
Nha Trang ngày 18 tháng 12 năm 2012 

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG 
tại phiên họp thứ nhất của Ban xây dựng Chiến lược phát triển Nhà trường đến 2020  

và tầm nhìn đến 2030. 

 
      Ngày 18/12/2012 Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường đã tiến hành phiên 
họp đầu tiên, sau khi nghe phổ biến Kế hoạch tổng thể và tiến hành thảo luận chung, 
Hiệu trưởng - Trưởng ban kết luận như sau: 
        
       1, Việc điều chỉnh để hoàn thiện Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2020 
và tầm nhìn đến 2030 là văn bản quản lý quan trọng mang tính định hướng và dẫn dắt  
các hoạt động của Trường trong một thời gian dài vì thế  mọi dự báo phải được dựa 
trên những căn cứ khoa học, thực tiễn và phải có tính khả thi. 
        
      2, Với mục tiêu đó, Ban sẽ làm việc theo chế độ chuyên gia: mỗi thành viên phải có 
sản phẩm của riêng mình và chỉ tổ chức thảo luận những vấn đề còn chưa thống nhất. 
 
      3, Kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

 Bước 1 - Củng cố các vấn đề về lý luận và thực tiễn. Để có đủ tư liệu tạo nên sự 
thống nhất khi tiếp cận xây dựng hoàn thiện Chiến lược phát triển trường, cuộc 
họp thống nhất giao cho: 

- đ/c Hảo (chủ trì) việc tổng hợp đánh giá thực trạng Nhà trường và giới 
thiệu một số mô hình phát triển của các ĐH ở trong và ngoài nước.  

- đ/c Giang (chủ trì) cùng đ/c Doãn Hùng tổng hợp các vấn đề về Luật giáo 
dục đại học, định hướng phát triển giáo dục đào tạo, định hướng phát 
triển kinh tế xã hội của khu vực và cả nước đến 2020.  

- đ/c Lượng (chủ trì) và các đ/c Nam, Bội tổng hợp các vấn đề về định 
hướng phát triển khoa học công nghệ của khu vực và cả nước đến 2020. 

- đ/c Kim Anh (chủ trì) và các đ/c Xứng, Liêm, Sơn, Linh, Trung, Quốc 
Hùng, Hương tiến hành đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách 
thức của Trường (phân tích SWOT). 

      Thực hiện trong tháng 1 và tháng 2/2013. Đầu tháng 3 sẽ họp phiên thứ 2. 
    

 Bước 2 - Rà soát để hoàn thiện các vấn đề về mục tiêu, sứ mạng và mô hình 
phát triển Trường ĐH Nha Trang đến 2020 và tầm nhìn 2030.  

      Thực hiện trong tháng 3/2013. Đầu tháng 4 sẽ họp phiên thứ 3. 
 

 Bước 3 - Chia nhóm phụ trách các nội dung cụ thể.  
- (1) Chiến lược đào tạo: đ/c Giang, Hảo, Doãn Hùng. 
- (2) Chiến lược khoa học công nghệ: đ/c Lượng, Nam, Bội. 
- (3) Chiến lược hợp tác đối ngoại: đ/c Kim Anh, Nga, Quốc Hùng. 
- (4) Chiến lược tổ chức bộ máy: đ/c Liêm, Trung, Linh, Hương. 
- (5) Chiến lược về cơ sở vật chất: đ/c Xứng, Trung, Sơn, Hiển. 

       Các nhóm (1), (2), (3) thực hiện trong tháng 4 và hoàn tất trước 10/5/2013. Các 
nhóm  (4) và (5) thực hiện vào đầu tháng 5/2013. Cuối tháng 5 họp phiên thứ 4. 
 

 Bước 4 – Tổ chức lấy ý kiến góp ý của CBVC và hoàn chỉnh báo cáo Đảng ủy. 
Sau đó trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

 
4, Về mặt Chế độ: tính theo chế độ ngoài giờ với hệ số cao nhất. 
 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG  
                                                          Vũ  Văn Xứng 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

*  *  * 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------------------------- 


