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NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2013-2014 

 
Hội nghị CBVC Trường ĐH Nha Trang năm học 2013–2014 được tiến hành vào 

ngày 28/09/2013. 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công 

đoàn Trường, và toàn thể các bộ viên chức và người lao động trong trường. 
Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 của Trường đã được thông qua tại Hội nghị 

CBVC cấp đơn vị. Tại Hội nghị cấp Trường, tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm 
sẽ thực hiện trong năm học 2013-2014. 

Sau khi nghe đ/c Hiệu trưởng trình bày dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm của năm 
học 2013–2014, các Phó Hiệu trưởng và các Trưởng Khoa, Viện, Trung tâm trong Trường 
trình bày về các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ,  

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất:  
 

QUYẾT NGHỊ 
 

I. Thông qua 10 nhiệm vụ chính sẽ triển khai trong năm học 2013–2014  như sau: 
1. Tìm giải pháp và chuẩn bị các điều kiện (nhân tài vật lực) để từng bước đưa hoạt 

động KHCN đến vị trí ngang bằng hoạt động đào tạo. 

2. Tiếp tục hoàn thiện Website của trường và phát triển thành cổng thông tin điện tử. 

3. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Trường đến 2020 và tầm nhìn đến 2030.  

4. Hoàn thiện học chế tín chỉ. 

5. Nghiên cứu đổi mới thật sự việc giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo 
hướng hiệu quả và thiết thực. 

6. Tăng cường nguồn lực cho Phân hiệu Kiên Giang. Tìm giải pháp thu hút người học 
tại Phân hiệu Kiên Giang. Đẩy nhanh tiến độ tiến đến Trường Đại học Kiên Giang. 

7. Chuẩn bị điều kiện để tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu/chuyên đề sau 
đại học về các vấn đề kinh tế kỹ thuật mà xã hội/người học cần & chúng ta có khả 
năng. 

8. Điều chỉnh cách thức tổ chức, quản lý công tác HTĐN theo hướng cụ thể, hiệu quả.  

9. Phát triển 1-2 HTQT mới trong ĐT/NCKH. Thu hút 10-20 LHS mỗi năm. Phát 
triển 1-2 hợp tác với các doanh nghiệp/trường/viện trong nước. 



10. Tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới tổ chức quản lý Nhà trường theo tinh thần 
Chỉ thị 296 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học:  
 

II. Căn cứ các ý kiến tham luận của các Phó Hiệu trưởng và các trưởng Khoa/Viện, các 
Phòng/Ban chức năng xây dựng kế hoạch công tác để triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ nói 
trên trong năm học 2013-2014 (hoàn tất kế hoạch trong tháng 10/2013). 

Thông qua giải pháp thực hiện 10 nhiệm vụ công tác của các Khoa/Viện (phụ lục 
đính kèm). 

 
Hội nghị giao cho Thường trực Cán bộ viên chức Trường giám sát, đôn đốc và 

đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được Hội nghị thông qua, báo cáo kết 
quả thực hiện tại Hội nghị CBVC năm 2014. 
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