhu cầu xã hội đối với ngành sẽ mở mới; 

thành lập bộ phận chuyên trách điều tra nhu cầu đào tạo của xã hội, có chức năng, 

nhiệm vụ tƣ vấn, thẩm định việc mở ngành mới và tham gia xây dựng chƣơng trình 

đào tạo theo nhu cầu xã hội.  

- Hoàn thiện quy trình quản lý, xây dựng, phê duyệt mở ngành đào tạo mới đảm 

bảo tuân thủ các tiêu chí kiểm định chất lƣợng quốc gia, phù hợp với xu thế và tiêu chuẩn 

quốc tế. Thu hồi, dừng tuyển sinh một số ngành không tuyển sinh đƣợc hoặc tuyển 

sinh số lƣợng quá ít trong nhiều năm. 

- Ƣu tiên các nguồn lực về con ngƣời và vật chất của Đại học và nhà nƣớc để 

phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn trọng điểm. Cập nhật và đổi mới các chƣơng 

trình đào tạo hiện có để đảm bảo tính mềm dẻo và tính liên thông, liên ngành phù hợp 

với đào tạo theo tín chỉ và từng bƣớc đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Thống nhất về nội 

dung chƣơng trình, số lƣợng tín chỉ của các môn chung ở các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên và các khoa trực thuộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ở trƣờng 

này có thể đồng thời học liên ngành ở các trƣởng khác.  

- Nâng cao chất lƣợng và tính bền vững của các chƣơng trình liên kết quốc tế, 

các chƣơng trình đồng cấp bằng, chú trọng vào các đối tác cơ sở đào tạo nƣớc ngoài có 

xếp hạng cao và trung bình trên thế giới; xây dựng các chƣơng trình đào tạo chất lƣợng 

cao, đào tạo bằng tiếng Anh; nhập khẩu chƣơng trình từ các nƣớc tiên tiến. 

- Tiếp tục chú trọng đặc biệt đến công tác bồi dƣỡng nâng cao trình độ, tăng 

cƣờng chất lƣợng đội ngũ giảng viên, thu hút chất xám, giảng viên giỏi từ các nguồn 

khác nhau phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ĐHTN. Tổ chức khai thác hiệu quả 

đội ngũ giảng viên của ĐHTN để đảm nhiệm đƣợc từ 80 - 90% khối lƣợng chƣơng 

trình đào tạo của tất cả các chuyên ngành sau đại học. 
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- Áp dụng phƣơng pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tích cực. Đƣa công tác 

cập nhật, đổi mới nội dung, chƣơng trình đào tạo thành kế hoạch hàng năm. Đẩy mạnh 

ứng dụng CNTT trong giảng dạy và công tác quản lý đào tạo; đƣa các hình thức đào 

tạo trực tuyến (e-learning), kết hợp giữa học trên lớp và học online (blended learning) 

để nâng cao chất lƣợng học tập. 

- Bổ sung và hoàn thiện phƣơng thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo hƣớng 

mềm dẻo, linh hoạt và đáp ứng nhu cầu ngƣời học, rà soát và đổi mới các chƣơng trình 

đào tạo hiện có để đảm bảo tính mềm dẻo và tính liên thông, liên ngành phù hợp với 

đào tạo theo tín chỉ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tăng cƣờng tính chủ động của ngƣời 

học; hoàn thiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở bậc đào tạo thạc sĩ.  

 - Tăng cƣờng thực hành rèn nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV, 

thực hiện học đi đôi với hành, gắn hoạt động đào tạo với các cơ sở thực hành: phòng 

thí nghiệm; trạm, vƣờn thực nghiệm thông qua tăng cƣờng hợp tác với các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, các viện, trạm trại thực hành để đƣa sinh viên đến thực hành 

nghề nghiệp.  

- Tăng cƣờng hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo giáo dục lớn và có uy tín 

trong và ngoài nƣớc (các trƣờng đại học, các Viện nghiên cứu) để đa dạng hóa chƣơng 

trình và nâng cao chất lƣợng đào tạo. Đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh, liên kết 

với các đơn vị đào tạo tại các địa phƣơng, với các doanh nghiệp lớn (Sam Sung Thái 

Nguyên,…) trong khu vực để tăng nguồn tuyển sinh; chú trọng công tác đào tạo nâng 

cao trình độ theo các chƣơng trình liên thông, đào tạo theo địa chỉ góp phần đào tạo 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các địa phƣơng và của các doanh nghiệp. 

- Triển khai dự án phát triển tài nguyên học liệu (hệ thống giáo trình, bài giảng, 

sách, tạp chí, tài liệu tham khảo) ƣu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, phát triển 

và thƣờng xuyên cập nhật hệ thống học liệu. Tăng cƣờng hiệu quả công tác liên kết và 

chia sẻ tài nguyên thông tin giữa Trung tâm học liệu ĐHTN, các thƣ viện của cơ sở 

giáo dục đại học thành viên. Hoàn thiện và mở rộng cổng thông tin điện tử của ĐHTN 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong 

nƣớc và thế giới. 

- Nghiên cứu cơ chế cho phép công tác tuyển sinh sau đại học linh hoạt và đạt 

hiệu quả cao hơn, thí điểm cơ chế cho đội ngũ GS, PGS trực tiếp tuyển chọn NCS, học 

viên cao học và có thể cấp học bổng hay kinh phí đào tạo cho NCS, học viên cao học 

dựa trên kinh phí thực hiện các đề tài, dự án KHCN của mình; cho phép ngƣời hƣớng 

dẫn khoa học sử dụng NCS của mình làm giảng viên trợ giảng. 



 

64 

 

3. CÔNG TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Tiếp tục xây dựng ĐHTN trở thành trung tâm NCKH&CGCN trọng điểm của 

khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ; gắn hoạt động NCKH với các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ; đẩy mạnh HTQT về KHCN; ƣu tiên các nghiên 

cứu gắn với đào tạo tiến sĩ, các nghiên cứu tạo ra sản phẩm ứng dụng mang thƣơng 

hiệu ĐHTN và các nghiên cứu có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín. 

3.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

3.1.1. Các nội dung chiến lược KHCN 

- Nâng cao năng lực NCKH của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, tăng 

cƣờng hợp tác và tạo mối liên hệ gắn bó hữu cơ giữa các đơn vị trong đại học, liên kết 

chặt chẽ với các trƣờng đại học, cao đẳng trong khu vực để đào tạo nâng cao chất 

lƣợng đội ngũ cán bộ NCKH.  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp NCKH&CGCN với các địa phƣơng, 

xây dựng một số định hƣớng nghiên cứu trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề cấp 

bách và thiết thực cho vùng. 

- Đẩy mạnh HTQT về KHCN, đặc biệt là các lĩnh vực mũi nhọn nhƣ nông lâm 

nghiệp, công nghệ vật liệu, CNTT, công nghệ sinh học, môi trƣờng và văn hoá dân tộc. 

- Hoàn thiện cơ chế hoạt động, tập trung nguồn lực xây dựng một số viện 

nghiên cứu trực thuộc ĐHTN trên cơ sở rà soát những viện nghiên cứu hiện có (Viện 

Khoa học sự sống; Viện nghiên cứu phát triển công nghệ cao về kỹ thuật công nghiệp; 

Viện nghiên cứu Kinh tế - Y tế, Viện Khoa học xã hội và nhân văn), tạo nền tảng để 

năm 2020 một số viện nghiên cứu trực thuộc ĐHTN trở thành những trung tâm NCKH 

mạnh đặc trƣng cho vùng; xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ 

giữa nông nghiệp với công nghiệp. 

- Xây dựng và phát triển trung tâm ƣơm tạo công nghệ, ƣơm tạo doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ trực thuộc Đại học. 

3.1.2. Các chỉ tiêu chính 

- Thực hiện 15-20 nhiệm vụ KHCN cấp nhà nƣớc; 200-250 nhiệm vụ KHCN 

cấp bộ và đại học; 5-7 đề tài nghiên cứu theo đơn đặt hàng; 200-250 chƣơng trình, dự 

án hợp tác với địa phƣơng, doanh nghiệp; 7-10 sản phẩm đƣợc đăng ký sở hữu trí tuệ 

hoặc bản quyền sáng chế. Xây dựng 3-4 lĩnh vực nghiên cứu KHCN mũi nhọn. Công 

bố 3.500 bài báo khoa học trên các tạp chí KHCN, trong đó có 600 bài báo khoa học 

công bố trên các tạp chí KHCN quốc tế. 
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- Thí điểm thành lập từ 3 đến 5 doanh nghiệp dịch vụ khoa học thuộc các lĩnh 

vực CNTT, đào tạo nghề, tƣ vấn chuyên môn, dịch vụ sản xuất nông - lâm nghiệp và 

công nghiệp trong giai đoạn 2015 - 2020. 

- Thành lập đƣợc 14 nhóm nghiên cứu theo ngành, liên ngành của ĐHTN. 

- Trong giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu có ít nhất 2 đến 5 chƣơng trình nghiên 

cứu theo Nghị định thƣ hoặc song phƣơng cho mỗi cơ sở giáo dục thành viên, viện 

nghiên cứu đƣợc thực hiện.  

- Đến năm 2020 thực hiện ít nhất 05 chƣơng trình nghiên cứu liên ngành cấp 

quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- Tăng cƣờng huy động nguồn kinh phí KHCN ngoài NSNN cho hoạt động 

KHCN (từ 10% lên 30% so với nguồn kinh phí từ NSNN cho hoạt động KHCN). 

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học, tăng số lƣợng bài đăng trên các tạp 

chí quốc tế và sách quốc tế (tăng 10% số lƣợng bài hàng năm). Phấn đấu đạt tỷ lệ mỗi 

GS/PGS có tối thiểu 0,3 bài báo quốc tế/ năm, tiến sĩ 0,2 bài/ năm đăng trên tạp chí 

quốc tế có chỉ số từ ISSN trở lên và sách quốc tế có chỉ số ISBN. Trong đó ít nhất 30% 

bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín (có chỉ số ISI, SCIE, SSCI, SCI). 

- Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 20 sản phẩm từ các nhiệm vụ KHCN đƣợc 

đăng ký sản phẩm sở hữu trí tuệ quốc gia. 

3.2. Giải pháp thực hiện 

3.2.1. Về tổ chức quản lý  

- Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN ở các đơn vị và 

ĐHTN, từng bƣớc thực hiện việc đánh giá thành tích hoạt động khoa học của đơn vị 

thông qua bản kế hoạch đã đƣợc thẩm định; tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động 

KHCN của ĐHTN giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng kế hoạch phát triển KHCN giai 

đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030. 

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định mới ban hành cho phù hợp với Nghị định 

99/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đầu tƣ phát triển tiềm lực và khuyến 

khích hoạt động KHCN trong các cơ sở giáo dục đại học và các quy định mới ban 

hành của Bộ GD&ĐT. 

- Xây dựng các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ của cán bộ 

quản lý khoa học và công nghệ ở các cấp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều 
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hành cho cán bộ làm công tác quản lý khoa học. Bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ biên 

tập, xuất bản cho cán bộ chuyên trách bộ phận Tạp chí KH&CN. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh việc trích kinh phí của cơ sở giáo dục đại học 

cho hoạt động KHCN theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP: Hằng năm, dành tối thiểu 5% 

kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học để đầu tƣ phát triển tiềm 

lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học; dành 

tối thiểu 3% kinh phí từ nguồn thu học phí của cơ sở giáo dục đại học để cho sinh viên 

và ngƣời học hoạt động NCKH. 

- Đề xuất mô hình quản lý phù hợp đối với các viện nghiên cứu trực thuộc 

ĐHTN; xây dựng đề án thành lập mới một số doanh nghiệp KHCN/ viện nghiên cứu 

trực thuộc Đại học và trực thuộc đơn vị thành viên. 

- Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng triệt để phần mềm quản lý khoa học vào công tác 

quản lý các nhiệm vụ KHCN ở Ban KHCN&MT và các trƣờng thành viên. Thực hiện 

việc đánh giá khối lƣợng hoạt động NCKH của giảng viên thông qua phần mềm quản lý. 

- Thành lập một số nhóm chuyên gia đối với một số lĩnh vực mũi nhọn của ĐHTN 

và xây dựng cơ chế, chế độ làm việc phù hợp cho các nhóm chuyên gia của ĐHTN. Chú 

trọng vào công tác đề xuất và thực hiện các chƣơng trình KHCN có khả năng tạo ra sản 

phẩm KH&CN, có khả năng thu hút đầu tƣ của NSNN và các đối tác xã hội. 

- Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các 

sản phẩm khoa học và công nghệ đƣợc trao đổi, mua bán trên thị trƣờng. Ban hành các 

cơ chế chính sách khuyến khích đăng các bài báo quốc tế. 

- Xây dựng chính sách đào tạo và sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ, nhất 

là cán bộ trẻ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự 

nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ. Xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ tiềm năng cho cán bộ khoa học trẻ, các nhóm sinh viên giỏi trong các 

trƣờng đại học trọng điểm và các viện nghiên cứu trọng điểm; đảm bảo các đơn vị 

thành viên có kế hoạch và giải pháp cụ thể để tăng số lƣợng đề tài sinh viên tham dự 

giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” hàng năm. 

- Ban hành chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ, 

trong đó quy định rõ cơ chế tự chủ tài chính đặc thù, chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với cán 

bộ khoa học và công nghệ đƣợc giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia. 
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- Ban hành và thực thi quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ, 

đặc biệt trong khoa học xã hội và nhân văn nhằm phát huy năng lực sáng tạo và nâng 

cao trách nhiệm của các nhà khoa học trong hoạt động tƣ vấn, phản biện và giám định 

xã hội các chủ trƣơng chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

3.2.2. Chuyển giao khoa học công nghệ  

- Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp NCKH&CGCN với các địa phƣơng, 

xây dựng định hƣớng nghiên cứu trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách và 

thiết thực cho địa phƣơng, cụ thể là các lĩnh vực nông lâm nghiệp; điện, điện tử và tự 

động hóa; CNTT&TT; công nghệ sinh học, môi trƣờng và văn hoá dân tộc. Trong năm 

2015 sẽ tổ chức một số đoàn đi khảo sát nhu cầu ứng dụng KHCN tại một số địa 

phƣơng phục vụ việc xây dựng kế hoạch chiến lƣợc về KHCN của ĐHTN giai đoạn 

2016 - 2020, đồng thời tổ chức ký kết lại văn bản hợp tác NCKH&CGCN giữa ĐHTN 

với các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc thay thế văn bản cũ đã hết hiệu lực.  

- Triển khai xây dựng các đề tài dự án theo nội dung thỏa thuận phối hợp với 

Ủy ban dân tộc; tiếp tục phối hợp nghiên cứu với Ban Kinh tế Trung ƣơng và Ban 

Tuyên giáo Trung ƣơng để có nhiều đóng góp xác thực cho việc phản biện các chủ 

trƣơng, đƣờng lối chính sách của Đảng phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ. 

- Hợp tác với các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc viện khoa học Việt Nam 

nhƣ Viện Hóa học, Viện Vật lý, Viện Công nghệ sinh học, các trƣờng đại học trong 

vùng và cả nƣớc nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về CSVC phục vụ công tác nghiên 

cứu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm viết thuyết minh đề tài, dự án quy mô 

lớn. Kết hợp chặt chẽ với Sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh tổ chức xây dựng một số 

định hƣớng nghiên cứu trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách và thiết thực 

cho vùng; tổ chức khai thác hiệu quả mạng lƣới thông tin KHCN giữa ĐHTN với các 

địa phƣơng và doanh nghiệp làm cầu nối giữa cung và cầu trong khoa học. 

3.2.3. Công tác thông tin khoa học  

-  Nâng cấp Tạp chí KHCN: Đảm bảo tiến độ xuất bản 12 số bằng tiếng Việt 

theo đúng kế hoạch, tiếp tục duy trì 3 số bằng tiếng Anh (trên cơ sở lựa chọn các bài 

báo xuất sắc trong mỗi lĩnh vực). Tiến hành ứng dụng sâu rộng CNTT trong việc nhận 

bài, phản biện từng bƣớc nâng cao chất lƣợng Tạp chí KHCN. Xây dựng và triển khai 

Dự án nâng cấp Tạp chí KHCN. 
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- Đăng cai và đồng tổ chức 2 - 3 hội nghị khoa học toàn quốc/năm; khuyến 

khích các đơn vị thành viên chủ động tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên 

ngành theo kế hoạch KHCN của đơn vị mình.  

3.2.4. Công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học 

- Tiếp tục triển khai các chƣơng trình hợp tác về nghiên cứu KH&CGCN với 

các đối tác nƣớc ngoài nhƣ Bỉ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Hàn 

Quốc,... Mở rộng quan hệ với các đối tác mới và các lĩnh vực nghiên cứu mới. 

- Đẩy mạnh hơn nữa các nghiên cứu theo Nghị định thƣ. Ngoài việc tập trung ở 

lĩnh vực nông, lâm nghiệp, cần phải nhân rộng hình thức này sang các lĩnh vực khác 

vốn là thế mạnh của ĐH nhƣ: Công nghệ vật liệu, CNTT, điện, điện tử, tự động hóa;  

khuyến khích các trƣờng chủ động quan hệ tìm kiếm đối tác để có các đề tài nghiên cứu 

song phƣơng. 

- Xây dựng và triển khai nội dung, kế hoạch hợp tác khoa học và công nghệ 

song phƣơng và đa phƣơng với các đối tác mạnh về khoa học và công nghệ. Khuyến 

khích hợp tác NCKH và phát triển công nghệ giữa doanh nghiệp, trƣờng đại học, viện 

nghiên cứu, cá nhân trong nƣớc với các đối tác nƣớc ngoài. Thu hút nguồn kinh phí từ 

nƣớc ngoài thông qua các dự án nghiên cứu tại Việt Nam. 

- Phát huy tiềm năng của các cán bộ khoa học đầu đàn và khai thác hiệu quả những 

văn bản, chƣơng trình HTQT đã ký kết nhằm đẩy mạnh HTQT về KH&CN, chú trọng 

các dự án nghiên cứu theo nghị định thƣ ở các lĩnh vực mũi nhọn nhƣ nông lâm nghiệp, 

công nghệ vật liệu, CNTT, công nghệ sinh học, môi trƣờng và văn hoá dân tộc. 

- Tăng cƣờng tổ chức và chủ trì các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại 

ĐHTN và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở nƣớc ngoài.  

- Thu hút các chuyên gia, nhà khoa học là ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam ở 

nƣớc ngoài tham gia vào các chƣơng trình, dự án nghiên cứu, đào tạo nhân lực khoa 

học và công nghệ, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHTN, trong đó chú 

trọng đến các nhóm NCKH trẻ. 

3.2.5. Củng cố và phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ, đầu tư cơ 

sở vật chất, kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học 

- Tiếp tục củng cố và phát triển các viện nghiên cứu đã đƣợc thành lập; tập 

trung xây dựng và ƣu tiên đầu tƣ cho các dự án tăng cƣờng năng lực nghiên cứu thuộc 

các Viện; tổ chức xây dựng định hƣớng phát triển và kế hoạch thực hiện của các Viện. 
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Chú trọng tìm kiếm đối tác trong và ngoài nƣớc đầu tƣ, kết hợp đầu tƣ cho các Viện 

dƣới dạng thành lập các doanh nghiệp KH&CN.   

- Xây dựng Dự án khu nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

nông, lâm nghiệp phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ, trình Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt, thực hiện bằng nguồn 

vốn đầu tƣ phát triển khoa học và công nghệ. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án tăng cƣờng năng lực NCKH Phòng thí 

nghiệm thực tại ảo tại Trƣờng ĐHCNTT&TT. 

- Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh và xin phê duyệt dự án phòng thí nghiệm công 

nghệ vật liệu và dự án phòng thí nghiệm vi sinh. 

- Đầu tƣ CSVC, nâng cao chất lƣợng tạp chí Khoa học và Công nghệ của 

ĐHTN, từng bƣớc thực hiện việc xuất bản các số tạp chí theo chuyên ngành và bằng 

hai ngôn ngữ Việt, Anh để có thể trao đổi tạp chí với các trƣờng đại học ở trong và 

ngoài nƣớc; xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ các công bố quốc tế. 

- Đảm bảo 20% vốn đối ứng đối với các dự án phát triển tiềm lực KH&CN đƣợc 

đầu tƣ.  

- Xây dựng chính sách khuyến khích các nhà khoa học đăng các bài báo quốc 

tế: tăng lƣơng, thƣởng, ƣu tiên đề tài … Tiến tới xây dựng chỉ tiêu bắt buộc đối với 

mỗi giảng viên trong việc đăng bài báo quốc tế. 

4. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Tăng cƣờng hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức, các chƣơng trình HTQT, 

chú trọng hợp tác với các đối tác có uy tín trên thế giới theo nguyên tắc bình đẳng, 

cùng phát triển; hƣớng tới xây dựng môi trƣờng giáo dục và nghiên cứu quốc tế, từng 

bƣớc nâng cao vị thế và đƣa thƣơng hiệu ĐHTN hội nhập quốc tế. 

4.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

- Cử 200 ngƣời đi học tiến sĩ, 350 ngƣời đi học thạc sĩ, 650 ngƣời đi học đại 

học tại nƣớc ngoài; thu hút 1.500 học viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu tại Đại học; 

nhập khẩu và đƣa vào giảng dạy từ 10-12 chƣơng trình đào tạo tiên tiến; thu từ các 

hoạt động hợp tác quốc tế đạt từ 30 triệu USD trở lên. 

- Thay đổi tƣ duy từ “quan hệ quốc tế” sang “hợp tác quốc tế” trên cơ sở hợp 

tác phát triển các bên cùng có lợi. 
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- Mở rộng quy mô, đa dạng hóa hình thức hợp tác và nâng cao hiệu quả chiều 

sâu của HTQT trong các lĩnh vực đào tạo, NCKH để tăng cƣờng nguồn lực cho đại 

học; ƣu tiên xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lƣợc với các đại học, các tổ chức khoa 

học và giáo dục có uy tín trên thế giới, với các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế; lập các 

dự án hợp tác song phƣơng, đa phƣơng để thu hút vốn ODA tăng cƣờng CSVC, trang 

thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH. 

- Động viên tinh thần chủ động, sáng tạo của các Nhà trƣờng, đơn vị, cá nhân, 

tìm và chọn đúng đối tác chiến lƣợc phù hợp với mục đích hợp tác; tiếp tục khai thác 

hiệu quả các mối quan hệ hiện nay, dựa trên thế mạnh và sự năng động của các đơn vị. 

Tiếp tục khai thác các nguồn học bổng tài trợ để đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ theo mô hình 

liên kết đào tạo hoặc đào tạo 100% thời gian ở nƣớc ngoài. 

- Mỗi đơn vị lựa chọn và đầu tƣ có trọng điểm vào một số lĩnh vực hợp tác mũi 

nhọn trong đào tạo, nhập khẩu chƣơng trình đào tạo tiên tiến và NCKH. Triển khai các 

chƣơng trình hợp tác đào tạo đại học và sau đại học với các nƣớc (ƣu tiên các nƣớc sử 

dụng tiếng Anh). Tăng cƣờng nhập khẩu các chƣơng trình đào tạo tiên tiến của nƣớc 

ngoài vào dạy tại ĐHTN, qua đó nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy bằng tiếng Anh 

ở một số chuyên ngành mũi nhọn. Phấn đấu mỗi trƣờng có ít nhất 1 chƣơng trình tiên 

tiến giảng dạy bằng tiếng nƣớc ngoài. 

- Duy trì và phát triển công tác đào tạo LKHTQT với các trƣờng đối tác có chất 

lƣợng cao; tăng cƣờng sinh viên quốc tế đến học tập tại ĐHTN. Coi đây là chỉ tiêu để 

đánh giá các Nhà trƣờng. 

- Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng ngoại ngữ cho cán bộ và sinh viên của ĐHTN, 

nâng cao năng lực cán bộ và điều kiện hạ tầng, trang thiết bị CSVC để khai thác một 

cách hiệu quả các chƣơng trình HTQT trong giai đoạn 2016 - 2020. 

4.2. Giải pháp thực hiện 

- Quán triệt quan điểm đối ngoại của Đảng đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XI là “…giữ vững độc lập, tự chủ, đi đôi với mở rộng HTQT, đa 

phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại…”, phát huy thế mạnh đặc thù của Đại học 

vùng miền núi để xây dựng chiến lƣợc khai thác các hoạt động HTQT hiệu quả. 

- Phát triển và nâng cao năng lực công tác HTQT cho cán bộ giảng viên của 

ĐHTN, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để cán bộ có thể đi học ở nƣớc ngoài nâng cao 

trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và mở rộng mối quan hệ với các cá nhân, đối tác quốc tế. 
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- Tăng cƣờng tiếp nhận thông tin khoa học, từng bƣớc hội nhập quốc tế góp 

phần nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, quản lý; đăng cai tổ chức các hội nghị, hội 

thảo quốc tế ở ĐHTN cũng nhƣ tổ chức cho cán bộ tham quan, học tập tại các nƣớc để 

tăng cƣờng kinh nghiệm quản lý giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển. 

- Tối ƣu hóa công tác khai thác, sử dụng các nguồn lực từ HTQT để xây dựng 

và phát triển ĐHTN; không đầu tƣ dàn trải, mỗi năm/giai đoạn cần xác định rõ các lĩnh 

vực trọng điểm cần ƣu tiên để tập trung nguồn lực đầu tƣ nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác HTQT. 

- Chủ động hội nhập và tích cực tìm kiếm các đối tác để liên kết đào tạo, 

NCKH, triển khai các dự án để mở rộng quan hệ quốc tế, chuyển đổi tƣ duy từ chờ đợi 

sự tài trợ sang hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chủ động khai thác các mối quan hệ với 

các tổ chức quốc tế nhƣ WB, FAO, UNDP, đại sứ quán các nƣớc để khai thác các 

chƣơng trình dự án quốc tế dƣới dạng tài trợ toàn phần, một phần hoặc nghị định thƣ.   

- Tạo các điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, GS ngƣời nƣớc ngoài đến làm 

việc, giảng dạy tại ĐHTN; hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên ngắn và dài hạn, 

đặc biệt tăng cƣờng thu hút sinh viên nƣớc ngoài đến học tập, thực tập tại ĐHTN 

nhằm xây dựng môi trƣờng giáo dục quốc tế tại ĐHTN. 

- Quan tâm đến công tác quảng bá và giới thiệu về ĐHTN để các đối tác nƣớc 

ngoài để họ hiểu thêm về tiềm năng của ĐHTN, nhằm mở rộng hợp tác với các đối tác 

mạnh trên thế giới từng bƣớc nâng cao vị thế của ĐHTN; chuẩn hóa tên gọi tiếng Anh của 

các cơ sở giáo dục thành viên và các đơn vị trong toàn ĐHTN. Nâng cấp website tiếng 

Anh tại ĐHTN và các cơ sở giáo dục thành viên. Thống nhất hệ thống website tiếng Anh 

trong toàn ĐHTN. 

- Tích cực thúc đẩy việc phát triển các chƣơng trình chất lƣợng cao, chƣơng 

trình tiên tiến nhập khẩu làm tiền đề cho việc hình thành đơn vị đào tạo quốc tế trong 

ĐHTN vào năm 2020.  

5. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   

Đẩy mạnh ứng dụng toàn diện CNTT trong mọi lĩnh vực nhằm nâng cao hơn 

nữa chất lƣợng, hiệu quả công tác quản lý, đào tạo và NCKH; coi hệ thống CNTT là 

cơ sở “hạ tầng của hạ tầng”, là đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao năng suất và chất 

lƣợng của mọi hoạt động, tăng cƣờng vị thế, nâng cao uy tín và đẩy nhanh quá trình 

phát triển thành ĐHTN trọng điểm định hƣớng nghiên cứu đa ngành của ĐHTN. Xây 
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dựng ĐHTN trở thành Đại học điện tử, quy trình quản lý đại học đƣợc tin học hóa, các 

hoạt động học tập và nghiên cứu đƣợc hỗ trợ tối đa qua các hệ thống tin học. 

5.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

- Tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện hạ tầng CNTT của ĐHTN: nâng cấp hệ thống trang 

thiết bị CNTT; đảm bảo sự ổn định của hệ thống mạng CNTT và đƣờng truyền để đáp 

ứng tốt nhu cầu khai thác của cán bộ, giảng viên và sinh; tăng cƣờng phát triển hệ 

thống các phần mềm ứng dụng nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác quản lý, 

đào tạo, và NCKH, đáp ứng yêu cầu đổi mới phƣơng thức dạy và học, đổi mới quản lý 

giáo dục theo chủ trƣơng của Bộ GD&ĐT. 

- Tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, hỗ trợ quản 

lý và điều hành tại ĐHTN; tiến tới xây dựng ĐHTN trở thành Đại học điện tử (e-

University), quy trình quản lý đại học đƣợc tin học hóa, các hoạt động học tập và 

nghiên cứu đƣợc hỗ trợ tối đa qua các hệ thống CNTT. 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và công tác quản lý đào tạo; đƣa 

các hình thức đào tạo trực tuyến (e-learning), hệ thống hỗ trợ học trực tuyến cho một 

số môn học chung của toàn ĐHTN, một số ngành mũi nhọn đáp ứng nhu cầu xã hội, 

kết hợp giữa học trên lớp và học online (blended learning) để nâng cao chất lƣợng đào 

tạo và đa dạng hóa các chƣơng trình đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập thƣờng 

xuyên, học tập suốt đời của ngƣời dân.  

- Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, các sản phẩm ứng dụng 

CNTT đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa 

phƣơng, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực, 

góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.  

5.2. Giải pháp thực hiện 

- Chuẩn hóa năng lực, thƣờng xuyên bồi dƣỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên 

trách CNTT, đảm bảo cập nhật kịp thời các thành tựu CNTT mới trên thế giới, đủ năng lực 

vận hành, quản trị và khai thác hệ thống CNTT tại từng đơn vị trong toàn ĐHTN. 

- Bổ sung, nâng cấp, hoàn thiện một số các phần mềm đã có, xây dựng một số 

phần mềm mới phục vụ công tác quản lý điều hành chung của toàn ĐHTN: Phần mềm 

quản lý tài sản; phần mềm quản lý đào tạo sau đại học; phần mềm công khai văn bằng, 

chứng chỉ; phần mềm cải cách thủ tục hành chính; phần mềm quản lý KTX; phần mềm 

xây dựng bài giảng điện tử và phần mềm dạy học. 
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- Đầu tƣ hạ tầng CNTT để triển khai hệ thống thi trắc nghiệm chung trong toàn 

ĐHTN. 

- Xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning, thực hiện thí 

điểm tại Trung tâm Đào tạo Từ xa trƣớc khi nhân rộng quy mô áp dụng đối với các 

đơn vị khác trong toàn ĐHTN. 

- Nâng cấp Trung tâm CNTT để tăng cƣờng khả năng dịch vụ ứng dụng CNTT 

và phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng, cung cấp các sản phẩm ứng dụng, giải pháp 

công nghệ về CNTT. 

- Xây dựng các đề án ứng dụng CNTT và xây dựng các phần mềm ứng dụng 

trong công tác quản lý đại học, phần mềm hỗ trợ học tập (ngoại ngữ), khảo thí theo 

từng giai đoạn cụ thể. 

6. THÔNG TIN THƯ VIỆN 

Tiếp tục chú trọng đầu tƣ xây dựng và hoàn thiện hệ thống mạng thƣ viện điện 

tử đồng bộ, hiện đại, theo các tiêu chuẩn quốc tế trong toàn ĐHTN nhằm nâng cao 

chất lƣợng, hiệu quả đào tạo và NCKH, tăng cƣờng khả năng mở rộng, liên kết, hợp 

tác giáo dục và NCKH với cộng đồng khu vực và quốc tế.    

6.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

- Nâng cao vai trò và vị thế của hệ thống thƣ viện, coi thƣ viện là giảng đƣờng 

thứ hai của sinh viên, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo và 

hiệu quả NCKH. 

- Đầu tƣ xây dựng và hoàn thiện hệ thống mạng thƣ viện điện tử đồng bộ từ Trung 

tâm Học liệu đến các đơn vị thành viên trong toàn ĐHTN, nhằm tận dụng tối đa nội lực 

sẵn có, kết hợp công nghệ hiện đại với các tài nguyên và dịch vụ thƣ viện, thông tin chất 

lƣợng cao.  

6.2. Giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục đầu tƣ cho thƣ viện bằng các nguồn lực khác nhau nhƣ: NSNN, học 

phí, các nguồn ủng hộ, tài trợ với mục đích mở rộng diện tích thƣ viện, tăng số lƣợng 

tài liệu, phát triển tài liệu điện tử, bổ sung thêm máy móc, trang thiết bị chuyên ngành 

thƣ viện, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp toàn bộ thƣ viện tại các đơn vị thành viên sang 

thƣ viện điện tử; phấn đấu chi tối thiểu 1 - 2% tổng nguồn thu của các đơn vị cho công 

tác Thƣ viện. 

- Tăng cƣờng số lƣợng và chất lƣợng đội ngũ cán bộ thƣ viện để đáp ứng yêu 

cầu tối thiểu 750 - 800 sinh viên quy đổi có 1 cán bộ thƣ viện, 2 - 3 cán bộ kỹ thuật và 

phục vụ. Ƣu tiên bổ sung lĩnh vực CNTT và ngoại ngữ cho thƣ viện, phấn đấu đạt tỷ lệ 
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tối ƣu: 35% thƣ viện/ 25% CNTT/ 25% ngoại ngữ/ 15% ngành khác. Tăng cƣờng bồi 

dƣỡng năng lực quản lý điều hành của đội ngũ phụ trách thƣ viện, thí điểm  sử dụng 

giảng viên kiêm nhiệm phụ trách thƣ viện và cán bộ thƣ viện kiêm giảng viên. 

- Tăng cƣờng hoạt động của Trung tâm Học liệu để góp phần nâng cao chất 

lƣợng các hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH trong toàn Đại học; Trung tâm Học 

liệu phải thực sự là nơi tập trung nguồn tài nguyên học liệu và nâng cao hiệu quả công 

tác phối hợp xây dựng và chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin trong toàn ĐHTN. 

- Mở rộng, kết nối kho tài liệu tạp chí với bên ngoài (Các cơ sở giáo dục trong 

và ngoài nƣớc, các tạp chí chuyên ngành quốc gia, quốc tế) nhằm mục tiêu đa dạng 

hóa nguồn tạp chí số, hỗ trợ các nhà khoa học, sinh viên ĐHTN có nguồn tài nguyên 

KHCN phong phú, đa dạng, nâng cao chất lƣợng NCKH; xây dựng cơ sở dữ liệu bài 

báo khoa học do cán bộ, giảng viên và sinh viên của ĐHTN đƣợc đăng tải trong và 

ngoài nƣớc. 

7. CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng và quản lý HSSV nhằm 

góp phần đào tạo con ngƣời phát triển toàn diện: Có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm 

mỹ và năng lực công tác, yêu nƣớc và trung thành với lý tƣởng độc lập dân tộc, đáp 

ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, góp phần củng cố 

và nâng cao vị thế  Việt Nam trên trƣờng quốc tế. 

7.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong trƣờng học; xây dựng 

môi trƣờng giáo dục lành mạnh; tỷ lệ HSSV chính quy xếp loại rèn luyện từ khá trở 

lên đạt 90%; xếp loại học lực khá trở lên đạt trên 55%; xếp loại tốt nghiệp từ loại khá 

trở lên đạt 65%. 

- Đổi mới và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong nhà trƣờng nhằm giúp 

HSSV hiểu và nắm đƣợc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nƣớc, của tỉnh Thái 

Nguyên, của nhà trƣờng và địa bàn nơi trƣờng đóng; vấn đề thời sự quốc tế; những 

quy định, quy chế cụ thể về công tác HSSV; nhiệm vụ, kế hoạch từng năm học để 

HSSV nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành luật pháp của nhà 

nƣớc, điều lệ, quy chế và các quy định hiện hành.  

- Đổi mới công tác quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi chính đáng của sinh 

viên; xây dựng đƣợc môi trƣờng giáo dục lành mạnh, kỷ cƣơng; tuyên truyền để cán 

bộ, giảng viên, ngƣời phục vụ thực sự là tấm gƣơng cho HSSV noi theo; chấm dứt các 

biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi, kiểm tra; kiểm soát triệt để và không để các tệ nạn 
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xã hội xâm nhập vào nhà trƣờng; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lƣợng 

học tập, rèn luyện, thực tập, thực hành của HSSV.  

- Xây dựng môi trƣờng giáo dục quốc tế tại ĐHTN thông qua mở rộng và tăng 

cƣờng hiệu quả các chƣơng trình giao lƣu trao đổi sinh viên quốc tế, tạo thêm nhiều cơ 

hội cho sinh viên ĐHTN có cơ hội trải nghiệm quốc tế và tham gia các công tác quảng bá, 

giới thiệu giúp ĐHTN thu hút thêm sinh viên quốc tế đến học tập, thực tập tại ĐHTN. 

7.2. Giải pháp thực hiện 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài ĐHTN để 

tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi tay nghề tạo sân chơi 

lành mạnh cho sinh viên, cũng nhƣ các hoạt động giáo dục truyền thống cho HSSV.  

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi và giải quyết các thông tin giữa nhà 

trƣờng, gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống và quản 

lý HSSV cũng nhƣ công tác tƣ vấn, tìm kiếm việc làm sau khi HSSV ra trƣờng; định 

kỳ tổ chức điều tra, lấy ý kiến HSSV về các hoạt động giảng dạy, phục vụ của cán bộ, 

giảng viên, ngƣời lao động trong đơn vị. Lấy ý kiến phản hồi và tƣ vấn từ phía các cơ 

quan tuyển dụng, điều tra sinh viên tốt nghiệp hằng năm để đánh giá hiện trạng và đề 

xuất các giải pháp cải thiện. 

- Đầu tƣ nâng cao chất lƣợng nhà ở, nhà ăn, phòng đọc, thƣ viện, sân bãi thể 

dục thể thao và các dịch vụ hỗ trợ cho HSSV nội trú và ngoại trú; triển khai công tác 

tƣ vấn việc làm, tƣ vấn tâm lý và các vấn đề xã hội cho HSSV.  

- Tăng cƣờng hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong vùng nhằm 

tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với các doanh nghiệp, thực tập, thực tế, học nghề và 

đào tạo kỹ năng mềm từ doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động; thu hút nguồn 

lực của các doanh nghiệp để xây dựng quỹ học bổng cho HSSV; phối hợp với các địa 

phƣơng, các tổ chức phi Chính phủ tổ chức các chƣơng trình tình nguyện thƣờng 

xuyên giúp sinh viên nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng. 

- Đổi mới hoạt động của trung tâm tƣ vấn thông tin sinh viên, nâng cao vai trò 

và hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; đặc biệt chú trọng nâng cao 

hiệu quả và chất lƣợng hoạt động hội cựu sinh viên tại các đơn vị nhằm huy động 

nguồn lực tham gia đầu tƣ, xây dựng và phát triển Đại học và các nhà trƣờng; góp 

phần xây dựng lòng tin của HSSV và xã hội đối với công tác giáo dục, đào tạo trong 

toàn ĐHTN. 

- Xây dựng một hệ thống quản lý HSSV đảm bảo quản lý chặt chẽ HSSV trong 

học chế tín chỉ.  
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8. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  

8.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

- Xây dựng hệ thống khảo thí và đảm bảo chất lƣợng đủ về số lƣợng, vững vàng về 

chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo theo hƣớng đảm 

bảo đạt chuẩn quốc gia và khu vực, đáp ứng cơ bản yêu cầu của thực tiễn xã hội, tập trung 

xây dựng chƣơng trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra và phù hợp với yêu cầu xã hội cho 

các ngành học; 

- Nâng cao năng lực hệ thống khảo thí và đảm bảo chất lƣợng giáo dục nhằm 

đảm bảo đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan, đảm bảo chất lƣợng giáo dục 

thực theo tuyên bố chuẩn đầu ra; triển khai đánh giá chất lƣợng giáo dục áp dụng các 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng trong nƣớc và quốc tế; công khai các điều kiện đảm 

bảo chất lƣợng giáo dục.  

8.2. Giải pháp thực hiện 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về hoạt động KT&ĐBCL: Xây dựng và 

hoàn thiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức trong toàn ĐHTN; xây dựng và hoàn 

thiện quy trình đăng ký đánh giá chƣơng trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA. 

- Đầu tƣ có trọng điểm để nâng cao chất lƣợng của hệ thống tổ chức 

KT&ĐBCL; xây dựng và sớm đƣa vào hoạt động Trung tâm Kiểm định chất lƣợng 

giáo dục đại học; Trung tâm Khảo thí ĐHTN. 

- Xây dựng chƣơng trình đào tạo cho các ngành đào tạo đại học theo mô hình 

đáp ứng nhu cầu xã hội CDIO
1
 phấn đấu đến năm 2020 toàn Đại học có 100 chƣơng 

trình đào tạo đƣợc xây dựng, rà soát; hoàn thiện hệ thống quản lý đo lƣờng và đánh giá 

chất lƣợng công tác dạy và học theo hệ thống tín chỉ: Triển khai đồng bộ hoạt động 

khảo sát trực tuyến đối với các hoạt động giảng dạy, đào tạo và các hoạt động phục vụ 

đào tạo; xây dựng hệ thống đo lƣờng và đánh giá theo tín chỉ, đảm bảo: 100% môn học 

có ngân hàng đề theo hệ thống đào tạo tín chỉ, 20% các môn học thi theo hình thức trắc 

                                                

1
 CDIO: Đề cƣơng CDIO là một phƣơng pháp luận mới đƣợc áp dụng để xây dựng chƣơng 

trình đào tạo cho hơn 50 trƣờng đại học trên thế giới. Đề cƣơng này đặt chƣơng trình giáo dục 

trong bối cảnh của Hình thành ý tƣởng (Conceive) - Thiết kế (Design) - Triển khai 

(Implement) - Vận hành (Operate) các sản phẩm và hệ thống thực. Đề cƣơng CDIO là một 

tuyên bố về mục tiêu của chƣơng trình đào tạo, và bộ 12 Tiêu chuẩn CDIO đƣợc thiết kế để 

đạt các mục tiêu đó. Các tiêu chuẩn CDIO bao gồm triết lý của chƣơng trình, phát triển 

chƣơng trình đào tạo, không gian làm việc và các trải nghiệm thực tế, phƣơng pháp dạy và 

học, nâng cao năng lực giảng viên, đánh giá và đánh giá giữa kỳ. 
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nghiệm trên máy tính; đảm bảo chất lƣợng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học và liên 

thông, rà soát và bổ sung ngân hàng đề thi 10% số câu hỏi, đề thi/năm. 

- Đảm bảo chất lƣợng các cơ sở giáo dục đại học thông qua các hoạt động tự đánh 

giá của cơ sở giáo dục đại học, đánh giá đồng cấp trong ĐHTN, đánh giá ngoài của các 

Trung tâm Kiểm định chất lƣợng. Tiến hành đánh giá các chƣơng trình đào tạo đại học để 

đảm bảo về chất lƣợng đào tạo của các chƣơng trình và tìm ra những điểm mạnh cần phát 

huy và những điểm yếu cần khắc phục trong mỗi chƣơng trình. Giai đoạn 2016 - 2020: 190 

lƣợt chƣơng trình đào tạo đƣợc đánh giá theo tiêu chuẩn của ĐHTN và 19 chƣơng trình 

triển khai tự đánh giá theo AUN và 10 chƣơng trình đƣợc công nhận kiểm định bởi AUN. 

Bảng 32: Kế hoạch đánh giá cơ sở giáo dục đại học và các chương trình  

đào tạo đại học giai đoạn 2016 - 2020 

Đơn vị 
Kết quả dự kiến 

2016 2017 2018 2019 2020 

Đánh giá cơ sở giáo dục đại học 

Đánh giá chƣơng trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn 

của ĐHTN, Bộ GD&ĐT 
31 32 32 32 63 

Triển khai hoạt động tự đánh giá 1 0 0 2 3 

Đánh giá đồng cấp của ĐHTN 2 0 0 2 3 

Đánh giá ngoài 5 1 0 0 3 

Công nhận kiểm định 5 1 0 0 3 

Đánh giá chương trình đào tạo 

Đánh giá chƣơng trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn 

của ĐHTN, Bộ GD&ĐT 
31 32 32 32 63 

Đánh giá ngoài của ĐHTN 32 31 32 32 32 

Tổ chức tự đánh giá chƣơng trình đào tạo theo AUN 2 3 4 5 5 

Đƣợc công nhận kiểm định theo AUN 1 1 2 3 3 

- Mời các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nƣớc đến tƣ vấn công tác xây 

dựng và kiểm định, đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo. 

- Khảo sát kết quả đầu ra của sinh viên tốt nghiệp, đánh giá mức độ gắn kết 

giữa chuẩn đầu ra đã tuyên bố của nhà trƣờng và kết quả đào tạo, phát hiện điểm 

mạnh, điểm tồn tại của chƣơng trình từ đó đề ra biện pháp cải thiện chất lƣợng đào tạo. 
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9. C  SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH 

9.1. Định hướng và chỉ tiêu phát triển 

9.1.1. Công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng 

Giai đoạn 2016 - 2020, tập trung GPMB để có đủ quỹ đất sạch cho việc thực 

hiện Quy hoạch chi tiết đầu tƣ xây dựng. Ƣu tiên GPMB có quỹ đất để mở rộng một 

số đơn vị nhƣ Trƣờng ĐHKTCN, Trƣờng ĐHKT&QTKD, Trƣờng ĐHKH, Trung tâm 

điều hành; ƣu tiên công tác GPMB và xây dựng CSVC cho các đơn vị mới sẽ đƣợc 

thành lập trong giai đoạn này (Trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Trƣờng Đại học Quốc tế) 

với tổng diện tích cần GPMB là 74,41 ha với kinh phí dự kiến là 535.575 triệu đồng. 

Trong giai đoạn 2021 - 2030, tiếp tục thu hồi và GPMB phần đất còn lại nằm 

trong quy hoạch của ĐHTN là 130,36 ha với kinh phí dự kiến là 505.200 triệu đồng. 

Bảng 33: Kế hoạch GPMB đợt 1 giai đoạn 2015 - 2020 

STT Tên đơn vị 

Tổng 

diện 

tích 

theo 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện tích 

theo QĐ 

thu hồi, 

diện tích 

đang quản 

lý và sử 

dụng (ha) 

Diện tích 

chưa sử 

dụng, đất 

khác, đất  

chưa 

GPMB 

(ha) 

Diện 

tích dự 

kiến 

thu hồi 

GPMB 

(ha) 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(Tỷ 

VND) 

1 Trƣờng ĐHSP 30,50 15,80 14,70 5,00 37,500 

2 Trƣờng ĐHKTCN 59,62 46,30 13,32 5,00 37,500 

3 Trƣờng ĐHYD cơ sở 2 18,46 0 18,46 6,00 45,000 

4 Trƣờng ĐHKH 21,11 7,20 13,91 5,00 37,500 

5 Trƣờng ĐHKT&QTKD 21,47 4,58 16,88 7,00 52,500 

6 Trƣờng CĐKT-KT 23,28 7,10 16,18 5,00 37,500 

7 Khoa Ngoại Ngữ 17,02 0 17,02 7,00 52,500 

8 Trƣờng ĐHCNTT&TT 16,52 8,60 7,90 3,00 22,500 

9 Khu TT Điều hành 13,43 10,02 3,41 3,41 25,575 

10 Đất giao thông 51,90  51,90 15,00 112,500 

11 Đất dự kiến phát triển 29,23  29,23 10,00 75,000 

 Tổng 302,54 99,60 202,91 71,41 535,575 

(Kinh phí GPMB được tính theo khung giá của UBND tỉnh Thái Nguyên ban 

hành năm 2014 bao gồm kinh phí đền bù đất, tài sản trên đất, chi phí xây dựng khu tái 

định cư).  
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9.1.2. Xây dựng cơ bản 

- Ƣu tiên việc hoàn thành các công trình xây dựng đã đƣợc phê duyệt nhƣ Nhà 

thực hành kỹ năng sƣ phạm, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh 

vực nông lâm nghiệp, Giảng đƣờng 3B, Trung tâm NCKH T1, Bệnh viện Trƣờng ĐHYD. 

- Tiếp tục đầu tƣ xây dựng giảng đƣờng, phòng thí nghiêm. Giải quyết cơ bản 

tình trạng thiếu giảng đƣờng, phòng thí nghiệm, chấm dứt tình trạng thuê mƣớn phòng 

học, nhất là đối với các khoa trực thuộc. 

- Tìm nguồn vốn và xã hội hóa xây dựng ký túc xá, đảm bảo tỷ lệ sinh viên có 

nhu cầu đƣợc đáp ứng chỗ ở trong ký túc xá đạt 40 - 45%. 

- Tiếp tục báo cáo, đề nghị Bộ cấp kinh phí và thi công tiếp các công trình, hạng 

mục công trình (gồm 08 công trình, hạng mục công trình) đã đƣợc phê duyệt trong Dự 

án xây dựng ĐHT bƣớc 2 với giá trị dự toán là 205 tỷ đồng. 

- Rà soát lại công tác GPMB và xây dựng đề án quy hoạch GPMB phù hợp với 

điều kiện thực tiễn hiện nay. 

9.1.3. Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo 

- Tiếp tục triển khai đầu tƣ mua sắm và sớm đƣa vào sử dụng hiệu quả các Dự 

án trang thiết bị đã đƣợc phê duyệt (Dự án tăng cƣờng năng lực Phòng thí nghiệm 

công nghệ mô phỏng và thực tại ảo, Dự án CNTT phục vụ đào tạo đại học và sau đại 

học, Dự án Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia cho Trƣờng ĐHSP, Dự án Nâng cấp hạ 

tầng CNTT ĐHTN).   

- Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về phòng thí nghiệm, thực tập, cơ sở thực hành; 

phát triển học liệu, xây dựng một số phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ đáp ứng các 

tiêu chuẩn kiểm định về chất lƣợng giáo dục cấp quốc gia. 

- Xây dựng phƣơng án, cơ chế sử dụng chung CSVC phục vụ đào tạo và 

NCKH, đặc biệt là việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm, thiết bị đƣợc trang bị 

mới và hiện đại giữa các cơ sở giáo dục đại học thuộc ĐHTN. 

- Khẩn trƣơng hoàn chỉnh Dự án đầu tƣ trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên 

cứu trình cấp thẩm quyền phê duyệt với mức kinh phí 200 tỷ đồng. 

9.2. Công tác tài chính 

Nguồn lực tài chính của Đại học bao gồm: (1) NSNN cấp; (2) Phí, lệ phí; và (3) 

Các nguồn thu khác: Hợp tác NCKH, HTQT, vốn tài trợ ODA của Chính phủ, vốn vay 

của các quỹ hỗ trợ phát triển, hỗ trợ đầu tƣ. Dự tính nguồn thu của ĐHTN trong giai đoạn 
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2016 - 2020 là 6.204.618 triệu đồng, trong đó nguồn NSNN cấp là 2.166.740 triệu đồng 

(chiếm 35%), từ các nguồn thu của Đại học là 4.037.878 triệu đồng. 

Dự kiến các khoản chi của Đại học trong giai đoạn 2016 - 2020 là 6.204.618 

triệu đồng, trong đó nhu cầu cho chi thƣờng xuyên là 5.000.494 triệu đồng, chi hoạt 

động KHCN là 237.209 triệu đồng, chi đầu tƣ xây dựng CSVC và Chƣơng trình mục 

tiêu Quốc gia là 890.228 triệu đồng, chi khác là 76.686 triệu đồng. 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí NSNN cấp cho các hoạt động chi này chỉ có 

2.166.740 triệu đồng cho cả giai đoạn 2016 - 2020. Do vậy, các phần chi còn lại sẽ dựa 

vào nguồn học phí, các nguồn thu khác nhƣ nguồn viện trợ, nguồn dự án để thực hiện kế 

hoạch. Chi tiết kế hoạch tài chính trong giai đoạn III (2016 - 2020) đƣợc trình bày tại hai 

bảng dƣới đây: 

Bảng 34: Kế hoạch thu của ĐHTN giai đoạn 2016 – 2020 

Nội dung Đơn vị tính (triệu đồng) 

1. Kinh phí NSNN cấp 2.166.740 

- Cho chi thƣờng xuyên 1.807.884 

- Cho NCKH và Công nghệ 124.920 

- Chƣơng trình Mục tiêu quốc gia 130.600 

- Đầu tƣ xây dựng cơ bản 100.800 

- Thu Dự án, viện trợ 2.537 

2. Học phí và các thu khác 4.037.878 

Tổng (1 + 2) 6.204.618 

Bảng 35: Kế hoạch chi của ĐHTN giai đoạn 2016 – 2020 

Nội dung Đơn vị tính (triệu đồng) 

- Chi thƣờng xuyên 5.000.494 

- Chi NCKH và Công nghệ 237.209 

- Chi chƣơng trình Mục tiêu quốc gia 130.600 

- Chi đầu tƣ xây dựng cơ bản 759.628 

- Chi khác 76.686 

Tổng cộng 6.204.618 
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Định hƣớng ƣu tiên trong phân bổ ngân sách cho các hoạt động trong giai đoạn 

2016 – 2020 nhƣ sau: 

- Cân đối ngân sách để phát triển một số ngành mũi nhọn trọng điểm: Ƣu tiên 

phát triển cho đào tạo tiến sĩ và CSVC, phòng thí nghiệm cho các ngành mũi nhọn 

trọng điểm. 

- Tăng cƣờng năng lực đào tạo và nghiên cứu: Ƣu tiên kinh phí cho trang thiết 

bị và phòng thí nghiệm. 

- Sử dụng đúng tỷ lệ ngân sách trích cho NCKH theo quy định của nhà nƣớc. 

Các cơ sở giáo dục đại học hàng năm dành tối thiểu 5% kinh phí từ nguồn thu hợp 

pháp cho NCKH, 3% từ nguồn thu học phí để cho sinh viên và ngƣời học hoạt động 

NCKH. Xây dựng chính sách huy động nguồn kinh phí KHCN ngoài NSNN cho hoạt 

động KHCN (từ 10% lên 30% so với nguồn kinh phí từ NSNN cho hoạt động KHCN). 

- Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ cho các hoạt động nâng cao chất lƣợng 

đội ngũ: Hoàn thành đào tạo tiến sĩ sớm so quy định, đạt và vƣợt chuẩn ngoại ngữ, có 

bài báo quốc tế (có chỉ số ISI, SCIE, SSCI, SCI). 

9.3. Giải pháp thực hiện 

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về 

việc Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm khuyến khích chủ 

động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lƣợng đào tạo 

đại học và giảm chi cho Ngân sách nhà nƣớc đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp 

cận giáo dục đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là đối tƣợng chính sách, cụ thể: 

- Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, 

NCKH&CGCN, HTQT để giảm áp lực, giảm phụ thuộc vào nguồn kinh phí NSNN 

cấp. Các cơ sở giáo dục thành viên sẽ xây dựng kế hoạch và lộ trình tự chủ tài chính 

theo hƣớng dẫn Nghị định số 16/2015/NĐ-CP  

 - Đổi mới công tác quản lý tài chính, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí 

phục vụ mục tiêu đổi mới công tác quản lý giáo dục và nâng cao chất lƣợng đào tạo: 

Đầu tƣ đúng mục đích có trọng tâm, tiết kiệm và tăng hiệu quả sử dụng ngân sách, ƣu 

tiên đầu tƣ cho các chƣơng trình/giải pháp tạo bƣớc đột phá nâng cao chất lƣợng đào 

tạo và nghiên cứu khoa học; gắn việc xây dựng kế hoạch, dự toán với kế hoạch phát 

triển chiến lƣợc của các cơ sở giáo dục đại học, các đơn vị thành viên trực thuộc đại 

học với nhiệm vụ trọng tâm của đại học là “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 

Đại học”. 
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- Lập dự án giáo dục đại học, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân hàng thế 

giới nhằm nâng cao năng lực đào tạo và NCKH&CGCN. 

- Khẩn trƣơng hoàn chỉnh dự án xây dựng ĐHTN bƣớc 3 (điều chỉnh Quy 

hoạch tổng thể và lập kế hoạch GPMB) trình Bộ và Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

với mức kinh phí 400 tỷ đồng; lập dự án đầu tƣ xây dựng và phát triển ĐHTN (gồm 

công tác GPMB, đầu tƣ XDCB và trang thiết bị đào tạo và nghiên cứu) với tổng mức 

đầu tƣ dự kiến có quy mô khoảng 1.000 tỷ đồng. 

- Xã hội hóa giáo dục đào tạo bằng cách đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực 

ngoài NSNN để phát triển đào tạo, đẩy mạnh ký hợp đồng đào tạo theo địa chỉ, theo 

nhu cầu xã hội; Tăng cƣờng hợp tác với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo đáp 

ứng nhu cầu xã hội và của các doanh nghiệp; mở các hoạt động KHCN, hoạt động 

dịch vụ hình thành thêm một số tổ chức hoạt động kinh tế, dịch vụ để tăng cƣờng 

nguồn thu cho các hoạt động của Đại học. Phấn đấu để có nguồn thu ngày càng tăng từ 

hoạt động KHCN. 

- Đề xuất với nhà nƣớc điều chỉnh khung học phí theo hƣớng xác định đầy đủ 

chi phí đào tạo, có tính đến đặc thù vùng miền, kết hợp triển khai một cách tích cực 

các chính sách liên quan tín dụng đào tạo, cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh 

viên. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, quản lý 

cơ sở vật chất trong toàn đại học, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch 

và tự giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các đơn vị thành viên. 

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2020 - 2030 

- ĐHTN trở thành đại học trọng điểm định hƣớng nghiên cứu đa ngành, trong 

đó có một số ngành mũi nhọn đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực thế 

mạnh: Giáo dục, Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp, Y tế, Kinh tế, Công nghiệp, CNTT&TT. 

- ĐHTN trở thành trung tâm xuất sắc trong nghiên cứu và phát triển khoa học, 

CGCN đóng góp thiết thực và hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc; góp phần tích cực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế, chính trị, 

văn hóa và xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- ĐHTN hội nhập sâu rộng vào cộng đồng giáo dục đại học quốc tế, đóng góp tích 

cực vào công tác bảo tồn, giới thiệu và quảng bá các nét đặc sắc của văn hóa vùng Trung 
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du và miền núi Bắc Bộ với bạn bè quốc tế; giúp các địa phƣơng trong vùng thu hút và sử 

dụng hiệu quả các nguồn đầu tƣ, hỗ trợ từ quốc tế để phát triển xanh và bền vững. 

- Nâng cao chất lƣợng đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 năng lực, trình độ đào 

tạo các bậc học của ĐHTN đạt trình độ bằng các đại học tiên tiến của khu vực Đông 

Nam Á. Cơ cấu đại học nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng theo hƣớng đa ngành, đa 

lĩnh vực đƣợc hoàn thiện: tối thiểu mỗi một lĩnh vực mũi nhọn ở ĐHTN đạt đƣợc 

chuẩn nhóm 1000 đại học hàng đầu thế giới. 

- Tăng cƣờng xã hội hoá giáo dục đại học thông qua gắn kết nhà trƣờng với các 

nhà tuyển dụng, hợp đồng đào tạo nguồn lao đông theo yêu của nhà tuyển dụng. 

II. CHỈ TIÊU VÀ NHÓM GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 

1. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ 

- Ổn định bộ máy tổ chức, không phát triển mở rộng tràn lan số lƣợng đơn vị 

mà tập trung phát triển theo chiều sâu và chất lƣợng cao. Ổn định số lƣợng cơ sở giáo 

dục thành viên và đơn vị trực thuộc. Tập trung nâng cấp cơ sở đào tạo phòng thí 

nghiệm để đạt tiêu chuẩn trƣờng đại học của khu vực. 

- Đổi mới và hoàn thiện mô hình quản trị đại học, tăng cƣờng ứng dụng các thành 

tựu CNTT vào trong quản lý, xây dựng văn hóa tổ chức, kiến tạo môi trƣờng làm việc 

dân chủ, năng động giúp tối ƣu hóa năng lực và phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự chịu 

trách nhiệm cao của từng cá nhân, huy động đƣợc sức mạnh đoàn kết tập thể, thu hút 

nhân tài và tri thức trong và ngoài nƣớc đến hợp tác và làm việc cho ĐHTN. 

2. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ 

- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy theo các tiêu chuẩn của các trƣờng đại 

học hàng đầu trong nƣớc và khu vực. Đến 2025 có ít nhất 35% giảng viên là tiến sĩ, 

năm 2030 phải có trên 50% giảng viên là tiến sĩ. 

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảm bảo mọi cán bộ nghiên cứu, giảng viên 

đều sử dụng thành thạo các ứng dụng CNTT, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt. 

Tạo điều kiện làm việc và NCKH thuận lợi cho cán bộ giảng dạy. Sử dụng tiêu chuẩn bài 

báo quốc tế để chuẩn hóa và đánh giá đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao. 

3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

-  Tiếp tục đổi mới phƣơng pháp tuyển sinh, đào tạo, tăng cƣờng ứng dụng 

CNTT trong đào tạo, đa dạng hoá các hình thức đào tạo bao gồm chính quy, phi chính 

quy, đào tạo từ xa để hòa nhập với các hình thức đào tạo của quốc tế.  
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- Tập trung nguồn lực để xây dựng các ngành/chuyên ngành mũi nhọn và là thế 

mạnh của ĐHTN mà đã đƣợc xác định trong giai đoạn 2016 - 2020.  

- Tăng cƣờng phát triển các bậc đào tạo trình độ cao. Tăng số lƣợng học viên cao 

học và NCS lên 15 - 20% trong giai đoạn 2025 - 2030.  Đối với các chuyên ngành mũi nhọn 

theo hƣớng nghiên cứu quy mô đào tạo bậc sau đại học chiếm tỷ lệ cao hơn (25 - 30%). 

- Tăng cƣờng liên kết đào tạo với các trƣờng đại học hàng đầu của Việt Nam và 

các trƣờng đại học quốc tế có đẳng cấp cao. 

- Nâng cao chất lƣợng đào tạo thông qua gắn kết đào tạo với NCKH, thực hành, 

sản xuất, cung ứng dịch vụ mời các chuyên gia khoa học, nhà quản lý, doanh nhân 

tham gia xây dựng chƣơng trình đào tạo và tham gia giảng dạy; tổ chức kiểm định các 

chƣơng trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 

- Điều chỉnh quy mô đào tạo hợp lý trong từng giai đoạn 2020 - 2025, 2025 - 

2030 đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế, xã hội của khu vực. Đến năm 

2030 ổn định quy mô đào tạo 80.000 sinh viên, trong đó bậc đại học chiếm tỷ lệ 75 - 

80%, bậc sau đại học chiếm tỷ lệ 20 - 25%. Tỷ lệ sinh viên chính quy (cả đại học và sau 

đại học) chiếm 80%. 

- Đến năm 2030, tất cả các cơ sở giáo dục đại học thành viên đều có ít nhất một 

ngành, chuyên ngành đạt tiêu chuẩn chất lƣợng tƣơng đƣơng chuẩn AUN hoặc quốc 

tế. Các trƣờng đại học thành viên đạt chỉ tiêu kiểm định khu vực và quốc tế.  

4. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

- Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh đạt đẳng cấp quốc tế; thu hút các 

chuyên gia khoa học hàng đầu trong nƣớc và quốc tế đến hợp tác; tăng cƣờng hợp tác 

với các tổ chức NCKH trong và ngoài nƣớc; đẩy mạnh các hoạt động NCKH theo đặt 

hàng của địa phƣơng, doanh nghiệp tăng cƣờng  tổ chức các hội thảo khoa học trong nƣớc 

và quốc tế, có chính sách khuyến khích động viên hiệu quả để tăng số lƣợng bài báo khoa 

học quốc tế. 

- Các tiến sĩ, GS, PGS đều phải gắn công việc đào tạo và nghiên cứu với các 

phòng thí nghiệm chuyên môn. Các GS, PGS đầu ngành có phòng thí nghiệm riêng.  

- Đặt tiêu chuẩn tối thiểu 0,3 bài báo quốc tế (có chỉ số ISI, SCIE, SSCI, 

SCI)/tiến sĩ/năm; 0,5 bài báo quốc tế  đối với GS, PGS/năm. 

- 100% NCS làm đề tài nghiên cứu phải gắn với phòng thí nghiệm và chuyên 

môn của thầy hƣớng dẫn. 
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5. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ 

- ĐHTN hội nhập quốc tế ở mức độ cao trong lĩnh vực đào tạo và NCKH. Tăng 

cƣờng các chuyên ngành đào tạo nhập khẩu bằng tiếng Anh, tăng tỷ lệ sinh viên quốc 

tế tới học tập tại ĐHTN để đạt tỷ lệ sinh viên quốc tế 1 - 2% năm 2025 và 3% vào năm 

2030. Tăng cƣờng số lƣợng giảng viên và nghiên cứu viên quốc tế tới làm việc tại ĐHTN. 

- Xây dựng chuẩn quốc tế trong đào tạo và NCKH:  

+ Đối với đào tạo: Các chƣơng trình đào tạo mũi nhọn và trọng điểm của 

ĐHTN đƣợc công nhận về trao đổi tín chỉ đào tạo với một số trƣờng đại học quốc tế; 

+ NCKH: Có phòng thí nghiệm đạt chuẩn khu vực để thu hút các nhà khoa học 

quốc tế nghiên cứu làm việc và thực hiện dự án nghiên cứu quốc tế.  

- Chú trọng công tác truyền thông, quảng bá nhằm củng cố và nâng cao vị thế, 

thƣơng hiệu của ĐHTN trên trƣờng quốc tế và thu hút thêm các nhà khoa học quốc tế 

đến hợp tác, sinh viên quốc tế đến học tập, thực tập nhằm xây dựng môi trƣờng học 

tập và nghiên cứu quốc tế tại ĐHTN. 

6. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG C  SỞ VẬT CHẤT 

- Công tác tài chính: Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính; tăng cƣờng thu hút 

các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, từ cựu sinh viên thành đạt đế giảm áp lực cho 

NSNN; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng; 

tiếp tục đầu tƣ có trong điểm nhằm nâng cấp và hiện đại cơ sở hạ tầng: hệ thống phòng 

thí nghiệm, phòng thực hành, nâng cấp hệ thống CNTT, phát triển hệ thống mạng thƣ 

viện điện tử trong toàn đại học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. 

- Xây dựng CSVC: Hoàn thành công tác GPMB theo quy hoạch đã đƣợc phê 

duyệt. Trong giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục thu hồi và GPMB phần đất còn lại nằm 

trong quy hoạch của ĐHTN là 130,36 ha. Quy hoạch và xây dựng các trung tâm 

nghiên cứu, phân hiệu đào tạo bên ngoài ĐHTN. 
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PHẦN III - KẾT LUẬN 

 Kế hoạch phát triển ĐHTN giai đoạn 2016 - 2020 và các giải pháp thực hiện 

đƣợc xây dựng dựa trên “Đề án Quy hoạch phát triển ĐHTN thành đại học trọng 

điểm, trung tâm NCKH&CGCN của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” 

và trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bản đề án giai đoạn 2011 - 2015, 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể, đồng thời có sự điều chỉnh sát với 

tình hình và điều kiện cụ thể của ĐHTN trong giai đoạn hiện nay.  

Kế hoạch chiến lƣợc phát triển ĐHTN giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 sẽ đƣợc thông báo rộng rãi trên mọi phƣơng tiện thông tin của ĐHTN và gửi 

tới các đơn vị thành viên để công khai tới toàn thể cán bộ, viên chức và HSSV biết và 

thực hiện. 

Trên cơ sở bản kế hoạch phát triển này, Giám đốc ĐHTN sẽ chỉ đạo các đơn vị 

xây dựng kế hoạch chiến lƣợc của mỗi đơn vị, xây dựng các đề án cụ thể cho từng lĩnh 

vực hoạt động giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2030. Đồng thời, xây dựng 

kế hoạch phát triển cho từng năm, xây dựng các chƣơng trình hành động, lập các dự án 

trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai theo quy định.  

Từng năm hoặc từng giai đoạn cụ thể sẽ tổ chức đánh giá tiến độ và hiệu quả 

thực hiện, linh hoạt và kịp thời điều chỉnh, bổ sung đề án để đạt đƣợc các mục tiêu đề 

ra, từng bƣớc xây dựng ĐHTN thành một trong các đại học hàng đầu của quốc gia. 
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