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CHƢƠNG 1 

PHẦN MỞ ĐẦU 
1.1. Mục đích, ý nghĩa 

 Trƣờng Đại học Cần Thơ đƣợc thành lập từ năm 1966. Qua 48 mƣơi năm xây dựng 

và trƣởng thành, Trƣờng Đại học Cần Thơ đã từng bƣớc khẳng định vững chắc vị trí, 

vai trò của mình trong cơ cấu mạng lƣới các trƣờng đại học toàn quốc nói chung, mạng 

lƣới các trƣờng đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.        

 Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại Quyết định số: 20/2006/QĐ-

TTg ngày 20/01/2006, Trƣờng Đại học Cần Thơ đã soạn thảo văn bản  Quy hoạch 

phát triển tổng thể Trƣờng Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020 . Văn bản này 

đã đƣợc  ộ Giáo d c và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 6004/QĐ- GDĐT, ngày 

21/9/2007. Sau khi đƣợc  ộ GD ĐT phê duyệt, Trƣờng đã triển khai công việc chu n 

bị đầu tƣ và các bƣớc công việc tiếp theo nhằm củng cố, tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ 

thuật (VCKT) của Nhà trƣờng, đáp ứng yêu cầu hoạt động, phát triển của Trƣờng Đại 

học Cần Thơ theo tiêu chí trƣờng đại học trọng điểm trong thời k  phát triển mới. Tuy 

nhiên sau 5 năm thực hiện, một số nội dung và chỉ tiêu đã lạc hậu, không còn phù hợp 

với thực tế cần đƣợc đi u chỉnh. 

1.2. Hệ thống văn bản căn cứ, cơ sở pháp lý liên quan:  

 Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của  ộ Chính trị v  xây dựng và phát 

triển thành phố Cần Thơ trong thời k  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc có nội 

dung  Nâng cấp Trƣờng Đại học Cần Thơ thành trƣờng đại học trọng điểm quốc gia 

theo hƣớng phát triển đa ngành,... ; 

 Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ v  đổi mới cơ bản 

và toàn diện Giáo d c đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020;  

 Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ v  việc phê 

duyệt Chiến lƣợc phát triển giáo d c  2011- 2020;  

 Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 v  việc phê duyệt Quy 

hoạch mạng lƣới các trƣờng đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020; 

Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg, ngày 26/6/2013 v  việc đi u chỉnh Quy hoạch 

mạng lƣới các trƣờng đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020; 

 Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ v  phát 

triển giáo d c, đào tạo và dạy ngh  vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010; 

Quyết định 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ v  phát triển 

giáo d c, đào tạo và dạy ngh  vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2015; 

 Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/02/2006 của Thủ tƣớng v  một số cơ chế 

tài chính ngân sách ƣu đãi đối với TP.Cần Thơ có nội dung  nâng cấp Trƣờng ĐH. 

Cần Thơ thành trƣờng đại học trọng điểm quốc gia theo hƣớng phát triển đa ngành,... ;  

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tƣớng Chính phủ v  

phƣơng hƣớng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

 Kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của  ộ Chính trị v  phƣơng 

hƣớng, nhiệm v , giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng 

vùng đồng bằng sông Cửu Long thời k  2011 – 2020; 

 Thông báo 146/T -VPCP ngày 01/4/2013 của Văn phòng Chính phủ V/v Kết luận 

của Thủ tƣớng Nguy n Tấn D ng tại buổi làm việc với Trƣờng Đại học Cần Thơ; 

Quyết định số 6004/QĐ- GDĐT, ngày 21/9/2007 của  ộ GD ĐT v  việc phê 

duyệt  Đề án qui hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến 

năm 2020. 
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CHƢƠNG 2 

CĂN CỨ  ĐỊNH HƢỚNG  

2.1. Chiến lƣợc phát triển Giáo dục giai đoạn 2001- 2010: 

(Theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục  2011- 2020) 

2.1.1. Các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục: 

 Hiến pháp nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ ngh a Việt Nam (2013), Luật Giáo d c 

(2005) và Luật sửa đổi, bổ sung một số đi u của Luật giáo d c số 38/2005/QH11 

(2010),  áo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng (2011) và Chiến lƣợc phát triển kinh 

tế - xã hội 2011-2020 đã chỉ rõ những quan điểm chỉ đạo phát triển giáo d c nƣớc ta. 

Đó là: 

- Đổi mới căn bản, toàn diện n n giáo d c Việt Nam theo hƣớng chu n hoá, hiện đại 

hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý 

giáo d c, phát triển đội ng  giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Thực hiện 

đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lƣợng giáo d c, đào tạo. Đổi mới 

chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp dạy và học, phƣơng pháp thi, kiểm tra theo 

hƣớng hiện đại; nâng cao chất lƣợng giáo d c toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo d c lý 

tƣởng, giáo d c truy n thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, 

kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.  

- Tiếp t c đổi mới cơ chế quản lý giáo d c, đào tạo trên tinh thần tăng cƣờng tính tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo d c, đào tạo. Thực hiện hợp lý cơ chế tự 

chủ đối với các cơ sở giáo d c, đào tạo gắn với đổi mới cơ chế tài chính. Làm tốt công 

tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, quản lý m c tiêu, chất lƣợng giáo d c, 

đào tạo.  

- Xây dựng đội ng  giáo viên đủ v  số lƣợng, đáp ứng yêu cầu v  chất lƣợng. Đ  

cao trách nhiệm của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẽ với nhà trƣờng trong giáo 

d c thế hệ trẻ. Tiếp t c phát triển và nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các cơ sở 

giáo d c, đào tạo. Đầu tƣ hợp lý, có hiệu quả xây dựng một số cơ sở giáo d c, đào tạo 

đạt trình độ quốc tế. 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đặc biệt là đội ng  cán bộ lãnh đạo, 

quản lý giỏi; đội ng  cán bộ khoa học, công nghệ, văn hoá đầu đàn; đội ng  doanh 

nhân và lao động lành ngh . Đ y mạnh đào tạo ngh  theo nhu cầu phát triển của xã 

hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với 

cơ sở đào tạo. Xây dựng và thực hiện các chƣơng trình, đ  án đào tạo nhân lực cho các 

ngành, l nh vực m i nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo ngh  cho nông dân, đặc biệt đối 

với ngƣời bị thu hồi đất; nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo. Quan tâm hơn tới phát 

triển giáo d c, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.  

- Tập trung đầu tƣ xây dựng một số trƣờng, khoa, chuyên ngành m i nhọn, chất 

lƣợng cao. Nhà nƣớc tăng đầu tƣ, đồng thời đ y mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã 

hội chăm lo phát triển giáo d c. Phát triển nhanh và nâng cao chất lƣợng giáo d c ở 

vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Phát triển hệ thống kiểm định và công bố công khai kết quả kiểm định chất lƣợng 

giáo d c, đào tạo; tổ chức xếp hạng cơ sở giáo d c, đào tạo. Tăng cƣờng công tác 
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thanh tra; kiên quyết khắc ph c các hiện tƣợng tiêu cực trong giáo d c, đào tạo. Hoàn 

thiện cơ chế, chính sách xã hội hoá giáo d c, đào tạo trên cả ba phƣơng diện: động 

viên các nguồn lực trong xã hội; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến 

khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo đi u kiện để 

ngƣời dân đƣợc học tập suốt đời. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo d c, 

đào tạo.  

Quan điểm chỉ đạo của Chiến lƣợc phát triển giáo d c giai đoạn 2011-2020 là phát 

triển giáo d c phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nƣớc và 

của toàn dân; Đầu tƣ cho giáo d c là đầu tƣ phát triển; Đổi mới căn bản, toàn diện n n 

giáo d c theo hƣớng chu n hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc 

tế trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hƣớng 

xã hội chủ ngh a. 

2.1.2. Mục tiêu chung: 

 Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã định hƣớng: "Phát triển và 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lƣợng cao là một đột phá 

chiến lƣợc". Vì vậy, m c tiêu của Chiến lƣợc phát triển giáo d c 20011 - 2020 là: 

 Đến năm 2020, n n giáo d c nƣớc ta đƣợc đổi mới căn bản và toàn diện theo hƣớng 

chu n hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lƣợng giáo 

d c đƣợc nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo d c đạo đức, kỹ năng sống, năng lực 

sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân 

lực, nhất là nhân lực chất lƣợng cao ph c v  sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nƣớc và xây dựng n n kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo d c và 

cơ hội học tập suốt đời cho mỗi ngƣời dân, từng bƣớc hình thành xã hội học tập. 

2.1.3. Mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: 

Hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo d c ngh  nghiệp và đại học; đi u chỉnh cơ cấu 

ngành ngh  và trình độ đào tạo, nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân 

lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo ra những con ngƣời có năng lực sáng tạo, tƣ 

duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng ngh  nghiệp, năng lực ngoại 

ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng 

thích ứng với những biến động của thị trƣờng lao động và một bộ phận có khả năng 

cạnh tranh trong khu vực và thế giới.  

Đến năm 2020, các cơ sở giáo d c ngh  nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 30% số 

học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo ngh  nghiệp và đại học 

đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 

- 400. 

2.1.4. Các giải pháp phát triển giáo dục: 

 Để đạt đƣợc các m c tiêu trên, cần tập trung thực hiện 8 nhóm giải pháp lớn:  

1. Đổi mới quản lý giáo d c 

2. Phát triển đội ng  nhà giáo và cán bộ quản lý giáo d c 

3. Đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lƣợng 

giáo d c 

4. Tăng nguồn lực đầu tƣ và đổi mới cơ chế tài chính giáo d c 
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5. Tăng cƣờng gắn đào tạo với sử d ng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội 

6. Tăng cƣờng hỗ trợ phát triển giáo d c đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu 

số và đối tƣợng chính sách xã hội 

7. Phát triển khoa học giáo d c  

8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế v  giáo d c. 

Trong đó các giải pháp đổi mới quản lý giáo d c là giải pháp đột phá và giải pháp 

phát triển đội ng  nhà giáo và cán bộ quản lý giáo d c là giải pháp then chốt. 

2.2. Đề án Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 

- 2020 ( Theo Nghị quyết số: 14/2005/ NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ): 

2.2.1. Quan điểm chỉ đạo: 

 Gắn kết chặt chẽ đổi mới giáo d c đại học với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố quốc phòng, an ninh, nhu cầu nhân lực trình độ cao của đất nƣớc và xu thế của 

khoa học và công nghệ. 

  Hiện đại hoá hệ thống giáo d c đại học trên cơ sở kế thừa những thành quả giáo d c 

đào tạo của đất nƣớc, phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, nhanh 

chóng tiếp cận xu thế phát triển giáo d c đại học tiên tiến trên thế giới. 

  Đổi mới giáo d c đại học phải đảm bảo tính thực ti n, hiệu quả và đồng bộ; lựa 

chọn khâu đột phá, l nh vực ƣu tiên và cơ sở trọng điểm để tập trung nguồn lực tạo 

bƣớc chuyển rõ rệt. Việc mở rộng quy mô phải đi đôi với nâng cao chất lƣợng; thực 

hiện công bằng xã hội đi đôi với đảm bảo hiệu quả đào tạo; phải tiến hành đổi mới từ 

m c tiêu, quy trình, nội dung đến phƣơng pháp dạy và học, phƣơng thức đánh giá kết 

quả học tập; liên thông giữa các ngành, các hình thức, các trình độ đào tạo; gắn bó chặt 

chẽ và tạo động lực để tiếp t c đổi mới giáo d c phổ thông và giáo d c ngh  nghiệp. 

  Trên cơ sở đổi mới tƣ duy và cơ chế quản lý giáo d c đại học, kết hợp hợp lý và 

hiệu quả giữa việc phân định rõ chức năng, nhiệm v  quản lý Nhà nƣớc và việc đảm 

bảo quy n tự chủ, tăng cƣờng trách nhiệm xã hội, tính minh bạch của các cơ sở giáo 

d c đại học. Phát huy tính tích cực và chủ động của các cơ sở giáo d c đại học trong 

công cuộc đổi mới mà nòng cốt là đội ng  giảng viên, cán bộ quản lý và sự hƣởng 

ứng, tham gia tích cực của toàn xã hội. 

  Đổi mới giáo d c đại học là sự nghiệp của toàn dân dƣới sự lãnh đạo của Đảng và 

sự quản lý của Nhà nƣớc. Nhà nƣớc tăng cƣờng đầu tƣ cho giáo d c đại học, đồng thời 

đ y mạnh xã hội hoá, tạo đi u kiện thuận lợi v  cơ chế chính sách để các tổ chức, cá 

nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo d c đại học. 

2.2.2. Mục tiêu: 

  a) Mục tiêu chung: 

  Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo d c đại học, tạo đƣợc chuyển biến cơ bản v  chất 

lƣợng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nƣớc, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 

2020, giáo d c đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình 

độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ ngh a. 
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  b) Mục tiêu cụ thể: 

  - Hoàn chỉnh mạng lƣới các cơ sở giáo d c đại học trên phạm vi toàn quốc, có sự 

phân tầng v  chức năng, nhiệm v  đào tạo, bảo đảm hợp lý cơ cấu trình độ, cơ cấu 

ngành ngh , cơ cấu vùng mi n, phù hợp với chủ trƣơng xã hội hoá giáo d c và quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc và của các địa phƣơng. 

  - Phát triển các chƣơng trình giáo d c đại học theo định hƣớng nghiên cứu và định 

hƣớng ngh  nghiệp - ứng d ng.  ảo đảm sự liên thông giữa các chƣơng trình trong 

toàn hệ thống. Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lƣợng và hệ thống 

kiểm định giáo d c đại học. Xây dựng một vài trƣờng đại học đẳng cấp quốc tế. 

  - Mở rộng quy mô đào tạo, đạt tỷ lệ 200 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010 và 450 

sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020, trong đó khoảng 70 - 80% tổng số sinh viên theo 

học các chƣơng trình ngh  nghiệp - ứng d ng và khoảng 40% tổng số sinh viên thuộc 

các cơ sở giáo d c đại học ngoài công lập. 

  - Xây dựng đội ng  giảng viên và cán bộ quản lý giáo d c đại học đủ v  số lƣợng, 

có ph m chất đạo đức và lƣơng tâm ngh  nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong 

cách giảng dạy và quản lý tiên tiến; bảo đảm tỷ lệ sinh viên/giảng viên của hệ thống 

giáo d c đại học không quá 20. Đến năm 2010 có ít nhất 40% giảng viên đạt trình độ 

thạc sỹ và 25% đạt trình độ tiến sỹ; đến năm 2020 có ít nhất 60% giảng viên đạt trình 

độ thạc sỹ và 35% đạt trình độ tiến sỹ. 

 - Nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ 

sở giáo d c đại học. Các trƣờng đại học lớn phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học 

mạnh của cả nƣớc; nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và 

dịch v  đạt tối thiểu 15% tổng nguồn thu của các cơ sở giáo d c đại học vào năm 2010 

và 25% vào năm 2020. 

 - Hoàn thiện chính sách phát triển giáo d c đại học theo hƣớng bảo đảm quy n tự 

chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo d c đại học, sự quản lý của Nhà nƣớc và vai 

trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo d c đại học. 

2.2.3. Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới: 

 a) Đổi mới cơ cấu đào tạo và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học: 

 - Rà soát, đánh giá mạng lƣới các cơ sở giáo d c đại học hiện có; đổi mới công tác 

quy hoạch phát triển mạng lƣới, bảo đảm thực hiện đúng các m c tiêu phát triển giáo 

d c đại học. 

 - Ƣu tiên mở rộng quy mô các chƣơng trình định hƣớng ngh  nghiệp - ứng d ng; áp 

d ng quy trình đào tạo m m dẻo, liên thông, kết hợp mô hình truy n thống với mô 

hình đa giai đoạn để tăng cơ hội học tập và phân tầng trình độ nhân lực. 

 - Thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo d c đại học 

công lập theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2005 của Chính 

phủ v  đ y mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo d c, y tế, văn hóa và thể d c thể thao; 

chuyển cơ sở giáo d c đại học bán công và một số cơ sở giáo d c đại học công lập 

sang loại hình tƣ th c; hoàn thiện mô hình trƣờng cao đẳng cộng đồng và xây dựng 

quy chế chuyển tiếp đào tạo với các trƣờng đại học, củng cố các đại học mở để có thể 

mở rộng quy mô của hai loại trƣờng này. Khuyến khích mở cơ sở giáo d c đại học 

trong các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn. Nghiên cứu mô hình tổ chức và có kế hoạch 



7 

 

c  thể sáp nhập cơ sở giáo d c đại học với các cơ sở nghiên cứu khoa học để gắn kết 

chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh. 

 - Tập trung đầu tƣ, huy động chuyên gia trong và ngoài nƣớc và có cơ chế phù hợp 

để xây dựng trƣờng đại học đẳng cấp quốc tế. 

 b) Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo: 

 - Cơ cấu lại khung chƣơng trình; bảo đảm sự liên thông của các cấp học; giải quyết 

tốt mối quan hệ v  khối lƣợng kiến thức và thời lƣợng học tập giữa các môn giáo d c 

đại cƣơng và giáo d c chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo của từng môn học. 

Đổi mới nội dung đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực ti n nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và ngh  nghiệp trong xã hội, ph c v  yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của từng ngành, từng l nh vực, tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới. Phát triển 

ti m năng nghiên cứu sáng tạo, kỹ năng ngh  nghiệp, năng lực hoạt động trong cộng 

đồng và khả năng lập nghiệp của ngƣời học. 

 - Triển khai đổi mới phƣơng pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: trang bị cách học, phát 

huy tính chủ động của ngƣời học; sử d ng công nghệ thông tin và truy n thông trong 

hoạt động dạy và học. Khai thác các nguồn tƣ liệu giáo d c mở và nguồn tƣ liệu trên 

mạng Internet. Lựa chọn, sử d ng các chƣơng trình, giáo trình tiên tiến của các nƣớc. 

 - Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, 

tạo đi u kiện thuận lợi để ngƣời học tích l y kiến thức, chuyển đổi ngành ngh , liên 

thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nƣớc và ở nƣớc ngoài. 

 - Đổi mới cơ chế giao chỉ tiêu tuyển sinh theo hƣớng gắn với đi u kiện bảo đảm 

chất lƣợng đào tạo, yêu cầu sử d ng nhân lực, nhu cầu học tập của nhân dân và tăng 

quy n tự chủ của các cơ sở giáo d c đại học. 

 - Cải tiến tuyển sinh theo hƣớng áp d ng công nghệ đo lƣờng giáo d c hiện đại. Mở 

rộng nguồn tuyển, tạo thêm cơ hội học tập cho các đối tƣợng khó khăn, bảo đảm công 

bằng xã hội trong tuyển sinh. 

 - Chấn chỉnh công tác tổ chức đào tạo, đổi mới nội dung, phƣơng pháp đào tạo để 

nâng cao chất lƣợng đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. 

 c) Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên và cán 

bộ quản lý: 

 - Xây dựng và thực hiện quy hoạch đội ng  giảng viên và cán bộ quản lý giáo d c 

đại học, bảo đảm đủ v  số lƣợng, nâng cao chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

d c đại học. 

 - Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chƣơng trình và phƣơng pháp đào tạo, bồi dƣỡng 

giảng viên và cán bộ quản lý giáo d c đại học. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp v  sƣ phạm của giảng viên, tầm nhìn chiến lƣợc, năng lực sáng tạo và 

tính chuyên nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

 - Đổi mới phƣơng thức tuyển d ng theo hƣớng khách quan, công bằng và có yếu tố 

cạnh tranh. Hoàn thiện và thực hiện cơ chế hợp đồng dài hạn; bảo đảm sự bình đẳng 

giữa giảng viên biên chế và hợp đồng, giữa giảng viên ở cơ sở giáo d c công lập và ở 

cơ sở giáo d c ngoài công  lập. 
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 - Xây dựng và ban hành chính sách mới đối với giảng viên bao gồm tiêu chu n 

giảng viên, định mức lao động, đi u kiện làm việc, nhiệm v  khoa học và công nghệ, 

chế độ nghỉ dạy dài hạn để trao đổi học thuật và cơ chế đánh giá khách quan kết quả 

công việc.  an hành chính sách, chế độ kiêm nhiệm giảng dạy. 

 - Đổi mới quy trình bổ nhiệm, mi n nhiệm chức danh giáo sƣ, phó giáo sƣ theo 

hƣớng giao cho các cơ sở giáo d c đại học thực hiện dựa trên các tiêu chu n và đi u 

kiện chung do Nhà nƣớc quy định. Định k  đánh giá để bổ nhiệm lại hoặc mi n nhiệm 

các chức danh giáo sƣ, phó giáo sƣ. Cải cách thủ t c hành chính xét công nhận giảng 

viên, giảng viên chính. 

 d) Đổi mới tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ: 

 - Nhà nƣớc đầu tƣ nâng cấp, xây dựng mới một số cơ sở nghiên cứu mạnh trong các 

cơ sở giáo d c đại học, trƣớc mắt tập trung cho các trƣờng trọng điểm. Khuyến khích 

thành lập các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các cơ 

sở giáo d c đại học. Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh 

nghiệp đầu tƣ phát triển các cơ sở nghiên cứu trong các cơ sở giáo d c đại học. 

 - Đ y mạnh nghiên cứu khoa học giáo d c. Thực thi pháp luật v  sở hữu trí tuệ. 

 - Quy định c  thể nhiệm v  nghiên cứu khoa học của giảng viên, gắn việc đào tạo 

nghiên cứu sinh với việc thực hiện đ  tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Có chính 

sách phù hợp để sinh viên, học viên cao học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. 

 -  ố trí tối thiểu 1% ngân sách nhà nƣớc hàng năm để các cơ sở giáo d c đại học 

thực hiện các nhiệm v  khoa học và công nghệ đƣợc quy định trong Luật Khoa học và 

công nghệ. 

 đ) Đổi mới việc huy động nguồn lực và cơ chế tài chính: 

 - Nhà nƣớc tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo d c đại học; tập 

trung đầu tƣ xây dựng một số cơ sở dùng chung nhƣ: trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ 

thống thƣ viện điện tử, phòng thí nghiệm trọng điểm, ký túc xá và các cơ sở văn hóa, 

thể d c thể thao. Các địa phƣơng đi u chỉnh quy hoạch, dành quỹ đất để xây dựng các 

cơ sở giáo d c đại học hiện đại, đạt tiêu chu n khu vực và quốc tế. 

 - Nhà nƣớc có chính sách ƣu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tƣ trong nƣớc và 

nƣớc ngoài đầu tƣ vào l nh vực giáo d c đại học; bảo đảm quy n sở hữu theo pháp luật 

và các quy n lợi v  vật chất và tinh thần của nhà đầu tƣ. 

 - Các cơ sở giáo d c đại học chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn thu từ các hợp 

đồng đào tạo, nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ, các hoạt động dịch v , 

sản xuất, kinh doanh. 

 - Xây dựng lại chính sách học phí, học bổng, tín d ng sinh viên trên cơ sở xác lập 

những nguyên tắc chia sẻ chi phí giáo d c đại học giữa nhà nƣớc, ngƣời học và cộng 

đồng. Nhà nƣớc thực hiện sự trợ giúp toàn bộ hoặc một phần học phí đối với các đối 

tƣợng chính sách, ngƣời nghèo và cấp trực tiếp cho ngƣời học. 

 - Đổi mới chính sách tài chính nhằm tăng hiệu quả đầu tƣ từ ngân sách và khai thác 

các nguồn đầu tƣ khác cho giáo d c đại học. Nghiên cứu áp d ng quy trình phân bổ 

ngân sách dựa trên sự đánh giá của xã hội đối với cơ sở giáo d c đại học. Thƣờng 

xuyên tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế của giáo d c đại học. 
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 - Thực hiện hạch toán thu - chi đối với cơ sở giáo d c đại học công lập, tạo đi u 

kiện để các cơ sở giáo d c đại học cơ quy n tự chủ cao trong thu - chi theo nguyên tắc 

lấy các nguồn thu bù đủ các khoản chi hợp lý, có tích l y cần thiết để phát triển cơ sở 

vật chất ph c v  đào tạo và nghiên cứu.  ổ sung, hoàn chỉnh các quy chế v  tài chính 

đối với các cơ sở giáo d c đại học ngoài công lập. 

 e) Đổi mới cơ chế quản lý: 

 - Chuyển các cơ sở giáo d c đại học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, có 

pháp nhân đầy đủ, có quy n quyết định và chịu trách nhiệm v  đào tạo, nghiên cứu, tổ 

chức, nhân sự và tài chính. 

 - Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nƣớc đối với các 

cơ sở giáo d c đại học công lập.  ảo đảm vai trò kiểm tra, giám sát của cộng đồng; 

phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng, đặc biệt là các hội ngh  nghiệp 

trong việc giám sát chất lƣợng giáo d c đại học. 

 - Quản lý nhà nƣớc tập trung vào việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc 

phát triển; chỉ đạo triển khai hệ thống bảo đảm chất lƣợng và kiểm định giáo d c đại 

học; hoàn thiện môi trƣờng pháp lý; tăng cƣờng công tác kiểm tra, thanh tra; đi u tiết 

v  mô cơ cấu và quy mô giáo d c đại học, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nƣớc 

trong từng thời k . 

 - Xây dựng Luật giáo d c đại học. 

 g) Về hội nhập quốc tế: 

 - Xây dựng chiến lƣợc hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực hợp tác và sức cạnh 

tranh của giáo d c đại học Việt Nam thực hiện các hiệp định và cam kết quốc tế. 

 - Triển khai việc dạy và học bằng tiếng nƣớc ngoài, trƣớc mắt là bằng tiếng Anh; 

nâng cao chất lƣợng các chƣơng trình đào tạo và nghiên cứu có khả năng thu hút ngƣời 

nƣớc ngoài; tiếp thu có chọn lọc các chƣơng trình đào tạo tiên tiến của thế giới; đạt 

đƣợc thỏa thuận v  tƣơng đƣơng văn bằng, chƣơng trình đào tạo với các cơ sở giáo 

d c đại học trên thế giới; khuyến khích các hình thức liên kết đào tạo chất lƣợng cao, 

trao đổi giảng viên, chuyên gia với nƣớc ngoài; khuyến khích giảng viên là ngƣời Việt 

Nam ở nƣớc ngoài tham gia giảng dạy tại Việt Nam; tăng số lƣợng lƣu học sinh nƣớc 

ngoài tại Việt Nam. Khuyến khích du học tại chỗ; có cơ chế tƣ vấn và quản lý thích 

hợp để giúp sinh viên Việt Nam du học định hƣớng ngành ngh , lựa chọn trƣờng và 

học tập có chất lƣợng, đạt hiệu quả cao. 

 - Tạo cơ chế và đi u kiện thuận lợi để các nhà đầu tƣ, các cơ sở giáo d c đại học có 

uy tín trên thế giới mở cơ sở giáo d c đại học quốc tế tại Việt Nam hoặc liên kết đào 

tạo với các cơ sở giáo d c đại học Việt Nam. 

2.3.  ế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dạ  nghề v ng Đồng b ng s ng Cửu 

Long giai đoạn 2011-2015 (Theo Quyết định số: 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 của  

Thủ tướng Chính phủ): 

2.3.1. Mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long               -2015: 

Nhằm tạo bƣớc đột phá để nâng cao chất lƣợng giáo d c toàn diện, đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, b n vững của vùng và cả nƣớc. 
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2.3.2. Các chỉ tiêu cụ thể về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng Đồng 

bằng sông Cửu long giai đoạn 2011-2015:  

 V  Giáo d c đại học: đ y mạnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đến năm 2015 

bình quân đạt 190 sinh viên/1 vạn dân; đảm bảo cơ cấu hợp lý theo các ngành kinh tế, 

xã hội có thế mạnh của vùng. 

2.3.3. Các giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng 

bằng sông Cửu Long:  

a) Tăng cƣờng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, từng bƣớc hiện đại hóa các 

trƣờng đại học, cao đẳng trong vùng: 

- Rà soát, sắp xếp và thành lập mới các trƣờng đại học, cao đẳng phù hợp với 

quy hoạch mạng lƣới trƣờng đại học, cao đẳng của vùng, trên cơ sở đảm bảo đầy đủ 

các tiêu chí và đi u kiện thành lập trƣờng theo quy định. Dự kiến đến năm 2015 nâng 

cấp và thành lập mới từ 10 đến 12 trƣờng đại học (trong đó có 05 trƣờng tƣ th c) và 11 

trƣờng cao đẳng (chủ yếu là nâng cấp từ trƣờng trung cấp y tế, văn hóa - nghệ thuật, 

giao thông vận tải của các tỉnh). 

- Tạo đi u kiện thuận lợi v  đất đai, thu hút giảng viên có trình độ tiến s  cho 

việc thành lập mới các trƣờng đại học; ƣu tiên đầu tƣ, tạo cơ chế ph  hợp cho 

Trƣờng đại học Cần Thơ và một số trƣờng đại học khác hiện đại hóa cơ sở vật chất, 

phát triển đội ng  giảng viên và chƣơng trình đào tạo ngang tầm các nƣớc tiên tiến 

trong khu vực. Xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao cho cả vùng. 

- Các tỉnh đảm bảo đất cho phát triển giáo d c đại học. Xây dựng ký túc xá cho 

khoảng 80% sinh viên chính quy (trong đó 100% sinh viên diện chính sách và sinh 

viên ngƣời dân tộc) đƣợc ở ký túc xá vào năm 2015. 

- Ƣu tiên đầu tƣ phân hiệu Trƣờng đại học Nha Trang tại Kiên Giang và hỗ trợ 

Trƣờng Đại học Trà Vinh xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer 

Nam  ộ; hình thành khoa văn hóa dân tộc tại một số trƣờng đại học, cao đẳng của các 

tỉnh trong vùng. 

b) Phát triển đội ng  nhà giáo và cán bộ quản lý giáo d c: 

- Mỗi địa phƣơng và từng cơ sở đào tạo trong vùng xây dựng kế hoạch phát 

triển đội ng  giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo d c các cấp đủ v  số lƣợng, 

hợp lý v  cơ cấu và đảm bảo chất lƣợng. Đ y mạnh đào tạo đội ng  giảng viên có trình 

độ thạc s , tiến s  cho các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng 

ngh , trung cấp ngh  theo đ  án của Chính phủ và Đ  án MêKông 1000. 

- Đổi mới chƣơng trình bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho giáo viên mầm non, phổ 

thông và giáo d c thƣờng xuyên theo hƣớng đáp ứng nhu cầu của giáo viên, lấy cơ sở 

giáo d c làm đơn vị bồi dƣỡng. 

- Thực hiện việc đánh giá cán bộ quản lý trƣờng học theo chu n hiệu trƣởng, 

đánh giá giáo viên theo chu n ngh  nghiệp; các trƣờng đại học sƣ phạm đƣa học phần 

quản lý giáo d c vào chƣơng trình đào tạo. 

- Mở khoa dạy tiếng dân tộc ở một số trƣờng cao đẳng sƣ phạm để đào tạo giáo 

viên dạy tiếng, chữ viết dân tộc thiểu số cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
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- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển d ng giáo viên dạy ngh  đáp ứng yêu cầu 

v  số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu ngh  đào tạo. Huy động cán bộ khoa học, cán bộ kỹ 

thuật, kỹ sƣ ngƣời lao động có tay ngh  cao ở doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc tham 

gia dạy ngh  và xây dựng chƣơng trình dạy ngh . 

c) Đổi mới nội dung, phƣơng pháp giáo d c và kiểm tra đánh giá  

- Triển khai các chƣơng trình đáp ứng yêu cầu của ngƣời học; cập nhật kiến 

thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ ở các trung tâm giáo d c thƣờng xuyên và trung 

tâm học tập cộng đồng. 

- Đổi mới và phát triển chƣơng trình, giáo trình, học liệu dạy ngh  theo hƣớng 

bám sát các ngành ngh  là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long… 

d) Giải pháp v  tài chính: 

- Tiếp t c ƣu tiên đầu tƣ cho giáo d c, đào tạo, dạy ngh  vùng đồng bằng sông 

Cửu Long, phấn đấu mức chi ngân sách nhà nƣớc cho giáo d c, đào tạo và dạy ngh  

của vùng đến năm 2015 đạt 20% tổng chi ngân sách nhà nƣớc cho giáo d c, đào tạo, 

dạy ngh  của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

- Đ y mạnh việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nƣớc để phát 

triển giáo d c, đào tạo và dạy ngh . 

2.3.4. Một số cơ chế, chính sách: 

- Ƣu tiên bố trí ngân sách nhà nƣớc, bao gồm ngân sách trung ƣơng và ngân sách 

địa phƣơng đầu tƣ phát triển giáo d c, đào tạo và dạy ngh  vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. 

- Tiếp t c thực hiện chính sách ƣu tiên cho học sinh, sinh viên, học viên là ngƣời 

dân tộc thiểu số nói chung và ngƣời Khmer nói riêng (ƣu tiên v  đi u kiện tuyển sinh, 

cử tuyển, dự bị, đào tạo theo địa chỉ). 

- Tiếp t c thực hiện chính sách: mi n, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy 

định và các chính sách khác theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo d c theo 

các quy định hiện hành của Nhà nƣớc. 

- Thực hiện chính sách bảo lƣu chế độ ph  cấp ƣu đãi đối với nhà giáo đƣợc đi u 

động làm công tác quản lý giáo d c và đào tạo, chế độ ph  cấp thâm niên đối với nhà 

giáo theo quy định hiện hành. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG VÙNG ĐỒNG  ẰNG SÔNG CỬU LONG, 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. 
 

3.1. Thực trạng vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ:   

 Đồng bằng Sông Cửu Long (Đ SCL), có diện tích khoảng 4 triệu hécta đất tự 

nhiên, là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nƣớc, đƣợc ví nhƣ vựa lúa của Việt 

Nam. Gồm 13 tỉnh, thành: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Ti n Giang,  ến Tre, 

V nh Long, Trà Vinh, TP. Cần Thơ, Hậu giang, Sóc Trăng, Kiên Giang,  ạc Liêu, Cà 

Mau; có diện tích tự nhiên là 39.554 km2 (12 % diện tích cả nƣớc), với dân số 

17.330.000 ngƣời chiếm 19,7% dân số cả nƣớc. Với tỉ lệ dân cƣ trên diện tích đất thấp, 

nhƣng Đ SCL hiện đang sản xuất 36 % sản lƣợng nông nghiệp cả nƣớc trong đó sản 

lƣợng lúa chiếm 42,3% và trái cây chiếm 60 %, Thuỷ sản nuôi trồng chiếm 58,3% so 

với cả nƣớc. Ngoài nguồn lƣơng thực, Đ SCL còn có nguồn lợi v  cây ăn quả, thuỷ 

hải sản xuất kh u với trữ lƣợng lớn và đa dạng v  chủng loại. Đây là vùng đất mới trù 

phú, cảnh quan xinh đẹp, cây trái tốt tƣơi quanh năm.  

 Tuy nhiên, nguồn lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có tay ngh  chiếm tỷ trọng 

7% so với bình quân cả nƣớc là 12% và có trình độ đại học, cao đẳng trở lên vùng 

Đ SCL mới chiếm tỷ trọng thấp chỉ khoảng 4% số ngƣời trong độ tuổi lao động  so 

với bình quân cả nƣớc là 12%. Nhi u l nh vực hoạt động kinh tế xã hội của vùng bị 

thiếu cán bộ trầm trọng. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao quá thiếu, cộng 

với chất lƣợng chƣa đáp ứng yêu cầu của lực lƣợng này đã thực sự trở thành những 

khó khăn, thách thức lớn đặt ra đối với vùng Đ SCL trong quá trình phát triển nói 

chung, c ng nhƣ các cố gắng thực hiện các m c tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đặt ra 

trong thời k . 

 Tiếp t c quán triệt và vận d ng tốt Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết 21-

NQ/TW, ngày 20-1-2003 của  ộ Chính trị v  phƣơng hƣớng, nhiệm v , giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

thời k  2001 – 2010 và Nghị quyết của  ộ Chính trị số 45-NQ/TW: "V  xây dựng và phát 

triển thành phố Cần Thơ trong thời k  công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc", ngày 17 

tháng 02 năm 2005 vào đi u kiện c  thể của mình,  thành phố Cần Thơ đang ra sức phấn 

đấu xây dựng và phát triển trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện 

đại, xanh, sạch, đẹp xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lƣu sông Mê 

Công; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thƣơng mại - dịch v , du lịch, trung tâm 

giáo d c - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan 

trọng v  giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị 

trí chiến lƣợc v  quốc phòng, an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả 

nƣớc. Cần Thơ đã phấn đấu là một trong những địa phƣơng đi đầu trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực tế đã trở thành đô thị loại I và sẽ tiếp t c phấn 

đấu để cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trƣớc năm 2020, là một cực phát triển, 

đóng vai trò động lực thúc đ y mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng. 

3.2. Thực trạng Trường Đại học Cần Thơ: 

 Trƣờng Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là trƣờng đa ngành, đa l nh vực có sứ mạng đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch v  ph c v  sự phát triển 

kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực Đ SCL nói riêng và cả nƣớc nói chung.   

http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30625&cn_id=26838
http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30625&cn_id=26838
http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30625&cn_id=26838
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Đoàn TNCS.HCM 

 Tầm nhìn chiến lƣợc của ĐHCT đến năm 2022 là không những trở thành một trong 

những trƣờng đại học xuất sắc ở Việt Nam mà còn đƣợc công nhận là một trong những 

trƣờng hàng đầu v  giáo d c, nghiên cứu và phát triển khu vực Châu Á Thái Bình 

Dƣơng.  

Giá trị cốt lõi của Trƣờng là:  Tận tâm trong dạy học; 

Sáng tạo trong nghiên cứu; 

Linh hoạt trong hợp tác;  

Hiệu quả trong ph c v ;  

Chuyên nghiệp trong công việc .  

 Từ năm 1975 đến nay, Trƣờng Đại học Cần Thơ đã thay đổi nhi u lần v  cơ cấu tổ 

chức, m c tiêu đào tạo, chƣơng trình đào tạo, nội dung đào tạo nhằm làm cho sản 

ph m đào tạo phù hợp hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Đ SCL. Hiện nay, 

Trƣờng có 14 khoa và 1  bộ môn trực thuôc, 3 viện nghiên cứu và 8 trung tâm, 13 phòng ban 

và đơn vị chức năng. 
 

     MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

CÁC KHOA VIỆN & TRUNG TÂM CÁC PHÒNG, BAN 

Khoa Công nghệ 
Viện Nghiên cứu  iến đổi Khí 

hậu 
Phòng Công tác Chính trị 

Khoa Công nghệ Thông tin và 

Truy n thông 

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng 

bằng sông Cửu Long 
Phòng Công tác Sinh viên 

Khoa Dự bị Dân tộc 
Viện Nghiên cứu và Phát triển 

Công nghệ Sinh học 
Phòng Đào tạo 

Khoa Khoa học Chính trị Trung tâm Công nghệ Phần m m Phòng Hợp tác quốc tế 

Khoa Khoa học Tự nhiên 
Trung tâm Dịch v  và Chuyển 

giao Công nghệ 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

Khoa Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 
Trung tâm Liên kết Đào tạo Phòng Quản lý Khoa học 

Khoa Kinh tế và Quản trị 

Kinh doanh 

Trung tâm Đảm bảo chất lƣợng 

và Khảo thí 
Phòng Quản trị Thiết bị 

Khoa Luật Trung tâm Giáo d c Quốc phòng Phòng Tài v   

Khoa Môi trƣờng và Tài 

nguyên thiên nhiên 
Trung tâm Học liệu Phòng Thanh tra Pháp chế 

Khoa Nông nghiệp và Sinh 

học ứng d ng 
Trung tâm Ngoại ngữ Phòng Tổ chức Cán bộ 

Khoa Phát triển Nông thôn Trung tâm Thông tin và QTM  an Quản lý công trình  

Khoa Sau Đại học Trƣờng Trung học PTTH Sƣ phạm Nhà Xuất bản ĐH Cần Thơ 

Khoa Sƣ phạm   

Khoa Thủy sản   

 ộ môn Giáo d c Thể chất   

Các Hội đồng 

tƣ vấn 

 

Hiệu trƣởng và 
các phó Hiệu trƣởng 

 

Đảng bộ 
  

Công đoàn 

Hội Cựu chiến binh 
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 a) Thực trạng đào tạo đại học và sau đại học: 

Trƣờng đang đào tạo 93 ngành/chuyên ngành bậc đại học với 30.190 sinh viên hệ 

chính quy và 12.826 sinh viên hệ vừa làm vừa học và 6.434 sinh viên hệ từ xa (phụ lục 

1 và 2). Hầu hết sinh viên ĐHCT đến từ vùng Đ SCL và là con em nông dân. Đến 

nay, Trƣờng đã đào tạo khoảng 120.000 sinh viên các hệ thuộc các ngành sƣ phạm, 

nông nghiệp, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, luật, xã hội và y khoa. 

 Thực hiện chỉ đạo của  ộ Giáo d c và Đào tạo, ĐHCT đào tạo các lớp cử tuyển cho 

sinh viên phần lớn là ngƣời dân tộc Khmer nhằm đ y nhanh sự phát triển của cộng 

đồng ngƣời dân tộc Khmer có số lƣợng lớn sinh sống ở Đ SCL.  

 Song song với việc đào tạo tại trƣờng, công tác đào tạo ngoài trƣờng c ng đƣợc  

quan tâm. Trƣờng đã giúp nhi u địa phƣơng thành lập các trung tâm giáo d c thƣờng 

xuyên, trung tâm đào tạo tại chức, các trƣờng cao đẳng cộng đồng.  Trƣờng đã giúp đỡ 

các trung tâm này dƣới dạng bồi dƣỡng cán bộ, cử cán bộ thỉnh giảng, cung cấp 

chƣơng trình đào tạo, bài giảng,... và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo tại 

đây. 

 Công tác đào tạo đại học của Nhà trƣờng tuy có mở rộng quy mô đào tạo, ngành 

ngh  đào tạo nhƣng vẫn chƣa đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí trong vùng. Hằng năm, 

Trƣờng chỉ tuyển khoảng 9-11% số lƣợng ngƣời có nhu cầu học tập với những nguyên 

do từ khả năng đáp ứng cơ sở vật chất và định chế phát triển quy mô từ cấp quản lý v  

mô. Ngoài ra, cơ sở vật chất nhƣ phòng thảo luận theo nhóm, tổ c ng chƣa đáp ứng đủ 

nhu cầu tăng số lƣợng môn học áp d ng phƣơng pháp giảng dạy tích cực. 

 Từ năm 1983, ĐHCT bắt đầu đào tạo Phó tiến s  2 chuyên ngành: Vi sinh vật và 

Trồng trọt.  Đến năm 1995, công tác đào tạo cao học đƣợc bắt đầu, các ngành đƣợc tổ 

chức tuyển sinh đầu tiên là Nông học, Chăn nuôi - Thú y, Sinh vật học   Môi trƣờng.  

 Hiện nay, Trƣờng đã có 31 chuyên ngành đào tạo Thạc s  và 13 chuyên ngành đào 

tạo tiến s , với số lƣợng đến năm 2013 là 3.229 học viên (phụ lục 1). Ngoài tuyển sinh 

đào tạo sau đại học trong nƣớc, hàng năm Trƣờng còn đƣợc  ộ giao nhiệm v  tuyển 

sinh đào tạo sau đại học ở nƣớc ngoài bằng ngân sách Nhà nƣớc.  

 Công tác đào tạo sau đại học của Nhà trƣờng tuy đã có nhi u cố gắng nhƣng vẫn 

chƣa đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ cả v  mặt số lƣợng lẫn v  đa dạng ngành 

ngh . Nhi u ngành rất cần cho khu vực nhƣ công nghệ thông tin, các ngành thuộc lãnh 

vực công nghệ, sƣ phạm, khoa học xã hội và nhân văn... nhƣng trƣờng chƣa đủ đi u 

kiện để xin phép  ộ Giáo d c và đào tạo cho mở thêm. 

 Điểm mạnh: 

 Các bƣớc phát triển chƣơng trình đào tạo (bao gồm phân tích tình hình, xác định 

mục tiêu, thiết kế chương trình, thực thi, đánh giá) đƣợc thực hiện một cách khoa học 

bởi Hội đồng khoa học cấp trƣờng, khoa (làm việc theo nhóm chung, nhóm chuyên 

ngành và có sự tham gia của giảng viên, cán bộ quản lý). Ngoài ra, công tác đào tạo 

sau đại học tại Trƣờng đã tạo đi u kiện thuận lợi cho các cán bộ đang công tác tại các 

Sở,  an ngành thuộc khu vực Đ SCL học tập, nghiên cứu và ứng d ng công nghệ 

mới vào chƣơng trình đào tạo một cách toàn diện. 

 Chƣơng trình học m m dẻo phù hợp và đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời học và thị 

trƣờng lao động. Nội dung môn học luôn đƣợc bổ sung thêm kiến thức mới, thể hiện 

đƣợc tính m m dẻo của chƣơng trình đào tạo (CTĐT), đáp ứng các nhu cầu luôn biến 

động của thị trƣờng nhân lực. CTĐT có tính chu n mực, liên thông và hợp lý đã tạo cơ 

hội bình đẳng, ph c v  đƣợc đa số các nhu cầu học tập của ngƣời học trong khu vực. 
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Ngƣời học hoàn toàn chủ động lựa chọn loại hình học tập c ng nhƣ việc thực hiện kế 

hoạch học tập trong quá trình đào tạo của mình. Giải quyết đƣợc khủng hoảng thừa v  

đội ng  giảng viên, tiết kiệm v  cơ sở vật chất. Hòa nhập vào hệ thống giáo d c khu 

vực và thế giới. 

 Việc đổi mới và đa dạng hoá phƣơng pháp dạy và học tạo đi u kiện cho ngƣời học 

tham gia vào quá trình dạy học. Kết quả của việc sử d ng các phƣơng pháp dạy học 

tích cực trong quá trình đào tạo là: làm bộc lộ khả năng tự học và tự giải quyết vấn đ  

của ngƣời học. Vì thế sinh viên ra trƣờng là những ngƣời năng động, đáp ứng đƣợc 

yêu cầu thực ti n của thị trƣờng. Khẳng định đƣợc vai trò của Trƣờng đối với cộng 

đồng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phƣơng trong vùng. 

 Có nhi u loại hình đánh giá kết quả giúp cho ngƣời dạy kiểm tra thái độ và kết quả 

học tập của ngƣời học một cách thƣờng xuyên. Các loại hình đánh giá thể hiện tính 

chu n mực, độ tin cậy v  kết quả học tập của ngƣời học ổn định và b n vững. Có sự 

tham gia tích cực của giảng viên trong việc sử d ng các loại hình đánh giá và lựa chọn 

thời gian thích hợp, giảm đƣợc khối lƣợng cho bộ phận khảo thí của nhà trƣờng. 

 Nhà trƣờng cung cấp đầy đủ các thông tin v  kết quả học tập liên quan đến ngƣời 

học. Do đó sinh viên hoàn toàn chủ động trong công việc và thời gian học tập của 

mình. 

 Công tác đào tạo đã đƣợc tin học hóa trong nhi u hoạt động, tạo đi u kiện thuận lợi 

trong quản lý, báo cáo giải quyết các vấn đ  liên quan đến ngƣời học. 

 Tồn tại: 

 Việc tổng kết có hệ thống bằng văn bản v  yêu cầu chuyên môn của nhà tuyển 

d ng, và sinh viên tốt nghiệp từ các buổi họp mặt thƣờng niên giữa các khoa và các 

nhà tuyển d ng c ng nhƣ sinh viên tốt nghiệp chƣa đƣợc thực hiện tốt. Chƣa có số liệu 

thông tin phản hồi hoàn chỉnh từ nhà sử d ng sản ph m đầu ra. Chƣa khảo sát ngƣời 

học cho từng loại hình đào tạo. Chƣa tổng kết đƣợc từng loại hình đánh giá cho từng 

môn học mang đặc thù của ngành học. 

 Chƣa có những đúc kết thực ti n từ ngƣời dạy theo phƣơng thức đào tạo đang hiện 

hành. CTĐT chƣa hợp lý v  cấu trúc vi mô, giới hạn thời gian cho từng khóa học.  

 b) Thực trạng nghiên cứu khoa học: 

 Công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trƣờng rất đa dạng phong phú, có nhi u đ  

tài ứng d ng đƣợc tốt cho đi u kiện Đ SCL, góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời 

sống nông dân và sự phát triển của Vùng. 

 Trƣờng đã đ  ra 07 định hƣớng trọng điểm trong nghiên cứu khoa học (NCKH) 

nhằm phối hợp nhân lực của các đơn vị trong Trƣờng để thực hiện nhiệm v  NCKH 

một cách hiệu quả nhƣ áp d ng công nghệ sinh học trong tuyển chọn, lai tạo, nhân 

giống vật nuôi, cây trồng và vi sinh vật có chất lƣợng và năng suất qua việc quản lý 

dịch bệnh. Trƣờng chú trọng áp d ng công nghệ mới vào việc xử lý và bảo quản nông 

sản, chế biến vật liệu (nhẹ), xây dựng. Tập trung đầu tƣ trang thiết bị và đào tạo cán bộ 

để đ y mạnh việc nghiên cứu và áp công nghệ. Trƣờng áp d ng công nghệ thông tin 

quản lý nhi u l nh vực: thị trƣờng, quy hoạch vùng kinh tế; áp d ng công nghệ GIS và 

vi n thám trong quản lý đất trồng, môi trƣờng và các loại tài nguyên thiên nhiên khác. 

Trƣờng c ng nghiên cứu và sản xuất những sản ph m có chất lƣợng và xã hội có nhu 

cầu. 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ của trƣờng nhằm vào m c 

tiêu ph c v  sản xuất, phát triển b n vững cho vùng Đ SCL. 
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Trƣờng ký kết hợp tác với các tỉnh trong vùng Đ SCL và các doanh nghiệp để thực 

hiện các chƣơng trình nghiên cứu khoa học, dự án v  phát triển văn hóa, giáo d c và 

kinh tế - xã hội góp phần thỏa mãn các nhu cầu phát triển trong và ngoài trƣờng nhƣ: 

công tác quản lý, NCKH, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trao đổi chuyên gia, chuyển 

giao công nghệ vào sản xuất trên nhi u l nh vực, nâng cao trình độ dân trí và cải thiện 

đời sống ngƣời dân trong vùng, tăng cƣờng sản xuất và xuất kh u. 

Nhiệm v  NCKH c ng đƣợc chú trọng rất mạnh trong các hoạt động quan hệ quốc 

tế. Các đ  tài NCKH chiếm một tỷ trọng khá lớn trong các chƣơng trình hớp tác với 

các tổ chức, viện trƣờng trên thế giới. 

Về chuyển giao công nghệ: 

Hợp tác với các tỉnh trong vùng Đ SCL nghiên cứu giải quyết các vấn đ  thực tế 

sản xuất nhƣ: bảo vệ thực vật, khảo nghiệm giống mới, sản xuất giống nhân tạo tôm 

cá, cải tạo đất, cơ giới hóa nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, vệ sinh và nƣớc 

sạch nông thôn, bảo vệ môi trƣờng sản xuất... Trƣờng ký kết với nhi u địa phƣơng hợp 

tác đƣa tiến bộ khoa học kỹ thật vào ph c v  sản xuất và đời sống ở những vùng nông 

thôn nghèo, hƣớng dẫn nông dân áp d ng những tiến bộ kỹ thuật để thực hiện chủ 

trƣơng xóa đói giảm nghèo.  

Các Viện, Trung tâm đã nghiên cứu có hiệu quả, triển khai nhi u mô hình sản xuất 

thích hợp, nhi u giống lúa mới năng suất cao, kháng sâu bệnh đƣợc triển khai trên diện 

rộng. Thực hiện nhi u hợp đồng nghiên cứu triển khai với địa phƣơng khắp khu vực 

Đ SCL tập huấn v  kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật và chuyển giao giống cây, con 

mới, chuyển giao cho nhi u tỉnh quy trình sản xuất tôm giống, Artemia và các loài cá 

giá trị kinh tế cao.  

 Thông qua các chƣơng trình hợp tác nghiên cứu của trƣờng, nhi u chƣơng trình 

nghiên cứu, thực nghiệm và các tiến bộ khoa học kỹ thuật đƣợc chuyển giao cho sản 

xuất có kết quả đem lại hiệu quả kinh tế to lớn và thiết thực cho bà con nông dân trong 

khu vực. Nhi u sản ph m do trƣờng sản xuất từ kết quả nghiên cứu, ứng d ng những 

thành tựu khoa học ph c v  sản xuất trong nông nghiệp 

 Điểm mạnh: 

Trƣờng có những cán bộ nghiên cứu khoa học (NCKH) đầu đàn giàu kinh nghiệm 

và đội ng  cán bộ trẻ, năng động tìm tòi học hỏi, đƣợc đào tạo chính quy ở những 

viện, trƣờng nổi tiếng trong và ngoài nƣớc. Một số đơn vị NCKH chủ chốt có phòng 

thí nghiệm đƣợc trang bị hiện đại thông qua các chƣơng trình đầu tƣ trọng điểm của 

Chính phủ và các dự án hợp tác quốc tế cho ngành công nghệ sinh học, ngành nông 

nghiệp, ngành nuôi trồng thủy sản, ngành công nghệ, công nghệ thông tin, Phòng Thí 

nghiệm Chuyên sâu và thông tin - thƣ viện phát triển mạnh trong những năm gần đây. 

Một lợi thế khác, Trƣờng có mối quan hệ và các hỗ trợ cho hoạt động NCKH với các 

tỉnh, thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (Đ SCL) và các viện trƣờng trong 

và ngoài nƣớc rất mạnh mẽ. Trƣờng có hệ thống quản lý NCKH tốt giúp  an Giám 

hiệu nắm bắt tình hình và đi u chỉnh kịp thời các mặt hoạt động khoa học công nghệ 

(KHCN), thực hiện theo chủ trƣơng Nhà nƣớc v  công tác NCKH. 

Nhƣ trên, Trƣờng có bộ phận quản lý các hoạt động KHCN chuyên trách, và bộ 

phận theo dõi tài chính nhi u kinh nghiệm đã giúp cho nhà trƣờng nắm bắt đƣợc tiến 

độ và hiện trạng của từng đơn vị để có những chỉ đạo thiết thực và đi u chỉnh kịp thời 

các tình huống bảo đảm tiến độ và các công việc nghiệm thu đánh giá đ  tài, dự án 
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theo quy định. Trƣờng có các quy chế khuyến khích đối với các đ  tài thực hiện đúng 

tiến độ. Trƣờng luôn tạo mọi đi u kiện các đ  tài triển khai và nghiệm thu đúng hạn 

nhƣ phối hợp tốt với các cơ quan NCKH trong và ngoài nƣớc, có nhi u biện pháp thu 

hút sự quan tâm đầu tƣ v  nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ Chính phủ, 

từ các  ộ hỗ trợ các đi u kiện ph c v  nghiên cứu. C  thể, nhƣ các chƣơng trình trọng 

điểm nâng cao năng lực nghiên cứu.  ên cạnh đó Trƣờng luôn đôn đốc và có biện 

pháp khống chế những đ  tài quá hạn hợp đồng mà lý do không chính đáng. 

Lợi điểm của trƣờng là có các mối quan hệ hợp tác khoa học rộng lớn và có những 

cán bộ giảng dạy và nghiên cứu giàu kinh nghiệm năng động viết bài. Đây là phƣơng 

tiện để phổ biến các kết quả nghiên cứu của họ rất hữu hiệu cho thị trƣờng sử d ng. 

Nâng uy tín cá nhân và quảng bá v  hoạt động của trƣờng ngày càng đƣợc biết đến với 

chất lƣợng KHCN đáng tin cậy. Nhà trƣờng có chủ trƣơng khuyến khích cán bộ những 

công trình có giá trị đƣợc công bố trên những tạp chí chuyên môn uy tín trong và ngòai 

nƣớc sẽ đƣợc hƣởng những chế độ ƣu đãi. Trƣờng đã thành lập Hội đồng biên tập có 

uy tín cho tạp chí khoa học của trƣờng rất đƣợc giới chuyên môn coi trọng. Đây c ng 

là đi u kiện tốt để nhà nghiên cứu đăng tải thông tin, công bố kết quả công trình của 

mình. 

 Trƣờng đại học Cần Thơ đóng vai trò quan trọng trong khu vực Đ SCL v  đào tạo 

nguồn nhân lực và NCKH ph c v  phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Trƣờng làm 

đầu mối để các đối tác nƣớc ngoài kết hợp với địa phƣơng thực hiện các chƣơng trình 

dự án phát triển KTXH. Trƣờng có 2/3 cán bộ giảng dạy và NCKH thuộc khối kỹ 

thuật, kinh tế, nông, ngƣ nghiệp và có các cơ sở thí nghiệm hiện đại có quan hệ chặt 

chẽ với các địa phƣơng.  

Cán bộ của Trƣờng tham gia nghiên cứu khoa học-công nghệ chủ yếu là cán bộ 

giảng dạy nên đ  tài NCKH không tách rời với m c tiêu, chƣơng trình đào tạo và ứng 

d ng kết quả vào thực tiển giảng dạy (đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, tài liệu tham 

khảo trong giảng dạy). Trong 10 năm qua, kết quả NCKH liên kết với các địa phƣơng 

từ trong nƣớc và quốc tế của trƣờng tăng lên đáng kể, giúp Trƣờng cập nhật những 

tiến bộ vào chƣơng trình đào, nâng cao trình độ đội ng  cán bộ giảng dạy và nghiên 

cứu, đồng thời phát triển cơ sở vật, thiết bị thí nghiệm hiện đại tạo nên diện mạo mới 

cho trƣờng.   

 Tồn tại: 

 Lực lƣợng cán bộ nghiên cứu của trƣờng chƣa nhi u và chƣa đồng đ u ở các đơn vị. 

Hơn nữa, do áp lực của công tác giảng dạy, nên cán bộ vẫn chƣa có nhi u thời gian 

đầu tƣ cho nghiên cứu. Vì vậy quy mô các đ  tài nghiên cứu chƣa xứng với tầm vóc 

của Trƣờng. Đối với các công trình nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu xong dù có 

đóng góp rất nhi u vào thực ti n sản xuất nhƣng vẫn còn bị hạn chế nhƣ tình hình 

chung của cả nƣớc đó là: sự tiếp nối, theo dõi và thúc đ y vào thực tế. 

 Hàng năm, còn một số ít đ  tài nghiệm thu tr  hạn là do cán bộ chủ trì đột suất đi 

học dài hạn. Một số khác đảm nhiệm khối lƣợng công tác quá nhi u, giờ giảng quá 

lớn. Trong mấy năm qua, kinh phí NCKH thuộc ngân sách do trƣờng quản lý trực tiếp 

tăng, nhƣng con số này bình quân trên tổng số cán bộ là tƣơng đối thấp. Đây là một trở 

ngại không nhỏ, ảnh hƣởng đến số lƣợng và chất lƣợng của công trình nghiên và tiến 

độ triển khai thực hiện. Các nguồn kinh phí khác dành cho NCKH có phần ph  thuộc 

vào các đối tác hợp tác, nên hạn chế không ít tính chủ động của Trƣờng. 
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 Phần lớn nguồn kinh phí từ hợp tác ph  thuộc vào nhi u yếu tố, một số có tác d ng 

tích cực đến hiệu quả, một số khác hiệu quả có phần hạn chế.  ên cạnh đó, do đặc thù 

của vùng Đ SCL, các đ  tài/dự án hƣớng v  nhu cầu ph c v  sản xuất nông nghiệp 

nên có sự chênh lệch v  số lƣợng và chất lƣợng công trình KHCN giữa khối kỹ thuật - 

nông - ngƣ nghiệp - kinh tế với ngành Sƣ phạm và Luật dẫn đến kết quả nghiệm thu 

c ng chênh lệch.  

 Trong những năm qua trƣờng nổ lực cùng với các địa phƣơng và các đối tác quốc tế 

nghiên cứu quy hoạch và phát triển KTXH khu vực nhƣng vẫn chƣa đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu của xã hội, do đó n n kinh tế khu vực vẫn chậm phát triển. Qua đó cho thấy 

sức mạnh của Trƣờng cùng với xã hội chƣa phát huy hết để bật dậy n n kinh tế nơi 

đây. Mặt khác, những đóng góp mới cho khoa học còn hạn chế ở những con số khiêm 

tốn. Do  môi trƣờng  mang tính khu vực làm hạn chế tính năng động sự tiếp cận và 

bắt kịp nhịp độ của xu thế phát triển so với những địa phƣơng khác. 

 Việc cập nhật thông tin của đầu vào, đầu ra v  các nhu cầu nhân lực và phát triển 

kinh tế xã hội trong NCKH và đào tạo chƣa trở thành công việc thƣờng xuyên, chƣa 

tập trung cao. Các nguồn đầu tƣ cho NCKH ph c v  đào tạo có ảnh hƣởng không ít 

đến các Kế hoạch hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Trƣờng.  

 c) Thực trạng hợp tác quốc tế: 

ĐHCT đã có quan hệ hợp tác với trên 100 viện, trƣờng đại học và tổ chức quốc tế ở  

Anh,  ỉ, Canada, Đan Mạch, Đức Hà Lan, Hoa K , Hungary, New Zealand, Nga, 

Pháp, Úc, đồng thời mở rộng hợp tác với các quốc gia khác ở Châu Á nhƣ Ấn Độ, 

Campuchia,  Đài Loan, Hàn Quốc,  Lào, Malaysia, Nhật  ản, Thái Lan ... Trong đó có 

một số dự án lớn nhƣ  Nâng cấp Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ  từ viện trợ của 

Chính phủ Nhật  ản, Chƣơng trình MHO của Chính phủ Hà Lan, Chƣơng trình hợp 

tác nghiên cứu với  ỉ (VLIR), Trung tâm Học liệu (AP – RMIT), Dự án  Liên kết 

giữa  Đại học Cần Thơ  và  Đại học Aarhus v  khoa học môi trƣờng  (Dự án 

CAULES) do DANIDA (Đan Mạch) tài trợ, Dự án  Nghiên cứu sử d ng bèo l c bình 

và chất thải hữu cơ để sản xuất năng lƣợng tái tạo và các dƣỡng chất tự nhiên cho phát 

triển Nông nghiệp b n vững  hợp tác với tổ chức Lux Development, Luxembourg, Dự 

án  Hỗ trợ sinh viên nghèo thiệt thòi  do Ford Foundation tài trợ, Dự án  Kết hợp cải 

cách giáo d c với bảo vệ tài nguyên môi trƣờng để xoá đói giảm nghèo ở Đ SCL  do 

Shell Foundation tài trợ,  Dự án   Giáo d c  Đại học 2   (Dự án TRIG) do Ngân hàng 

Thế giới Tài trợ, Dự án,  Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu đến sử d ng đất ở Đ SCL:  

Sự thích ứng của các hệ thống canh tác trên n n lúa  (Dự án CLUES) do ACIAR (Úc) 

tài trợ, Dự án   iến đổi khí hậu trong Nuôi trồng Thủy sản   (Dự án iAQUA), do 

DANIDA (Đan Mạch) tài trợ,  Chƣơng trình "Mạng lƣới hợp tác đào tạo Dựa trên 

nghiên cứu v  khoa học Sinh học thực ph m ở Việt Nam  (Chƣơng trình VLIR-

Network- Vietnam) do VLIR ( ỉ) tài trợ.  Hiện nay, Trƣờng  đang xây dựng  Dự án 

 Nâng cấp Trƣờng Đại học Cần Thơ thành trƣờng Đại học xuất sắc v  đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  . Vào đầu năm 2014, Tổ chức JICA (Nhật 

 ản) và  ộ Giáo d c và Đào tạo sẽ tổ chức nghiên cứu khả thi dự án. 

Cho đến nay đã có hơn 100 bản ghi nhớ đã đƣợc ký kết với các cơ quan khoa học 

nƣớc ngoài, 170 dự án HTQT lớn nhỏ đã và  đang triển khai. Có những dự án chỉ có 

giá trị vài ngàn đô la Mỹ và có nhi u dự án đến hàng triệu đô la Mỹ. Kết quả từ HTQT 

đã đóng góp khoảng 15% kinh phí hoạt động của trƣờng hàng năm. C ng thông qua 

HTQT cơ sở hạ tầng đã đƣợc nâng cấp hiện đại, khang trang hơn. VD: Dự án JICA 

của chính phủ Nhật  ản tại khoa Nông nghiệp, Dự án MHO của chính phủ Hà Lan 
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giúp nâng cao năng lực quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng toàn trƣờng, Dự án VLIR 

của chính phủ  ỉ, Dự án Trung tâm Học liệu... 

Trong thời gian qua c ng nhƣ sắp tới, Trƣờng ƣu tiên hàng đầu củng cố và phát 

triển các quan hệ hợp tác với các đối tác truy n thống (Tây  u, Đông  ắc Á) và mở 

rộng hợp tác mới với các đối tác mới nhƣ ở Đông  u,  ắc Mỹ. Ngoài ra, Trƣờng c ng 

chú trọng đến việc hợp tác các địa phƣơng trong vùng Đ SCL và giúp các tỉnh tìm đối 

tác HTQT nhƣ Chƣơng trình Mekong 1000 – đào tạo sau đại học ở nƣớc ngoài cho các 

tỉnh Đ SCL.  

Trƣờng tiếp t c quan hệ và thực hiện các dự án đã ký với nƣớc ngoài và duy trì 

nâng cao các hiệu quả đạt đƣợc. Đồng thời, năng động tìm ra các đối tác hợp tác mới 

có triển vọng ở các nƣớc Anh,  ỉ, Đài Loan, Đan Mạch, Đức,  Hà Lan, Hàn Quốc, 

Hoa K , Nhật  ản, Pháp, Th y Điển... nhằm ph c v  ngày càng tốt và hiệu quả hơn 

trong nghiên cứu, giáo d c, trao đổi chuyên gia và nâng cấp cơ sở hạ tầng.  

 Thông qua các chƣơng trình hợp tác với các tổ chức và các viện trƣờng đại học trên 

thế giới, ĐHCT đã mở rộng và nâng tầm hoạt động v  các mặt: quản lý, quy hoạch, 

giảng dạy, năng lực cán bộ, NCKH, ứng d ng tiến bộ KHKT, thông tin khoa học kỹ 

thuật. Từng bƣớc nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.  

Trong các năm qua, thông qua các chƣơng trình hợp tác quốc tế (HTQT), Trƣờng đã 

đào tạo đƣợc hàng trăm cán bộ có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở các nƣớc nhƣ  ỉ, 

Pháp, Úc, Hà Lan, Nhật  ản, Đức, Đài Loan, Hoa K , Trung Quốc, New Zealnd....... 

Các cán bộ này đã và đang là lực lƣợng nòng cốt trong công tác đào tạo và nghiên cứu 

của Trƣờng nói chung và công tác HTQT nói riêng. 

C ng thông qua các chƣơng trình hợp tác, Trƣờng đã xâ  dựng mới đƣợc các khoa 

nhƣ Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng d ng, Khoa Khoa học, Khoa Kinh tê và 

Quản trị kinh doanh, Nhà học chính - Văn phòng khoa Công nghệ, Trung tâm học 

liệu,... Số lƣợng các trang thiết bị, phòng thí nghiệm và đầu sách đã tăng đáng kể, góp 

phần nâng cao chất lƣợng và đi u kiện  học tập, nghiên cứu cho cả sinh viên và cán bộ. 

Hàng năm, Trƣờng tiếp nhận hàng sinh viên nƣớc ngoài đến thực tập, nghiên cứu 

nhƣ các sinh viên Pháp chuyên ngành luật; ngoài ra còn có các sinh viên  ỉ, Đan 

Mạch, Đức, Hà Lan, Hoa K , Nhật, Úc,... đến thực tập và nghiên cứu trong các l nh 

vực nông nghiệp, thủy sản, môi trƣờng,… Số lƣợng sinh viên nƣớc ngoài đến tham gia 

Học phần nhiệt đới có xu hƣớng gia tăng hàng năm, đặc biệt là sinh viên đến từ  Hoa 

K  và Úc.  

Ngoài ra, Trƣờng còn thực hiện các chƣơng trình trao đổi sinh viên với các trƣờng 

và cơ sở đối tác ở nƣớc ngoài nhƣ Đức, Hoa K , Nga, Nhật  ản, Phần Lan, Singapore, 

Thái Lan, Trung Quốc, nhằm m c đích cho sinh viên đƣợc giao lƣu, học hỏi văn hóa, 

chuyên môn và nâng cao trình độ ngoại ngữ….   

 Trƣờng đã tiến hành chƣơng trình đào tạo liên kết trình độ thạc s  ngành   Khai 

khoáng Dữ liệu với Đại học Nantes (Pháp), đang xây dựng chƣơng trình đào tạo liên 

kết trình độ thạc s  ngành Quản trị Kinh Doanh với Đại học Houston-Clear Lake (Hoa 

K ), ngành Luật Thƣơng mại Quốc tế với Đại học Tây Anh Quốc, ngành Nuôi trồng 

Thủy sản và  ngành Công nghệ Thực ph m với Đại học Ghent ( ỉ) 

Hàng năm, Trƣờng đón tiếp nhi u lƣợt chuyên gia đến Trƣờng làm việc trong các 

chƣơng trình hợp tác, giảng dạy cho các sinh viên cao học, tổ chức các lớp tập huấn 

ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu cho các cán bộ của Trƣờng. 
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Điểm mạnh: 

Trƣờng có truy n thống và thế mạnh trong công tác HTQT. Nhi u cán bộ của 

Trƣờng đƣợc đào tạo ở nhi u nƣớc khác nhau, đây là lực lƣợng nòng cốt tạo các mối 

quan hệ, hợp tác giúp cho công tác HTQT của Trƣờng ngày càng đa dạng và hiệu quả 

hơn.  ên cạnh đó, các cán bộ của Trƣờng đ u có tinh thần cầu tiến trong học tập, 

nghiên cứu và tận tâm nên luôn luôn đƣợc các đối tác đánh giá cao, và họ đ u mong 

muốn tạo thêm nhi u chƣơng trình hợp tác nghiên cứu tiếp theo, điển hình nhƣ chƣơng 

trình MHO, VLIR, CAULES... 

Sự tôn trọng, chất lƣợng đào tạo và sự đa dạng l nh vực trao đổi luôn đƣợc phía đối 

tác tôn trọng và muốn gửi sinh viên đến thực tập ở một nơi mà cán bộ  có trình độ 

chuyên môn, ngoại ngữ tốt cộng với sự nhiệt tình cao trong công việc nhƣ Trƣờng Đại 

học Cần Thơ. Các kết quả nghiên cứu trong các chƣơng trình hợp tác đ u rất thành 

công tạo cơ sở vững mạnh v  ni m tin cho phía đối tác tiếp t c thực hiện các chƣơng 

trình hợp tác khác với Trƣờng theo nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi. 

ĐHCT đƣợc đánh giá là trƣờng có truy n thống v  HTQT,  GH quan tâm sâu sắc, 

đây là nguyên nhân chính làm thúc đ y toàn trƣờng chung sức thực hiện tốt công tác 

tác HTQT, đi u này thể hiện qua đội ng  cán bộ có trình độ, toàn tâm và năng động 

nắm bắt thông tin để tìm kiếm đối tác. 

 Tồn tại:    

Do Trƣờng nằm ở vùng Đ SCL, một vùng có trình độ dân trí thấp, hệ thống giao 

thông hạ tầng còn hạn chế nên vai trò và trách nhiệm của Trƣờng đối với sự phát triển 

giáo d c, kinh tế xã hội của vùng rất lớn. Vì vậy, mối quan hệ HTQT không những chỉ 

phát triển cho riêng Trƣờng mà còn tác động cho cả khu vực. Mặc khác, số cán bộ đầu 

đàn có uy tín quốc tế và có học hàm học vị cao của Trƣờng vẫn chƣa nhi u nên phần 

nào c ng ảnh hƣởng đến tính cân đối, khả thi và thuyết ph c trong quá trình tìm kiếm 

đối tác hoặc chƣơng trình hợp tác. 

Do áp lực của công tác giảng dạy và tính chuyên môn sâu nên các cán bộ của một 

số đơn vị không có nhi u thời gian trong việc tìm các chƣơng trình hợp tác mới, tạo ra 

sự không cân đối v  HTQT giữa các đơn vị trong trƣờng và giữa các ngành chuyên 

môn.  ên cạnh đó, các cán bộ làm công tác HTQT đa phần còn trẻ tuy rất nhiệt tình 

năng động nhƣng chƣa đƣợc đào tạo chuyên môn nghiệp v  và bản thân họ c ng chƣa 

mạnh dạn trong việc chủ động tìm các chƣơng trình hợp tác mới.  

d) Thực trạng nguồn nhân lực: 

 - Quy mô: Có đủ số lƣợng đáp ứng nhu cầu phát triển ngành đào tạo và nghiên cứu 

khoa học. Trƣờng đã xây dựng cơ cấu đội ng  giảng viên phù hợp theo đi u kiện thực 

tế của Trƣờng. Tuy nhiên, việc quy chu n v  tỷ lệ C GD/sinh viên hiện nay đối với 

trƣờng đại học đa ngành còn gặp nhi u khó khăn. Do vậy, cơ cấu đội ng  giảng viên 

hiện tại của Trƣờng đƣợc vận d ng dựa trên nhi u yếu tố: (1) V  giờ giảng/C GD; (2) 

Nhu cầu mở ngành học mới; (3) Khối chuyên ngành; (4) Số lƣợng SV chính quy và 

SV không chính quy và đƣợc xây dựng trên cơ sở cấp khoa. Đến nay Trƣờng đã có 

2.050 cán bộ viên chức (1673 C VC Trƣờng trả lƣơng và 377 đơn vị trải lƣơng), trong 

đó cán bộ giảng dạy: 1.214 (SĐH là 923, đạt tỷ lệ 76,2%); cán bộ hành chính và ph c 

v : 836; (Phụ lục 3). 

 - Cơ cấu: Cơ cấu ngạch viên chức: giảng viên cao cấp, giảng viên chính: 24%; v  

thâm niên công tác: 54% C GD có thâm niên dƣới 10 năm trong ngành; 46% có thâm 
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niên từ 10 năm trở lên trong ngành; v  tuổi đời: 27,3% C GD có tuổi đời dƣới 31, 

40,4% C GD có tuổi đời 31-40 tuổi, 11,2% C GD có tuổi đời từ 41-50 tuổi. Cơ cấu 

độ tuổi C GD cho thấy sự trẻ hóa và có sự kế thừa giữa các độ tuổi. 

 Trƣờng rất chú ý đến năng lực quản lý của đội ng  cán bộ vì đây là yếu tố quan 

trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của trƣờng. Trƣờng đã đầu tƣ vào việc thực hiện 

các quy trình quản lý một cách khoa học ngay từ lúc bắt đầu chƣơng trình MHO (hợp 

tác với Hà Lan) từ năm 1995. Trong khuôn khổ chƣơng trình này trƣờng đã mở các 

lớp huấn luyện v  xây dựng kế hoạch chiến lƣợc, mô hình quản lý chất lƣợng EFQM 

(Châu  u) cho cán bộ của trƣờng và đã áp d ng các kiến thức này vào công việc quản 

lý của trƣờng nhƣ xây dựng kế hoạch chiến lƣợc cho trƣờng, áp d ng mô hình EFQM 

trong trƣờng. Mặc dù chú trọng việc áp d ng các mô hình quản lý tiên tiến nhƣng 

trƣờng vẫn luôn tuân thủ các quy chế quản lý của cơ quan chủ quản và Nhà nƣớc áp 

d ng tại các trƣờng đại học. M c tiêu đặt ra là hoàn thiện quản lý chất lƣợng, phù hợp 

với tiêu chu n quốc gia và quốc tế. 

 Tính đến tháng 12/2013, số lƣợng và trình độ cán bộ trong Trƣờng nhƣ sau: 
 

Trình độ Số lƣợng Chức danh Số 

lƣợng  

Theo Quỹ lƣơng Số lƣợng 

Tiến s  253 Giáo sƣ 5 Cán bộ Giảng dạy 1.214 

Thạc s  776 Phó giáo sƣ 65 Không là CBGD 836 

Đại học 699 GVC. Ts 73  iên chế nhà nƣớc 1.254 

Cao đẳng 51  GV. Ts 107 HĐ Trƣờng trả lƣơng 439 

Trình độ khác 271 Ts không  GV               HĐ Đơn vị trả lƣơng 357 

    GVC. Ths 143     

    GV. Ths 530     

    GV. Đại học 291     

Tổng cộng 2.050   1.217     

Nữ 873 

(42,59%) 

       

 Điểm mạnh: 

Đã ban hành các văn bản quy định có liên quan công tác tuyển d ng lao động hợp 

đồng, tuyển d ng vào biên chế, công khai, rõ ràng minh bạch. Tất cả các chủ trƣơng, 

chính sách liên quan đến sự phát triển trƣờng, liên quan đến cán bộ viên chức (C VC) 

đ u đƣợc sự đóng góp trí tuệ của tập thể C VC thể hiện đầy đủ quy n dân chủ của 

C VC trong nhà trƣờng. Đã tổ chức thực hiện tốt công tác đánh giá C VC, khen 

thƣởng phân minh.  ổ nhiệm cán bộ vào các chức danh lãnh đạo đáp ứng đƣợc yêu 

cầu nhiệm v  công tác, đƣợc tập thể tín nhiệm. 

Các chƣơng trình dự án đ u đƣợc quy hoạch, kế hoạch hỗ trợ hoạt động chuyên 

môn nghiệp v  cho C VC c  thể, rõ ràng theo từng giai đoạn. Đồng thời hàng năm 

Trƣờng đ u có thông báo v  kế hoạch các đơn vị cử C VC tham gia hoạt động chuyên 

môn nghiệp v  trong nƣớc bằng nguồn kinh phí của Trƣờng.  ƣớc đầu tạo đƣợc tính 

linh hoạt, tự chủ của cấp khoa trong công tác cơ cấu đội ng  giảng viên. 

 Đội ng  giảng viên có tính kế thừa v  thâm niên công tác chuyên môn và đƣợc trẻ 

hóa. Số cán bộ giảng dạy (C GD) đƣợc đào tạo ở nƣớc ngoài chiếm tỷ trọng lớn. Đa 

số giỏi v  chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đủ để hoàn thành nhiệm v  đƣợc giao. 



22 

 

Các đơn vị đã xây dựng quy định v  quản lý, sử d ng trang thiết bị phòng thí 

nghiệm. Tổ chức tập huấn và gửi cán bộ kỹ thuật đi tập huấn trang thiết bị, kỹ thuật 

mới ph c v  tốt cho công tác NCKH và giảng dạy. 

Thƣ viện có đội ng  cán bộ trẻ và có trình độ chuyên môn; cơ sở vật chất tốt; ti m 

năng phát triển mạnh và đủ năng lực ph c v  tốt nhu cầu khai thác tài liệu của độc giả. 

Tồn tại: 

Sự đi u tiết cơ cấu C GD cấp bộ môn còn hạn chế, nhất là đối với những bộ môn 

dạy môn chung cho các ngành học. Cơ cấu v  số lƣợng C GD có trình độ sau đại học 

còn chƣa đồng đ u, còn thiếu cán bộ đầu đàn, đặc biệt đối với ngành học mới. Cơ cấu 

đội ng  giảng viên ở một vài bộ môn còn hạn chế.  

 Chƣa lập đƣợc kế hoạch định k  bồi dƣỡng nâng cao nghiệp v  cho đội ng  kỹ 

thuật viên, nhân viên ph c v  ở phòng thí nghiệm.  

 e) Thực trạng cơ sở vật chất: 

 Theo số liệu kiểm kê tài sản cố định đến ngày 01/01/2013, tổng giá trị tài sản cố 

định (TSCĐ) của Trƣờng là 594.455.681.805 đồng: 
 

TT Tên nhóm chủng loại TSCĐ Tổng ngu ên giá (đ) 

 Tỷ trọng 

% 

I Tài sản cố định hữu hình             592.792.796.805  99,72  

1 Nhà cửa, vật kiến trúc             340.643.719.578       57,30  

2 Máy móc, thiết bị             179.297.802.433       30,16  

3 Phƣơng tiện vận tải, truy n dẫn                 7.936.606.000       1,34  

4 Thiết bị, d ng c  quản lý               48.417.517.441       8,14  

5 Tài sản cố định khác               16.497.151.353       2,78  

II Tài sản cố định v  hình                 1.662.885.000       0,28  

  Cộng             594.455.681.805       100,00  

Ghi chú: Không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất của 7 cơ sở trực thuộc Trường 

trong đó: 

 - Giá trị TSCĐ bình quân/1 sinh viên: 19.690.483 đồng/sinh viên (Tính trên số 

lượng sinh viên đại học và cao đ ng hệ chính quy có đến cuối năm 2013 là: 30.190 

sinh viên). 

- Ngoài ra, theo thống kê v  cơ sở vật chất của các Chƣơng trình, dự án đang hoạt 

động ở Trƣờng tính đến thời điểm cuối tháng 01/01/2013 có tổng giá trị là 

152.326.913.707 đồng: 
 

TT Tên nhóm chủng loại TSCĐ 

 Tổng ngu ên giá 

(đồng) 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Nhà cửa - Vật kiến trúc 37.615.768.203 24,7 

2 Phƣơng tiện vận tải 18.273.787.711 12,0 

3 Máy móc thiết bị và TSCĐ khác 96.437.357.793 63,3 

  Cộng 152.326.913.707 100,0 

 - Tổng diện tích đất do đơn vị đang quản lý sử d ng (7 cơ sở): 218,5 ha (Phụ lục 4a) 



23 

 

 Trong đó, tại trung tâm thành phố Cần Thơ có 3 Khu: 

+ Khu I nằm trên đƣờng 30 tháng 4 (tổng diện tích khu đất: 62.251 m2). 

+ Khu II nằm trên đƣờng 3 tháng 2 (tổng diện tích khu đất: 80,95 ha). 

 + Khu III nằm trên đƣờng Lý Tự Trọng (tổng diện tích khu đất: 5.527 m2). 

- Diện tích khu học tập bình quân /1 sinh viên:  

96.602,77 m
2 
 học tập/30.190sv = 3,19m

2
/sv

 
(Phụ lục 4b). 

 Hiện còn khá nhi u khoa, viện của Trƣờng đang rất thiếu hoặc chƣa có diện tích nhà 

kiên cố cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu (phải bố trí sử d ng chung, 

tạm bợ hoặc tận d ng những công trình hiện có đã xuống cấp). Diện tích làm việc cho 

bộ máy quản lý và diện tích công trình thể d c thể thao của Trƣờng đ u còn rất thiếu.   

 Chất lƣợng máy móc thiết bị ph c v  cho công tác giảng dạy, thí nghiệm, nghiên 

cứu khoa học chƣa phân bố đồng đ u cho các đơn vị, một số đơn vị đƣợc quản lý và sử 

d ng loại thiết bị tiên tiến trên thế giới, một số đơn vị còn sử d ng loại thiết bị lạc hậu 

hoặc không đạt các chỉ tiêu tiến bộ khoa học kỹ thuật nhƣ hiện nay.  

 e) Thực trạng nguồn thu và nhu cầu chi tài chính giai đoạn 2008-2012: 

- Tổng giá trị nguồn thu tài chính trong giai đoạn 2008-2012 đạt 1.587,16 tỷ đồng, 

bình quân hàng năm là 317,43 tỷ đồng, tƣơng ứng với mức tăng là 17,87%. Trong đó 

tốc độ tăng hàng năm: (1) từ nguồn từ ngân sách cấp là 11,95%, (2) từ nguồn thu học 

phí, lệ phí là 32,63%, (3) từ nguồn hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất 

dịch v  là 22,58%, (4) từ nguồn tài trợ, viện trợ có biến động tăng và xu hƣớng giảm 

nhẹ trong giai đoạn này là -0,06%. 

- V  cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2008-2012: nguồn ngân sách cấp chiếm 44,42%; 

nguồn thu học phí, lệ phí chiếm 29,76%; nguồn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và sản xuất dịch v  chiếm 14,48%; và nguồn viện trợ, tài trợ chiếm 11,34% 

 ảng: Tổng hợp nguồn thu tài chính theo hoạt động (2008-2012) 
                        ĐVT: Triệu đồng 

Nguồn kinh phí 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số 
BQ 

năm 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Ngân sách cấp 106.913 120.409 136.195 173.546 167.939 705.002 141.000 44,42 

1.1. Thƣờng xuyên 62.391 79.380 87.442 94.328 106.358 429.899 85.980 27,09 

1.2. Chƣơng trình 

m c tiêu 

8.327 6.596 9.884 2.808 7.193 34.808 6.962 2,19 

1.3. Đào tạo lại 

CBCC 

114 180 180 249 280 1.003 201 0,06 

1.4. Thanh tra Uỷ 

quy n thi 

TNTHPT 

226 227 47 47   547 109 0,03 

1.5. Trợ cấp khó 

khăn 

0 0 0 191   191 38 0,01 

1.6. Nghiên cứu 

khoa học 

9.057 8.684 7.798 13.068 14.155 52.762 10.552 3,32 

1.7. Xây dựng cơ 

bản 

26.798 25.342 30.844 62.855 39.953 185.792 37.158 11,71 

2. Học phí và lệ phí 48.667 60.324 85.870 126.893 150.602 472.356 94.471 29,76 

2.1. Học phí chính 

qui 

43.646 55.483 79.332 117.094 142.660 438.215 87.643 27,61 
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2.2. Lệ phí tuyển 

sinh 

5.021 4.841 6.538 9.799 7.942 34.141 6.828 2,15 

3. HĐĐT,  NC H 

và Dịch vụ 

30.510 34.127 41.396 54.861 68.874 229.768 45.954 14,48 

3.1. Hợp đồng đào 

tạo 

23.788 24.023 27.402 39.875 52.293 167.381 33.476 10,55 

3.2. Sản xuất-dịch v  3.742 7.540 8.484 8.609 5.918 34.293 6.859 2,16 

3.3. Khác 2.980 2.564 5.510 6.377 10.663 28.094 5.619 1,77 

4. Viện trợ, tài trợ 

và biếu tặng 

30.191 43.971 41.947 33.803 30.124 180.036 36.007 11,34 

Tổng cộng 216.281 258.831 305.408 389.103 417.539 1.587.162 317.432 100,00 

  

- Tổng chi hoạt động trong giai đoạn 2008-2012 là 1.575,04 tỷ đồng, số ti n chi 

bình quân hàng năm là 315,01 tỷ đồng tƣơng ứng mức tăng là 19,41%. C  thể một số 

nhóm chi có mức tăng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi: nhóm chi thanh toán 

cho cá nhân tăng 28,1% (chiếm tỷ trọng 30,62%); nhóm chi cho nghiệp v  chuyên 

môn tăng 20,91% (chiếm tỷ trọng 29,29%); nhóm chi dự án viện trợ, tài trợ tăng 

6,97% (chiếm tỷ trọng 13,31%); và nhóm chi xây dựng cơ bản tăng 10,5% (chiếm tỷ 

trọng 11,8%) 

 ảng: Tổng hợp chi tiêu tài chính theo nhóm chi (2008-2012) 

                        ĐVT: Triệu đồng 

NỘI DUNG 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số 
BQ 

năm 

Tỷ lệ 

(%) 

1. Nhóm chi thanh toán 

cá nhân 59.318 68.741 84.617 109.811 159.726 482.213 96.443 30,62 

2. Nhóm chi nghiệp v  

chuyên môn 69.023 68.929 76.546 99.354 147.534 461.386 92.277 29,29 

3. Nhóm chi mua sắm sửa 

chữa lớn 631 725 747 4.772 1.078 7.953 1.591 0,50 

4. Nhóm các khoản chi 

khác 17.737 12.317 42.770 32.697 36.131 141.652 28.330 8,99 

5- Tăng cƣờng cơ sở vật 

chất KT 8.327 6.595 9.884 1.326 8.377 34.509 6.902 2,19 

6- Nghiên cứu khoa học 8.251 8.684 5.005 15.028 14.988 51.956 10.391 3,30 

7- Dự án viện trợ tài trợ 29.422 48.417 40.997 52.216 38.527 209.579 41.916 13,31 

8- Xây dựng cơ bản 26.798 25.342 30.844 62.854 39.953 185.791 37.158 11,80 
Tổng cộng 219.507 239.750 291.410 378.058 446.314 1.575.039 315.008 100,00 
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CHƢƠNG 4 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2022 

4.1.Mục tiêu xây dựng, phát triển Trường Đại học Cần Thơ: 

 a ) Mục tiêu chung: 
 Trƣờng Đại học Cần Thơ cần đƣợc tiếp t c xây dựng, phát triển thành một trung 

tâm Đào tạo - Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) mạnh của 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Đ SCL), phấn đấu để năng lực, trình độ đào tạo và 

nghiên cứu - chuyển giao KHCN đạt trình độ chung của các trƣờng đại học trong khu 

vực và thế giới đối với một số ngành m i nhọn vào năm 2022. Thông qua hoạt động 

của mình, nhà trƣờng phải góp phần ngày càng hữu hiệu vào sự nghiệp phát triển 

KHCN, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá xã 

hội của Vùng, phải trở thành nhân tố động lực có ảnh hƣởng mang tính quyết định đối 

với toàn bộ sự phát triển vùng Đ SCL với các m c tiêu, định hƣớng phát triển kinh tế 

xã hội chủ yếu đã xác định cho giai đoạn tới năm 2017 và thời k  tới năm 2022. 

 Đến năm 2015 trở v  sau, Trƣờng Đại học Cần Thơ sẽ trở thành một trong những 

trƣờng có chất lƣợng đào tạo ngang với các trƣờng tiên tiến khu vực Đông Nam Á và 

là một trung tâm đào tạo mạnh cho các nƣớc trong lƣu vực sông Mê Kông. 

  b ) Mục tiêu cụ thể: 

 Đạt đƣợc quy mô phát triển cho từng nhiệm v  c  thể nhƣ: Phát triển Mô hình tổ 

chức, Đào tạo đại học và sau đại học, Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, 

Hợp tác quốc tế, Phát triển nguồn nhân lực, Cơ sở vật chất và Nguồn thu tài chính 

đƣợc c  thể hóa từ m c 4.2. đến 4.8 thuộc Chƣơng 4 này. 

4.2. Chức năng, nhiệm vụ và Mô hình tổ chức:  
 a ) Chức năng, nhiệm vụ chính: 

 Trƣờng Đại học Cần Thơ là trƣờng đa ngành, đa l nh vực có nhiệm v  đào tạo bậc 
cao đẳng, đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 
các l nh vực nông nghiệp, thuỷ sản, kinh tế, công nghệ, môi trƣờng, luật và sƣ phạm, 
khoa học xã hội và nhân văn, ph c v  sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của khu 
vực Đ SCL nói riêng và cả nƣớc nói chung; phát triển quan hệ quốc tế rộng rãi nhằm 
nâng cao năng lực đội ng  cán bộ, áp d ng phƣơng pháp giảng dạy tích cực và đầu tƣ 
trang thiết bị hiện đại để giúp cho ngƣời học phát huy tính năng động, sáng tạo thích 
nghi với n n kinh tế thị trƣờng; bảo tồn và phát huy truy n thống văn hóa dân tộc; hỗ 
trợ các địa phƣơng thực hiện nhiệm v  đào tạo tại các trƣờng Cao đẳng cộng đồng, 
Trung tâm Giáo d c thƣờng xuyên và nâng cao dân trí. 
 Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu đào tạo, 
nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ của đất nƣớc, đặc biệt vùng 
Đ SCL, Nhà trƣờng còn có sứ mạng nâng cao vị thế trong khu vực: Tiểu vùng sông 
Mê Kông, với Căm-pu-chia, Lào hoặc với các đối tác truy n thống nhƣ Nhật bản, Thái 
Lan, Phi-líp-pin, IRRI, SEAMEO, SEARCA, AIT,.... 
 Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2015 và sau năm 2015, Nhà trƣờng phải khẳng 
định đƣợc vị thế  cạnh tranh  v  năng lực đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ 
cả trong và ngoài nƣớc đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.   

b) Mô hình tổ chức: 

 Mô hình tổ chức của Trƣờng Đại học Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay và đến năm 

2022 đƣợc xác lập trên cơ sở tinh thần Quyết định số 6004/QĐ- GDĐT ngày 

21/9/2007 của  ộ Giáo d c và Đào tạo v  việc Phê duyệt đ  án quy hoạch phát triển 



26 
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tổng thể Trƣờng Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020. Trong đó có thể có 

những đi u chỉnh phù hợp với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức các 

Đại học ở nƣớc ta. 
 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2017 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

CÁC KHOA VIỆN & TRUNG TÂM CÁC PHÒNG, BAN 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng 

d ng  

Viện NC PT Công nghệ sinh 

học 
Phòng Kế hoạch-Tổng hợp 

Khoa Công nghệ thông tin và 

Truy n thông (TT. Điện tử - Tin 

học) 

Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu 

Long 
Phòng Đào tạo (đại học) 

Khoa Khoa học Chính trị 
Viện Nghiên cứu  iến đổi Khí 

hậu 
Phòng Tài v   

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

(TT Đào tạo và Tƣ vấn kinh tế) 
Trung tâm Ngoại ngữ  Phòng Hợp tác quốc tế 

Khoa Khoa học Tự nhiên 
Trung tâm Thông tin Khoa học 

và Công nghệ 
Phòng Tổ chức-Cán bộ  

Khoa Công nghệ (TT. kiểm định và 

Tƣ vấn Xây dựng + TT. NC   CG 

Công nghệ + TT Điện – Điện tử) 

Trung tâm Dịch v    CGCN Phòng  Thanh tra-Pháp chế   

Khoa Sƣ phạm (TT  ồi dƣỡng 

nghiệp v  sƣ phạm) 
Trung tâm Giáo d c Quốc phòng  Phòng Quản trị - Thiết bị 

Khoa Thủy sản (TT. Ứng d ng và 

Chuyển giao Công nghệ Thủy sản) 

Trung tâm Đảm bảo chất lƣợng 

Đại học Cần Thơ   
Phòng Công tác Sinh viên    

Khoa Luật Trung tâm Học liệu Phòng Công tác Chính trị 

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn  
Trung tâm Phân tích Hóa môi 

trƣờng và Thực ph m   
Phòng Quản lý khoa học  

Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên 

thiên nhiên  
Trung tâm Liên kết đào tạo  an Quản lý công trình  

Khoa Dự bị dân tộc Trung tâm Nghiên cứu và 

Chuyển giao Công nghệ 

Nhà xuất bản Trƣờng Đại 

học Cần Thơ 

Khoa Phát triển Nông thôn 

(Trung tâm NC - TN - ĐDSH Hòa 

An) 

Trung tâm Công nghệ phần m m  

Khoa Sau đại học Trung tâm Ph c v  sinh viên  

 ộ môn Giáo d c thể chất Trung tâm Tƣ vấn sinh viên  

Khoa Ngoại ngữ 

Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu 

và Phát triển Kinh tế  iển vùng 

Đ SCL 

 

 
Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ 

Đại học Cần Thơ 
 

 Trung tâm Hòa An  

 Trƣờng Phổ thông Trung học 

Thực hành Sƣ phạm 
 

Hội đồng 

Trƣờng 

 

Hiệu trƣởng và 
các phó Hiệu trƣởng 

 

Đảng bộ 
  

Công đoàn 

Hội Cựu chiến binh 

Các Hội đồng 

tƣ vấn 
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MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2022 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

CÁC KHOA VIỆN & TRUNG TÂM CÁC PHÒNG, BAN 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học 

ứng d ng  
Viện NC PT Công nghệ sinh học Phòng Kế hoạch-Tổng hợp 

Khoa Công nghệ thông tin và 

Truy n thông  

Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu 

Long 
Phòng Đào tạo (đại học) 

Khoa Khoa học Chính trị Viện Nghiên cứu  iến đổi Khí hậu Phòng Tài v   

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh  
Trung tâm Ngoại ngữ  Phòng Hợp tác quốc tế 

Khoa Khoa học Tự nhiên 
Trung tâm Thông tin Khoa học và 

Công nghệ 
Phòng Tổ chức-Cán bộ  

Khoa Công nghệ  Trung tâm Dịch v    CGCN Phòng  Thanh tra-Pháp chế   

Khoa Sƣ phạm  Trung tâm Giáo d c Quốc phòng  Phòng Quản trị - Thiết bị 

Khoa Thủy sản  
Trung tâm Đảm bảo chất lƣợng Đại 

học Cần Thơ   
Phòng Công tác Sinh viên    

Khoa Luật Trung tâm Học liệu Phòng Công tác Chính trị 

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân 

văn  

Trung tâm Phân tích Hóa môi trƣờng 

và Thực ph m   
Phòng Quản lý khoa học  

Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên 

thiên nhiên  
Trung tâm Liên kết đào tạo  an Quản lý công trình  

Khoa Dự bị dân tộc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển 

giao Công nghệ 

Nhà xuất bản Trƣờng Đại 

học Cần Thơ 

Khoa Phát triển Nông thôn 

(Trung tâm NC - TN - ĐDSH 

Hòa An) 

Trung tâm Công nghệ phần m m  

Khoa Sau đại học Trung tâm Ph c v  sinh viên  

Khoa Giáo d c thể chất Trung tâm Tƣ vấn sinh viên  

Khoa Ngoại ngữ 

Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và 

Phát triển Kinh tế  iển vùng 

Đ SCL 

 

 
Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ Đại 

học Cần Thơ 
 

 Trung tâm Hòa An  

 Trƣờng Phổ thông Trung học Thực 

hành Sƣ phạm 
 

 

 

Hội đồng 

Trƣờng 

 

Hiệu trƣởng và 
các phó Hiệu trƣởng 

 

Đảng bộ 
  

Công đoàn 

Hội Cựu chiến binh 

Các Hội đồng 

tƣ vấn 
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4.3. Quy hoạch phát triển đào tạo đại học và sau đại học:  

 a) Định hướng phát triển:  

- Triển khai và hoàn thiện chƣơng trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ. Nội 

dung chƣơng trình đào tạo đƣợc chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức chuyên môn 

sang phát triển toàn diện năng lực và ph m chất cho ngƣời học trên cơ sở chu n đầu ra 

đƣợc xác định phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành ngh  đào tạo, quan tâm đến nhu 

cầu của xã hội và thời đại. Chƣơng trình đào tạo đƣợc phát triển theo hƣớng linh hoạt 

cho ngƣời học; có nội dung gắn kết giữa lý luận với thực ti n và cập nhật tiến bộ khoa 

học và công nghệ; kết hợp giữa học với thực hành, trang bị những kiến thức thật sự cơ 

bản, cần thiết chú trọng nâng cao năng lực tự học để có thể đáp ứng theo hƣớng học 

tập suốt đời. Quan tâm phát triển chƣơng trình đào tạo tiến tiến, đào tạo chất lƣợng cao 

bằng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng với khu vực và thế giới 

cho cả ngƣời học và Nhà trƣờng. 

- Nội dung giảng dạy, phƣơng pháp giảng dạy và đánh giá sinh viên phải đƣợc cải 

tiến phù hợp với m c tiêu của chƣơng trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ; từ đó hƣớng 

dẫn và tạo đi u kiện để ngƣời học đi u chỉnh phƣơng pháp học tập để tích l y kiến 

thức, rèn luyện năng lực và ph m chất cần thiết.  

- Phát triển quy mô đào tạo và ngành ngh  đào tạo phải dựa trên cơ sở đảm bảo chất 

lƣợng đào tạo (đủ đi u kiện v  nhân lực và cơ sở vật chất), xem chất lƣợng đào tạo là 

yếu tố quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trƣờng; đồng thời bám 

sát với nhu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, đặc biệt là của Vùng 

Đ SCL. 

- Đa dạng và linh hoạt trong hình thức đào tạo để đáp ứng nhu cầu học tập của 
nhi u đối tƣợng ngƣời học. Tập trung phát triển quy mô đào tạo sau đại học để tạo 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các cơ sở đào tạo và các địa phƣơng. Xây dựng và 

phát triển đào tạo từ xa bậc đại học để nâng cao dân trí và nguồn nhân lực có trình độ 

đại học cho địa phƣơng.    

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các bậc học, các hệ đào tạo theo đúng các 

quy chế tuyển sinh và văn bản hƣớng dẫn của  ộ Giáo d c và Đào tạo. Chú trọng công 

tác tƣ vấn tuyển sinh, tƣ vấn học tập, tƣ vấn ngh  nghiệp đến các đối tƣợng ngƣời học. 

- Quản trị và quản lý đào tạo phải đƣợc xem trọng, có chiến lƣợc đi u chỉnh và nâng 

cao để đáp ứng yêu cầu triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ cho nhi u trình độ đào 

tạo và hình thức đào tạo khác nhau. Chú trọng ứng d ng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý đào tạo của Nhà trƣờng. 

- Phát huy vai trò của công tác học sinh, sinh viên. Phải xem công tác học sinh, sinh 

viên là một phần quan trọng trong việc giáo d c, đào tạo con ngƣời toàn diện của Nhà 

trƣờng. 

- Củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác và liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa 

học với các cơ sở đào tạo trong vùng nhằm chia sẽ và khai thác tốt nguồn lực các bên. 

- Chú trọng liên kết hợp tác với các viện, trƣờng đào tạo bậc cao và các tổ chức 

trong và ngoài nƣớc có uy tín để phát triển và nâng cao năng lực đào tạo của Nhà 

trƣờng, đặc biệt là đào tạo sau đại học. 
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- Để nhanh chóng nâng cao năng lực và chất lƣợng đào tạo cần phải tranh thủ và tổ 

chức triển khai hiệu quả các nguồn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc; đồng thời phát huy nội 

lực bằng cách đ y mạnh và thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch v  

khoa học công nghệ, dịch v  đào tạo và chuyển giao công nghệ. 

- Quan tâm phát triển mối quan hệ với các đơn vị, tổ chức và cá nhân để tăng nguồn 

lực cho các hoạt động đào tạo và tạo thêm đi u kiện hỗ trợ cho ngƣời học. Thông qua 

đó nâng cao uy tín và vị thế của Trƣờng đối với cộng đồng nhằm ổn định và phát triển 

nguồn tuyển, nguồn đào tạo. 

- V  đảm bảo chất lƣợng đào tạo, đến năm 2022, Trƣờng Đại học Cần Thơ có hệ 

thống đảm bảo chất lƣợng bên trong đạt tiêu chu n chất lƣợng quốc tế (AUN-QA); Có 

100% các chƣơng trình đào tạo đƣợc tự đánh giá theo tiêu chu n chất lƣợng của quốc 

gia và quốc tế (AUN-QA, A ET); trong đó, có ít nhất 25% chƣơng trình đƣợc kiểm 

định chất lƣợng theo tiêu chu n AUN-QA và A ET, nhất là các chƣơng trình đào tạo 

trong các l nh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trƣờng. 

b) Căn cứ xác định quy mô đào tạo: 

 Dân số trung bình phân theo địa phƣơng (Lấy theo số lƣợng thống kê đến năm 2004 

của Tổng c c thống kê. Riêng năm 2010, 2015 và 2020 tạm lấy số lƣợng theo tỷ lệ gia 

tăng dân số hàng năm là 1,1%): 

                       Đơn vị: Nghìn người. 

  2002 2003 2004 2005 2010 2015 2020 

Cả nƣớc  79.727,4 80.902,4 82.032,3     

Tỷ lệ gia tăng dân số (%) 1,3 1,5 1,4     

Đồng bằng sông Cửu Long 16.713,7 16.881,6 17.076,1 17.267,6 18.238,4 19.263,9 20.346,9 

Tỷ lệ gia tăng dân số (%) 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 

 Để đạt đƣợc chỉ tiêu v  phát triển giáo d c đại học của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2010 (theo Quyết định số: 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ) là 150 sinh viên / 1 vạn dân thì: 

 Số lƣợng sinh viên của v ng Đ SCL năm 2010 là: 273.577 sinh viên. 

 Số lƣợng sinh viên của v ng Đ SCL theo tỷ lệ 300 sinh viên/1 vạn dân đến 

năm 2015 sẽ là: 577.916 sinh viên. 

 Số lƣợng sinh viên của v ng Đ SCL theo tỷ lệ 450 sinh viên/1 vạn dân (theo 

Nghị quyết số: 14/2005/ NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ) đến năm 2020 sẽ 

là: 915.613 sinh viên. 

 Tính đến năm 2013, vùng Đ SCL có 16 trƣờng đại học (Đại học Cần Thơ, Đại học 

Y-Dƣợc Cần Thơ, Đại học An Giang, Đại học  ạc Liêu, Đại học Đồng Tháp, Đại học 

Ti n Giang, Đại học Trà Vinh, Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ, Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật V nh Long, Đại học Tân Tạo, Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, 

Đại học Cửu long, Đại học Xây dựng Mi n Tây, Đại học Tây Đô, Đại học Võ Trƣờng 

Toản và Đại học Nam Cần Thơ) và 25 trƣờng Cao đẳng hoặc Cao đẳng Cộng đồng tại 

13 tỉnh, thành trong vùng Đ SCL. Đến năm 2020 vùng Đ SCL sẽ có thêm nhi u 

trƣờng đại học và cao đẳng tƣ th c theo chủ trƣơng xã hội hóa giáo d c của Đảng và 

Nhà nƣớc. Tuy nhiên, Trƣờng Đại học Cần thơ là trƣờng đại học trọng điểm quốc gia 
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ở vùng Đ SCL, là cơ sở đào tạo chủ lực đào tạo nhân lực chất lƣợng cao cho vùng 

ĐBSCL. 

 Quy mô đào tạo hệ chính quy của Trƣờng Đại học Cần Thơ, nếu không tính sinh 

viên học chƣơng trình thứ 2 thì đến năm 2015 cần phải đạt đƣợc số lƣợng là 38.801 

sinh viên (chiếm tỷ lệ 6,71 % so với nhu cầu đào tạo đại học của toàn Vùng) và đến 

năm 2020 là 50.612 sinh viên (chiếm tỷ lệ 5,52 % so với nhu cầu đào tạo đại học của 

toàn Vùng). Tỷ lệ sinh viên chính quy so với nhu cầu đào tạo đại học toàn Vùng giảm 

tƣơng đối để tập trung mở rộng quy mô đào tạo sau đại học, mặt khác tập trung đầu tƣ 

để tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật kiên cố, hiện đại và nâng cao chất lƣợng nhân 

lực nhằm đảm bảo chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng. Trong giai đoạn này sẽ dành ƣu 

tiên tăng quy mô đào tạo đại học cho các trƣờng vừa thành lập trƣớc năm 2015 và sẽ 

thành lập thêm trong giai đoạn 2015 - 2020. 

 Dự kiến nhu cầu ngành ngh  mới của Vùng Đ SCL trong Kế hoạch đào tạo đại học 

và sau đại học giai đoạn: 2014 - 2022 đƣợc thể hiện chi tiết ở phần ph  l c công tác 

đào tạo đại học và sau đại học (Phụ lục A0 và B0).  

 c) Quy mô phát triển đào tạo đại học và sau đại học: 

 Lấy chất lƣợng đào tạo làm m c tiêu hàng đầu, việc tăng quy mô đào tạo phải hoàn 

toàn dựa trên cơ sở đảm bảo chất lƣợng đào tạo. Mặt khác, phát triển quy mô đào tạo 

đại học còn đƣợc xác định trên cơ sở tập trung nguồn lực cho việc gia tăng quy mô đào 

tạo sau đại học, cung cấp nguồn cán bộ giảng dạy cho các trƣờng đại học, cao đẳng và 

nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng 

Đ SCL. 

 Thời điểm mở ngành mới, số lƣợng tuyển mới và quy mô đào tạo theo từng năm và 

từng ngành học đƣợc thể hiện chi tiết ở phần ph  l c công tác đào tạo đại học và sau 

đại học (Phụ lục A1, A2 và Phụ lục B1, B2). 

 

 ảng 1: Qu  m  đào tạo sinh viên chính qu  đến năm 2010, 2015 và 2020 

 

 2007 2008 2009 2010 2015 2020 

Cao đẳng     204  

Đại học (tất cả hình thức) 19.780 21.490 23.180 24.560 41.691 54.772 

Đại học (SV tuyển sinh 3 chung) 19.780 21.490 23.180 24.560 33.322 38.852 

Đại học (Không tính CT thứ 2 và xét 

tuyển th ng) 
19.780 21.490 23.180 24.560 36.541 44.522 

Đại học (không tính SV học chương 

trình thứ 2) 
19.780 21.490 23.180 24.560 37.791 50.272 

Sau đại học 1.434 1.631 1.928 2.087 2.629 4.965 

Tổng qu  m  đào tạo cao đẳng, đại 

học (không tính SV học chương 

trình thứ 2) và sau đại học 

21.214 23.121 25.108 26.647 41.790 55.343 
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 ảng 2: Chỉ tiêu tu ển sinh và qu  m  đào tạo theo các hệ, bậc 

Hệ, bậc đào tạo  

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

Tuyển 

sinh 

Quy mô 

đào tạo 

Tuyển 

sinh 

Quy mô 

đào tạo 

Tuyển 

sinh 

Quy mô 

đào tạo 

Đại học (tuyển sinh 3 chung) 6.230 24.560 8.230 33.322 9.310 38.852 

Sau đại học 698 2.087 1.393 2.629 2.357 4.965 

 ằng Đại học thứ 2 200 800 600 1500 1000 2900 

Liên thông Cao đẳng lên Đại học 400 1.000 150 250 300 550 

Cử tuyển  180 180 200 609 300 1150 

Dự bị 160 160 250 860 400 1400 

Hệ Vừa làm vừa học 4.500 15.200 6.300 19.100 7.800 27.550 

Hệ Đào tạo từ xa 1.859 1.859 5.600 15.900 7.100 20.400 

 

 ảng 3: Qu  m  đào tạo phân theo các khoa 

 

TT 
KHOA 

Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 

ĐH SĐH ĐH 

SĐH 

(Ths 

TS) 

ĐH 

SĐH 

(Ths 

TS) 

1.  Khoa Công nghệ 3.810 60 6.680 
106 

0 
5.722 

390 

40 

2.  
Khoa Công nghệ Thông tin và truy n 

thông 
1.220 60 2.000 

109 

10 
1.951 

220 

29 

3.  Khoa Khoa học Tự nhiên 840 435 1.510 
248 

0 
1.561 

433 

30 

4.  Khoa Khoa học Chính trị 360 0 960 
0 

0 
652 

20 

0 

5.  Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 1420 100 2.180 
60 

0 
2.800 

215 

0 

6.  Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 3.600 180 4.707 
440 

119 
4.920 

760 

220 

7.  Khoa Thuỷ sản 1.840 120 1.787 
175 

44 
2.240 

300 

79 

8.  Khoa Luật 1.000 54 1.387 
70 

0 
2.580 

160 

0 

9.  
Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên thiên 

nhiên 
1090 180 1.654 

194 

39 
2.240 

264 

49 

10.  
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 

d ng 
3.380 487 4.139 

360 

126 
4.512 

500 

209 

11.  Khoa Sƣ phạm 3.320 282 3.605 
288 

15 
3.120 

480 

72 

12.  Khoa Phát triển nông thôn   2.331 
0 

0 
2.800 

60 

0 

13.   ộ môn Giáo d c thể chất 200 0 364 0 600 0 
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0 0 

14.  
Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu 

Long 
390 62 345 

100 

15 
320 

180 

20 

15.  Viện NC   PT Công nghệ Sinh học 400 67 937 
70 

41 
1.240 

160 

40 

 Cộng: 24.260 2.087 33.322 

(2.220 

409) 

2.629 

38.852 

(4.177 

788) 

4.965 

 Qui m  cả trƣờng 26.347 36.167 35.951 

Ghi chú: Số liệu đại học là số sinh viên tuyển sinh 3 chung 

d) Căn cứ để hoạch định đảm bảo chất lượng 

Đảm bảo chất lƣợng giáo d c đại học đã đƣợc quy định trong Luật Giáo d c Đại 

học năm 2012. Theo đó, trƣờng đại học có quy n hạn, nhiệm v  và trách nhiệm triển 

khai hoạt động bảo đảm chất lƣợng; tự đánh giá chất lƣợng đào tạo và chịu sự kiểm 

định chất lƣợng; thành lập tổ chức chuyên trách v  bảo đảm chất lƣợng; xây dựng và 

thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lƣợng; tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lƣợng đào 

tạo; định k  đăng ký kiểm định chƣơng trình đào tạo và kiểm định trƣờng; duy trì, phát 

triển và công khai các đi u kiện bảo đảm chất lƣợng; đƣợc lựa chọn tổ chức kiểm định 

chất lƣợng giáo d c đƣợc  ộ Giáo d c và Đào tạo công nhận. 

4.4. Quy hoạch phát triển nghiên cứu khoa học: 

 a) Định hướng phát triển: 
 Từ nay đến 2022 nhiệm v  khoa học công nghệ của Trƣờng tập trung vào 5 l nh vực 

nghiên cứu khoa học ƣu tiên sau đây: 

(1) Ứng d ng công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và môi trƣờng, 

(2) Quản lý và sử d ng b n vững tài nguyên thiên nhiên, 

(3) Kỹ thuật công nghệ và công nghệ thông tin - truy n thông, 

(4) Khoa học giáo d c, luật và xã hội nhân văn, 

(5) Phát triển kinh tế, thị trƣờng. 

 Để triển khai thực hiện các định hƣớng chiến lƣợc có hiệu quả, trong giai đoạn 

2014-2022 Trƣờng Đại học Cần Thơ dự kiến thực hiện một số nội dung trong công tác 

nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ kết hợp đào tạo nguồn nhân lực nhƣ sau: 

- Nhiệm vụ cấp nhà nƣớc: 

Đăng ký thực hiện các chƣơng trình nghiên cứu tổng hợp v  kinh tế - xã hội, giáo 

d c vùng đồng bằng sông Cửu Long nhƣ các chƣơng trình trọng điểm: Nghiên cứu 

ứng dụ ng và  phát triể n công nghệ  Thông tin và  Truyề n thông, Nghiên cứu ứng 

d ng và phát triển công nghệ vật liệu mới, Nghiên cứu ứng dụ ng và  phát triể n công 

nghệ  Cơ  khí và  Tự  đ ộ ng hóa, Nghiên cứu ứng d ng và phát triển công nghệ sinh 

học, Nghiên cứu ứng d ng và phát triển công nghệ năng lƣợng, Nghiên cứu ứng d ng 

và phát triển công nghệ bảo quản và chế biến, Nghiên cứu công nghệ ph c v  bảo vệ 

và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Chú trọng nghiên cứu các vấn đ  v  công nghệ vật liệu, cơ khí hóa, tự động hóa, 

công nghệ thông tin. Nghiên cứu phát triển giáo d c vùng kinh tế đặc thù. 

 - Nhiệm vụ cấp  ộ, cấp Trƣờng: 

+ Chƣơng trình công nghệ- công nghệ thông tin: ứng d ng công nghệ sinh học 

trong tuyển chọn giống cây trồng vật nuôi, quản lý dịch bệnh trên vƣờn cây ăn quả, 

lúa, cá, gia súc gia cầm, ứng d ng công nghệ thông tin truy n thông đa phƣơng tiện 
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ph c v  đào tạo, nghiên cứu khoa học, khuyến nông, khuyến ngƣ. Tập trung nghiên 

cứu cơ khí hóa, tự động hóa công nghiệp và nông nghiệp, sử d ng phế ph m nông 

nghiệp làm vật liệu xây dựng, phân bón hóa chất, nghiên cứu ứng d ng công nghệ vật 

liệu. 

+ Chƣơng trình nông nghiệp và thủy sản: Tập trung nghiên cứu, tuyển chọn, lai tạo 

các giống lúa có năng suất cao chất lƣợng tốt, nghiên cứu quy trình sản xuất tôm cá, 

nghiên cứu các giống heo trâu bò dê, gia cầm. Song song đó, tập trung nghiên cứu 

phòng trừ và đi u trị các bệnh trên cây trồng vật nuôi chủ yếu nhƣ: bệnh vàng lá gân 

xanh trên cây có múi, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá, bệnh lỡ mồm long móng, bệnh 

cúm gia cầm. 

+ Chƣơng trình nghiên cứu v  môi trƣờng: Xử lý ô nhi m môi trƣờng của vùng sản 

xuất nông nghiệp trọng điểm v  chất thải và nƣớc thải, ô nhi m sản xuất công nghiệp, 

chất thải sinh hoạt. Quản lý và sử d ng hiệu quả và b n vững tài nguyên thiên nhiên 

vùng Đ SCL. Nghiên cứu sử d ng chất thải ph c v  sản xuất góp phần vệ sinh môi trƣờng.  

     + Chƣơng trình công nghệ thực ph m và công nghệ sau thu hoạch: Đ y mạnh ứng 

d ng công nghệ sinh học và kinh nghiệm truy n thống trong chế biến, bảo quản nông 

sản thực ph m. Nghiên cứu công nghệ ph c v  sau thu hoạch nhằm làm giảm bớt sự 

hao h t trong quá trình sản xuất, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản và chế biến nông 

sản. 

+ Chƣơng trình nghiên cứu những vấn đ  kinh tế xã hội và nhân văn Đ SCL: Vấn 

đ  luật pháp kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong đi u kiện n n kinh tế thị 

trƣờng, tiêu th  hàng hóa nông sản ở vùng nông nghiệp trọng điểm, vấn đ  tôn giáo 

dân tộc, những vấn đ  phát sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn, quy hoạch và phát triển. 

+ Chƣơng trình nghiên cứu v  khoa học cơ bản và khoa học giáo d c: Nghiên cứu 

đổi mới phƣơng pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. Ứng d ng công 

nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo từ xa…Đ y mạnh 

công tác nghiên cứu cơ bản v  khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

 - Các nhiệm vụ ƣơm tạo c ng nghệ: 

Hàng năm, cán bộ khoa học trẻ của Trƣờng tham gia thực hiện các nhiệm v  ƣơm 

tạo công nghệ nhằm tạo ra sản ph m c  thể có giá trị ứng d ng trực tiếp vào sản xuất 

và đời sống, đáp ứng yêu cầu bức bách của xã hội.  

- Các dự án sản xuất thử nghiệm: 

Đăng ký thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm nhằm đƣa các sản ph m đã 

nghiên cứu đƣợc từ các đ  tài, dự án các cấp vào sản xuất ở quy mô lớn, có khả năng 

chuyển giao hoặc tiêu th  trên thị trƣờng và có ý ngh a phát triển kinh tế xã hội. 

 - Thực hiện các đề tài, dự án theo nghị định thƣ của chính phủ:  

 Các nhiệm v  nầy do  ộ Giáo d c và Đào tạo giao trực tiếp cho Trƣờng hàng năm 

theo nghị định hợp tác ký kết giữa hai chính phủ. 

 Ngoài ra, trong kế hoạch phát triển nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đến 

năm 2022, Trƣờng Đại học Cần Thơ tăng cƣờng mở rộng hợp tác nghiên cứu với các 

địa phƣơng, doanh nghiệp khu vực Đ SCL, các vùng ph  cận và hợp tác các viện 

trƣờng trong và ngoài nƣớc v  khoa học công nghệ nhằm tăng nguồn kinh phí tạo 

động lực mới v  khoa học công nghệ, tạo ra nhi u sản ph m có giá trị ph c v  phát 

triển nhà trƣờng, kinh tế xã hội địa phƣơng và nâng cao chất lƣợng đào tạo cán bộ và 

nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực Đ SCL và cả nƣớc xứng đáng là một trong 
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13 Trƣờng đại học trọng điểm của cả nƣớc, theo định hƣớng nghiên cứu và xuất sắc 

trong l nh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trƣờng. 

 b) Quy mô nghiên cứu khoa học: 

TT Loại đề tài 
2007-2011 2012-2017 2017-2022 

Số đề tài Số đề tài Số đề tài 
01 Đ  tài hợp tác theo Nghị định thƣ của CP 6 15 25 
02 Tăng cƣờng năng lực NCKH 2 5 10 
03 Đ  tài cấp Nhà nƣớc 2 10 15 
04 Đ  tài cấp  ộ trọng điểm* 15 - - 
05 Đ  tài cấp  ộ** 150 75 100 
06 Đ  tài sản xuất thử nghiệm 4 5 10 
07 Đ  tài hợp tác với địa phƣơng 100 250 350 
08 Đ  tài NCKH cơ sở (cấp trƣờng) 394 750 1000 
09 Nhiệm v  ƣơm tạo công nghệ*** 6 - - 

 Cộng: 679 1110 1510 
(*):  Từ năm 2011, không còn triển khai đăng ký đề tài cấp Bộ trọng điểm (theo Thông tư 12/2010/TT-  

BGDĐT ngày 29/03/2010) 

(**): Hiện tại tham gia tuyển chọn đề tài cấp Bộ 

(***)      Từ năm 2008, Bộ KH&CN không triển khai đăng ký nhiệm vụ ƯTCN 

4.5. Quy hoạch phát triển hợp tác quốc tế: 

 a) Định hƣớng phát triển: 

Tiếp t c phát huy thế mạnh v  hợp tác quốc tế (HTQT), mở rộng quan hệ HTQT 

nhằm: 

- Tăng cƣờng liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các viện, trƣờng nƣớc 

ngoài trên cơ sở những mối quan hệ hợp tác truy n thống với các nƣớc Nhật  ản (Dự 

án nâng cấp Khoa Nông nghiệp  SHƢD), Hà Lan (Chƣơng trình MHO), Vƣơng quốc 

 ỉ (Chƣơng trình VLIR), Đan Mạch (Chƣơng trình đào tạo thạc s  chuyên ngành Khoa 

học Môi trƣờng), Hoa K  (Chƣơng trình đào tạo tiên tiến các ngành Công nghệ Sinh 

học, Nuôi trồng Thủy sản), Pháp (Chƣơng trình song ngữ Pháp-Việt của Khoa Công 

nghệ Thông tin   Truy n thông, Khoa Nông nghiệp   Sinh học Ứng d ng, Khoa Môi 

trƣờng  TNTN ), Đức (Chƣơng trình SANSED, Dự án WISDOM), vv… để giải quyết 

những vấn đ  cấp bách của Đ SCL nhƣ giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ sau thu 

hoạch, thị trƣờng và giá cả nông sản, bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

v.v… Tích cực cùng với các đối tác tìm kiếm chƣơng trình, dự án hợp tác mới để phát 

huy các thành quả của các chƣơng trình, dự án đã có trƣớc đây. 

- Tăng cƣờng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các 

đối tác nƣớc ngoài của Chƣơng trình Mekong 1000. 

 - Củng cố và tăng cƣờng mối quan hệ với các Viện, Trƣờng thành viên của Mạng 

lƣới các trƣờng đại học Đông Nam Á (AUN) nhằm đ y mạnh công tác đảm bảo chất 

lƣợng, thúc đ y sự công nhận thành quả học tập của sinh viên và phát triển hợp tác với 

các Viện, Trƣờng trong mạng lƣới. 

  - Tranh thủ thế mạnh của các Viện, Trƣờng  đối tác trong Dự án "Nâng  cấp 

Trƣờng Đại học Cần Thơ thành trƣờng đại học xuất sắc" từ vốn hỗ trợ kỹ thuật và vốn 

vay của JICA, Nhật  ản để nâng cao chất lƣợng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 

các l nh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trƣờng đạt tiêu chu n quốc tế.  

- Hợp tác triển khai các chƣơng trình, dự án có ý ngh a chiến lƣợc cho sự phát triển 

b n vững vùng Đ SCL nhƣ  chƣơng trình tính toán cân bằng nƣớc, phân tích vai trò 

của cây lúa ảnh hƣởng đến kinh tế xã hội, nuôi trồng thủy sản b n v ng,  bảo vệ nguồn 
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lợi thủy sản, tài nguyên đất với  Ủy hội sông Mê Kông, các Viện, trƣờng  thuộc lƣu 

vực sông Mê Kông, trong khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế. 

 -  Tăng cƣờng hợp tác song phƣơng với các Viện, Trƣờng ở Đông  ắc Á,  ắc  u, 

Nam Mỹ. Tiếp t c khai thác nguồn học bổng thông qua nghị định thƣ với các nƣớc 

Đông  u. 

-  Xây dựng mối quan hệ mới hoặc tăng cƣờng các hợp tác đã có với các Viện, 

Trƣờng có danh tiếng trên thế giới trong nhi u l nh vực khác nhau để gởi cán bộ đi đào 

tạo trong khuôn khổ chƣơng trình 911 và Mekong 1000 đồng thời xây dựng các mối 

quan hệ hợp tác theo hƣớng 2 bên cùng làm và cùng có lợi. 

- Tăng cƣờng  tiếp xúc, làm việc với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các đối tác 

ti m năng có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Việc tiếp xúc này sẽ tăng cƣờng sự 

hiểu biết giữa ĐHCT và các đối tác, tranh thủ sự ủng hộ nguồn tài trợ c ng nhƣ nguồn 

học bổng và các dự án tài trợ trực tiếp từ các tổ chức này. Đ y mạnh hơn nữa hợp tác 

mới với Trung Quốc và cộng đồng sử d ng Hoa ngữ; tập trung phát triển đội ng  cán 

bộ thông thạo tiếng Hoa để có thể mở ngành nầy khoảng năm 2015.   

- Tìm các nguồn tài trợ từ các hiệp hội, tổ chức quốc tế lớn có nhi u ti m năng 

nhằm nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị và đào tạo cán bộ cho Trƣờng.  C  thể là 

tiếp cận với các công ty  oeing, I M,… 

- Tiếp t c khai thác và tranh thủ sự hỗ trợ của lực lƣợng Việt ki u trí thức.  Trong 

thời gian qua sự đóng góp trực tiếp hay gián tiếp của Việt ki u trí thức, đây c ng đóng 

góp nhi u cho Trƣờng; có nhi u học bổng đã cấp cho cán bộ đi học tập ngắn dài hạn; 

một số công trình nghiên cứu khoa học c ng đƣợc chuyển giao v  ĐHCT.  

 - Phát triển và đa dạng hoá hoạt động của  Học phần Nhiệt đới , đào tạo cho sinh 

viên nƣớc ngoài ở các trƣờng đại học của Mỹ, Nhật, Canada, Úc,  các nƣớc Châu 

 u,....Thành lập mới bộ phận  Du học Quốc tế - International Studies  để  triển khai 

việc liên kết đào tạo quốc tế và mở rộng quan hệ với các đại học bên ngoài đồng thời 

giới thiệu ĐHCT ra cộng đồng giáo d c thế giới.  

- Phối hợp xây dựng và triển khai các chƣơng trình đào tạo tiên tiến, đào tạo song 

ngữ bậc đại học và sau đại học với các viện, trƣờng đại học có uy tín trên thế giới. 

Liên kết đào tạo nhi u hình thức ngắn và dài hạn. Thông qua liên kết sẽ nâng cao trình 

độ cho cán bộ và chuyển giao chƣơng trình đào tạo từ trƣờng bạn v  ĐHCT. C ng 

thông qua liên kết sẽ tranh thủ thêm học bổng sau đại học cho cán bộ của trƣờng. C ng 

trên cơ sở phối hợp với các chƣơng trình đào tạo tiên tiến phấn đấu đến năm 2015 sẽ 

đƣợc  ộ Giáo d c và Đào tạo phê duyệt một số chƣơng trình đào tạo dài hạn bậc đại 

học và sau đại học quốc tế và số lƣợng sinh viên quốc tế đến trƣờng học tập sẽ tăng 

gấp 3 lần hiện nay. 

b) Qu  m  đào tạo quốc tế: 
                    Đơn vị tính: học viên nước ngoài.  

TT NỘI DUNG 2013 2017 2021 2025 

1 Các hình thức đào tạo ngắn hạn 150 300 600 1000 

2 Các hình thức đào tạo dài hạn 10 50 300 500 

  Tổng cộng: 160 350 900 1500 

 Số liệu thu thập từ các dạng đào tạo cho người nước ngoài bao gồm: học phần nhiệt 
đới, tập huấn chuyên môn tại đơn vị, báo cáo seminar, chuyên đề cho các đoàn tham quan 

ngắn hạn và đào tạo bằng cấp (kể cả đồng hướng dẫn với giáo sư nước ngoài)  
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4.6. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực:  

 a) Định hƣớng phát triển: 

 - Về c ng tác tổ chức:  

 Mô hình tổ chức của Trƣờng Đại học Cần Thơ phát triển theo từng giai đoạn đến 

năm 2010, 2015, 2020 và 2022 với đầy đủ các khoa, viện, trung tâm, phòng, ban ở thời 

điểm hiện tại và dự kiến thành lập mới đã đƣợc thể hiện c  thể ở dạng sơ đồ tại M c 

4.2 b. C  thể sẽ thành lập mới các đơn vị sau: 

- Thành lập Hội đồng  Cải tiến chất lƣợng đào tạo , gồm các thành viên từ hội 

đồng khoa học trong và ngoài Trƣờng, tƣ vấn trong việc cải tiến giáo trình và có thể sẽ 

tham gia đánh giá một số công đoạn hoặc một số chỉ tiêu v  chất lƣợng giảng dạy, tƣ 

vấn công tác đào tạo. 

- Thành lập bộ phận chuyên trách v  đánh giá chất lƣợng đào tạo với nhiệm v : 

đôn đốc theo dõi các hoạt động liên quan đến chất lƣợng đào tạo ở các khoa, đánh giá 

định k  v  chất lƣợng và nội dung. Xem xét định k  tính cập nhật và tính c  thể của 

nội dung đào tạo, .... 

- Thành lập Trung tâm Tƣ vấn sinh viên nhằm hỗ trợ, tƣ vấn sinh viên trong việc 

học tập, sinh hoạt và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

- Tách Trung tâm Ph c v  sinh viên ra khỏi Phòng Công tác Sinh viên để Trung 

tâm trở thành đơn vị thuộc Trƣờng. 

- Thành lập Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và Phát triển Kinh tế  iển vùng 

Đ SCL đặt tại Phú Quốc. 

- Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ 

- Thành lập Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ Trƣờng Đại học Cần Thơ. 

- Thành lập Trung tâm phân tích Hóa môi trƣờng và Thực ph m   

- Đổi tên Trung tâm Đảm bảo chất lƣợng và Khảo thí thành Trung tâm Đảm bảo 

chất lƣợng Đại học Cần Thơ đồng thời, đi u chỉnh chức năng của Trung tâm, tập trung 

vào công tác đảo bảo chất lƣợng trong đào tạo.   

- Thành lập Khoa Ngoại ngữ trên cơ sở các bộ môn: Sƣ phạm Anh văn, sƣ phạm 

Pháp văn (thuộc Khoa Sƣ phạm), Anh văn, Pháp văn (thuộc Khoa Khoa học Xã hội và 

Nhân văn) và Trung tâm ngoại ngữ. 

- Thành lập Trung tâm Hòa An nhằm quản lý tất cả các ngành đƣợc đào tạo tại 

Hòa An nhƣng không do khoa Phát triển Nông thôn xây dựng chƣơng trình đào tạo mà 

do các đơn vị khác xây dựng chƣơng trình đào tạo.  

- Thành lập  an chỉ đạo khu Hòa An nhằm thống nhất quản lý hoạt động của các 

đơn vị thuộc Trƣờng tại khu Hòa An. 

- Thành lập khoa Giáo d c Thể chất mở rộng quy mô và nâng cao chất lƣợng đào 

tạo ngành giáo d c thể chất. 

- Sắp xếp lại Khoa Phát triển Nông thôn và Viện NCPT Đ SCL. 

  + Về đội ngũ cán bộ, c ng chức 

 - Tăng số lƣợng CCVC nhằm đáp ứng việc mở rộng quy mô, ngành ngh  đào tạo. 

Dự kiến đến năm 2015 là 1.896 CCVC, 2017 là 1.989 CCVC, 2020 là 2.108 và 2022 

là 2.174 CCVC (Xem bảng 7). 

 - Phát triển đội ng  C GD có trình độ sau đại học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu mở 

rộng quy mô và nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng, phấn đấu: 
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* Đến năm 2015 đạt tỷ lệ ít nhất 88% giảng viên có trình độ sau đại học (trong đó 

29% có trình độ tiến s  và 59% có trình độ thạc s );  

* Đến năm 2017 đạt tỷ lệ ít nhất 94% giảng viên có trình độ sau đại học (trong đó 

37% tiến s  và 57% thạc s );  

* Đến năm 2020 đạt tỷ lệ ít nhất 96% giảng viên có trình độ sau đại học (trong đó 

56% tiến s  và 40% thạc s ); 

* Đến năm 2022 đạt tỷ lệ ít nhất 97% giảng viên có trình độ sau đại học (trong đó 

62% tiến s  và 35% thạc s ), (Xem bảng 5). 

  - Nâng cấp đội ng  VC bộ phận hành chính quản lý (HCQL) đáp ứng đƣợc yêu 

cầu nhiệm v  công tác trong thời k  mới, đảm bảo 95% C HCQL đƣợc đào tạo 

nghiệp v  quản lý hành chính Nhà nƣớc, lý luận chính trị, tin học và ngoại ngữ, trong 

đó có 50% C HCQL vƣợt tiêu chu n nghiệp v  ngạch viên chức đang giữ. 

 b) Căn cứ xác định qu  m  nguồn nhân lực: 

 Qui mô nguồn nhân lực đƣợc xác lập căn cứ theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 

13/6/2012 của Chính phủ; Quyết định số 795/QĐ- GDĐT ngày 27/02/2010, Thông tƣ 

số 57/2011/TT- GDĐT ngày 02/12/2011 của  ộ Giáo d c và Đào tạo v  việc hƣớng 

dẫn cách xác định số SV quy đổi trên 1 GV quy đổi, và theo định hƣớng giảm dần số 

SV quy đổi trên 1 GV quy đổi đối với một số l nh vực, c  thể theo bảng sau: 

   ảng 4: Số SV qu  đổi trên 1 GV đối với một số lĩnh vực 

TT Nhóm ngành đào tạo tại trƣờng 
Năm 

2013 

Năm 

2015 

Năm 

2017 

Năm 

2020 

Năm 

2022 

1 

Kỹ thuật, công nghệ, nông, lâm, ngƣ, 

thủy lợi, khoa học tự nhiên, giao thông, 

xây dựng 

≤ 25 ≤ 24 ≤ 23 ≤ 21 ≤ 20 

2 

Kinh tế, tài chính, ngân hàng, văn hóa, 

du lịch, báo chí, thƣ viện, khoa học xã 

hội nhân văn, pháp lý, hành chính 

≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 

3 Sƣ phạm, Giáo d c thể chất ≤ 25 ≤ 24 ≤ 23 ≤ 21 ≤ 20 

  Riêng viên chức ph c v  giảng dạy – hỗ trợ (thừa hành) và viên chức hành chính 

– quản lý đƣợc xác định theo tỷ lệ giảm dần từ 40% tính theo tổng số giảng viên hiện 

nay (trong đó viên chức ph c v  giảng dạy – hỗ trợ chiếm 23% và viên chức hành 

chính – quản lý chiếm 17%) để đến năm 2022, số lƣợng viên chức ph c v  giảng dạy 

– hỗ trợ và viên chức hành chính – quản lý chiếm tối đa 30% tính theo tổng số giảng 

viên (trong đó viên chức ph c v  giảng dạy – hỗ trợ chiếm 17,5% và viên chức hành 

chính – quản lý chiếm 12,5%). 

 c) Qu  m  phát triển nguồn nhân lực: 

 ảng 5:  ế hoạch phát triển giảng viên có trình độ sau đại học đến 2022 
 

Năm 
Số lƣợng 

CBGD 

 

Cán bộ giảng dạ  có trình độ sau đại học 

Tỷ lệ 

(%) 
Số lƣợng 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng 

9/2012 1.185 73,9 876 18,8 223 55,1 653 

12/2012 1.203 73,7 886 19,4 233 54,3 653 

9/2013 1.214 76,0 923 20,6 250 55,4 673 
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12/2013 1.197 77,5 928 22,4 268 55,5 665 

2014 1.341 82,6 1.108 25,8 346 56,8 762 

2015 1.410 88,4 1.246 29,4 415 59,0 831 

2016 1.440 92,4 1.330 31,5 453 60,9 877 

2017 1.499 94,2 1.412 36,8 551 57,4 861 

2018 1.540 94,5 1.455 42,8 659 51,7 796 

2019 1.566 95,0 1.488 49,1 769 45,9 719 

2020 1.609 96,1 1.546 56,4 908 39,7 638 

2021 1.639 96,3 1578 60,2 986 36,1 592 

2022 1.672 96,9 1.621 62,3 1.043 34,6 578 
 

 

 ảng 6: Qu  m  phát triển nguồn giảng viên tại các đơn vị đào tạo 

 

  TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 
Năm 

12/2013 

Năm 

2015 

Năm 

2017 

Năm 

2020 

Năm 

2022 

+ Khoa Công nghệ 169 196 204 197 197 

+ Khoa Công nghệ thông tin   Truy n 

thông (Trung tâm Công nghệ phần m m) 
64 78 87 88 87 

+ Khoa Khoa học tự nhiên 94 123 132 144 156 

+ Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên TN 59 56 59 69 69 

+ Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng d ng 125 127 136 144 143 

+ Khoa Sƣ phạm 202 208 208 208 225 

+ Khoa Thủy sản 57 55 58 74 75 

+ Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 103 124 123 138 142 

+ Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 130 141 157 173 188 

+ Khoa Luật 64 72 84 100 108 

+ Khoa Khoa học chính trị 32 46 55 62 63 

+ Khoa Giáo d c thể chất 18 22 27 32 36 

+ Khoa Phát triển Nông thôn 23 45 44 48 48 

Khoa Ngoại ngữ (từ Khoa Sƣ phạm, Khoa 

KHXH NV, Trung tâm Ngoại ngữ) 
     

+ Viện NCPT đồng bằng sông Cửu Long 16 18 22 25 24 

+ Viện NC PT Công nghệ sinh học 22 27 31 32 33 

Cộng: 1.134 1.338 1.427 1.534 1.594 

Ghi chú: 
- Giai đoạn 2013-2017 thành lập Khoa Ngoại ngữ; 

- Tỷ lệ % giảng dạy cho đơn vị khác đƣợc tính nhƣ sau:  

+ Các học phần do Khoa Khoa học chính trị giảng dạy cho các đơn vị khác: 30% tính cho 

Khoa KHCT, 70% còn lại tính cho đơn vị quản lý ngành đào tạo. 

+ Học phần Giáo d c quốc phòng: 30% tính cho Trung tâm Giáo d c quốc phòng, 70%  

còn lại tính cho đơn vị quản lý ngành đào tạo. 



39 

 

+ Các học phần Ngoại ngữ không chuyên: 50% tính cho đơn vị giảng dạy (chủ yếu là 

Khoa KHXH NV) và 50% tính cho đơn vị quản lý ngành đào tạo. 

+ Các học phần học Tin học căn bản: 50% tính cho đơn vị giảng dạy (chủ yếu là Khoa 

KHTN) và 50% tính cho đơn vị quản lý ngành đào tạo. 

- Đối với Khoa Phát triển nông thôn, các ngành/chuyên ngành mở tại Khoa nhƣng do 

khoa khác quản lý ngành/chuyên ngành thì số lƣợng SV đƣợc tính cho các Khoa quản lý 

ngành/chuyên ngành để tính toán giảng viên. 

- Giảng viên và sinh viên cao đẳng thuộc Trung tâm Công nghệ phần m m đƣợc tính cho 

Khoa CNTT&TT; 
 

 ảng 7: Tổng hợp qu  m  sinh viên và c ng chức, viên chức toàn Trƣờng 
 

  NĂM 
QUI MÔ QUI MÔ QUI MÔ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

SINH VIÊN ĐH 
HỌC VIÊN 

CAO HỌC 

NHIÊN CỨU 

SINH 
CBGD 

PV THỪA 

HÀNH  
HCQL 

TỔNG 

CỘNG 

9/2013 28.238 2.763 162 1.214 279 200 1.693 

12/2013 32.679 2.763 162 1.197 275 201 1.673 

2014 32.992 1.939 319 1.341 280 203 1.824 

2015 33.526 2.220 409 1.410 282 204 1.896 

2016 34.760 2.719 520 1.440 283 205 1.928 

2017 35.598 3.120 624 1.499 284 206 1.989 

2018 36.915 3.472 692 1.540 286 207 2.033 

2019 37.937 3.853 746 1.566 288 208 2.062 

2020 38.522 4.177 788 1.609 289 209 2.108 

2021 38.852 4.327 813 1.640 290 210 2144 

2022 39.062 4.352 821 1.672 291 211 2174 

Ghi chú: 
 -  HCQL: là viên chức hành chính - quản lý có ngạch từ cán sự, chuyên viên và kế toán 

viên trở lên. 

 - Qui mô sinh viên ĐH số tính tuyển sinh theo 3 chung. Sinh viên cao đẳng đƣợc quy đổi 

thành sinh viên đại học, với 01 SV cao đẳng tính 0,8 SV đại học. 

4.7. Quy hoạch phát triển cơ sở vật chất: 

 a) Định hƣớng phát triển: 

 Là trƣờng trọng điểm, Trƣờng Đại học Cần Thơ cần đƣợc đầu tƣ xây dựng cơ sở vật 

chất kỹ thuật đạt chu n mực khu vực và quốc tế, đƣợc đáp ứng đầy đủ nhu cầu v  tài 

chính cho hoạt động và phát triển. 

- Từ nay đến năm 2017:  

 Cải tạo và chống xuống cấp những công trình hiện có, xây dựng bổ sung các nhà 

học chính - văn phòng - thƣ viện cấp Khoa, các Viện Nghiên cứu đã đƣợc thành lập 

nhƣng đang còn sử d ng các nhà một tầng cấp 4 hoặc nhà tạm.   

 Đầu tƣ đồng bộ các trang thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản và cơ sở bằng cách tăng 

cƣờng và hoàn chỉnh những phòng thí nghiệm hiện có, đầu tƣ mới để đáp ứng nhu cầu 

v  số lƣợng sinh viên và chất lƣợng đào tạo nhằm nâng cao hẳn một bƣớc v  chất của 

giai đoạn đào tạo nầy. 

- Từ năm 2017 đến năm 2022:  

 Cải tạo, xây dựng và đầu tƣ mới bổ sung, tăng cƣờng các đi u kiện, tiện nghi vật 

chất kỹ thuật ph c v  cho các hoạt động đào tạo - nghiên cứu, sinh hoạt nội trú của 

sinh viên, hoàn thiện v  cơ bản hệ thống kỹ thuật hạ tầng và tiện ích công cộng trên 
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phần đất Khu II hiện hữu đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận quy n sử d ng đất. Đảm bảo 

60% nhu cầu tổng diện tích sàn nhà học tập, nghiên cứu, thực tập, ký túc xá, ....đã 

đƣợc tính theo quy mô đào tạo của năm 2022. 

 Hiện đại hoá các trang thiết bị. Giai đoạn nầy dành một tỷ lệ kinh phí thỏa đáng từ 

các nguồn: Ngân sách Nhà nƣớc (Chƣơng trình m c tiêu), Dự án giáo d c đại học, 

nguồn học phí (phần tăng cƣờng cơ sở vật chất) và huy động các nguồn kinh phí khác 

(Chƣơng trình, dự án...) để đầu tƣ cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành, phòng thí 

nghiệm chuyên sâu dùng chung cho tất cả các đơn vị trong Trƣờng. Đặc biệt những 

năm trƣớc mắt ƣu tiên đầu tƣ cho các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu 

hoạch, Công nghệ quản lý môi trƣờng và tài nguyên, xây dựng dân d ng, Cơ khí giao 

thông, Thú y ... 

 b) Căn cứ xác định qu  m  cơ sở vật chất: 

 Căn cứ Quy mô đào tạo đại học và sau đại học đã đƣợc xác lập ở m c 3.2.3(c); 

 Căn cứ các định mức hiện hành tính toán nhu cầu sử d ng đất và diện tích sàn tính 

theo quy mô đào tạo để xác định nhu cầu sử d ng đất và diện tích sàn nhà, công trình 

hạ tầng kỹ thuật cần xây dựng theo từng khu quy hoạch chức năng; 

  Căn cứ thực trạng sử d ng đất và cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà trƣờng năm 

2006 để xác định nhu cầu phát triển theo từng giai đoạn: 2006-2013 và 2014-2022.  

 b) Qu  m  phát triển cơ sở vật chất: 

 b1. Qu  m  phát triển qu  hoạch sử dụng đất: 

 ảng 8: Cân đối nhu cầu sử dụng đất toàn trƣờng 
 

Khu, cơ cấu   Định mức sd  

đất  

Diện tích 

đất (ha) 

Quy mô 

đào tạo 

(m
2
/sv) 

I- Các khu chức năng – quy hoạch cơ bản   190,29   

 - Khu Học tập (*) 20,09 87,47 43.537 

 - Khu Xƣởng,trạm, trại thực hành – thực nghiệm 7,95 34,61 43.537 

 - Khu Viện, Trung tâm Nghiên cứu 1,05 4,57 43.537 

 - Khu NC PT và Chuyển giao Công nghệ  1,85 8,05 43.537 

 - Khu TDTT trung tâm         1,75 7,62 43.537 

 - Khu GDQP ( Trung tâm GDQP Cần Thơ)        3,60 15,67 43.537 

 - Khu  Nội trú SV   SV quốc tế (70%*30.000)  10,60 32,30 30.476 

II- Đất công cộng    73,71   

 - Đất Trung tâm (  công trình công cộng) 1,25 5,44 43.537 

 - Đất công trình Kỹ thuật & phụ trợ (Phân bổ trong các khu) 

 - Đất giao thông, quảng trƣờng 10,25 44,63 43.537 

 - Đất cây xanh,mặt nƣớc tập trung (**) 5,43 23,64 43.537 

Cộng I+II   264,0   

III- Đất dự  trữ phát triển (Được trù tính sẵn trong mỗi cơ cấu) 

Cộng I+II+III   264,0   

IV. Khu ở Cán bộ viên chức Trường 80m2/CBVC 18,54   

 Cộng toàn bộ:    282,54   

Ghi chú: 
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(*) Gồm cả dự phòng phát triển các khoa hiện có và khoa mới.  

(**) Khu đất dự kiến cho trường  có diện tích 189,66ha, trong đó có 13,72 ha mặt nước 

sông Rạch Ngỗng (Diện tích này tính vào đất cây xanh, mặt nước tập trung). 

 ảng 9:  Đất học tập các khoa - 86,38 ha 

TT  Cơ cấu, khoa Qui mô 

sinh viên 

ĐMSD đất 

(m2/sv) 

 DT đất 

(ha)  

1 Khu giảng đƣờng - P. học - Thí nghiệm chung 43.537 2,766 12,04 

2 Khoa Sƣ phạm  3.672 16,00 5,88 

3 Khoa Công nghệ                          (+) 7.015 20,00 14,03 

4 Khoa Kinh tế-QTKD 6.300 16,00 10,08 

5 Khoa Nông nghiệp   SHƢD        (+) 5.190 20,00 10,38 

6 Khoa Khoa học Tự nhiên 1.663 16,00 2,66 

7 Khoa Thuỷ sản                             (+) 2.619 20,00 5,24 

8 Khoa Công nghệ Thông tin và Truy n thông 2.249 20,00 4,49 

9 Khoa Luật  2.740 16,00 4,38 

10 Khoa Mác - Lê-nin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh  980 16,00 1,57 

11 Khoa Phát triển Nông thôn 2.860 20,00 5,72 

12 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 3.015 16,00 4,82 

13 Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên thiên nhiên 2.549 20,00 5,09 

14  ộ môn Giáo d c thể chất  (++) 600      

   Cộng 40.852   86,38 

  Ghi chú:  (+) Chưa kể đất xưởng, trạm trại thực hành 

      (++) Khoa Giáo dục thể chất bố trí tại Khu Thể dục thể thao. 

 ảng 10:   Đất viện, trung tâm, cơ sở NC PT & CGCN - 8,70ha 
 

TT Viện, Trung tâm và Cơ sở Nghiên cứu Phát 

triển và Chuyển giao Công nghệ (*) 

Quy mô sinh 

viên 

 Diện tích 

đất (ha)  

 Ghi chú 

1 Viện NC   PT Công nghệ Sinh học 1440 2,50   

2 Viện NC PT Đồng bằng sông Cửu Long 520 2,50   

5 Trung tâm NC   Chuyển giao Công nghệ   3,70   

   Cộng   8,70   

Ghi chú: (*) Các đơn vị khác dự kiến bố trí như sau: Viện NC&PT KHXH &NV, Trung tâm 

ứng dụng & Chuyển giao Công nghệ Thuỷ sản, Trung tâm Công nghệ phần mềm bố trí tại khu 

học tập của khoa; Trung tâm GDQP tại khu GDQP; Trung tâm Thông tin KHCN, Trung tâm 

Liên kết đào tạo,  Trung tâm Ngoại ng , bố trí tại cụm công trình khu Trung tâm . 

 ảng 11:  Đất  xƣởng, trạm, trại thực hành của các khoa - 23,85 ha 

TT Khoa Quy mô 

sinh viên 

 ĐM SD đất 

(m2/sv) 

 Diện tích 

đất (ha) 
1 Khoa Công nghệ 7.105 11,00 7,82 

2 Khoa Nông nghiệp - Sinh học ứng d ng 5.190 26,48 13,74 

3 Khoa Thuỷ sản 2.619 17,00 4,45 

   Cộng 14.914   26,01 

 

 b2. Qu  m  phát triển diện tích c ng trình xâ  dựng mới: 
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 ảng 13: Chi tiết cơ cấu diện tích  c ng trình 
 

Cơ cấu diện tích Đ. mức 

D. tích  

Nhu cầu 

diện tích  

 Ghi chú 

  (m2/sv) (m2)   

I. Học tập & Phục vụ học tập  5,750 250.338 43.537 SV  

a) Học tập &Phục vụ học tập chung 1,900 82.720   

 - Diện tích HCQL cấp trƣờng 0,250 10.884   

 - Diện tích các Viện-Trung tâm NCPT(*) 0,750 32.653   

 - Giảng đƣờng- Phòng học chung 0,350 15.238   

 - Trung tâm Thông tin - TT học liệu (Thƣ viện) 0,250 10.884   

 - Trung tâm Hội thảo 0,100 4.354   

 - Công trình kỹ thuật và dịch v  đô thị 0,100 4.354   

 - Diện tích khác khu Trung tâm  0,100 4.354   

b) Học tập & Phục vụ Học tập các khoa  3,850 167.617 (Xem B.14) 

 - Văn phòng khoa và phòng làm việc các b/m 0,215 9.360   

 - Thƣ viện khoa 0,200 8.707   

 - Phòng học 1,550 67.482   

 - Phòng thực hành, chuyên đ , DT ph c v  ... 0,435 18.939   

 - Phòng thí nghiệm 0,900 39.183   

 - Xƣởng, trạm trại thực hành học tập  (**) 0,550 23.945   

II. Thể dục thể thao  0,25 10.884   

 - Công trình TDTT trung tâm có mái che 0,25 10.884   

III. Nội  trú và phục vụ Văn hóa - Sinh hoạt  3,75 163.264   

 - KTXSV   SV quốc tế (nội trú 70%-21.000 sv) 3,30 143.672   

 - Nhà ăn 0,30 13.061   

 - Công trình ph c v  VHSH sinh viên 0,15 6.531   

 Cộng (+) 9,75 424.486 (+) 

Ghi chú: 

 (*) Không bao gồm diện tích các đơn vị, cơ sở trực thuộc các khoa. 

 (**) Thuộc diện tích các khoa. Trong định mức chưa tính nhu cầu diện tích công trình các cơ 

sở nghiên cứu- Phát triển& Chuyển giao Công nghệ, các cơ sở thực nghiệm - thử nghiệm sản 

xuất lớn- Các nhu cầu diện tích này không quy định trong tiêu chuẩn mà xác định theo yêu 

cầu, nhiệm vụ cụ thể. 

 (+) Quy ra diện tích sàn khoảng 517.500m2, bình quân 19,5m2diện tích sàn/sv. Quy mô diện 

tích công trình xây dựng theo m c tiêu đầu tƣ xác định cho Dự án (đến năm 2015) là 

310.500m2 sàn (đạt 60% yêu cầu theo tiêu chu n). 
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 ảng 14:  Cơ cấu diện tích nhà - công trình các khoa 
 

Khoa 

Qui mô 

SV+HV 

năm 2022 

Định 

mức 

diện 

tích 

m2/SV 

Nhu cầu diện tích 

VP khoa 

& 
Học tập Cộng 

l.việc BM &P. vụ (*) 

Diện tích nhà - công trình các 

khoa  
  10.213 150.113 160.326 

 + Khoa Sƣ phạm 3.672 4 918 13.770 14.688 

 + Khoa Công nghệ  (+)          7.015 4 1.754 26.306 28.060 

 + Khoa Kinh tế-QTKD 6.300 3,6 1.575 21.105 22.680 

 + Khoa Nông nghiệp-SHƢD (+)        5.190 4 1.298 19.463 20.760 

 + Khoa Khoa học Tự nhiên 1.663 4 416 6.236 6.652 

 + Khoa Thuỷ sản (+)              2.619 4,5 655 11.131 11.786 

 + Khoa Công nghệ Thông tin   TT 2.249 4,27 562 9.041 9.603 

 + Khoa Luật 2.740 3,6 685 9.179 9.864 

 + Khoa Khoa học Chính trị (**) 980 3,6 245 3.283 3.528 

 + Khoa Khoa học XH NV 2.860 3,6 715 9.581 10.296 

 + Khoa Phát triển nông thôn 3.015 4 754 11.306 12.060 

 + Khoa Môi trƣờng và Tài nguyên 

TN 

2.549 4,06 637 9.712 10.349 

 +  ộ môn Giáo d c Thể chất 600  (Thuộc diện tích học tập,  

ph c v  học tập chung) 

17.000 

Đơn vị khác 1.960         

 + Viện NCPT Đ SCL 
520 

(Thuộc diện tích các Viện- TT 

NCPT) 

8.004 

 + Viện NC và PT CNSH 1.440 (Thuộc diện tích các Viện- TT NCPT) 10.000 

Chính qu  (tu ển sinh 3 chung) 42.812         

 + Khoa Dự bị dân tộc 1.400 3 350 3.850 4.200 

 ằng đại học thứ 2 2.900 4 725 10.875 11.600 

Liên thông từ cao đẳng lên đại học 
550 4 

137 2.063 2.200 

Cử tuyển đại học 1.150 4 287 4.313 4.600 

TỔNG HỢP ĐẠI HỌC CHÍNH 

QUY 48.812         

Ghi chú: 

(**) Khoa Khoa học Chính trị và Khoa Giáo dục Thể chất đào tạo cho cả các khoa, 

ngành đào tạo khác của Trường. 

 (+) Chưa kể diện tích nhà xưởng, trạm, trại thực hành. 
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  Khái toán vốn đầu tƣ dự án  và  Tiến độ thực hiện và huy động vốn  công trình 

 Cải tạo và xây dựng mở rộng trƣờng Đại học Cần Thơ đến năm 2022  đƣợc thể hiện 

chi tiết tại ph  l c 6 và ph  l c 10 (10.1; 10.2). 

 ảng 15: Danh mục các c ng trình cần đầu tƣ XDC  - Giai đoạn 2006-2013 

                               Đơn vị tính: triệu đồng. 

TT Tên công trình 
DT sàn 

(m2) 

Tổng mức 

đầu tƣ 

Tổng kế 

hoạch 

2006-2013 

Tổng số đã 

thực hiện 

2006-2013 

Ghi 

chú 

A 

Các dự án đã đƣợc cấp có thẩm 

qu ền phê du ệt:           

1 Trung tâm Giáo d c Quốc phòng 13.956 89.804 67.353 135.252   

2 Nhà thí nghiệm Môi trƣờng 4.680 15.421 15.421 11.849   

3 Khoa Mác - Lê-nin, Tƣ tƣởng HCM 3.011 14.930 14.930 7.817   

4 Ký túc xá sinh viên tỉnh Cà mau 4.445 13.706 13.706 13.706   

5 

Nhà VP - Thƣ viện   GĐ khoa Sƣ 

phạm 3.345 12.823 12.823 11.634   

6 Nhà học chính - VP khoa Thủy sản 7.040 28.844 28.844 32.556   

 Tổng cộng (A): 36.477 175.528 153.077 212.814   

B Các dự án chƣa đƣợc du ệt           

I  hởi c ng từ 2007 đến 2010:   622.455 454.779 155.017   

a 

 hu học tập, nghiên cứu và phục 

vụ 48.484 310.107       

1 

Nhà làm việc - thí nghiệm (ĐN B), 

Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu 

Long 

1.450 5.254 

5.254 5.229   

2 

Nhà học số 1 - Khoa Kinh tế và 

QTKD 3.560 22.153 22.153 0   

3 Trung tâm Điều hành & ĐTSĐH 18.992 118.185 118.185 132.758   

4 Viện NC&PT Công nghệ sinh học 10.806 80.589 80.589 0   

5 Khoa Mác - Lê-nin, Tư tưởng HCM 5.792 34.808 34.808 0   

6 Khoa Điện - Điện tử- Viễn thông 4.854 33.056 33.056 0   

7 Khoa Dự bị dân tộc 3.030 16.062 16.062 13.704   

b 

 + Ký túc xá sinh viên (18 nhà 5 

tầng) 53.340 242.876 94.452 0   

  + Nhà ăn (6 nhà 2 tầng) 6.226 28.878 9.626 0   

c Hệ thống kỹ thuật hạ tầng chung   36.718 36.718 3.326   

d Chuẩn bị đầu tư   3.876 3.876 0   

II  hởi c ng từ 2011 đến 2015:   582.518 267.412 36.461   

a 

 hu học tập, nghiên cứu và phục 

vụ 52.565 339.624       
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1 Khoa Khoa học XHNV và Khoa Luật 9.737 58.067 29.034 12.108   

2 Khoa Sư  phạm 7.536 47.638 11.910 0   

3 Khoa Công nghệ 8.198 58.133 14.533 0   

4 Khoa Thủy sản 9.485 61.812 0 0   

5 Khoa Khoa học tự nhiên 6.244 39.700 0 0   

6 Khoa Kinh tế và QTKD  5.038 29.054 29.054 0   

7 

Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu 

Long 6.327 45.219 22.610 0   

b Nhà thi đấu TDTT -  ể bơi 7.640 36.339 36.339 24.353   

c Hệ thống kỹ thuật hạ tầng chung   61.197 36.718 0   

d Đền bù, gp m t bằng   145.359 87.215 0   

III  hởi c ng từ 2016 đến 2020:   231.959 0 0   

a 

 hu học tập, nghiên cứu và phục 

vụ           

 Giảng đƣờng, phòng học chung 42.081 74.997 0 0   

b  hu xƣởng, trạm, trại 19.800 72.523 0 0   

c  hu thể dục thể thao 1.360 24.247 0 0   

d  hu Nội trú sinh viên 18.537 23.474 0 0   

e Hệ thống kỹ thuật hạ tầng chung   36.718 0 0   

 Tổng cộng (  = I+II+III): 250.033 1.436.933 722.191 191.478   

 Tổng mức đầu tƣ (A +   ): 286.510 1.612.461 875.268 404.292   

 
Phần trăm thực hiện so với kế 

hoạch       46,19%   

 

Phần trăm thực hiện so với kế 

hoạch gồm cả nội dung ngoài kế 

hoạch     907.618 49,89%   

       

 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN NGOÀI  Ế HOẠCH:  

       

STT Tên công trình DT sàn Tổng mức 

đầu tƣ 

Tổng  H 

2006-2013 

Tổng số đã 

thực hiện 

2006-2013 

Nguồn 

vốn 

1 Trƣờng THPT thực hành sƣ phạm 1.712 6.997 0 6.139   

2 Khu thực tập chuyên ngành thủy sản 793   0 1.496   

3 

Sửa chữa Thƣ viện trung tâm thành 

Khu Hiệu bộ (CXC 2006 - 2007) 7.302 3.071 0 3.071   
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4 

Cải tạo mở rộng Phòng thí nghiệm 

khoa Khoa học (CXC 2008 - 2009) 
1560 

              

6.104  0 6.104   

5 
Phòng thí nghiệm khoa Khoa học 6746 

              

8.705  0 8.705   

6 
Khu Ƣơm tạo DN 857 

              

4.920  0 4.920   

7 
Nâng cấp Viện NCPT Đ SCL 725 

                 

981  0 981   

8 
Cải tạo Viện NCPTĐ SCL 725 

                 

505  0 505   

9 

Nâng cấp nhà để xe Khoa MT   

TNTN 
905 

                 

429  0 429   

 Cộng       32.350   

Ngân sách nhà nƣớc cấp (70%*Tổng mức đầu tƣ): 1.128.722,61    

- Đ  án Trung tâm Giáo d c Quốc phòng sinh viên 89.803,91    

- Đ  án giải quyết chỗ ở cho sinh viên  229.382,74    

- Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản  668.485,72    

- Vốn chƣơng trình m c tiêu số 4 (Sƣ phạm)  60.461,31    

- Vốn đầu tƣ từ  ộ Khoa học và Công nghệ  80.588,94    

 

 ảng 16: Danh mục các c ng trình cần đầu tƣ XDC  - Giai đoạn 2014-2022 

                     Đơn vị tính: triệu đồng. 

TT Tên công trình 
DT sàn 

(m2) 

Tổng 

mức đầu 

tƣ 

KH 

2014 

KH 

2015 

KH 

2016 

KH 

2017 

KH 

2018 

KH 

2019 

KH 

2020 

KH 

2021 

KH 

2022 

I 

 hu học tập, 

nghiên cứu và 

phục vụ 99.707 747.803 X X X X X X X X  

1 

Nhà học số 1 - 

Khoa Kinh tế và 

QTKD 3.560 26.702    X X X    

2 

Viện NC&PT 

Công nghệ sinh 

học 10.806 81.045  X X X X     

3 

Khoa Khoa học 

XHNV 5.000 37.500    X X X    

4 Khoa Luật 5.000 37.500 X X X       

5 Khoa Sư phạm 7.536 56.520  X X X X X    

6 Khoa Công nghệ 8.198 61.485   X X X X X   

7 Khoa Thủy sản 9.485 71.138   X X X X X   

8 

Khoa Khoa học 

tự nhiên 6.244 46.830     X X X   

9 

Khoa Kinh tế và 

QTKD  5.038 37.783    X X X    
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10 

Khoa Công nghệ 

Thông tin 9.500 71.250     X X X X  

11 

Khoa Phát triển 

Nông thôn 4.500 33.750     X X X X  

12 

Viện NCPT Đồng 

bằng sông Cửu 

Long 4.200 31.500     X X X   

13 

Phòng TN Kỹ 

thuật xây dựng 7.200 54.000  X X X X X X X  

14 

Phòng TN Môi 

trường 3.800 28.500 X X X       

15 

Trung tâm đào 

tạo nghiệp vụ sư 

phạm 1.440 10.800 X X        

15 

Phòng TN Khoa 

Công Nghệ 8.200 61.500 X  X X X X    

17 Khoa ngoại ng  4.500 33.750     X X X X  

18 

Trung tâm Đào 

tạo, NC&PT kinh 

tế biển tại Phú 

Quốc 

4.854 36.406       X X X 

II 

 hu xƣởng, 

trạm, trại 55.200 414.000 X X X X X X X X X 

III 

Các công trình 

phục vụ chung 88.866 666.495 X X X X X X X X X 

1 

Giảng đường, 

phòng học chung 35.000 262.500 X X X X X X X X X 

2 

Ký túc xá sinh 

viên (10 nhà 5 

tầng) 40.000 300.000     X X X X X 

3 

Nhà ăn (6 nhà 2 

tầng) 6.226 46.695      X X X  

4 

Nhà thi đấu 

TDTT -  ể bơi 7.640 57.300      X X X  

IV 

Hệ thống kỹ 

thuật hạ tầng 

chung   183.590 X X X X X X X X X 

V 

Đền b , giải 

phóng mặt b ng   166.957      X X X  

  Tổng cộng ( ): 243.773 2.178.844        X X 

            

b3. Qu  m  phát triển trang thiết bị thí nghiệm:  

 - Nâng cấp, bổ sung và trang bị mới các phòng thí nghiệm đã quá lạc hậu để ph c 

v  giảng dạy thực hành và thí nghiệm ở bậc đại học. 

 - Trang bị mới một số phòng thí nghiệm hiện đại ph c v  đào tạo sau đại học và 

nghiên cứu khoa học. 

  Kế hoạch đầu tƣ thiết bị đào tạo Giai đoạn 2014 - 2022  đƣợc thể hiện chi tiết 

hàng năm.  
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 ảng 17:  ế hoạch đầu tƣ thiết bị giai đoạn 2014-2017 

Đơn vị tính: triệu đồng. 

TT Đơn vị  
2014 2015 2016 2017 

Giai đoạn 

2014-2017 

1 Khoa Sƣ phạm 8.600 9.600 10.400 9.700 38.300 

2 Khoa Khoa học Tự nhiên 4.080 5.280 4.980 5.780 20.120 

3 Khoa Nông nghiệp  SHƢD 4.400 6.200 6.800 7.700 25.100 

4 Khoa Thủy sản 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 

5 Khoa Công nghệ 12.500 23.600 25.600 21.400 83.100 

6 Khoa Công nghệ TT   TT 3.600 5.550 5.000 3.650 17.800 

7 Khoa Kinh tế   QTKD 600 600 250 600 2.050 

8 Khoa Luật 300   300   600 

9 Khoa Khoa học chính trị   300   300 600 

10 Khoa Môi trƣờng   TNTN 300 1.750 1.300 1.550 4.900 

11  ộ môn Giáo d c thể chất 500 500 600 600 2.200 

12 Thiết bị nhà học - Thiết bị khác 1.650 1.350 1.450 1.700 6.150 

13 Chƣơng trình - Dự án 3.000 23.000 45.000 27.000 98.000 

  Tổng cộng 42.530 80.730 104.680 82.980 310.920 

 

 ảng 18:  ế hoạch đầu tƣ thiết bị giai đoạn 2018-2022 

Đơn vị tính: triệu đồng. 

TT Đơn vị  
2018 2019 2020 2021 2022 

Giai đoạn 

2018-2022 

1 Khoa Sƣ phạm 10.300 9.700 9.500 9.600 11.200 50.300 

2 Khoa Khoa học Tự nhiên 4.400 3.450 1.950 4.650 6.300 20.750 

3 Khoa Nông nghiệp  SHƢD 7.400 6.000 10.400 3.600 7.200 34.600 

4 Khoa Thủy sản 2.800 3.100 3.100 3.200 3.300 15.500 

5 Khoa Công nghệ 23.100 23.550 25.230 18.700 23.600 114.180 

6 Khoa Công nghệ TT   TT 5.200 4.350 6.000 3.350 6.100 25.000 

7 Khoa Kinh tế   QTKD 250 600 0 0 600 1.450 

8 Khoa Luật 200         200 

9 Khoa Khoa học chính trị   200       200 

10 Khoa Môi trƣờng   TNTN 1.500 1.200 1.000 1.000 1.500 6.200 

11  ộ môn Giáo d c thể chất 600 600 600 1.500 1.500 4.800 

12 Thiết bị nhà học - Thiết bị khác 1.800 2.200 2.050 2.750 2.750 11.550 

13 Chƣơng trình - Dự án 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 35.000 

  Tổng cộng 64.550 61.950 66.830 55.350 71.050 319.730 

 

 

 

 

 

4.8. Tổng hợp nguồn thu và nhu cầu chi tài chính giai đoạn 2013-2022: 

 a) Tổng hợp nguồn thu tài chính (2013-2022) 
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 ảng : Tổng hợp nguôn thu tài chính 

                       ĐVT: Triệu đồng 

NGUỒN TÀI CHÍNH 
Giai đoạn 

2013-2017 

Giai đoạn 

2018-2022 

TỔNG CỘNG 

2013-2022 

Tỷ lệ 

(%)     

1. Ngân sách Nhà nƣớc cấp 1.482.561 2.717.827 4.200.387 36,5 

1.1 Hệ Phổ thông trung học 8.504 12.061 20.565 0,2 

1.2 Cho đào tạo đại học 687.885 985.976 1.673.861 14,5 

1.3 Cho đào tạo cao học,NCS 54.946 90.457 145.402 1,3 

1.4 Cho  ồi dƣỡng đào tạo lại C  5.628 9.046 14.674 0,1 

1.5 Cho Nghiên cứu Khoa học 44.791 126.557 171.348 1,5 

1.6 Cho xây dựng cơ bản 426.744 1.274.000 1.700.744 14,8 

1.7 Cho chƣơng trình m c tiêu 254.063 219.730 473.793 4,1 

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 2.114.927 4.544.780 6.659.707 57,9 

2.1 Học phí đào tạo chính qui 1.283.334 2.670.693 3.954.027 34,4 

2.1.1 Hệ Phổ thông trung học 1.222 2.124 3.345 0,0 

2.1.2 Hệ Đại học chính qui 1.118.822 2.246.218 3.365.039 29,2 

2.1.3 Hệ Cao học,NCS 163.291 422.352 585.643 5,1 

2.2 Học phí đào tạo không chính qui 716.975 1.689.787 2.406.762 20,9 

2.2.1 Hệ vừa làm vừa học 440.789 1.027.846 1.468.636 12,8 

2.2.2 Đào tạo từ xa 276.186 661.941 938.127 8,2 

2.3 NCKH hợp tác với địa phƣơng 93.250 149.887 243.137 2,1 

2.4 Hoạt động sản xuất dịch v  21.368 34.413 55.781 0,5 

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng 194.184 370.960 565.144 4,9 

4. Nguồn khác 42.663 40.000 82.663 0,7 

4.1 Cho xây dựng cơ bản 20.000 25.000 45.000 0,4 

4.2 Cho chƣơng trình m c tiêu 22.663 15.000 37.663 0,3 

Tổng Cộng 3.834.335 7.673.567 11.507.902 100,0 

 

 b) Tổng hợp nhu cầu chi tài chính (giai đoạn 2013-2022) 

 ảng : Tổng hợp nhu cầu chi tài chính  

                        ĐVT: Triệu đồng 

NHU CẦU CHI Nguồn 
Giai đoạn 

2013-2017 

Giai đoạn 

2018-2022 

TỔNG CỘNG 

2013-2022 

1. Đào tạo đại học, CĐ chính 

quy 

Ngân sách Nhà nƣớc 696.521 993.037 1.689.559 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 1.171.742 2.242.037 3.413.779 

Cộng 1.868.263 3.235.074 5.103.337 

2. Đào tạo SĐH 

Ngân sách Nhà nƣớc 54.946 90.457 145.402 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 78.046 211.176 289.221 

Cộng 132.991 301.632 434.624 

3. Đào tạo Vừa làm vừa học Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 308.552 719.492 1.028.045 

4. Đào tạo Từ xa Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 220.949 529.552 750.501 

5.  ồi dƣỡng, đào tạo Cán 

bộ 

Ngân sách Nhà nƣớc 5.628 9.046 14.674 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 6.635 8.717 15.352 

Cộng 12.263 17.762 30.026 
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6. Nghiên cứu khoa học 

Ngân sách Nhà nƣớc 39.726 126.557 166.283 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 45.693 73.726 119.419 

Hợp tác với địa phƣơng (sự nghiệp) 92.550 140.680 233.230 

Cộng 177.969 340.963 518.932 

7. Xây dựng cơ bản 

Ngân sách Nhà nƣớc 426.744 1.274.000 1.700.744 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 121.768 521.000 634.168 

Nguồn khác 28.600 25.000 53.600 

Cộng 577.112 1.820.000 2.397.112 

8. Trang thiết bị kỹ thuật TN 

Ngân sách Nhà nƣớc 254.063 219.730 473.793 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 60.760 85.000 145.760 

Nguồn khác 14.063 15.000 29.063 

Cộng 328.886 319.730 648.616 

9. Thƣ viện 

Ngân sách Nhà nƣớc 4.932 5.000 9.932 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 8.232 13.400 21.632 

Cộng 13.164 18.400 31.564 

10. Viện trợ, tài trợ 

Đào tạo cán bộ 135.754 277.200 412.954 

Trang thiết bị và hoạt động NC 58.430 93.760 152.190 

Cộng 194.184 370.960 565.144 

Tổng nhu cầu chi                  

Ngân sách Nhà nước 1.482.561 2.717.827 4.200.387 

Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp 2.114.927 4.544.780 6.659.707 

Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu 194.184 370.960 565.144 

Nguồn khác 42.663 40.000 82.663 

Cộng 3.834.335 7.673.567 11.507.902 
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CHƢƠNG 5 

GIẢI PHÁP VÀ  Ế HOẠCH THỰC HIỆN 

  

5.1 Giải pháp: 

 Nhằm đi đến hiện thực hoá các yêu cầu tại Quyết định số: 20/2006/ QĐ-TTg ngày 

20/01/2006 và Quyết định 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ v  

phát triển giáo d c, đào tạo và dạy ngh  vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 

2011-2015, Trƣờng Đại học Cần Thơ đã xác định đƣợc các giải pháp để thực hiện các 

hoạt động chủ yếu trên lộ trình củng cố và xây dựng, phát triển Trƣờng Đại học Cần 

Thơ đến năm 2022 theo tiêu chí trƣờng đại học trọng  điểm. 

 a) Phát triển đào tạo đại học và sau đại học: 

 - Trên cơ sở m c tiêu đổi mới giáo d c và đào tạo, cần xác định rõ và công khai 

m c tiêu, chu n đầu ra theo hƣớng coi trọng phát triển ph m chất, năng lực của ngƣời 

học của từng chƣơng trình đào tạo, từng học phần của các ngành và chuyên ngành đào 

tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lƣợng của Nhà trƣờng; là căn cứ giám sát, đánh 

giá chất lƣợng giáo d c, đào tạo. 

 - Phát triển ngành ngh  đào tạo, quy mô đào tạo phải thực hiện đúng quy định của 

 ộ GD ĐT trên cơ sở là đảm bảo đi u kiện cán bộ cơ hữu, cơ sở vật chất và nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc và của Vùng Đ SCL. Hội đồng đơn vị và Hội 

đồng Khoa học và Đào tạo Trƣờng có trách nhiệm th m định các đi u kiện, tính khả 

thi và nội dung chuyên môn trong quy trình xét duyệt đ  án mở ngành đào tạo mới 

hoặc đi u chỉnh chƣơng trình đào tạo. 

 - Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức đào tạo chƣơng trình tiên tiến ngành Công nghệ 

Sinh học (tuyển sinh từ 2006-2007) và ngành Nuôi trồng thủy sản (tuyển sinh từ năm 

2008-2009), tiếp t c đăng ký với  ộ Giáo d c và Đào tạo đào tạo thêm các ngành đào 

tạo có đủ năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh theo mô hình chƣơng trình tiên tiến. Định 

hƣớng phát triển các chƣơng trình đào tạo này đƣợc kiểm định quốc tế nhằm thu hút 

sinh viên quốc tế theo học. 

 - Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các bậc, các hệ đúng  theo các quy chế 

tuyển sinh và văn bản hƣớng dẫn của  ộ Giáo d c và Đào tạo. Quy mô tuyển sinh 

đƣợc xác định căn cứ vào năng lực đào tạo và nhu cầu của xã hội. Chú trọng thông tin 

quảng bá v  Trƣờng ĐHCT và hoàn thiện công tác tƣ vấn tuyển sinh, tƣ vấn học tập, 

tƣ vấn ngh  nghiệp đến các đối tƣợng ngƣời học, tạo đi u kiện cho ngƣời học có thể 

chọn lựa đúng l nh vực, ngành ngh  và nội dung học tập phù hợp với khả năng và 

nguyện vọng của mình từ đó sẽ góp phần không chỉ tạo đƣợc động lực học tập cho 

ngƣời học mà còn nâng cao chất lƣợng đầu vào và chất lƣợng đầu ra của ngƣời học. 

 - Phát triển Khoa Dự bị dân tộc trở thành đơn vị có thế mạnh không chỉ hỗ trợ cho 

con em đồng bào dân tộc trong khu vực mà còn đào tạo học sinh dự bị đại học chính 

quy, dự bị cử tuyển của địa phƣơng, dự bị xét tuyển thẳng… của các địa phƣơng đƣợc 

hƣởng chính sách đặc thù trong tuyển sinh của Nhà nƣớc. Ngoài ra, Khoa Dự bị dân 

tộc còn có thể đảm nhiệm việc đào tạo học sinh dự bị đại học cho các cơ sở đào tạo 

trong Vùng Đ SCL nếu có yêu cầu.  
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- Triển khai hoạt động tổng kết, đánh giá kết quả chuyển đổi từ đào tạo niên chế 

sang đào tạo tín chỉ của Trƣờng để từ đó hoàn chỉnh công tác đào tạo của Trƣờng.  

- Định k  rà soát bổ sung, đi u chỉnh nội dung giảng dạy các học phần, chƣơng 

trình trình đào tạo, nhằm phát triển năng lực và ph m chất ngƣời học, hài hòa đức, trí, 

thể, mỹ; dạy ngƣời, dạy chữ và dạy ngh . Nội dung giáo d c đổi mới theo hƣớng tinh 

giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp trình độ và ngành ngh ; tăng thực hành, vận d ng 

kiến thức vào thực ti n; tạo đi u kiện phát triển kỹ năng m m, năng lực sáng tạo cho 

ngƣời học. Chú trọng giáo d c nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý 

thức công dân. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hƣớng chu n hóa, thiết thực, bảo đảm 

năng lực sử d ng của ngƣời học. 

- Tiếp t c đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp dạy và học theo hƣớng hiện đại; phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận d ng kiến thức, kỹ năng của ngƣời học; khắc 

ph c lối truy n th  áp đặt một chi u, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách 

ngh , khuyến khích tự học, tạo cơ sở để ngƣời học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ 

năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học 

tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đ y mạnh 

ứng d ng công nghệ thông tin và truy n thông trong dạy và học. Giảng viên có biện 

pháp hƣớng dẫn giờ tự học của ngƣời học.  

- Trên cơ sở chu n đầu ra của học phần, phƣơng pháp và nội dung đánh giá sinh 

viên của từng học phần phải đƣợc đổi mới thích hợp để có thể đánh giá kiến thức, kỹ 

xảo, kỹ năng m m mà ngƣời học cần phải tích l y đƣợc từ giờ học trên lớp, giờ thực 

hành và từ giờ tự học. Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo hƣớng chú trọng năng lực 

phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức ngh  nghiệp; năng lực 

nghiên cứu và ứng d ng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành, năng lực tổ chức 

và thích nghi với môi trƣờng làm việc. 

- Tăng cƣờng và phát huy công tác học sinh, sinh viên. Chú trọng không chỉ công 

tác quản lý học sinh, sinh viên mà còn đ y mạnh các hoạt động giáo d c chính trị, tƣ 

tƣởng, nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật, ý thức công dân; các hoạt động 

nhằm nâng cao sự hiểu biết v  các giá trị văn hóa, truyển thống đạo lý dân tộc và tinh 

hoa văn hóa của nhân loại; các hoạt động nhằm nâng cao khả năng th m mỹ, cảm th  

nghệ thuật; các hoạt động rèn luyện thể chất; các hoạt động tạo đi u kiện rèn luyện kỹ 

năng sống, kỹ năng làm việc,…;   các hoạt động tƣ vấn tâm lý xã hội cho ngƣời học. 

Hoạt động công tác học sinh, sinh viên phải đƣợc xem là một phần quan trọng trong 

hoạt động đào tạo con ngƣời toàn diện của Nhà trƣờng. 

- Tất cả các học phần đƣợc đƣa vào giảng dạy đ u phải có tài liệu học tập cho ngƣời 

học. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các chƣơng trình đào 

tạo của các bậc học. Tăng cƣờng và có chính sách khuyến khích giảng viên biên soạn 

giáo trình, tài liệu tham khảo. Chú trọng việc bổ sung nguồn tài liệu đƣợc số hóa. 

Giảng viên có trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời học  khai thác hiệu quả các tài liệu học 

tập. Khuyến khích ngƣời học sử d ng tài liệu học tập bằng tiếng nƣớc ngoài. 

- Tranh thủ các nguồn kinh phí trong và ngoài nƣớc để đầu tƣ cơ sở vật chất của 

Nhà trƣờng theo hƣớng ph c v  thiết thực cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của giảng viên và ngƣời học. Nâng cấp hệ thống mạng internet (cáp quang và 

không dây) và xây dựng các phòng máy vi tính ph c v  cho sinh viên, phòng học đa 

phƣơng tiện.  
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- Tiếp t c chú trọng nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy, đặc biệt là cán bộ trẻ 

thông qua việc nghiên cứu cải tiến chƣơng trình; biên soạn giáo trình, tài liệu tham 

khảo; bồi dƣỡng ngắn hạn, dài hạn v  chuyên môn, nghiệp v  trong và ngoài nƣớc; 

tham dự hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đ ; sinh hoạt học thuật; nghiên cứu khoa 

học… Trƣờng tổ chức thƣờng xuyên các khóa bồi dƣỡng nghiệp v  sƣ phạm, nghiệp 

v  quản lý, kỹ thuật biên soạn giáo trình, nâng cao trình độ ngoại ngữ,… cho cán bộ 

giảng dạy và viên chức có tham gia giảng dạy. Trƣờng có các quy định và chế độ 

chính sách nhằm khuyến khích và tạo đi u kiện để các viên chức có đi u kiện học tập 

nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp v  và nghiên cứu khoa học. Các viên chức 

chức tham gia giảng dạy các bậc học phải đạt các tiêu chu n theo quy định của  ộ 

GD ĐT. 

- Tiếp t c quan tâm đào tạo và bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng và năng lực của công 

chức, viên chức ph  trách công tác quản lý và hành chính của Nhà trƣờng. Trƣờng 

thƣờng xuyên tổ chức các khóa bồi dƣỡng nghiệp v , nâng cao trình độ ngoại ngữ… 

cho công chức và viên chức.  

- Rà soát đi u chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm v  của các đơn vị; các quy định, 

quy trình và văn bản hƣớng dẫn v  công tác tổ chức, quản lý đào tạo theo học chế tín 

chỉ. Hoàn thiện và đ y mạnh ứng d ng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong 

công tác quản lý đào tạo. Khai thác trang thông tin điện tử của Trƣờng để quãng bá 

thông tin v  hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của Nhà trƣờng. 

- Tiếp t c đ y mạnh và mở rộng các chƣơng trình hợp tác với các viện, trƣờng đào 

tạo bậc cao; các đơn vị, tổ chức; các nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nƣớc để 

phát triển và nâng cao năng lực đào tạo, năng lực quản trị và quản lý đào tạo của Nhà 

trƣờng. Chú trọng hợp tác nhằm tăng số lƣợng chuyên ngành và quy mô đào tạo sau 

đại học và các chƣơng trình đào tạo tiên tiến bậc cao học đào tạo tại Trƣờng. Quan tâm 

thực hiện trao đổi cán bộ và sinh viên với các viện, trƣờng trong và ngoài nƣớc. 

- Mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo có chức năng và đủ đi u kiện tại các địa 

phƣơng đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học với 

nhi u hình thức (tập trung, bằng đại học thứ hai, liên thông từ trình độ cao đẳng lên 

trình độ đại học); phát triển hình thức đào tạo từ xa để đáp ứng nhu cầu học tập cập 

nhật kiến thức, nâng cao trình độ, chuyển đổi ngành ngh  của nhi u đối tƣợng ngƣời 

học, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo nhân lực cho các địa phƣơng trong vùng. 

- Triển khai việc xét tuyển và tổ chức đào tạo bồi dƣỡng kiến thức cho học sinh dự 

bị đại học và đào tạo bậc đại học các đối tƣợng ngƣời học của các địa phƣơng đƣợc 

hƣởng chính ƣu tiên trong tuyển sinh, đặc biệt là cho khu vực Tây Nam  ộ.  

- Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các cơ quan chính quy n; đơn vị sản xuất, 

kinh doanh; các cơ sở đào tạo; đơn vị sử d ng lao động; cựu sinh viên,… Thông qua 

các mối quan hệ, Nhà trƣờng tạo đi u kiện để các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia 

các hoạt động đánh giá kết quả đào tạo, xây dựng và đi u chỉnh chƣơng trình đào tạo, 

xác định yêu cầu và nhu cầu của các ngành ngh  đào tạo; gắn kết và tạo đi u kiện để 

các đơn vị tham gia các hoạt động đào tạo của Trƣờng nhƣ báo cáo chuyên đ , hƣớng 

dẫn thực tập thực tế, hƣớng dẫn các kỹ năng làm việc và tham gia hƣớng dẫn nghiên 

cứu khoa học,… cho ngƣời học. Các đơn vị là nơi để ngƣời học đƣợc tham quan, thực 

hành, thực tập, triển khai nghiên cứu khoa học thực tế tại cơ sở. Thông qua các hỗ trợ 

của các đơn vị, tổ chức và cá nhân hảo tâm ngƣời học sẽ nhận đƣợc học bổng và tài trợ 

để có đi u kiện học tập và nghiên cứu khoa học tốt hơn… Đồng thời tăng cƣờng tổ 



54 

 

chức các lớp, các khóa đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng tập huấn ngắn hạn theo địa chỉ 

và theo nhu cầu của các đơn vị, tổ chức và cá nhân. 

- Tranh thủ ngoại lực, triển khai có hiệu quả các nguồn đầu tƣ từ các chƣơng trình, 

đ  án trong và ngoài nƣớc để có thể nhanh chóng phát triển nguồn lực của Nhà trƣờng, 

nâng cao năng lực và chất lƣợng đào tạo. 

- Phát huy nội lực, đ y mạnh và thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

dịch v  khoa học công nghệ, dịch v  đào tạo, hoạt động sản xuất và chuyển giao công 

nghệ đóng vai trò quan trọng phát triển b n vững Nhà trƣờng trong đó có phát triển 

đào tạo đại học và sau đại học. 

- Giải pháp trong đảm bảo chất lƣợng đào tạo: 

+ Hoàn thiện các quy chế, quy định v  tổ chức và hoạt động đảm bảo chất 

lƣợng của nhà trƣờng, áp d ng các chính sách khuyến khích và thúc đ y chất lƣợng 

toàn diện theo các tiêu chu n chất lƣợng quốc gia (Bộ Giáo d c và Đào tạo) và quốc tế 

(EFQM, AUN-QA, ABET) một cách phù hợp.  

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức đảm bảo chất lƣợng ở cấp trƣờng và cấp khoa; xây 

dựng, nâng cao năng lực, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp v  cho đội ng  cán bộ 

chuyên trách và bán chuyên trách công tác đảm bảo chất lƣợng đủ đáp ứng yêu cầu 

hoạch định, chỉ dẫn, thực hiện, giám sát và đánh giá trong hoạt động đảm bảo chất 

lƣợng giáo d c.   

+ Kết hợp tốt giữa đảm bảo chất lƣợng bên trong, gồm: giám sát, đánh giá, cải 

tiến; với đảm bảo chất lƣợng bên ngoài, gồm: đối sánh, đánh giá; và kiểm định công 

nhận chất lƣợng. Duy trì hoạt động tự đánh giá và cải tiến chất lƣợng trƣờng và 

chƣơng trình đào tạo theo tiêu chu n quốc gia và quốc tế (AUN-QA, ABET). Kiểm 

định chất lƣợng trƣờng và một số chƣơng trình đào tạo có tính ƣu tiên đƣợc lựa chọn 

theo tiêu chu n chất lƣợng quốc tế (AUN-QA). Tham gia các hoạt động đối sánh và 

xếp hạng trong và ngoài nƣớc.  

+ Đa dạng và đảm bảo ổn định nguồn lực tài chính cho hoạt động đảm bảo chất 

lƣợng. Dành kinh phí thỏa đáng cho hoạt động đảm bảo chất lƣợng và khai thác các 

nguồn lực đa dạng từ các chƣơng trình, dự án hợp tác quốc tế của nhà trƣờng.         

+ Mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nƣớc ph c v  công tác đảm bảo chất 

lƣợng giáo d c. Tăng cƣờng học tập, chia sẻ kinh nghiệm, khai thác nguồn lực đảm 

bảo chất lƣợng thông qua các hoạt động hợp tác. Tham gia tích cực và có trách nhiệm 

các hoạt động trong l nh vực đảm bảo chất lƣợng giáo d c của tổ chức Mạng các 

trƣờng đại học Đông Nam Á (AUN).  

 b) Phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

- Phát triển nghiên cứu v  nông nghiệp, thủy sản và môi trƣờng, đồng thời đ y 

mạnh nghiên cứu v  khoa học công nghệ thông tin và truy n thông, kỹ thuật công 

nghệ, ứng d ng công nghệ sinh học và công nghệ cao ph c v  phát triển nông nghiệp 

và công nghiệp b n vững cho vùng đồng bằng sông Cửu long, chú trọng nghiên cứu 

sâu v  vật liệu mới, vi n thông và kỹ thuật đi u khiển, giải pháp tiết kiệm năng lƣợng, 

quy hoạch giao thông và đô thị, nghiên cứu giống cây trồng, giống vật nuôi và quản lý 

dịch bệnh, nghiên cứu chế biến và bảo quản sau thu hoạch các loại trái cây và thực 

ph m chủ lực, có giá trị kinh tế cao, phát triển quy trình và mô hình canh tác  b n 

vững, bảo vệ môi trƣờng, nghiên cứu cạnh tranh sản ph m, chuổi giá trị sản ph m, chú  

trọng các nghiên cứu kỹ thuật công nghệ cao. 

- Tăng dự án và chất lƣợng nghiên cứu khoa học, chú trọng và tập trung nghiên 
cứu ứng d ng các l nh vực khoa học ph c v  thiết thực tại địa bàn nông nghiệp trọng 
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điểm. Đ y mạnh NCKH cơ bản và ứng d ng đồng bộ tiến bộ khoa học công nghệ để 

thúc đ y phát triển công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn đồng bằng sông Cửu long, 

thủy sản và bảo vệ môi trƣờng tài nguyên thiên nhiên. Nghiên cứu khả năng thích nghi 

của vùng đối với sự thay đổi khí hậu toàn cầu để phát triển n n kinh tế nông nghiệp 

hiện đại và b n vững trong tƣơng lai.  

- Xây dựng và phát triển nhanh lực lƣợng cán bộ khoa học của trƣờng đủ mạnh để 

ph c v  công tác đào tạo của Trƣờng và phát triển nhân lực khoa học có trình độ để 

ph c v  việc phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ 

với chính quy n địa phƣơng các cấp, tạo chuyển biến v  nhận thức và có những hành 

động c  thể vì sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của khu vực. 

- Ƣu tiên tập trung cho những nghiên cứu có tính ứng d ng cao. Tập trung vào các 

chƣơng trình trọng điểm quốc gia và các chƣơng trình có thể mang đến những ứng 

d ng thiết thực cho vùng Đ SCL. Tránh tình trạng phân tán dàn trải nhƣ hiện nay.  

- Quan tâm đặc biệt để phát triển mạnh lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

giúp nâng cao dân trí, đời sống xã hội của cộng đồng dân tộc sống trong khu vực 

Đ SCL vốn rất đa dạng. Tập trung nghiên cứu v  đổi mới phuơng pháp giảng dạy và 

cải tiến Chƣơng trình đào tạo, bảo tồn và phát triển văn hoá, du lịch, xu thế phát triển 

xã hội ở Đ SCL. 

- Đ y mạnh hợp tác với các viện trƣờng, các hiệp hội trong và ngoài nƣớc, với các 

tỉnh, thành phố, doanh nghiệp trong vùng Đ SCL các vùng ph  cận để tập trung 

nguồn lực, ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Quan tâm phối hợp với các 

 ộ Nông nghiệp và PTNT,  ộ Khoa học và Công nghệ,  ộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 

 ộ Thông tin và truy n thông để đăng ký tham gia tuyển chọn các đ  tài dự án khoa 

học và công nghệ mang tính đặc thù khu vực Đ SCL nhằm tăng cƣờng nguồn kinh 

phí, tăng hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ ph c v  

phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và ph c v  nhân dân Đ SCL. 

- Củng cố mạng lƣới NCKH trong trƣờng: tăng cƣờng công tác phối hợp giữa các 

 ộ môn và các Tổ/nhóm chuyên gia ở các khoa. Tăng cƣờng công tác quản lý khoa 

học và công nghệ của Trƣờng bằng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu số, từng bƣớc cập 

nhật và ứng d ng phần m m quản lý nhằm đạt hiệu quả cao. 

- Xây dựng và trang bị đầy đủ cho phòng thí nghiệm trung tâm và một số phòng 

thí nghiệm khác đủ mạnh để làm hạt nhân và để nghiên cứu những vấn đ  chiến lƣợc 

cần có đầu tƣ tƣơng đối lớn và tập trung nhƣ: GIS và viển thám, môi trƣờng, v.v... . 

- Duy trì và phát triển mạng lƣới cộng tác viên ở các sở Nông nghiệp vfa Phát triển 

nông thôn, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên và Môi trƣờng, các doanh nghiệp. Hoàn 

thiện mạng thông tin cho toàn trƣờng và mở rộng đến một số trung tâm tại chức của 

tỉnh. Mạng thông tin này c ng sẽ góp phần cung cấp thông tin Khoa học Công nghệ 

cho các tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc và cập nhật phù hợp Quy định v  nhiệm v  nghiên cứu 

khoa học của giảng viên, gắn việc đào tạo nghiên cứu sinh với việc thực hiện đ  tài 

nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thực hiện chính sách phù hợp để sinh viên, học 

viên cao học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.   

- Tăng cƣờng nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học ph c v  nâng cao chất lƣợng 

đào tạo và phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu long. Nguồn kinh phí 

có đƣợc trong tƣơng lai sẽ đƣợc huy động từ 4 nguồn chính: (1) Kinh phí sự nghiệp 
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của nhà nƣớc, (2) kinh phí hợp tác với các địa phƣơng, doanh nghiệp và (3) kinh phí 

hợp tác quốc tế v  nghiên cứu khoa học và (4) phát triển nguồn kinh phí từ hoạt động 

chuyển giao các sản ph m khoa học và công nghệ. 

c) Phát triển Hợp tác quốc tế: 

 - Xây dựng chiến lƣợc hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực hợp tác và sức cạnh 

tranh của Trƣờng Đại học Cần Thơ, thực hiện các hiệp định và cam kết quốc tế; 

- Triển khai việc dạy và học bằng tiếng nƣớc ngoài, trƣớc mắt là bằng tiếng Anh; 

nâng cao chất lƣợng các chƣơng trình đào tạo và nghiên cứu có khả năng thu hút ngƣời 

nƣớc ngoài;  

- Tiếp thu có chọn lọc các chƣơng trình đào tạo tiên tiến của thế giới; đạt đƣợc thỏa 

thuận v  tƣơng đƣơng văn bằng, chƣơng trình đào tạo với các cơ sở giáo d c đại học 

trên thế giới. Tăng cƣờng hợp tác với Anh,   ỉ, Đài Loan, Hà Lan,  Hàn Quốc, Hoa 

K , Nhật  ản, Pháp... mở đào tạo thạc s  các ngành Khoa học đất, Công nghệ sinh 

học, Công nghệ Thực ph m, Nông nghiệp Nhiệt đới, Nuôi trồng Thủy sản, Chế biến 

Thủy sản,  ệnh học Thủy sản, Quản lý Nguồn lợi Thủy sản,  Kỹ thuật Môi trƣờng, 

Khoa học Môi trƣờng, Quản lý Môi trƣờng và TNTN, Quản lý Đất đai, Phát triển 

Nông thôn, , Kinh tế Nông nghiệp,  Kinh tế Môi trƣờng, và Quản trị kinh doanh (ngôn 

ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh), vài năm đầu phối hợp mời giảng các giáo sƣ nuớc 

ngoài, các năm tiếp theo sẽ do ĐHCT đảm trách.  ƣớc đầu cấp bằng theo hình thức 

hợp tác giữa các trƣờng quốc tế tham gia với ĐHCT v  sau toàn bộ do ĐHCT cấp 

bằng.  

- Tăng cƣờng các hình thức liên kết đào tạo chất lƣợng cao, trao đổi giảng viên, 

chuyên gia với nƣớc ngoài; khuyến khích giảng viên là ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 

tham gia giảng dạy tại Việt Nam;  

- Tăng số lƣợng lƣu học sinh nƣớc ngoài tại Việt Nam bằng cách tăng cƣờng công 

tác tiếp thị  Học phần Nhiệt đới  với các Viện, Trƣờng, Tổ chức ở các nƣớc nhƣ   ỉ, 

Canada, Hoa K , Nhật  ản, Úc...  

 - Tăng cƣờng các hoạt động tƣ vấn và quản lý thích hợp để giúp sinh viên vùng 

Đ SCL du học định hƣớng ngành ngh , lựa chọn trƣờng và học tập có chất lƣợng, đạt 

hiệu quả cao. 

 - Đƣa công tác HTQT thành phong trào thực ti n trong toàn Trƣờng. Mỗi cán bộ 

có đi u kiện công tác học tập ở nƣớc ngoài phải năng động tìm kiếm thông tin từ cá 

nhân và tổ chức nƣớc ngoài hầu có thể đ  xuất ra hƣớng hợp tác mới trên nhi u l nh 

vực và quy mô khác nhau. 

 d) Phát triển nguồn nhân lực: 

- Đi u chỉnh lại kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Trƣờng cho phù hợp với 

yêu cầu, nhiệm v  mới theo từng giai đoạn 20142017, 20172022 và từng năm; đ y 

mạnh phân cấp quản lý, tạo đi u kiện cho các đơn vị (khoa, phòng, ban, viện, trung 

tâm...) chủ động xây dựng phát triển đội ng  giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng 

đƣợc yêu cầu phát triển quy mô và nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng; 

- Tiếp t c hoàn thiện kế hoạch đào tạo-bồi dƣỡng chi tiết đội ng  giảng viên và cán 

bộ quản lý theo từng năm, l nh vực, chuyên ngành cả v  chuyên môn, nghiệp v , lý 

luận chính trị, ngoại ngữ, tin học; tiếp t c mở các lớp bồi dƣỡng cán bộ nguồn v  

ngoại ngữ nâng cao để nhanh chóng đáp ứng đi u kiện đào tạo ở nƣớc ngoài, nhằm 
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tranh thủ tốt các nguồn học bổng của các tổ chức quốc tế, chƣơng trình-dự án hợp tác 

trong và ngoài nƣớc, đ  án 911, dự án nâng cấp ĐH.Cần Thơ thành Đại học xuất sắc,... 

- Tăng cƣờng năng lực đào tạo sau đại học của trƣờng, đồng thời đ y mạnh liên kết 

đào tạo sau đại học với các trƣờng trong và ngoài nƣớc nhằm nhanh chóng nâng cao 

trình độ đội ng  giảng viên, cán bộ quản lý và chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.  

- Gửi đi đào tạo bên ngoài trƣờng cả trong và ngoài nƣớc, tranh thủ các chỉ tiêu, học 
bổng đào tạo, bồi dƣỡng thông qua đ y mạnh công tác hợp tác quốc tế, các học bổng 

của nhà nƣớc và dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ thành Đại học xuất sắc...  

- Xây dựng các chế độ chính sách ƣu đãi nhằm thu hút đƣợc nguồn nhân lực đã qua 

đào tạo sau đại học vào làm việc lâu dài tại Trƣờng. 

 - Từng bƣớc hoàn thiện quy chế  Chi tiêu nội bộ  làm cơ sở v  chính sách tài chính 

hỗ trợ phát triển đội ng  giảng viên, cán bộ quản lý của trƣờng. 

 đ) Phát triển Cơ sở vật chất kỹ thuật:  

 - Trong giai đoạn 2007 - 2012: 

 Cải tạo và chống xuống cấp những công trình hiện có, xây dựng bổ sung các nhà 

học chính - văn phòng - thƣ viện cấp Khoa, các Viện Nghiên cứu đã đƣợc thành lập 

nhƣng đang còn sử d ng các nhà một tầng cấp 4 hoặc nhà tạm. Khởi công xây dựng 

mới các công trình: Nhà học chính - văn phòng khoa Thủy sản, Trung tâm Đi u hành 

và Đào tạo sau đại học, Khoa Dự bị dân tộc, Nhà học số 2 - Văn phòng Khoa Mác - 

Lê-nin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, 03 dãy nhà Ký túc xá sinh viên 5 tầng 

 Đầu tƣ đồng bộ các trang thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản và cơ sở bằng cách tăng 

cƣờng và hoàn chỉnh những phòng thí nghiệm hiện có, đầu tƣ mới để đáp ứng nhu cầu 

v  số lƣợng sinh viên và chất lƣợng đào tạo của giai đoạn đào tạo nầy. 

- Giai đoạn 2012 - 2017:  

 Cải tạo và xây dựng bổ sung các nhà học chính - văn phòng - thƣ viện và nhà thí 

nghiệm cấp Khoa, các Viện Nghiên cứu đã đƣợc thành lập nhƣng đang còn sử d ng 

các nhà một tầng cấp 4 hoặc nhà tạm. Khởi công xây dựng mới các công trình: Viện 

NC PT Đ SCL, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh, các hạng m c công trình còn lại Khoa Sƣ phạm, Khoa Khoa học tự nhiên, 

Khoa Thủy sản và Khoa Công nghệ, Nhà thi đấu thể d c thể thao    ể bơi, 05 dãy 

nhà Ký túc xá sinh viên 5 tầng + 04 Nhà ăn 2 tầng Nhà học số 1 - Khoa Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh, Viện NC   PT Công nghệ Sinh học, Khoa Điện - Điện tử - Vi n 

thông, và một phần hệ thống kỹ thuật hạ tầng chung. 

 Đầu tƣ đồng bộ các trang thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản và cơ sở bằng cách tăng 

cƣờng và hoàn chỉnh những phòng thí nghiệm hiện có, đầu tƣ mới để đáp ứng nhu cầu 

v  số lƣợng sinh viên và chất lƣợng đào tạo nhằm nâng cao hẳn một bƣớc v  chất của 

giai đoạn đào tạo nầy. 

- Giai đoạn 2017 - 2022:  

 Cải tạo, xây dựng và đầu tƣ mới bổ sung, tăng cƣờng các đi u kiện, tiện nghi vật 

chất kỹ thuật ph c v  cho các hoạt động đào tạo - nghiên cứu, sinh hoạt nội trú của 

sinh viên, hoàn thiện v  cơ bản hệ thống kỹ thuật hạ tầng và tiện ích công cộng trên 

phần đất Khu II hiện hữu đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận quy n sử d ng đất. Đảm bảo 

60% nhu cầu tổng diện tích sàn nhà học tập, nghiên cứu, thực tập, ký túc xá, ....đã 

đƣợc tính theo quy mô đào tạo của năm 2022. 
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 Hiện đại hoá các trang thiết bị. Giai đoạn nầy dành một tỷ lệ kinh phí thỏa đáng từ 

các nguồn: Ngân sách Nhà nƣớc (Chƣơng trình m c tiêu), Dự án giáo d c đại học, 

nguồn học phí (phần tăng cƣờng cơ sở vật chất) và huy động các nguồn kinh phí khác 

(Chƣơng trình, dự án...) để đầu tƣ cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành, phòng thí 

nghiệm chuyên sâu dùng chung cho tất cả các đơn vị trong Trƣờng. Đặc biệt những 

năm trƣớc mắt ƣu tiên đầu tƣ cho các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu 

hoạch, Công nghệ quản lý môi trƣờng và tài nguyên, xây dựng dân d ng, Cơ khí giao 

thông, Thú y ...  

 e) Phát triển Nguồn thu tài chính: 

  Chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu 

và triển khai, chuyển giao công nghệ, các hoạt động dịch v , sản xuất, kinh doanh và 

nguồn vốn tự huy động khác. 

 Để đáp ứng nhu cầu kinh phí trong giai đoạn từ nay đến năm 2022, Trƣờng dự kiến 

khả năng huy động tổng nguồn lực nhƣ sau:  

- Nguồn thu từ ngân sách Nhà nƣớc cấp cần khoảng 36,5% tổng kinh phí, tập trung 

chủ yếu từ các chƣơng trình trọng điểm quốc gia cho xây dựng cơ bản, chƣơng trình 

m c tiêu và kinh phí hoạt động thƣờng xuyên. 

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Nhà trƣờng: dự kiến huy động khoản 

57,9% trong tổng kinh phí. Trong đó, tập trung chủ yếu từ nguồn học phí hệ đào tạo 

chính quy chiếm 34,4%, nguồn học phí hệ đào tạo không chính quy chiếm 20,9%, 

nguồn nghiên cứu khoa học hợp tác với địa phƣơng và sản xuất dịch v  chiếm 2,6% 

tổng nguồn kinh phí. 

- Nguồn thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng: dự kiến huy động khoản 4,9% trong 

tổng kinh phí. 

- Nguồn thu khác: dự kiến huy động khoản 0,7% trong tổng kinh phí. 

5.2. Kế hoạch thực hiện: 

 Tuyên truy n và thông tin phổ biến, nâng cao nhận thức đến từng đơn vị thực hiện 

Quy hoạch tổng thể phát triển Trƣờng Đại học Cần thơ đến năm 2022. 

 Tổ chức bộ máy và phân công thực hiện cho các cá nhân, bộ phận, đơn vị chức 

năng (trách nhiệm, quy n hạn, nguồn lực...). 

     Xây dựng lộ trình c  thể thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Trƣờng Đại học 

Cần thơ đến năm 2022 của toàn trƣờng và của từng đơn vị thành viên theo từng giai 

đoạn c  thể.  

     Xây dựng các kế hoạch hàng năm cho từng hoạt động chủ yếu:  

 - Kế hoạch gửi đi đào tạo đội ng  giảng viên, cán bộ viên chức hàng năm giai đoạn 

2014-2022 (Phụ lục 5); 

 - Kế hoạch tuyển sinh đại học hàng năm giai đoạn 2014-2022  và Quy mô đào tạo 

đại học hàng năm giai đoạn 2014-2022 (Phụ lục A1 và A2); 

 - Kế hoạch tuyển sinh sau đại học giai đoạn 2014-2022 và Quy mô đào tạo sau đại 

học giai đoạn 2014-2022 (Phụ lục B1 và B2); 

 - Kế hoạch nguồn thu tài chính cơ bản hàng năm giai đoạn 2014-2022  (Phụ lục 8); 

 - Kế hoạch chi tài chính hàng năm giai đoạn 2014-2022 (Phụ lục 9); 

 - Tiến độ thực hiện dự án "Cải tạo và Xây dựng mở rộng trƣờng  Đại học Cần Thơ"  

giai đoạn 2014-2022 (Phụ lục 10); 

 - Kế hoạch đầu tƣ thiết bị đào tạo giai đoạn 2014-2022 (Phụ lục 11).  
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CHƢƠNG 6 

 ẾT LUẬN VÀ  IẾN NGHỊ 

6.1. ết luận 

Với những nội dung đã trình bày, có thể thấy việc lập  Đi u chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch phát triển tổng thể Trƣờng Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2022  chẳng 

những là cần thiết mà còn là yêu cầu vô cùng cấp bách. Tồn tại sự bất cập lớn giữa 

thực trạng cơ sở VCKT với yêu cầu xây dựng, phát triển nhà trƣờng, ph c v  sự 

nghiệp phát triển Ngành, phát triển KT-XH trong thời k  đ y mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nƣớc.  

6.2. iến nghị 

6.2.1. Tập trung nguồn lực đầu tư cho Trường Cần Thơ: 

 Với chủ trƣơng đầu tƣ đã đƣợc Nhà nƣớc khẳng định trên nguyên tắc, với quan 

điểm đầu tƣ trọng điểm đƣợc xác lập, với việc tận lực khai thác các nguồn vốn, khả 

năng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tƣ phát triển cơ sở VCKT Trƣờng Đại học Cần Thơ sẽ 

trở nên thực tế. D  nhiên, sẽ đòi hỏi một sự quyết tâm cao, sự phối hợp các nỗ lực của 

nhi u cấp, ngành hữu quan để có thể tập trung nguồn lực đầu tƣ cho Trƣờng Đại học 

Cần Thơ theo tiêu chí trƣờng đại học trọng điểm. 

  ộ cần tranh thủ thêm nguồn vốn đầu tƣ cho Trƣờng Đại học Cần Thơ theo Quyết 

định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Thủ tƣớng Chính phủ v  

một số cơ chế tài chính ngân sách ƣu đãi đối với Thành phố Cần Thơ, Kết luận của 

Thủ tƣớng Nguy n Tấn D ng tại buổi làm việc với lãnh đạo Trƣờng Đại học Cần Thơ 

theo Thông báo số 146/T -VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính 

phủ; Thông tƣ số: 64/2006/TT- TC ngày 30/6/2006 của  ộ Tài chính hƣớng dẫn thi 

hành Quyêt định số 42/2006/QĐ-TTg có cơ chế v  bố trí vốn đầu tƣ:  Đối với các dự 

án đầu tƣ trên địa bàn Thành phố thuộc các  ộ, cơ quan Trung ƣơng quản lý: Hàng 

năm, trên cơ sở tổng mức vốn của dự án đã đƣợc cấp có th m quy n phê duyệt, tiến độ 

thực hiện dự án năm kế hoạch, các  ộ, cơ quan Trung ƣơng có dự án liên quan lập dự 

toán nhu cầu vốn gửi  ộ Kế hoạch và Đầu tƣ,  ộ Tài chính trƣớc ngày 25 tháng 7 năm 

trƣớc để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nƣớc.   

6.2.2.  Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Cần 

Thơ trọng điểm đến năm 2022” được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ là cơ sở pháp 

lý cần thiết cho Trường Đại học Cần Thơ triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện 

đầu tư dự án  Cải tạo và Xây dựng mở rộng Trường Đại học Cần Thơ”.  

Kính trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm xem xét và phê duyệt. 

               Cần thơ, ngày       tháng 3  năm 2014         

                         Hiệu trƣởng         
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PHỤ LỤC 

 
PHỤ LỤC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC: 

Ph  l c AB: Qui mô đào tạo đại học và sau đại học đến 2010, 2015, 2020. 

     Chỉ tiêu tuyển sinh và quy mô đào tạo theo các hệ, bậc. 

Ph  l c A0: Dự kiến nhu cầu ngành ngh  mới của Vùng ĐBSCL trong Kế hoạch đào tạo đại 

học _ Giai đoạn: 2007 - 2020.   

Ph  l c A1: Kế hoạch tuyển mới đại học hàng năm _ Giai đoạn 2007 - 2022. 

Ph  l c A2: Qui mô đào tạo đại học hàng năm _ Giai đoạn 2007 - 2022. 

Ph  l c A3: Kê hoạch mở ngành mới đại học giai đoạn 2012-2022  

Ph  l c B0:  Dự kiến Kế hoạch mở ngành mới sau đại học _ Giai đoạn: 2014 - 2022.  

Ph  l c B1: Kế hoạch tuyển sinh sau đại học _ Giai đoạn 2014 - 2022. 

Ph  l c B2: Qui mô đào tạo sau đại học _ Giai đoạn 2014 - 2022. 

Ph  l c B3: Quy mô đào tạo sau đại học phân theo từng khoa – Giai đoạn 2014-2022 

PHỤ LỤC CHUNG: 

Ph  l c 1:   Quy mô sinh viên, học viên các hệ 

Ph  l c 2:  Thống kê chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2013. 

Ph  l c 3:  Thống kê số lƣợng CBVC Trƣờng năm 2013. 

Ph  l c 4a: Thống kê hiện trạng sử d ng đất năm 2013. 

Ph  l c 4b: Cơ sở vật chất của Trƣờng Đại học Cần Thơ đến 01/01/2013. 

Ph  l c 5:  Kế hoạch gửi đi đào tạo đội ng  giảng viên, C VC và Kinh phí cho đào tạo  – 

Giai đoạn 2014-2022 

Ph  l c 6:  Khái toán vốn đầu tƣ dự án "Cải tạo và Xây dựng mở rộng trƣờng     

 Đại học Cần Thơ" 

Ph  l c 7:  Kế hoạch các nguồn vốn đầu tƣ mua sắm trang thiết bị 2006 - 2022. 

Ph  l c 8:  Dự kiến nguồn lực tài chính cơ bản 2013 - 2022. 

Ph  l c 9:  Dự kiến nhu cầu chi tài chính 2006 - 2022. 

Ph  l c 10: Tiến độ thực hiện và huy động vốn công trình "Cải tạo và Xây dựng     

 mở rộng trƣờng  Đại học Cần Thơ đến 2020" 

Ph  l c 11: Kế hoạch đầu tƣ thiết bị đào tạo giai doạn 2006 – 2022. 

 

 

 


