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QUYẾT ðỊNH
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BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2002/Nð-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2003/Nð-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và ðào tạo;
Căn cứ Quyết ñịnh số: 121/2007/Qð-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường ñại học, cao ñẳng giai ñoạn 2006-2020;
Căn cứ vào Nghị quyết của Chính phủ số: 14/2005/NQ-CP ngày 12/11/2005 về ñổi
mới cơ bản và toàn diện giáo dục ñại học Việt Nam giai ñoạn 2006-2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số: 20/2006/Qð-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ
về phát triển giáo dục, ñào tạo và dạy nghề vùng ðồng bằng sông Cửu Long ñến năm 2010
và ñịnh hướng ñến năm 2020;
Xét ñề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1: Phê duyệt “ðề án qui hoạch phát triển tổng thể Trường ðại học Cần Thơ
trọng ñiểm ñến năm 2020” với những nội dung chủ yếu sau ñây:
1. Mục tiêu chung:
Xây dựng Trường ðại học Cần Thơ ñến năm 2020 thành một trường ñại học trọng
ñiểm ña ngành, ña lĩnh vực của cả nước, một trung tâm ñào tạo - nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ mạnh của vùng ðồng bằng sông Cửu Long, một ñịa chỉ tin cậy của
giới công nghiệp và doanh nghiệp. Phấn ñấu ñến năm 2020, Trường ðại học Cần Thơ trở
thành một trường ñại học có vị trí và trình ñộ ngang tầm với các trường ñại học hàng ñầu
trong khu vực, trong ñó một số ngành mũi nhọn ñạt trình ñộ ñào tạo của các nước tiên tiến
trên thế giới. Trường ðại học Cần Thơ phải trở thành trung tâm ñào tạo nguồn nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí và chuyển giao công nghệ lớn nhất vùng ðồng bằng
sông Cửu Long và các nước lưu vực sông Mê-Kông; góp phần thúc ñẩy phát triển nhanh,
bền vững sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá của ðồng bằng sông Cửu Long.
2. Mục tiêu cụ thể:
2.1 ðào tạo:

ðến năm 2020, quy mô ñào tạo của Trường ðại học Cần Thơ là 25.000 SV chính quy
ñại học, cao ñẳng (trong ñó 7% là người dân tộc); 5.000 học viên cao hoc và nghiên cứu
sinh.
2.2 Nghiên cứu khoa học:
ðến năm 2020, Trường ðại học Cần Thơ trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ lớn nhất vùng ðồng bằng sông Cửu Long bao gồm các viện
và các trung tâm có chức năng nghiên cứu chuyển giao công nghệ, ñặc biệt là công nghệ
sinh hoc và ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, công nghệ bảo quản và chế
biến sau thu hoạch, cải tạo giống cây trồng - vật nuôi, sản xuất các vắc-xin phòng bệnh cho
cây trồng - vật nuôi, bảo vệ môi trường.
2.3 ðội ngũ nhà giáo-cán bộ quản lý:
Tổng số cán bộ, viên chức của Trường ðại học Cần Thơ năm 2020 là 2.300 người,
bao gồm 1.600 giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học; 700 cán bộ quản lý, nhân viên
phục vụ; ñảm bảo khoảng 95% số giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học có trình ñộ từ
thạc sĩ trở lên, trong ñó khoảng 75% là Tiến sĩ, hầu hết giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ
nghiên cứu khoa học sử dụng thành thạo máy tính, thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.trong
giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ñáp ứng yêu cầu tự bồi dưỡng ñể nâng cao chất lượng
ñào tạo và nghiên cứu khoa học; 100% cán bộ quản lý ñược ñào tạo nghiệp vụ quản lý
hành chính nhà nước, lý luận chính trị, tin học và ngoại ngữ, trong ñó 50% vượt tiêu chuẩn
nghiệp vụ ngạch viên chức ñang giữ; Ban giám hiệu, lãnh ñạo các khoa, phòng ban, trung
tâm của Trường ðại học Cần Thơ phải ñược bồi dưỡng qua các lớp quản lý ñại học quốc
tế.
2.4 Cơ sở vật chất:
Quy hoạch tổng thể Nhà trường ñến năm 2020 với tổng diện tích ñất là 190 ha, trong
ñó 128 ha dành cho các khu chức năng phục vụ ñào tạo, nghiên cứu; 51 ha là ñất công cộng
và 11 ha là khu nhà ở của cán bộ, viên chức, chia thành:
- Khu ñiều hành trung tâm với chức năng quản lý, ñào tạo và nghiên cứu phát triển
(Văn phòng hiệu bộ, các hội trường, giảng ñường, nhà học, các phòng học ña năng, phòng
ñào tạo các chuyên ngành ñặc biệt; hệ thống các phòng thí nghiệm hiện ñại và thư viện
ñiện tử; cơ sở ñào tạo sau ñại học, phòng khảo thí và kiểm ñịnh chất lượng; v.v....);
- Khu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (gồm các viên, các trung tâm
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ);
-

Khu xưởng, trạm, trại thực hành, thí nghiệm;

-

Khu văn hoá, thể dục thể thao, trung tâm giáo dục quốc phòng;

-

Khu ký túc xá và các công trình phục vụ công cộng.

2.5 Nguồn kinh phí thực hiện:
Tổng nguồn vốn cho ñề án ñến năm 2020 là 5.900 tỷ ñồng. Trong ñó phân theo nguồn
vốn như sau:
- Ngân sách nhà nước 3.100 tỷ, chiếm tỷ lệ 52,5%;

- Nguồn từ các hoạt ñộng ñào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 1.800
tỷ, chiếm tỷ lệ 30,5%;
- Nguồn từ viện trợ của các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước 500 tỷ,
chiếm tỷ lệ 8,5%;
- Các nguồn khác 500 tỷ. chiếm tỷ lệ 8,5%;
3. Các giải pháp chủ yếu:
ðể thực hiện các mục tiêu trên và triển khai Nghị quyết 14 của Chính phủ về ñổi mới
cơ bản và toàn diện giáo dục ñại học Việt Nam ñến năm 2020, Trường ðại học Cần Thơ
cần thực hiện các giải pháp sau:
3.1 Tập trung ñầu tư tăng quy mô và nâng cao năng lực ñội ngũ giảng viên, cán bộ
quản lý và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; ưu tiên tuyển những sinh viên giỏi, xuất
sắc ñể tạo nguồn giảng viên, cử cán bộ, giảng viên ñi ñào tạo nâng cao trình ñộ ở nước
ngoài bằng nhiều nguồn vốn; xây dựng các chính sách thu hút và mời các chuyên gia ñầu
ngành trong nước và ngoài nước ñến giảng dạy cho cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên.
- Xây dựng ñội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cán bộ nghiên cứu khoa học tương
xứng với vai trò và vị trí của một trường ñại học trọng ñiểm nằm ở vùng ðồng bằng sông
Cửu Long.
3.2 Tập trung ñầu tư xây dựng ñể ñến năm 2020 cơ sở vật chất của Trường ðại học
Cần Thơ cơ bản hoàn chỉnh và ñảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện ñại hoá bao
gồm: Nhà ñiều hành trung tâm; hệ thống các giảng ñường, nhà học; thư viện ñiện tử gồm
các phòng ñọc và phòng tra cứu hiện ñại, với hệ thống internet nối mạng quốc tế; các viện
nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phòng khảo thí
và kiểm ñịnh chất lượng ñáp ứng ñược yêu cầu ñào tạo và nghiên cứu khoa học ngang bằng
với trình ñộ chung của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Tăng cường ñầu tư trang thết bị hiện ñại cho các phòng thí nghiệm, thư viện ñiện tử,
các trung tâm nghiên cứu khoa học; phát huy thế mạnh của vùng ðồng bằng sông Cửu
Long, ñẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao, ñặc biệt là
công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nuôi trồng thuỷ
sản.
3.3 ðổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy ñể không ngừng nâng
cao chất lượng ñào tạo; phát triển hệ thống chương trình ñào tạo ñại học và sau ñại học
hiện ñại, ña ngành ñáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ðồng bằng sông
Cửu Long; áp dụng các phương pháp ñào tạo tiên tiến, sử dụng công nghệ thông tin, truyền
thông, các phương tiện hiện ñại trong ñào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao
chất lượng ñào tạo.
Tích cực ñổi mới phương pháp ñào tạo, ñưa dần các nội dung chương trình tiên tiến
vào nội dung ñào tạo của nhà trường. ðảy mạnh liên kết ñào tạo với các trường ñại học
trong nước, trong khu vực và trên thế giới, gửi nhiều sinh viên giỏi ñi ñào tạo và tiếp nhận
sinh viên các nước ñến học tập và nghiên cứu tại Trường ðại học Cần Thơ.

3.4 Mở rộng hợp tác quốc tế trong ñào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ và xây dựng ñội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trình ñộ cao nhằm nâng cao vai trò,
vị trí và uy tín quốc tế của Trường trong khu vực và trên thế giới, huy ñộng nhiều nguốn
vốn quốc tế ñầu tư xây dựng Nhà trường. Thành lập trung tâm dạy tiếng Anh chuyên ngành
ñể giảng day sinh viên học các chương trình tiên tiến.
3.5 Thực hiện Nghị ñịnh số 43/2005/Nð-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về tự chủ,
tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Xây
dựng quy chế chi tiêu nội bộ, ñẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm huy ñộng
nhiều nguốn tài chính ñầu tư phát triển nhà trường.
4. Các giai ñoạn thực hiện ðề án:
4.1 Giai ñoạn 2007-2010:
- Hoàn chỉnh quy hoạch ñất ñai, tập trung cải tạo và nâng cấp những công trình hiện
có, xây dựng bổ sung các giảng ñường, nhà học, văn phòng, thư viện cấp khoa, các viện
nghiên cứu ñã ñược thành lập; cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có và triển khai xây
dựng một số công trình mới; khẩn trương triển khai công tác quy hoạch và hoàn chỉnh dự
án các khu mới, ñặc biệt là ưu tiên ñầu tư cho ngành công nghệ sinh học, công nghệ sau thu
hoạch, công nghệ quản lý môi trường và tài nguyên, ….
- Khởi công xây dựng một số công trình mới như: Nhà làm việc Khoa Thuỷ sản,
Trung tâm ðiều hành và ðào tạo sau ñại học, Nhà học số 1 – Khoa Kinh tế và Quản trị
kinh doanh Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Khoa Dự bị dân tộc, Khoa
ðiện-ðiện tử-Viễn thông, Nhà học số 2 – Nhà làm việc Khoa Mác – Lê-nin, 3 nhà ký túc
xá cùng nhà ăn sinh viên.
- ðầu tư tăng cường và hoàn chỉnh những phòng thí nghiệm hiện có;
- Bố trì kinh phí ñào tạo giảng viên ñể ñến năm 2010 ñạt tỷ lệ 70% cán bộ giảng dạy
có trình ñộ từ sau ñại học trở lên (25% là tiến sĩ, 45% thạc sĩ). Mỗi năm Nhà trường cử 100
cán bộ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học chưa có văn bằng sau ñại học ñi ñào tạo
nâng cao trình ñộ ở trong và ngoài nước (trong ñó 20% cử ñi ñào tạo ở nước ngoài bằng
các nguồn kinh phí khác nhau).
4.2 Giai ñoạn 2011-2015:
- Cải tạo và xây dựng bổ sung các nhà học, văn phòng, thư viện và nhà thí nghiệm cấp
khoa; các viện nghiên cứu ñang sử dụng nhà cấp 4. Khởi công xây dựng mới Viện Nghiên
cứu phát triển ðồng bằng sông Cửu Long, Khoa Khoa học xã hội nhân văn, Khoa kinh té
và Quản trị kinh doanh, Khoa Khoa học tự nhiên, Khoa Thủy sản và Khoa công nghệ, Nhà
thi ñấu thể dục thể thao và Bể bơi, 5 nhà ký túc xá và 3 nhà ăn sinh viên cùng một phần hệ
thống kỹ thuật hạ tầng chung.
- ðầu tư xây dựng các phòng làm việc ñể ñến năm 2015 hầu hết giáo sư, phó giáo sư,
tiến sĩ khoa học và tiến sĩ của Trường có chỗ làm việc ñộc lập tại Trường.
- ðầu tư ñồng bộ các trang thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản và cơ sở;
- ðảo bảo kinh phí ñể ñến năm 2015 ñạt tỷ lệ 85% cán bộ giảng dạy có trình ñộ từ sau
ñại học trở lên (40% là tiến sĩ, 45% là thạc sĩ). Mỗi năm Nhà trường cử 120 cán bộ giảng

dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học chưa có văn bằng sau ñại học ñi ñi ñào tạo nâng cao trình
ñộ ở trong và ngoài nước (trong ñó 25% cử ñi ñào tạo ở nước ngoài bằng các nguồn kinh
phí khác nhau).
4.3 Giai ñoạn 2016-2020:
- ðầu tư tăng cường các ñiều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị ñể không ngừng
nâng cao chất lượng ñào tạo. Hoàn thiện cơ bản kỹ thuật hạ tầng và tiện ích công cộng tren
phần ñát Khu II. ðảm bảo 60% nhu cầu tổng diện tích sàn nhà cho học tập, nghiên cứu,
thực tập và ký túc xá theo quy mô ñã xác ñịnh vào năm 2020.
- Hiện ñại hóa trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm chuyên sâu, ñặc biệt là phòng
thí nghiệm hiện ñại cho công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ quản lý
môi trường và tài nguyên, ....
- Giai ñoạn này tiếp tục ñào tạo 250 tiến sĩ và 100 thạc sĩ ñể ñạt tỷ lệ 95% số giảng
viên từ thạc sĩ trở lên vào năm 2020, trong ñó 75% là tiến sĩ. Trong số ñào tạo nói trên có
30% gửi ñi ñào tạo ở nước ngoài.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện ñề án
1. Trường ðại học Cần Thơ có nhiệm vụ:
1.1 Căn cứ vào quy hoạch phát triển tổng thể này, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng
giai ñoạn và các dự án thành phần cụ thể trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức
triển khai thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành.
1.2 Tăng cường tạo nguồn ñể có ñủ cán bộ có trình ñộ gửi ñi ñào tạo theo kế hoạch;
tăng cường ñội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của Trường ñể không ngừng nâng
cao chất lượng ñào tạo, ñáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các tỉnh và nhu cầu cán bộ
giảng dạy cho trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp trên ñịa bàn các tỉnh ðồng bằng sông
Cửu Long, góp phần thực hiện chương trình Mekong-1000.
1.3Lập dự toán kinh phí chi tiết cho từng ñề án thành phần ñể triển khai theo kế
hoạch hàng năm, huy ñộng các nguồn lực, nguồn tài trợ phục vụ việc thực hiện ðề án.
1.4Thành lập ban chỉ ñạo triển khai thực hiện ðề án gồm ñại diện các vụ chức năng
của Bộ và các ñơn vị trong Nhà trường, do Hiệu trưởng Trường ðại học Cần Thơ làm
Trưởng ban.
2. Vụ Kế hoạch – Tài chánh có nhiệm vụ thẩm ñịnh các kế hoạch do Trường ðại học
Cần Thơ lập (kế hoạch phát triển quy mô ñào tạo, kế hoạch ñầu tư xây dựng tăng cường cơ
sở vật chất, trang thiết bị, kế hoạch phân bổ các nguồn vốn ....), ñồng thời hướng dẫn, kiểm
tra việc thực hiện các kế hoạch nói trên của Nhà trường.
3. Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ chỉ ñạo Trường ðại học Cần Thơ triển khai thực
hiện ñề án phát triển quy hoạch ñội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý từ năm 2007 ñến năm
2020; thẩm ñịnh và hướng dẫn thực hiện kế hoạch xây dựng ñội ngũ giảng viên, cán bộ
quản lý của Nhà trường.

4. Vụ ðại học và Sau ñại học có nhiệm vụ chỉ ñạo Trường ðại học Cần Thơ triển khai
xây dựng các chương trình ñào tạo tiên tiến, xây dựng các phương pháp ñào tạo theo hướng
tiên tiến, hiện ñại và hội nhập; hướng dẫn Trường chuẩn bị các ñiều kiện ñể phát triển
thành trường ñại học thuộc tốp 10 của khu vực Châu á vào năm 2020.
5. Vụ Khoa học Công nghệ có nhiệm vụ chỉ ñạo, hướng dẫn Trường ðại học Cần Thơ
triển khai nghiên cứu các ñề tài ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong ñào tạo, ñặc biệt là
các ñề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao như Công nghệ sinh học, Công nghệ vật
liệu; ưu tiên kinh phí nghiên cứu khoa học cho các ñề tài nghiên cứu co bản, nghiên cứu
ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
6. Vụ Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ chỉ ñạo và tạo ñiều kiện ñể Trường ðại học Cần
Thơ phát triển quan hệ hợp tác trong ñào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường ñại
học có uy tín trong khu vực và trên thế giới; phối hợp với ðề án 322 tăng chỉ tiêu tuyển
chọn cán bộ, giảng viên của Trường ñi ñào tạo ở các nước có trình ñộ khoa học tiên tiến;
phối hợp giữa Nhà trường và các Vụ liên quan xây dựng chính sách thu hút các nhà khoa
học của các nước trên thế giới ñến giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường ðại học
Cần Thơ.
ðiều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng các vụ có tên trong ñiều 2, Thủ
trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường ðại học Cần Thơ có trách nhiệm thi
hành quyết ñịnh này./.

Nơi nhận:
- Như ñiều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (ñể báo cáo);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ ñạo Tây Nam bộ;
- Bộ Kế hoạch & ðầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- UBND các tỉnh ðBSCL;
- Các Thứ trưởng (ñể thực hiện);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

(ðã ký)

BÀNH TIẾN LONG

