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MỞ ĐẦU
Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế, thành lập tháng 3/1957 và được tổ
chức lại theo Nghị định số 30/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ. Trụ sở chính của Đại
học Huế đóng tại số 03 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại học Huế là 1 trong 3 đại học vùng trong cả nước, là cơ sở giáo dục đại học
công lập bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc, tổ
chức theo hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội của vùng, miền và cả nước.
Để phát huy truyền thống và lợi thế của Đại học Huế trong hệ thống giáo dục
đại học cả nước, ngày 25/5/2009, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về xây
dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Đô thị Huế đến năm 2020, trong đó khẳng
định: “Đại học Huế với bề dày lịch sử trên 50 năm, để phục vụ đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao cho miền Trung và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương
chuyển Đại học Huế lên Đại học Quốc gia vào năm 2015 (theo quy hoạch của Chính
phủ) hoặc có thể sớm hơn nếu điều kiện cho phép…”.
Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 17/6/2009 Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Đối với Đại học Huế,
quyết định của Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Phấn đấu đầu tư xây dựng Đại học
Huế trở thành Đại học Quốc gia trước năm 2015 với các thiết chế của trung tâm đào
tạo đa ngành, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học và sau đại học cho khu
vực miền Trung và cả nước”.
Sau 05 năm thực hiện Kết luận số 48, tại Thông báo số 175-TB/TW ngày
01/8/2014, Bộ Chính trị ban hành Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số
48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và
đô thị Huế đến năm 2020 khẳng định: “Tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thiện
Đại học Huế nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học và sau đại học cho khu vực miền
Trung và cả nước. Tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn
thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào quy hoạch các
trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 để tạo điều kiện phát triển Đại học
Huế thành Đại học Quốc gia”.
Ngày 24/01/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 38/TB-VPCP
về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Huế đã khẳng định
tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển Đại học Huế, đến năm 2030 Đại học Huế trở
thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động theo tiêu
chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ
thống giáo dục đại học. Thủ tướng Chính phủ giao Đại học Huế 5 nhiệm vụ để tiếp tục
đầu tư phát triển: (1) Hoàn thiện giải phóng mặt bằng khu đô thị Đại học Huế tại
Trường Bia, tiếp tục đầu tư xây dựng Đại học Huế giai đoạn II; (2) Tái cấu trúc để phát
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huy thế mạnh về đội ngũ nhân lực chất lượng cao và hướng đến tự chủ; (3) Tập trung
đào tạo các ngành tiên tiến chất lượng cao hoặc liên kết nước ngoài tạo các ngành tiên
phong về khoa học kỹ thuật và công nghệ, y dược, nông lâm ngư nghiệp, sư phạm,
khoa học cơ bản và khoa học xã hội nhân văn, du lịch văn hoá và nghệ thuật; (4) Tăng
cường đào tạo cho Lào, Cămpuchia và Myanmar; (5) Sớm phê duyệt đề án Viện Công
nghệ sinh học tầm quốc gia và đầu tư xây dựng trên cơ sở nguồn vốn ngân sách và xã
hội hóa, sắp xếp và chuyển đổi công năng một số cơ sở để có nguồn lực tập trung xây
dựng các công trình tại khu đô thị Đại học Huế tại Trường Bia.
Tính đến nay, sau 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TWcủa Bộ Chính trị,
Đại học Huế đã có bước phát triển mạnh mẽ, tỷ lệ đội ngũ cán bộ khoa học và quản lý
trình độ cao tăng gấp hơn 2 lần; là đại học đa ngành, đa lĩnh vực nhất Việt Nam hiện
nay; có nhiều nghiên cứu khoa học thành công và nhiều sản phẩm, công nghệ chuyển
giao cho xã hội; hệ thống các trường đại học, viện thành viên, đơn vị trực thuộc bắt
đầu hoạt động theo hướng tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy và chuyên môn; là đại
học được xếp trong tốp 5 của Việt Nam và tốp 350 của châu Á.
Để tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Đại học Huế, hoàn thành sứ
mệnh thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước
(như Điều 7, Luật GD ĐH sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018), việc phát triển Đại
học Huế thành Đại học quốc gia (ĐHQG) là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương
của Đảng và Chính phủ.
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Chương 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC HUẾ
1.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC HUẾ
Đại học Huế tiền thân là Viện Đại học Huế, thành lập ngày 01/3/1957, đến nay
đã hơn 62 năm xây dựng và phát triển. Qua nhiều lần thay đổi mô hình và cấu trúc,
song vị thế và vai trò lịch sử của Đại học Huế không bao giờ thay đổi. Nơi đây đã trở
thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao của cả nước, một phần tinh hoa của văn hóa Huế, của vùng đất địa linh nhân kiệt,
cái nôi nuôi dưỡng trí tuệ và tài năng.
Giai đoạn 1957 - 1968, Viện Đại học Huế là một trong những cơ sở giáo dục
đại học nổi tiếng của châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Sau ngày đất nước
thống nhất, Viện Đại học Huế được tổ chức lại theo mô hình các trường chuyên ngành
độc lập, bao gồm Trường ĐH Sư phạm Huế, Trường ĐH Tổng hợp Huế, Trường ĐH Y
khoa Huế (1976), Trường ĐH Nông nghiệp II Huế (chuyển từ Hà Bắc vào Huế năm
1983, tiền thân của Trường ĐH Nông Lâm), Trường CĐ Nghệ thuật Huế (1985) trên
cơ sở 2 Trường Cao đẳng Âm Nhạc và Trường Cao đẳng Nghệ Thuật, 1958.
Với mục tiêu tập trung lực lượng để xây dựng một đại học đa ngành, đa lĩnh
vực lớn và phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng chung nguồn lực cho phát triển đại
học ở miền Trung và Tây Nguyên, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và
thế giới, ngày 04/4/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/CP thành
lập Đại học Huế trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, cao đẳng trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Đại học Huế chia thành 2 cấp trực thuộc Bộ Giáo
dục và Đào tạo: (1) Đại học Huế là đầu mối quản lý chung, có tư cách pháp nhân, có
con dấu và tài khoản riêng; (2) có 08 trường đại học thành viên, 01 viện nghiên cứu
thành viên, 01 Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, 03 khoa trực thuộc và 10 đơn
vị trực thuộc là các đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Đại học Huế Tổ chức và hoạt động theo Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung
một số điều, Luật số 34/2018.
Trụ sở chính của Đại học Huế hiện đang đóng tại khu nhà kiến trúc Pháp
nguyên là Viện Dân biểu Trung Kỳ, được xây dựng vào năm 1927 và được chính
quyền Ngô Đình Diệm sử dụng làm văn phòng của Viện Đại học Huế từ khi mới thành
lập năm 1957. Các hệ thống giảng đường và cơ sơ nghiên cứu tọa lạc ở những vị trí
thuộc trung tâm thành phố Huế, với bán kính 20 km tỏa ra cả các thị xã Hương Thủy
và Hương Trà.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đại học Huế luôn nhận được sự quan
tâm chỉ đạo, đầu tư của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Đảng, Nhà nước
tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 2 lần được nhận Huân chương
Độc lập hạng Nhất.
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1.2. NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
1.2.1. Về quy mô tổ chức và đội ngũ cán bộ
1.2.1.1. Cơ cấu tổ chức
- Từ 1957, Viện đại học Huế có 4 phân khoa: Luật, Khoa học, Sư phạm và Y
khoa, Viện Hán học và các bộ phận khác. Năm 1994, khi mới thành lập Đại học Huế
có 6 trường đại học: Đại cương, Khoa học, Sư phạm, Nông Lâm, Y Khoa và Nghệ
thuật.
- Hiện nay, Đại học Huế có 8 trường đại học, 1 viện nghiên cứu thành viên, Phân
hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị, 3 khoa trực thuộc, 2 viện nghiên cứu trực thuộc, 6
trung tâm đào tạo và phục vụ đào tạo, Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học Đại học Huế.
Giai đoạn 2009 - 2019, Đại học Huế đã phát triển mạnh về bộ máy tổ chức, nhất
là các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu; tăng từ 7 lên 9 trường, viện thành
viên, trong đó có sự ra đời Trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc Đại
học Huế, một cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành luật đầu tiên ở miền Trung Tây Nguyên và Viện Công nghệ sinh học đầu tiên ở miền Trung - Tây Nguyên, được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập và định hướng xây dựng, chức năng
nhiệm vụ như một Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia. Đại học Huế là Đại học
duy nhất trong cả nước có Viện Nghiên cứu thành viên.
Bảng 1.1. Sự phát triển về cơ cấu tổ chức của Đại học Huế giai đoạn 2009-2019
Năm

Trường, viện
thành viên

Đơn vị trực
thuộc

Văn phòng,
ban chức năng

Tổng

2009

71

122

133

32

2019

9

14

10

33

1.2.1.2. Đội ngũ cán bộ
- Năm 1994, Đại học Huế có 1.592 công chức, viên chức và lao động, trong đó
có 27 giáo sư, phó giáo sư, 74 tiến sĩ, 79 thạc sĩ.
Hiện nay, Đại học Huế có 4.088 công chức, viên chức và người lao động, trong
đó có 3.050 công chức, viên chức, trong đó 2.635 nhà khoa học, giảng viên và nghiên
cứu viên chiếm tỉ lệ hơn 64%. Có 275 giáo sư, phó giáo sư, 778 tiến sĩ, 1.950 thạc sĩ,
bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 2 và hơn 700 lao động hợp đồng. So với năm 2009, trình độ
Trường ĐH Khoa học, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Nghệ
thuật, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại ngữ.
2
Viện Tài nguyên môi trường và Công nghệ sinh học; Khoa Giáo dục Thể chất; Khoa Du lịch; Khoa Luật; Phân
hiệu ĐHH tại Quảng Trị; Trung tâm GDQP; Trung tâm ĐTTX; Trung tâm ĐTQT; Nhà xuất bản; Trung tâm
CNTT; Trung tâm học liệu; Trung tâm PVSV.
3
Văn phòng và 12 Ban chức năng: Ban Đào tạo Đại học, Ban Đào tạo Sau đại học, Ban Khảo thí - Đảm bảo chất
lượng giáo dục, ban Điều phối Dự án giáo dục, Ban Tổ chức - Nhân sự, Ban Khoa học - Công nghệ, Ban Hợp tác
quốc tế, Ban Quản trị - Cơ sở vật chất, Ban Quản lý Dự án xây dựng, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Công tác
Sinh viên, Ban Thanh tra Pháp chế.
1
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đội ngũ chất lượng cao của Đại học Huế tăng gấp hơn 2 lần. (Chi tiết xem Phụ lục 1
đính kèm).
Bảng 1.2. Sự phát triển về đội ngũ của Đại học Huế giai đoạn 2009-2019
Năm

Tổng số (viên chức)

GS, PGS

TSKH, TS

ThS

2009

2385

118

352

783

2019

3050

275

778

1.950

Tăng

665

157

399

1.067

1.2.2. Về hoạt động đào tạo
1.2.2.1. Quy mô ngành nghề và đào tạo
- Năm 2019, Đại học Huế có 139 ngành đào tạo đại học, 92 ngành đào tạo thạc
sĩ và 56 ngành đào tạo tiến sĩ; 63 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa I và II; 12
ngành đào tạo bác sĩ nội trú. (Chi tiết xem Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm).
- Quy mô đào tạo năm 2019 gần 55.000 sinh viên hệ chính quy; 4.500 học viên
sau đại học. Trong giai đoạn 2014 - 2019, Đại học Huế đã có 40.227 cử nhân, bác sĩ,
kỹ sư, kiến trúc sư; khoảng 7.000 thạc sĩ, hơn 200 tiến sĩ và khoảng 6.000 bác sĩ
chuyên khoa cấp I, II tốt nghiệp.
Bảng 1.3. Sự phát triển về chương trình/ngành đào tạo, tuyển sinh và quy mô
đào tạo của Đại học Huế giai đoạn 2009 - 2019
Năm

Ngành đào tạo

Tuyển sinh chính quy

Quy mô đào tạo
chính quy

TS

ThS

Đ
H

CĐ

TS

ThS

ĐH

CĐ

TS

ThS

ĐH

2009

22

56

90

5

37

1243

7397

178

110

2139

26750

2019

56

92

139

0

91

2121

8733

0

398

3908

55000

Ghi
chú

1.2.2.2. Đổi mới công tác đào tạo và giảng dạy
- Đại học Huế đã thiết lập được một hệ thống văn bản, quy trình, quy định hoàn
chỉnh về quản lý đào tạo có hệ thống từ cấp đại học đến toàn bộ các trường, viện thành
viên, khoa trực thuộc. Các đơn vị đào tạo đã hoàn thiện các chương trình đào tạo phù
hợp với học chế tín chỉ, tăng cường liên thông, chuyển đổi giữa các chương trình, tăng
tính chủ động cho sinh viên. Chương trình đào tạo mới được xây dựng theo hướng
tăng cường tính tự học, khả năng nghiên cứu và khả năng sáng tạo của sinh viên, đổi
mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy sinh viên làm trung tâm, kiểm tra - đánh
giá theo quá trình.
- Đại học Huế đã thống nhất trong toàn hệ thống nguyên tắc liên thông giảng
dạy, đang tổ chức thực hiện công nhận các môn chung (lý luận chính trị, giáo dục thể
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chất, giáo dục quốc phòng…). Việc triển khai chương trình tích hợp, liên thông, đào tạo
văn bằng đôi giữa các đơn vị đào tạo cũng đang được áp dụng trong 5 năm gần đây.
- Đại học Huế đang triển khai việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
theo phương pháp tiếp cận CDIO (Connceive Design Implement Operate), gắn liền với
việc chuẩn hóa đầu ra; hoàn thiện nội dung chương trình, đảm bảo không gian làm
việc kỹ thuật CDIO để tăng cường phương pháp học chủ động, học tích cực, học trải
nghiệm tăng cường thời gian tự học của sinh viên.
- Nhiều hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy cấp trường và cấp Đại học
Huế đã được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên về đổi mới
phương pháp giảng dạy. Một số biện pháp cụ thể như ứng dụng công nghệ thông tin
trong đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình điện tử, đầu tư tăng cường
cơ sở vật chất đã được thực hiện tại Đại học Huế.
1.2.2.3. Hội nhập quốc tế trong đào tạo
- Trong xu thế hội nhập quốc tế, Đại học Huế đã thu hút một số lượng tương đối
lớn lưu học sinh người nước ngoài đến học tập các trình độ đại học, cao học và nghiên
cứu sinh (Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào… ); triển
khai chương trình liên kết trao đổi sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar
theo hợp tác SEAMEO-GMS; tiếp nhận giáo viên Lào học tiếng Việt; hợp tác với Dự
án MEKAN II đào tạo nhiều nghiên cứu sinh người nước ngoài đến học tập tại Đại học
Huế. Năm 2019, Đại học Huế cũng đã hợp tác đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐH
Savanakhet (Lào) ngành Khoa học môi trường và Khoa học máy tính.
Hiện nay, 17 chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các đối tác
Áo, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Belarus, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái
Lan, Phần Lan và Aillen… đã và đang được thực hiện tại Đại học Huế và các đơn vị
đào tạo.
- Đào tạo chất lượng cao luôn được chú trọng trong những năm qua, biểu hiện
rõ qua chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao; chương trình kỹ sư, cử nhân tài
năng; chương trình tiên tiến.
1.2.2.4. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kiểm định chất lượng giáo
dục
- Đại học Huế đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ
năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên. Triển khai nhiều hoạt động khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo cho sinh viên thông qua kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
với các trường đại học. Tích cực tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
theo Đề án 864 của Chính phủ, Đề án 1665 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học
và Công nghệ và tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát động và tổ chức cuộc thi ý tưởng Khởi
nghiệp, các diễn đàn, talk show, workshop, lớp tập huấn, chương trình đào tạo giảng
viên nguồn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Đã có 7/8 trường thành viên được đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn
chất lượng giáo dục giai đoạn 2017 - 2023 theo chuẩn quốc gia. Đại học Huế đã được
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đoàn chuyên gia quốc tế khảo sát đánh giá ngoài theo chuẩn của ASEAN trong khuôn
khổ dự án SHARE. Riêng Trường ĐH Nghệ thuật do có tính đặc thù nghề nghiệp,
đang chờ các quy định mới cho các ngành đạo tạo nghệ thuật để có cơ sở tốt hơn cho
việc đánh giá và kiểm định.
1.2.3. Về hoạt động khoa học và công nghệ
- Từ năm 1994 đến nay, Đại học Huế đã chủ trì thực hiện gần 300 đề tài, nhiệm
vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Nhà nước, bao gồm các dự án sản xuất thử
nghiệm, đề tài độc lập, nhiệm vụ Nghị định thư, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; gần
1.000 đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Tỉnh. Bên cạnh đó, từ năm 2011 hàng
năm còn có các đề tài KH&CN cấp Đại học Huế từ nguồn kinh phí cân đối của Đại
học Huế (từ năm 2014 được Chính phủ quy định chính thức tại Nghị định số
99/2014/NĐ-CP về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN
trong các cơ sở giảo dục đại học) với số lượng 70 - 80 đề tài trong các năm đầu và gần
đây tăng lên 100 - 150 đề tài mỗi năm (Bảng 1.4).
Bảng 1.4. Số lượng và kinh phí đề tài KH&CN cấp Đại học Huế (2016-2020)
Năm

2016

2017

2018

2019

2020

81

87

100

136

160

6030

5670

6040

11260

15977

- Kinh phí KH&CN ĐH Huế

5580

5130

5320

10700

15817

- Nguồn khác

450

540

720

560

160

Số đề tài
Tổng kinh phí (triệu đồng)
Trong đó:

Năm 2018, Đại học Huế đã và đang thực hiện 588 đề tài các cấp, trong đó: 04
nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, 24 nhiệm vụ cấp Tỉnh, 44 nhiệm vụ cấp Bộ, 25 đề tài
Nafosted, 202 nhiệm vụ cấp Đại học Huế, 289 đề tài cấp trường, khoa với tổng kinh phí
35,727 tỉ đồng.
- Số lượng công bố khoa học của cán bộ giảng viên Đại học Huế trên các ấn
phẩm khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (hay WoS) và danh mục Scopus
tăng nhanh và đều trong vòng 10 năm qua (Hình 1.1). Năm 2019, tính đến ngày 31/7,
Đại học Huế đã có 144 công bố thuộc danh mục ISI và 192 công bố thuộc danh mục
Scopus. Tốc độ gia tăng ước tính khoảng 24%/năm đối với danh mục ISI và 23%/năm
đối với danh mục Scopus. Năm 2018, Đại học Huế đứng thứ hai trong các cơ sở giáo
dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng công bố thuộc danh mục
ISI được Bộ khen thưởng4.

Quyết định số 629/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.
4
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Hình 1.1. Số lượng công bố khoa học trên các ấn phẩm thuộc danh mục WoS
(ISI) và Scopus giai đoạn 2009-2018. (Nguồn: www.webofknowledge.com và
www.scopus.com)
- Có 175 sản phẩm công nghệ, trong đó 25 sản phẩm có tiềm năng thương mại,
đã chuyên giao và thương mại hoá, 10 sản phẩm có nguồn thu.
- Bắt đầu từ năm 2018, Đại học Huế chủ trương thành lập các nhóm nghiên cứu
mạnh. Ngay trong đợt đầu tiên năm 2018, đã có 20 nhóm nghiên cứu mạnh được công
nhận, trong đó Đại học Huế đã ký hợp đồng đặt hàng với 12 nhóm, hỗ trợ kinh phí và
điều kiện để thúc đẩy công bố quốc tế, đào tạo nghiên cứu sinh và phát triển các
chương trình, dự án chuyên ngành và liên ngành.
- Đăng ký sở hữu trí tuệ và được công nhận 9 giải pháp sáng chế, hữu ích, nhãn
hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp, có 5 sản phẩm và quy trình công nghệ đã
công báo và đang chờ được công nhận. Có 10 quy trình công nghệ được chuyển giao
trong nông lâm ngư nghiệp và 5 sản phẩm được thương mại hóa phục vụ phát triển
kinh tế xã hội. Các giải pháp thăm, khám và chăm sóc sức khỏe được ứng dụng trực
tiếp thông qua Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế, bệnh viện hạng I với 700 giường
bệnh.
1.2.4. Về hợp tác quốc tế
- Hiện nay, Đại học Huế đã thiết lập quan hệ hợp tác với trên 100 trường đại
học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học giáo dục của hơn 30 quốc gia trên thế giới, ký
kết hàng trăm văn bản thoả thuận và ghi nhớ, triển khai thực hiện trên 100 chương
trình, dự án với nước ngoài.
- Đại học Huế đang thực hiện 23 dự án, 2 chương trình lớn VLIR-IUC và
VLIR-NETWOK được tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 đến năm 2023. Đại học Huế bắt
đầu tham gia 5 mạng lưới đại học và giáo dục khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Lào,
Cămpuchia và Myanmar) và thế giới, mạng lưới châu Á - Đài Loan để trao đổi khoa
học, hợp tác đào tạo và phát triển công nghệ.
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- Đại học Huế có mối quan hệ với nhiều tổ chức tài trợ quốc tế như Ngân hàng
thế giới, Ngân hàng châu Á, Ford Foundation, East meets West (Hoa Kỳ), Rockefeller
Foundation, JICA, Sida/SAREC, ICCO, Erasmus Mundus khu vực Đông Nam Á.
1.2.5. Về tài chính
- Trong những năm qua, Đại học Huế đã huy động được nguồn lực tài chính
tương đối lớn đáp ứng nhu cầu cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển
hệ thống cơ sở vật chất khang trang và hiện đại góp phần nâng cao chất lượng đào tạo,
nghiên cứu của cán bộ và sinh viên.
- Nguồn tài chính của Đại học Huế có sự tăng trưởng qua các năm với tốc độ
tăng trung bình từ 12-15%/năm, trong đó chủ yếu là các nguồn thu sự nghiệp và dịch
vụ ngoài ngân sách nhà nước cấp. Mức độ tự đảm bảo kinh phí chi hoạt động của Đại
học Huế trung bình từ 72% đến 75%, trong đó nhiều trường đại học thành viên có mức
tự đảm bảo từ 92% đến 95%. Điều đó chứng tỏ năng lực tài chính Đại học Huế ngày
càng được nâng cao, đã đa dạng hóa và tích cực khai thác tốt các nguồn thu trên cơ sở
chức năng nhiệm vụ và nguồn lực hiện có trong điều kiện ngân sách nhà nước cấp
ngày càng giảm.
- Tổng nguồn thu của Đại học Huế năm 2019 ước đạt 1.413 tỷ đồng, trong đó
nguồn thu từ học phí, thu dịch vụ khoa học và sự nghiệp khác 1.021 tỷ, ngân sách nhà
nước 392 tỷ đồng. (Chi tiết xem Phụ lục 4 đính kèm).
1.2.6. Về cơ sở vật chất
Đại học Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung theo
Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 17/3/1998 với Quy mô sử dụng đất bao gồm: Các
trường trong nội thành là 26,5 ha và khu Quy hoạch mới tại xã Thuỷ An và phường An
Cựu thuộc thành phố Huế là 120 ha (nay là khu Đô thị Đại học Huế tại Trường Bia).
Từ năm 2009 khi có Kết luận số 48-KL/TW Đại học Huế mới có 146.639 m2
sàn và 135 ha đất, qua 10 năm phát triển, hiện Đại học Huế đang quản lý và sử dụng
161 ha đất và 342.222 m2 sàn với quy mô sinh viên 60.000 hiện nay đảm bảo diện tích
đất/sinh viên theo quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục
đại học. (Chi tiết xem Phụ lục 5 đính kèm).
1.2.7. Thứ hạng Đại học Huế trên các bảng xếp hạng đại học
Trong những năm gần đây, Đại học Huế luôn có thứ hạng khá cao trong các đại
học/trường đại học ở Việt Nam trên các bảng xếp hạng đại học thế giới (Bảng 1.5).
Với xếp hạng QS Asia, Đại học Huế liên tục có mặt trong top các trường Đại học
Châu Á (top 250 các năm 2016, 2017; top 400 năm 2018 và top 500 năm 2019). Thứ
hạng trên Webometrics có xu hướng tăng dần qua từng năm.
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Bảng 1.5. Thứ hạng của Đại học Huế trên các bảng xếp hạng đại học
Năm

2016

2017

2018

2019

Xếp hạng QS-Asia*

4
(301-350)

4
(301-350)

5
(351-400)

6
(451-500)

Xếp hạng Webometrics**

16

12

13

10

Xếp hạng UniRank

16
14

12
8

8
28

8
12

*Số trong ngoặc là thứ hạng Châu Á.
**Webometrics mỗi năm công bố 2 đợt xếp hạng vào tháng 2 và tháng 7.
1.2.8. Giáo dục đại học đặc sắc tại Đại học Huế
Với truyền thống hơn 62 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế còn có
những đặc sắc và tinh hoa trong giáo dục và đào tạo ngành nghề phục vụ bảo vệ tổ
quốc và phát triển đất nước: (1) Nếu các trường đại học sư phạm trên cả nước đào tạo
tổng hợp các lĩnh vực giáo viên, khoa học, ngoại ngữ thì chỉ có duy nhất một trường
đại học sư phạm chuyên, đó là Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế chỉ chuyên đào
tạo giáo viên. Hiện nay Trường đại học Sư Phạm, Đại học Huế đào tạo 21 ngành khác
nhau cả sư phạm về âm nhạc, giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục chính trị; (2)
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế là một trong 3 Trường đào tạo các bậc học từ
Bác sĩ, thạc sĩ và tiến sĩ, các chuyên khoa cấp I & II của khoa học sức khỏe, với vai trò
và vị trí dẫn đầu trong công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, đã và đang cung cấp nguồn
nhân lực y dược quan trọng cho cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên; (3) Trong 5 đại
học quốc gia và đại học vùng, chỉ duy nhất Đại học Huế có đào tạo nghệ thuật. Trường
Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế đã và đang đào tạo nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ
cho đất nước, với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển; (4) Đại học Huế có
đào tạo các ngành Nông Lâm Ngư nghiệp, gắn liền với vùng sinh thái ven biển và đồi
núi miền Trung – Tây Nguyên được đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm, ngôi
trường có nguồn gốc là một trong bốn Trường đại học Nông nghiệp lớn của cả nước,
thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong lĩnh vực công nghiệp hóa
nông nghiệp, hướng nông nghiệp hữu cơ và bảo vệ môi trường rừng và biển; (5) Lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn rất đa dạng và phong phú với nhiều ngành nghề đào
tạo, là nền tảng quan trọng của giáo dục Việt Nam, đã và đang cung cấp nguồn nhân
lực toàn diện cho đất nước; (6) Lĩnh vực Công nghệ tuy hạn chế so với Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh, song Đại học Huế đang được Thủ tướng Chính phủ giao
nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu những ngành công nghệ mới như: Trí tuệ nhân tạo,
công nghệ nguồn và GMO, công nghệ sinh học; (7) Trường đại học Ngoại ngữ chuyên
đào tạo cử nhân ngoại ngữ các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn, Đức và
đang chuẩn bị đào tạo các ngôn ngữ Arab và Thái, đây cũng là trường đại học duy nhất
đào tạo chuyên ngữ lớn của cả nước, một trong 3 trung tâm cấp các chứng chỉ ngoại
ngữ đạt chuẩn quốc gia và bậc châu Âu cho tiếng Anh ngay từ khi chuyển đổi ban đầu;
(8) Đại học Huế đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, là 1 trong 3
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trung tâm của cả nước đào tạo kỹ năng và tạo dựng môi trường khởi nghiệp & đổi mới
sáng tạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ qua Chương trình 844 và 1665 quốc
gia.
1.3. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
ĐẠI HỌC HUẾ
1.3.1. Thuận lợi
- Đại học Huế được xây dựng trên vùng đất cố đô Huế, một vùng đất giàu
truyền thống lịch sử, văn hoá, có truyền thống hiếu học. Trong quá trình xây dựng,
phát triển thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
các cơ quan ban ngành Trung ương, đơn vị bạn; sự giúp đỡ trực tiếp có hiệu quả của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị của tỉnh Thừa Thiên Huế và địa phương trong khu vực.
- Với mô hình quản lý của đại học vùng, Đại học Huế có điều kiện tập trung các
nguồn lực, sử dụng chung đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây
dựng một đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao. Tổ chức bộ máy quản lý Đại
học Huế và các trường, đơn vị trực thuộc gọn nhẹ, năng động.
- Công tác xây dựng đội ngũ, tuyển dụng, sử dụng và thực hiện các chính sách
đối với cán bộ viên chức được thực hiện thống nhất, đảm bảo chất lượng đội ngũ; vai
trò điều phối, phân bổ chỉ tiêu biên chế, quy hoạch cán bộ quản lý, cán bộ chuyên
môn, công tác bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình và đặt
dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp uỷ Đảng.
- Chủ động trong các hoạt động đào tạo, mở mã ngành, tăng quy mô đào tạo
theo nhu cầu xã hội. Tổ chức tuyển sinh chung, đảm bảo đúng quy chế, thống nhất, tiết
kiệm; phân bổ và sử dụng chỉ tiêu tuyển sinh hợp lý, tạo điều kiện liên thông giữa các
trường đại học thành viên.
- Tập trung các nguồn lực và đội ngũ các nhà khoa học để thực hiện các đề tài,
các chương trình nghiên cứu khoa học quy mô lớn, giải quyết các vấn đề quan trọng về
kinh tế - xã hội trong khu vực và cả nước. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác hợp
tác quốc tế.
- Tập trung được nguồn kinh phí để giải quyết các vấn đề lớn về cơ sở vật chất,
điều phối kinh phí cho hoạt động thường xuyên, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và
trang bị cơ sở vật chất. Đơn giản hoá các thủ tục hành chính, nhất là trong đầu tư xây
dựng, mua sắm cơ sở vật chất.
1.3.2. Khó khăn
- Miền Trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng là nơi có khí hậu khắc
nghiệt, kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh chưa phát triển mạnh, nhu cầu nhân lực có
kỹ thuật chưa cao, hạ tầng cơ sở còn yếu kém, mức sống còn thấp. Một số chế độ
chính sách của nhà nước, của ngành còn chậm đổi mới, không còn phù hợp với thực
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tế, chưa tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác và khuyến khích cán bộ viên chức
làm việc.
- Chủ trương xây dựng Đại học Huế theo mô hình đại học vùng chưa gắn liền
với các chính sách đầu tư, kinh phí hoạt động thường xuyên, các chương trình, dự án
hỗ trợ khác để tạo điều kiện cho Đại học Huế phát triển theo cơ chế mới.
- Đầu tư công giảm mạnh do ngân sách thâm hụt, cơ sở học tập và nghiên cứu
thiếu và chưa tiên tiến, trong khi đòi hỏi của xã hội là công nghệ mới, tiên tiến, chất
lượng đào tạo cao.
- Việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học còn khó khăn, đang bị thu hẹp ở
nhiều lĩnh vực, số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường tăng. Trong khi, chủ trương
giảm biên chế đã được khẳng định.
- Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị tạo định hướng mới cho
Đại học Huế phát triển, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn
do các cấp chưa thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, các cấp thẩm quyền thiếu sự
quan tâm, chính sách của Chính phủ và các Bộ chưa thực sự công bằng cho mảnh đất Cố
Đô duy nhất với nhiều nét riêng của văn hóa dân tộc và nét riêng Huế.
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Chương 2
SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC HUẾ THÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA
2.1. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
Giai đoạn 1957 – 1975: Thành lập năm 1957, Viện Đại học Huế (tiền thân của
Đại học Huế ngày nay) là một trong 3 cơ sở giáo dục đại học công lập của miền Nam
trước năm 1975, cùng với Viện Đại học Sài Gòn (1956) và Viện Đại học Cần Thơ
(1966). Viện Đại học Huế từng được biết đến là một cơ sở giáo dục đại học lớn thứ hai
của miền Nam5; đi tiên phong trong sử dụng tiếng Việt để giảng dạy ngành Y khoa, có
một Viện Hán học mạnh nhất trong nghiên cứu và đào tạo về Hán Nôm, nơi đầu tiên
xuất bản Tạp chí khoa học (có tên gọi “Đại học - Tạp chí Nghiên cứu Viện Đại học
Huế”6...
Viện Đại học Huế giai đoạn 1957 - 1975 đã thực hiện sứ mạng đào tạo, cung
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương ở khu vực miền Trung - Tây
Nguyên và rộng ra là cả miền Nam. Đội ngũ giáo viên trung học, nhà khoa học, bác sĩ,
kỹ sư canh nông, cử nhân luật, hoạ sỹ, văn nghệ sĩ được đào tạo từ Viện Đại học Huế
đã góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, khoa học - kỹ
thuật của đất nước.
Viện Đại học Huế từng là thành viên một số tổ chức giáo dục khu vực và quốc
tế như Viện Giáo dục Đại học và Phát triển Khu vực (Regional Institute for Higher
Education and Development, RIHED). Hiệp hội Đại học Đông Nam Á (The
Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, ASAIHL), Cơ quan hợp
tác Đại học khối Pháp ngữ (Agence Universitaire de la Francophonie, viết tắt là AUF),
Hiệp hội các Đại học Quốc tế (Association Internationale des Universités - AIU),... Viện
Đại học Huế có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế và đại học các nước như
Đại học Michigan (Hoa Kỳ), Viện Đại học Singapore, Viện Đại học Malaysia…
Mặc dù được thành lập trong bối cảnh lịch sử đặc biệt, song được ra đời trên
nền tảng văn hoá Phú Xuân, nơi có Trường Quốc Tử Giám - Trung tâm đào luyện
nhân tài lớn nhất của Việt Nam từng tồn tại trên 100 năm, Viện Đại học Huế là sự tiếp
nối truyền thống giáo dục tinh hoa đã có nguồn mạch lâu đời ở mảnh đất Cố đô, đáp
ứng khát vọng học tập của các thế hệ thanh niên hiếu học.
Đặc biệt, đứng chân trên một đô thị lớn của miền Nam, đội ngũ giảng viên và
sinh viên Viện Đại học Huế đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động xuống đường, bãi
khóa, đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Phong trào đấu tranh đô thị
của sinh viên Huế đã có đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước.
The University of Hue - The former imperial city meets today’s educational challenges. Vietnam Bulletin,
No.24, 1970 (Reprinted from Vietnam Magzine, Vol. III, No.1 (1970), a publication of the Vietnam Council on
Foreign Relations).
6
Phan Thuận An. Tạp chí Đại học - đứa con tinh thần sáng giá của Viện Đại học Huế. Tạp chí Nghiên cứu và
Phát triển, số 2 (136), 2017.
5

16

Giai đoạn 1975 – 1994: Sau ngày thống nhất đất nước (1975), các trường đại
học ở Huế ra đời trên cơ sở các phân khoa của Viện Đại học Huế như Trường ĐH
Tổng hợp Huế, Trường ĐH Y khoa Huế, Trường ĐH Sư phạm Huế, Trường CĐ Nghệ
thuật Huế ...cùng với Trường ĐH Nông nghiệp 2 từ Hà Bắc chuyển vào 1983 đã tiếp
tục khẳng định vị thế về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học ở khu vực miền
Trung - Tây Nguyên; đóng góp quan trọng về nhân lực và tri thức cho sự phát triển
kinh tế - xã hội nhiều địa phương trong khu vực. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt (Bí
thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Giám đốc Sở,...) của các tỉnh, thành trong khu vực là cựu
giảng viên, sinh viên của các trường đại học ở Huế.
Giai đoạn 1994 – đến nay: Đặc biệt, từ khi thành lập Đại học Huế theo Nghị
định số 30/CP ngày 04/4/1994 đến nay, với quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo ngày
càng gia tăng và đa dạng, các đơn vị thành viên của Đại học Huế đã cung ứng cho các
địa phương cả nước, tập trung là khu vực miền Trung - Tây Nguyên một số lượng lớn
nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế
- xã hội cho các địa phương. Chất lượng nguồn nhân lực nhiều ngành do Đại học Huế
đào tạo như y học, sư phạm, nông nghiệp, công nghệ thông tin,... được xã hội đánh giá
cao.
Có thể nói truyền thống, vị thế và vai trò của Đại học Huế tích lũy trong suốt
hơn 62 năm xây dựng và phát triển đã tạo cho Đại học Huế tầm vóc của một cơ sở
giáo dục quốc gia.
2.2. ĐẠI HỌC HUẾ TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI HAI ĐẠI HỌC QUỐC
GIA
2.2.1. Về quy mô tổ chức và đội ngũ cán bộ
2.2.1.1. Về cơ cấu tổ chức
Đại học Huế là một trong 5 đại học quản lý theo mô hình 2 cấp của cả nước và
có quy mô tổ chức nhân sự lớn thứ 3, sau ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
Bảng 2.1. Số lượng đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của các đại học
TT

Đơn vị

Đại học Huế

ĐHQG Hà Nội ĐHQG TP. Hồ
Chí Minh

1

Trường, viện thành viên

09

07

07

2

Đơn vị trực thuộc

14

35

27

3

Văn phòng, ban chức năng

10

10

10

Tổng:

33

52

44

Nguồn:
ĐHQG Hà Nội: Website http://www.vnu.edu.vn
ĐHQG TP.HCM: Website https://vnuhcm.edu.vn
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Đại học Huế có tổng cộng 33 đơn vị, trong đó có: 09 trường đại học, viện thành
viên; 14 đơn vị trực thuộc; và 10 Văn phòng, ban chức năng. Về cơ cấu bộ máy, Đại
học Huế tương ứng với bộ máy của hai ĐHQG, gồm có các thành phần cấu thành:
trường/viện thành viên, đơn vị trực thuộc và khối văn phòng, ban chức năng đảm bảo
thực hiện các chức năng: đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ và dịch vụ hỗ trợ đào
tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực.
Tuy số lượng đơn vị thành phần của Đại học Huế chưa bằng hai ĐHQG nhưng
số trường đại học, viện thành viên thì lại nhiều hơn. Trong tương lai, Đại học Huế sẽ
quy hoạch phát triển các đơn vị trực thuộc đáp ứng nhu cầu phát triển của ĐHQG Huế.
2.2.1.2. Về đội ngũ
Về nguồn nhân lực, trong tổng số 4.088 công chức, viên chức và người lao
động của Đại học Huế, số cán bộ khoa học (giảng viên và nghiên cứu viên) chiếm 64%
(ĐHQG Hà Nội là 54,3%); trong số 2.635 nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên;
có 778 tiến sĩ, chiếm trên 30%. Tỷ lệ này cao gấp 1,5 lần mức trung bình của cả nước,
tương đương với ĐH Đà Nẵng (30%), ĐHQG TP. Hồ Chí Minh (34,35%), vượt trội so
với Đại học Thái Nguyên (23,79%). Về đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, hiện Đại học Huế
có 275 giáo sư, phó giáo sư, đạt 10%, cao gấp 2 lần tỷ lệ trung bình của cả nước, cao
hơn ĐHQG TP. Hồ Chí Minh (9,36%), bằng 2/3 so với ĐHQG Hà Nội (19%).
Trong đó, có những ngành đào tạo Đại học Huế có đội ngũ rất mạnh, như: nông
lâm, y học, sư phạm, khoa học xã hội nhân văn, ngoại ngữ, nghệ thuật. Ngoài ra, có
trên 50 giáo sư danh dự và hàng trăm giáo sư thỉnh giảng đến từ các trường đại học nổi
tiếng trên thế giới tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Huế.
Bảng 2.2. Cơ cấu đội ngũ các đại học (tính đến ngày 31/12/2018)
TT

Đội ngũ cán bộ

Đại học Huế

ĐHQG Hà Nội

ĐHQG TP.
Hồ Chí Minh

1

Tổng số CBVC

4.088

4.211

5.241

2

Giảng viên và nghiên cứu
viên

2.635

1.972

3.202

3

Giáo sư, phó giáo sư

275

441

300

4

Tiến sĩ

778

1.285

1.100

5

Thạc sĩ

1.950

1.562

2.200

6

Đại học

978

1.017

-

Nguồn:
ĐHQG Hà Nội: Website http://www.vnu.edu.vn
ĐHQG TP.HCM: Website https://vnuhcm.edu.vn
Như vậy, về cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực hiện nay, Đại học Huế
không thua kém nhiều đối với hai ĐHQG, thậm chí có một số chỉ tiêu cao hơn. Điều
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này cho thấy, cơ cấu tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của Đại học Huế có thể trở
thành ĐHQG Huế để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của đất nước.
2.2.2. Về hoạt động đào tạo
Trong mối tương quan với ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đại
học Huế có số lượng các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc tương đương.
Tuy nhiên, do đặc điểm vùng miền, lực lượng cán bộ cơ hữu cũng như nhu cầu xã hội,
các lĩnh vực và chương trình đào tạo, nghiên cứu của ba đại học không hoàn toàn
giống nhau. Ngoại trừ các ngành khoa học cơ bản truyền thống mà mỗi đại học đều có,
mỗi đại học có một thế mạnh riêng, chẳng hạn: ĐHQG Hà Nội có thế mạnh về công
nghệ (Trường ĐH Công nghệ); khoa học giáo dục (Trường ĐH Giáo dục); ĐHQG TP.
Hồ Chí Minh có thế mạnh về kỹ thuật (Trường ĐH Bách khoa), công nghệ (Trường
ĐH Công nghệ thông tin), Đại học Huế có thế mạnh về đào tạo văn hóa nghệ thuật
(Trường ĐH Nghệ thuật); khoa học nông - lâm - ngư (Trường ĐH Nông Lâm); khoa
học sức khỏe (Trường ĐH Y Dược), đào tạo giáo viên và khoa học sư phạm (Trường
ĐH Sư phạm)…
Có thể so sánh về quy mô ngành nghề, quy mô đào tạo giữa Đại học Huế với
ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh theo các bảng sau:
Bảng 2.3. Quy mô về chương trình đào tạo (năm học 2018 - 2019)
Đại học
Đơn vị

Đại
trà

Đại học Huế

139

7

ĐHQG Hà
Nội

110

28

ĐHQG TP.
Hồ Chí
Minh

99

Thạc sĩ

Tiến sĩ

17

92

56

24

168

137

105

79

Tiên
Liên
tiến/CLC kết NN

47

Chuyên Chuyên
khoa
khoa
C1
C2
32

31

Nguồn:
ĐHQG Hà Nội: Website http://www.vnu.edu.vn
ĐHQG TP.HCM: Website https://vnuhcm.edu.vn
Bảng 2.4. Quy mô về người học (năm học 2018 - 2019)
Đơn vị

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Đại học Huế

55.000

3.908

398

ĐHQG Hà Nội

30.213

5.697

1.494

ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

50.000

Nguồn:

10.000
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ĐHQG Hà Nội: Website http://www.vnu.edu.vn
ĐHQG TP.HCM: Website https://vnuhcm.edu.vn
2.2.3. Về hoạt động khoa học và công nghệ
Quy mô đội ngũ và các hoạt động KH&CN của Đại học Huế mặc dù còn thấp
hơn so với 2 ĐHQG (Bảng 2.5), tuy nhiên một số chỉ số cho thấy khoảng cách không
quá lớn và có thể tiệm cận trong tương lai gần.
Bảng 2.5. Tương quan quy mô đội ngũ và hoạt động KH&CN của Đại học Huế
và 2 ĐHQG năm 2018
ĐHQGHN

ĐHQGHCM

ĐHH

Tổng số CBVC

4211

5241

4088

Số CB có trình độ sau đại học

2847

3255

2635

Số CB có trình độ tiến sĩ

1204

1212

778

Số GS

75

33

15

Số PGS

366

311

260

Số nhóm NCM công nhận

28

13

20

Tiêu chí
1. Đội ngũ khoa học

Số giáo sư danh dự là người nước ngoài

33

2. Đề tài, nhiệm vụ KHCN(phê duyệt
trong năm)
Cấp quốc gia (bao gồm NAFOSTED)
Số lượng
Kinh phí (triệu đồng)

29

13

26633

35637

Cấp Bộ GD&ĐT
Số lượng

10

Kinh phí

4230

Số lượng

2

Kinh phí

18000

Chương trình KHCN cấp Bộ

Cấp đại học
Số lượng

148

100

Kinh phí

45880

5320

Số lượng

240

300

Kinh phí

8473

4050

Cấp cơ sở

20

Cấp tỉnh, thành
Số lượng

7

21

Kinh phí

18980

21410

Tổng số đề tài các cấp

424

441

Tồng KP đề tài các cấp

99966

52647

3. Số công bố khoa học quốc tế uy tín
Danh mục ISI (WoS)

356

678

225

Danh mục Scopus

285

213

246

36

-

1

155.500

600

28

155

10

Số tạp chí khoa học :

1

1

8

Số chuyên san (độc lập)

12

6

6

4. Chuyển giao công nghệ
Số sản phẩm chuyển giao
Doanh thu CGCN (tỷ đồng)
5. Đăng ký SHTT (số bằng được cấp đến
2018)
6. Tạp chí khoa học cấp đại học

Số
Nguồn:
ĐHQG Hà Nội: Báo cáo thường niên 2018 và website http://www.vnu.edu.vn
ĐHQG TP.HCM: Báo cáo thường niên 2018 và website https://vnuhcm.edu.vn
Dù số lượng công bố không nhiều hơn, nhưng xét về năng suất công bố khoa
học (số bài/tiến sĩ), Đại học Huế tương đương với ĐHQG Hà Nội đối với công bố trên
danh mục ISI (khoảng 0,3 bài/tiến sĩ) và cao hơn trên danh mục ISI (0,34 bài/tiến sĩ so
với 0,24 bài/tiến sĩ).
Số lượng trích dẫn thống kê đối với 20 tác giả hàng đầu trên Google Scholar
của 2 ĐHQG và 3 đại học vùng cho thấy Đại học Huế tương đương với Đại học Đà
Nẵng và hơi thấp hơn ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
Bảng 2.6. Tổng số trích dẫn trên Google Scholar của 20 tác giả hàng đầu
của 2 ĐHQG và 3 đại học vùng
Đơn vị
Tổng số trích dẫn

ĐHQGHN

ĐHQGHCM

ĐH Huế

ĐH Đà
Nẵng

ĐH Thái
Nguyên

24174

13399

8643

8925

3440

(Thời gian thống kê: ngày 5/8/2019)
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2.2.4. Về tài chính
Đại học Huế hiện có 19 đơn vị dự toán cấp 3 và khối Cơ quan Đại học Huế, 01
đơn vị dự toán dưới cấp 3, thực hiện quản lý mô hình đơn vị dự toán 2 cấp theo Luật
Ngân sách nhà nước, tổng nguồn tài chính dự kiến năm 2019 là 1.413 tỷ đồng (cao hơn
Đại học Đà Nẵng và Đại học Thái Nguyên).
So sánh về quy mô nguồn lực tài chính, tổng nguồn tài chính Đại học Huế còn
thấp hơn hai ĐHQG do nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho các ĐHQG cao hơn so
với Đại học Huế, tuy nhiên xét về quy mô nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước cấp (số
thu học phí, thu sự nghiệp và dịch vụ) thì Đại học Huế tương đương như hai ĐHQG.
Về mô hình quản lý tài chính, mô hình của Đại học Huế tương tự như hai ĐHQG, chỉ
khác là cấp quản lý và đơn vị chủ quản thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chính phủ.
2.3. NHU CẦU VỀ MỘT MÔ HÌNH VÀ ĐỘNG LỰC MỚI CHO SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
Quá trình hơn 25 năm hình thành và phát triển, mô hình đại học 2 cấp ở Việt
Nam là mô hình quản lý hoàn toàn mới, dần dần được hoàn thiện cơ chế quản lý và
từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống giáo dục đại học
trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đối với mô hình đại học vùng, cơ chế quản lý hiện
hành còn khá bất cập.
- Được thành lập năm 1994 nhưng đến năm 2012 đại học vùng mới được chính
danh trong các văn bản pháp quy của Nhà nước: Luật giáo dục đại học được Quốc hội
khóa XIII thông qua ngày 02/7/2012, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và
hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật giáo dục đại học và Thông tư số 08/2014/TTBGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ
chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
- Trong giai đoạn 1994 - 2019, quy mô, cơ cấu tổ chức, đội ngũ công chức, viên
chức, giảng viên, chuyên ngành đào tạo và sinh viên, học viên Đại học Huế không
ngừng tăng nhanh. Số liệu phát triển quy mô qua các thời kỳ tại Bảng 2.7 cho thấy quy
mô sinh viên chính quy tăng gấp 08 lần so với 25 năm trước đây khi mới thành lập.
Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Huế năm 1994 chỉ bằng quy mô tuyển sinh của một
trường đại học thành viên của Đại học Huế hiện nay. Chính vì vậy, “cái áo” Đại học
Huế đang mặc đã quá chật so với “cơ thể” của nó.
- Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những quy định, phân cấp
cho 3 đại học vùng như: Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên và trước
đó, xuất phát từ thực tế điều hành hoạt động của 3 đại học vùng, Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Quyết định số 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 21/6/2005 về việc phân
cấp quản lý cho Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng. Theo dõi
một cách hệ thống các văn bản trên, có thể thấy cơ chế quản lý và phân cấp cho Đại
học Huế không khác nhiều so với các đại học trọng điểm khác, đây là khó khăn bất cập

22

lớn khi phải điều hành một mô hình đại học 2 cấp quy mô lớn như hiện nay. Thực tế
thì các trường đại học thành viên của đại học vùng do Thủ tướng Chính phủ quyết định
thành lập, có quy mô ngày càng lớn. Đây là vấn đề mâu thuẫn nội tại bên trong các đại
học vùng, mâu thuẫn giữa quản lý tập trung với tư cách là một cơ sở giáo dục đại học đa
ngành, đa lĩnh vực với đòi hỏi phải phân cấp ngày càng nhiều hơn cho các trường đại
học thành viên.
Những phân tích trên đây cho thấy nhu cầu cấp thiết cần phải có một mô hình và
động lực mới cho sự phát triển của Đại học Huế.
Bảng 2.7. Quy mô cơ cấu tổ chức, nhân sự, chuyên ngành đào tạo và người học
Cơ cấu tổ chức

Quy mô CBVC, giảng viên

Trường
đại học

Khoa
trực
thuộc,
phân
hiệu
ĐHH

Các
viện,
trung
tâm
trực
thuộc
ĐH

Tổng
số
CBVC

Giảng
viên

GS,PGS

1994

05

0

02

1.592

1.031

2009

07

04

08

3.225

2019

08

04

11

4088

Năm

Chuyên ngành
đào tạo

Số sinh viên,
học viên

TS

Đại
học

Cao
học

Tiến
sĩ

SĐH

chính
quy

ĐH
không
chính
quy

27

74

49

28

09

-

5.000

7.000

1.852

165

355

93

64

22

2.809

28.844

38.310

2.635

275

778

139

92

56

4.306

55.000

11.216

ĐH

2.4. XU THẾ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Để phát triển mô hình Đại học Huế, ta không thể tự xây dựng một mô hình
hoàn toàn mới và không phù hợp với các mô hình theo thông lệ đại học trên thế giới.
Vì vậy hiện nay, Đại học Huế đang tiếp tục theo đuổi các mô hình đại học mà những
đại học đó đã thành công và có thương hiệu, uy tín, xếp hạng cao trên thế giới.
Những mô hình đại học trên thế giới mà các ĐHQG, đại học vùng của Việt
Nam nên tham khảo, chủ yếu tập trung theo hướng nghiên cứu kết hợp với triển khai
ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, có mô hình quản trị và tự chủ đại học rất tốt và thống
nhất từ cấp đầu não đến cấp bộ môn và giảng viên, khai thác sử dụng nguồn lực dùng
chung rất thuận lợi và phát huy hết hiệu quả trong liên thông dọc (theo nhóm ngành)
và liên thông ngang (liên khoa, liên trường), hấp dẫn và thuận lợi cho người học và tỷ
lệ sinh viên theo học ngày càng tăng, nhất là sinh viên quốc tế. Có thể lấy các mô hình
đại học nghiên cứu của Hoa Kỳ, các nước châu Âu, châu Á như ĐHQG Seul-Hàn
Quốc, Đại học Bắc kinh, Đại học Thanh Hoa... của Trung Quốc làm mô hình tham
khảo, dưới đây là những mô hình phù hợp cho ĐHQG Huế hơn cả:
- Đại học Humboldt - Berlin (Humboldt University of Berlin), CHLB Đức:
https://www.hu-berlin.de/en/institutions; xếp hạng bởi QS Ranking: 120; xếp hạng bởi
Time Higher Ranking: 62; xếp hạng bởi Webometric: 157.
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- Đại học Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University), TQ:
https://www.ntu.edu.tw/english/about/about.html; xếp thứ 69 thế giới, 22 châu Á theo
QS Ranking.
- Đại học Kyoto (Kyoto University), Nhật Bản: https://www.kyoto-u.ac.jp/en/;
Trong bảng xếp hạng ARWU trường dành hạng thứ 24 trên thế giới. Riêng tại Nhật
Bản, Kyoto là ngôi trường đứng vị trí thứ hai về chất lượng giảng dạy. Trường là nơi
đào tạo ra không ít nhân tài cho Nhật Bản và thế giới. Các cựu sinh viên nổi bật của
Đại học Kyoto đều là những người nắm giữ các vị trí quan trọng.
- Đại học Hồng Kông (The Univ.of Hong Kong): https://www.hku.hk/about/;
Đại học Hồng Kông đứng thứ 26 trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế
giới (QS Ranking).
Như vậy, sau hơn 25 năm hoạt động với tư cách là một trong 3 đại học vùng
của cả nước, được tập trung đầu tư, đến nay các điều kiện để Đại học Huế phát triển
lên ĐHQG đã chín muồi. Việc phát triển Đại học Huế lên ĐHQG sẽ gỡ được “nút
thắt” về cơ chế quản lý và mô hình đại học vùng hiện nay, giúp cho Đại học Huế có
quyền tự chủ cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, được đầu tư nguồn
vốn xây dựng, phát triển đại học và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công
nghệ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ…, hình
thành nên trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của cả nước.
Nếu phát triển lên ĐHQG, Đại học Huế sẽ có điều kiện tiên phong thí điểm mở
các mã ngành đào tạo mới, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu trọng điểm, có tầm
ảnh hưởng lớn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đòi hỏi của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, cùng với ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò dẫn dắt
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.
Một thực tế hiện nay là số lượng sinh viên, học viên ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên vào TP. Hồ Chí Minh hoặc ra Hà Nội học tập rất lớn. Đây là nhu cầu hết
sức bình thường khi mà một số cơ sở giáo dục đại học ở khu vực miền Trung - Tây
Nguyên chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, tình trạng
này vừa gây lãng phí cho xã hội, tạo áp lực về dân số, giao thông, môi trường, an ninh
trật tự đối với các đô thị lớn, đồng thời làm mất cân đối trong đào tạo, sử dụng nguồn
nhân lực giữa các vùng, miền ở nước ta. Do đó, nếu phát triển Đại học Huế thành
ĐHQG sẽ tạo ra động lực, từ đó giữ chân, thu hút con em khu vực miền Trung - Tây
Nguyên về Huế học tập, khắc phục được các tác động tiêu cực đối với các đô thị lớn
như đã phân tích ở trên.
Hiện nay, Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, đặc biệt trong đó có
Trường ĐH Y Dược và Trường ĐH Nông Lâm với đặc thù của mình, các trường này
được Đảng và Nhà nước quan tâm về chủ trương, chính sách về bảo vệ sức khỏe và
phát triển nông nghiệp - nông thôn hiện đại. Do đó, từ ngày thành lập đến nay ngoài
các nguồn vốn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường thành viên của Đại học Huế còn
tiếp nhận nhiều nguồn vốn từ Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường... Với việc liên quan đến nhiều
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Bộ, ngành nên việc phát triển Đại học Huế lên ĐHQG sẽ tạo điều kiện cho Đại học
Huế tăng cường được cơ sở vật chất cũng như chủ động trong việc cho thuê, liên
doanh liên kết để phát huy hiệu quả sử dụng tài sản và cơ sở vật chất của Đại học Huế.
Có thể thẳng định, Đại học Huế với bề dày lịch sử trên 62 năm, để phục vụ đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cho khu vực miền Trung - Tây
Nguyên và cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống và lợi thế của Đại học Huế trong hệ
thống giáo dục đại học cả nước, khắc phục những hạn chế về cơ chế hiện nay của đại
học vùng, việc phát triển Đại học Huế thành ĐHQG là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu
cầu của thực tiễn và đúng với Kết luận số 48/KL-TW ngày 25/5/2009 và Thông báo số
175/TB-TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị.
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Chương 3
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HUẾ
3.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THÀNH LẬP
- Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về việc xây dựng,
phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.
- Thông báo số 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị Kết luận của Bộ
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X
về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.
- Luật giáo dục đại học ngày 18/6/2012.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018.
- Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học
quốc gia.
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm
2020.
- Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại
học thành viên.
- Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết
luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học Huế.
3.2. TÊN GỌI VÀ VỊ TRÍ
3.2.1. Tên gọi
- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Đại học Quốc gia Huế
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hue (viết tắt là:
VNU-Hue).
3.2.2. Vị trí:
ĐHQG Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và tài khoản
riêng; là đầu mối được giao các chỉ tiêu về ngân sách và kế hoạch; chịu sự quản lý nhà
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, của Bộ Khoa học và Công
nghệ về khoa học và công nghệ, của các bộ, ngành khác và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
trong lĩnh vực được phân công theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.
3.3. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
* Phương án 1 (điều chỉnh, bổ sung từ Đề án TCT ĐHH):
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- Sứ mạng của ĐHQG Huế là thúc đẩy sự phát triển đất nước và khu vực bằng
việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao và sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến, hiệu quả.
- Tầm nhìn đến năm 2030: Đến năm 2030 ĐHQG Huế trở thành một trong
những đại học định hướng nghiên cứu và ứng dụng cao hàng đầu Đông Nam Á, hoạt
động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là một cơ sở đào tạo tiên
phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
- Giá trị cốt lõi: Chất lượng - Hội nhập - Phát triển.
Với tinh thần đề cao tính sáng tạo, chuẩn mực, trách nhiệm và thân thiện,
ĐHQG Huế cam kết:
+ Khuyến khích và tôn trọng những tư tưởng tiến bộ, những ý tưởng sáng tạo
của đội ngũ cán bộ và sinh viên ĐHQG Huế;
+ Tuân thủ nghiêm túc những chuẩn mực giáo dục đại học; xây dựng, duy trì và
phát triển môi trường dạy, học và nghiên cứu khoa học mẫu mực;
+ Đề cao tinh thần trách nhiệm của nhà trường đối với các đối tượng được phục
vụ nói riêng và xã hội nói chung;
+ Phát huy tính dân chủ, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, đề cao tính trung thực và
lòng nhân ái trong toàn Đại học Huế.
*Phương án 2 (đề xuất của một số thành viên Ban xây dựng Đề án):
3.3.1. Sứ mạng:
ĐHQG Huế là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực với sản phẩm
KH&CN tiên tiến; góp phần xây dựng phát triển đất nước, làm nòng cốt trong hệ
thống giáo dục đại học Việt Nam.
3.3.2. Tầm nhìn:
ĐHQG Huế hướng đến xây dựng một hệ thống đại học định hướng nghiên cứu
kết hợp ứng dụng cao đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu
Á.
3.3.3. Giá trị cốt lõi:
Chất lượng; Sáng tạo; Tiên phong; Tích hợp; Trách nhiệm với xã hội.
3.4. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.4.1. Mục tiêu phát triển
3.4.1.1. Mục tiêu chung
Nâng cao hiệu quả quản trị toàn hệ thống ĐHQG Huế; phát huy tối ưu các
nguồn lực dùng chung; thu hút người học, tăng cường công tác bảo đảm chất lượng,
kiểm định, xếp hạng, tạo môi trường học thuật tự chủ để khai phóng trí tuệ và tài
năng; phát triển ĐHQG Huế theo định hướng đại học nghiên cứu kết hợp ứng dụng
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cao, phấn đấu đến năm 2027 xếp ở tốp 3 các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tốp
250 châu Á và tốp 1.000 thế giới.
3.4.1.2. Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện mô hình - cấu trúc ĐHQG Huế; cơ chế vận hành hiệu quả; đội ngũ
công chức, viên chức quản lý chuyên nghiệp; hiệu quả các mối quan hệ giữa các bộ
phận, tin học hóa quản lý ĐHQG Huế.
- Đảm bảo nguồn lực tài chính cho sự phát triển bền vững của ĐHQG Huế, gắn
kết nguồn lực và mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2027, tổng nguồn thu của ĐHQG Huế
đạt 3.500 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ các hoạt động KH&CN, chuyển giao các sản
phẩm phục vụ sản xuất, đời sống và các hoạt động dịch vụ chiếm khoảng 15%.
- Xây dựng một hệ thống đào tạo có chất lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á,
giúp người học phát triển toàn diện và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân; nâng cao
chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội và hội nhập
quốc tế.
+ Có từ 5-10% sinh viên học một lúc hai bằng và trao đổi tín chỉ tại các trường,
khoa của ĐHQG Huế.
+ 10% quy mô đào tạo các chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế và đào
tạo liên kết quốc tế có tỷ lệ cân đối với quy mô đào tạo các chương trình chuẩn.
+ Ít nhất 30% các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng quốc gia và
quốc tế.
+ Ít nhất 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, khởi nghiệp hoặc tiếp tục học
tập, nghiên cứu ở bất cứ nơi nào trong nước và quốc tế.
- Phát triển nguồn lực KH&CN, tạo sản phẩm KH&CN có ý nghĩa khoa học và
tầm ảnh hưởng lớn, có tính ứng dụng cao, phục vụ xã hội; gắn kết nghiên cứu khoa học
với đào tạo: Trong giai đoạn 2019 - 2024, phấn đấu mỗi năm công bố 500 - 550 bài báo
khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus; có từ 50 - 55 sản phẩm khoa học
được đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. (Chi tiết xem Phụ lục 12 và Phụ
lục 13 đính kèm).
- Chủ động hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, địa
phương, doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế của ĐHQG Huế, tăng cường nguồn lực cho
đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực hiện trách nhiệm cộng đồng.
- Xây dựng khu đô thị đại học tại Trường Bia theo định hướng văn minh, hiện
đại, thông minh với không gian mở; hài hòa, bền vững và phù hợp với môi trường.
3.4.2. Một số định hướng phát triển
3.4.2.1. Hoàn thành cấu trúc về hệ thống tổ chức ĐHQG Huế
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức ĐHQG Huế, các trường đại học, viện thành viên và
đơn vị trực thuộc; giảm thiểu, từng bước xóa bỏ sự chồng chéo, trùng lắp về chức
năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động giữa ĐHQG Huế và các trường đại học, viện
thành viên và đơn vị trực thuộc, cũng như giữa các trường đại học, viện thành viên và
đơn vị trực thuộc với nhau.
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- Phát huy lợi thế của ĐHQG, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, các phòng thí
nghiệm, cơ sở thực hành của ĐHQG Huế và của các trường đại học, viện thành viên
và đơn vị trực thuộc; thu hút được các nguồn lực, phát triển các hoạt động nghiên cứu
khoa học, dịch vụ và chuyển giao công nghệ; góp phần gia tăng được trọng số các hoạt
động nghiên cứu và tăng xếp hạng quốc tế.
3.4.2.2. Tái cấu trúc ngành nghề đào tạo
- Tạm thời dừng tuyển sinh, xoá tên các ngành/chuyên ngành đại học, sau đại
học không còn trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học do Bộ
GD&ĐT ban hành tại các Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số
25/2017/TT-BGDĐT. Tạm dừng các ngành/chuyên ngành đại học, sau đại học không
tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp. Tạm dừng các ngành/chuyên ngành đại học, sau
đại học không đảm bảo đội ngũ cán bộ cơ hữu theo quy định. Theo đó, năm 2019, Đại
học Huế tạm dừng tuyển sinh 16 ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học.
- Mở mã ngành/chuyên ngành (1) đáp ứng nhu cầu xã hội hiện tại và tương lai,
các ngành có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học do Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành tại các Thông tư số 24/2017 (2) các ngành/chuyên ngành
chưa có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành tại các Thông tư số 24/2017 nhưng xã hội có nhu cầu (3) các
ngành/chuyên ngành có tính liên thông ngang và dọc, tạo điều kiện cho người học học
liên thông hay học cùng lúc 2 văn bằng (4) các ngành/chuyên ngành thuộc khoa học
công nghệ, công nghệ thông tin, công nghệ mới, tự động hoá và trí tuệ nhân tạo, dịch
vụ, du lịch và chăm sóc sức khoẻ. Theo định hướng này, trong thời gian tới, ĐHQG
Huế sẽ mở 50 ngành/chuyên ngành đào tạo mới.
- Tăng cường công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, triển khai kế hoạch kiểm
định chất lượng chương trình đào tạo cấp quốc gia, quốc tế theo tiêu chuẩn khu vực
(AUN-QA) và các tổ chức kiểm định quốc tế. Phấn đấu đến năm học 2019 - 2020, có
40 đến 50 chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng cấp quốc gia, 5
đến 8 chương trình tham gia kiểm định chất lượng của mạng lưới đại học Đông Nam
Á (AUN-QA).
3.4.2.3. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế
- Xây dựng mô hình doanh nghiệp tại ĐHQG Huế và kết nối chi nhánh tại các
đơn vị thành viên theo mô hình VNU Holdings và branch Mus-VNUHoldings tạo
thuận lợi cho việc hỗ trợ các hoạt động chuyển giao KHCN theo nhu cầu thị trường,
phát triển thị trường KH&CN; hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu mạnh và các hoạt động
khởi nghiệp sáng tạo; tìm kiếm được đề tài có tiềm năng và có năng lực để thương mại
hóa sản phẩm KH&CN, đẩy sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Phấn đấu năm học
2019 - 2020, tăng nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ chiếm 10 - 15% tổng các nguồn thu của ĐHQG Huế. Có ít nhất 8 đến 12
công trình/sản phẩm được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, 5 đến 8 sản phẩm có thương
hiệu.
- Đầu tư, thúc đẩy các nhóm nghiên cứu mạnh hoạt động có hiệu quả, cam kết
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sản phẩm nghiên cứu có khả năng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa, công bố
quốc tế; phấn đấu mỗi nhóm nghiên cứu mạnh gắn với 01 chương trình Quốc gia hoặc
chương trình cấp Bộ. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các tỉnh thành trong
nước và với các nước trong khu vực, trên thế giới, phấn đấu có ít nhất 01 chương trình
hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại mỗi tỉnh khu vực miền Trung
- Tây Nguyên.
- Tiếp tục xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế hội nhập hệ thống tạp chí
khoa học quốc tế, phấn đấu trong 1-2 năm đến có 1-2 chuyên san có mặt trong hệ
thống ACI (Asean Citation Index), 3-4 năm đến có chuyên san có mặt trong danh mục
SCOPUS. Xây dựng Quỹ phát triển KHCN ĐHQG Huế.
- Phát triển Viện Công nghệ sinh học thành một trung tâm công nghệ sinh học
cấp quốc gia tại miền Trung có cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, nhân lực đủ khả năng
tiếp thu, làm chủ, tiến tới sáng tạo các công nghệ nền của công nghệ sinh học, có khả
năng giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng
nhu cầu xã hội.
- Tiếp tục xây dựng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, ưu tiên đề án đào
tạo liên kết với các đại học Lào và Myanmar, Campuchia. Đẩy mạnh các chương trình
hợp tác với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Thúc đẩy phối hợp với các đối tác châu Âu
thông qua dự án nâng cao năng lực của khối Cộng đồng chung châu Âu để phát triển
các chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Huế và các đại học về kỹ thuật công nghệ.
3.4.2.4. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học
Từng bước thực hiện lộ trình tự chủ đại học theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.
3.4.2.5. Hiện đại hoá cơ sở vật chất
- Tập trung đầu tư phát triển đô thị Trường Bia, xây dựng Đại học Huế giai
đoạn III theo kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 của Chính phủ đã phê duyệt.
- Tiếp tục đề xuất việc chuyển đổi công năng theo chủ trương của Thủ tướng
Chính phủ với các cơ sở của ĐHQG Huế ở trung tâm thành phố thành các cơ sở sản
xuất, kinh doanh dịch vụ và liên kết đào tạo có nguồn thu, lấy nguồn kinh phí chuyển
đổi để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Khu quy hoạch Trường Bia. Trước mắt, đầu tư
xây dựng hoàn thiện các nhà học, hội trường của các trường đại học thành viên ở
Trường Bia (Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật), từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng Khoa Du
lịch, Khoa Quốc tế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược.
- Triển khai công tác giải phóng mặt bằng trong khu quy hoạch tại Trường Bia
và khu tập thể số 03 Lê Lợi theo lộ trình đền bù giải phóng mặt bằng đã được Thủ tướng
Chính phủ đồng ý về chủ trương (120 tỷ đồng).
3.5. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
3.5.1. Chức năng
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ĐHQG Huế là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các đơn vị thành
viên (trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên) thuộc các lĩnh vực chuyên
môn khác nhau, các đơn vị thuộc và trực thuộc được tổ chức theo hai cấp để đào tạo
các trình độ của giáo dục đại học; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công
nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.
3.5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
3.5.2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ĐHQG.
3.5.2.2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học; chuyển giao tri
thức và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và
hội nhập quốc tế.
3.5.2.3. ĐHQG Huế là đơn vị chủ quản trực tiếp phê duyệt các dự án đầu tư,
các dự án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Quản lý, điều
hành, sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất dùng chung trong ĐHQG, bảo
đảm tính hữu cơ, đồng bộ và hiệu quả; huy động nguồn lực của xã hội để xây dựng
ĐHQG thành cơ sở giáo dục đại học từng bước đạt chuẩn quốc tế, khu vực.
3.5.2.4. Nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học nhằm góp phần xây dựng các
định hướng, chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước; đề xuất và thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm
quốc gia theo quy định.
3.5.2.5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành có liên quan theo quy định;
chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ,
Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo
quy định.
3.5.2.6. Được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu
khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy theo Quy chế tổ chức và hoạt
động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và có cơ chế tài chính đặc
thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.
3.5.2.7. Được thí điểm mở các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, ngoài danh
mục các ngành, chuyên ngành đào tạo đã được quy định, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội
và thực hiện trên cơ sở có đủ các điều kiện theo quy định; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào
tạo theo dõi, kiểm tra.
3.5.2.8. Được phê duyệt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại ĐHQG theo quy định của pháp luật.
3.5.2.9. Được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khi cần thiết, Giám đốc
ĐHQG báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến hoạt động và
phát triển của ĐHQG.
3.5.2.10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
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3.6. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
3.6.1. Cơ cấu tổ chức
- Hội đồng ĐHQG.
- Giám đốc, phó giám đốc.
- Hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng khác.
- Văn phòng, các ban chức năng: Văn phòng; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Tổ
chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Đào tạo; Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc
tế; Công tác học sinh, sinh viên; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Cơ sở vật
chất; Thanh tra và Pháp chế.
- Đơn vị thành viên, gồm trường đại học, viện nghiên cứu thành viên, chia thành
các nhóm như sau:
+ Nhóm đặc thù (có cấp chứng chỉ nghề): Trường ĐH Sức khỏe (đổi tên Trường
ĐH Y Dược hiện nay và tách Khoa Dược thành khoa trực thuộc Đại học Huế), Trường
ĐH Sư phạm;
+ Nhóm các trường đại học định hướng nghiên cứu: Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên và Xã hội nhân văn (đổi tên Trường ĐH Khoa học), Trường ĐH Nông Lâm;
+ Nhóm các trường đại học định hướng ứng dụng kết hợp nghiên cứu: Trường
ĐH Mỹ thuật (đổi tên Trường ĐH Nghệ thuật), Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại
ngữ (có thêm nhiệm vụ đào tạo môn chung ngoại ngữ của ĐHQG Huế), Trường ĐH
Luật;
+ Viện Công nghệ sinh học.
- Đơn vị thuộc:
+ Nhóm các khoa đào tạo: Khoa Du lịch, Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công
nghệ, Khoa Dược;
+ Nhóm các đơn vị đào tạo các môn học chung, sử dụng nguồn lực chung của
ĐHQG Huế: Khoa Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Khoa
Lý luận chính trị.
- Đơn vị trực thuộc: Viện nghiên cứu, trung tâm, doanh nghiệp, đơn vị phục vụ
đào tạo và nghiên cứu: Viện Tài nguyên và Môi trường; Viện Nghiên cứu giáo dục và
Giao lưu quốc tế; Viện Công nghệ thông tin và Đào tạo mở; Trung tâm Khởi nghiệp,
Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ; Trung tâm Phục vụ sinh viên; Công ty
TNHH MTV Dịch vụ sinh viên và Hợp tác quốc tế; Nhà Xuất bản; Tạp chí khoa học.
3.6.2. Nhân sự
Để thực hiện hoạt động của ĐHQG Huế, trước mắt, ĐHQG Huế tiếp tục sử dụng
có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có của Đại học Huế. Trong những năm tới, nguồn nhân
lực của ĐHQG Huế phải đảm bảo:
- Có trên 4.400 công chức, viên chức và người lao động, trong đó trên 70% là
giảng viên.
- Đảm bảo tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo quy định hiện hành.

32

- Tỉ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trong tổng số giảng
viên, nghiên cứu viên đạt ít nhất 30%; đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo theo
định hướng nghiên cứu đạt ít nhất 50%.
- Tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư trong tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có
trình độ tiến sĩ đạt ít nhất là 40%.
- 100% giảng viên đứng lớp có trình độ thạc sĩ trở lên đạt các tiêu chuẩn khác
theo quy định (trừ những chuyên ngành đặc thù được quy định riêng).
- 100% giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ tối thiểu B1
Khung châu Âu (trừ những trường hợp đặc thù được quy định riêng), trong đó ít nhất
25% giảng viên, nghiên cứu viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên
cứu khoa học.
3.7. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
3.7.1. ĐHQG Huế có cơ chế hoạt động như hai ĐHQG (đơn vị dự toán cấp I),
nhận dự toán ngân sách hàng năm do Thủ tướng Chính phủ giao và thực hiện quản lý
thống nhất việc phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị thành viên, đơn vị trực
thuộc theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc tổ chức, thực
hiện công tác kế toán, quyết toán ngân sách của ĐHQG Huế và công tác kế toán, quyết
toán ngân sách của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành.
3.7.2. ĐHQG Huế được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về tài chính, xóa
bỏ bộ chủ quản, áp dụng thực hiện cơ chế tài chính đặc thù theo Quy chế ĐHQG và cơ
chế đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.
3.7.3. Trong phạm vi nguồn kinh phí thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt theo dự toán hàng năm, ĐHQG Huế được quy định nội dung, mức thu chi
trên cơ sở cân đối các nguồn thu chi phù hợp khả năng và quy định của Nhà nước.
ĐHQG Huế là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng mọi nguồn vốn sử dụng chung
cho nhiều đơn vị trong đại học; được quy định mức học phí phù hợp với chất lượng
đào tạo đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao.
3.8. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
3.8.1. Quản lý và quản trị tài chính đại học
3.8.1.1. ĐHQG Huế có nhiệm vụ:
- Triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thu chi ngân sách; quản lý, hướng
dẫn, kiểm tra, điều hành ngân sách, thực hiện chế độ báo cáo về kế hoạch tài chính,
quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; quyết định đầu tư các dự án theo
quy định của Nhà nước.
- Quyết định phân bổ chi phí quản lý đào tạo, quản lý khoa học và công nghệ,
quản lý học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh giữa các đơn vị trong
ĐHQG Huế; quyết định tỷ lệ trích nộp đối với các khoản thu sự nghiệp của đơn vị
thành viên và đơn vị trực thuộc về ĐHQG để phục vụ các nhiệm vụ chung; thực hiện
công khai tài chính theo quy định của Nhà nước.
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- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán trực thuộc để sử dụng nguồn
tài chính theo quy định của pháp luật; chủ động huy động các nguồn tài chính, hỗ trợ
các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc phát triển các nguồn thu sự nghiệp theo quy
định của pháp luật; quản lý các nguồn lực của đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc;
quản trị cơ sở dữ liệu kế hoạch tài chính thống nhất trong toàn ĐHQG Huế.
- Ban hành chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật; trực tiếp phê
duyệt các dự án đầu tư, các dự án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho
thuê; quản lý và điều phối cơ sở vật chất kỹ thuật trong ĐHQG Huế.
- Chỉ đạo thống nhất quản lý, phát triển đồng bộ, khai thác dùng chung cơ sở vật
chất, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ đào tạo, nghiên
cứu khoa học công nghệ và quản lý trong toàn ĐHQG Huế.
- Thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong
ĐHQG Huế, bảo đảm nâng cao hiệu quả và công suất sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật.
3.8.1.2. Các đơn vị thành viên có nhiệm vụ:
- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của đơn vị, trình Giám đốc
ĐHQG Huế phê duyệt để tổ chức thực hiện.
- Được tự chủ theo quy định hiện hành trong phạm vi nguồn kinh phí thường
xuyên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo dự toán hàng năm của ĐHQG Huế
và tự chủ quyết định mức thu chi đối với các hoạt động do đơn vị thực hiện; có nhiệm
vụ đầu tư xây dựng, quản lý và điều hành cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị được giao
quản lý theo quy định.
- Là chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng trong phạm vi đơn vị; đổi mới
trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng mới, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ
thuật của đơn vị; thực hiện việc mua sắm tài sản, đầu tư nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ
sở vật chất kỹ thuật của đơn vị bằng mọi nguồn vốn hợp pháp theo quy định của
ĐHQG Huế.
3.8.2. Nguồn tài chính
3.8.2.1. Các khoản thu bao gồm:
- Học phí và khoản thu từ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, khoản thu
dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo;
- Khoản thu từ nhận đặt hàng đào tạo, nghiên cứu của Nhà nước, tổ chức và cá
nhân; thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao;
- Khoản thu từ đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn tài
chính bổ sung từ kết quả hoạt động hằng năm của đơn vị;
- Khoản thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ phục vụ cộng đồng, đầu tư tài
chính (nếu có) và nguồn thu hợp pháp khác;
- Nguồn vốn vay.
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3.8.2.2. Các nguồn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng, cho của cựu sinh viên, tổ
chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
3.8.3. Các khoản chi:
ĐHQG Huế quyết định việc sử dụng nguồn tài chính như sau:
3.8.3.1. Quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cấp
để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ.
3.8.3.2. Quyết định nội dung và mức chi từ nguồn thu học phí và thu sự nghiệp,
nguồn kinh phí đặt hàng, giao nhiệm vụ, bao gồm cả chi tiền lương, chi hoạt động
chuyên môn, chi quản lý theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục
đại học.
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Chương 4
DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC HUẾ
THÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HUẾ
4.1. CƠ SỞ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG
Việc dự báo tác động khi phát triển Đại học Huế thành ĐHQG Huế được dựa
trên các cơ sở sau đây:
- Tại Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đã khẳng định: “Phát triển giáo dục
- đào tạo là nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay”. Tiếp đó, Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X cũng nhấn mạnh: Giáo dục - đào tạo là một trong
những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát
huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế
nhanh và bền vững.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã nhấn mạnh: (1) Phát triển giáo dục và
đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ
khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và
đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp
ứng yêu cầu số lượng; (2) Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên
thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn
hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo. Đối với giáo dục đại học, Nghị quyết số 29NQ/TW khẳng định: “Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài,
phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học.
Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào
tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và
ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp
với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”.
Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định: “Xây
dựng các tiêu chí, tập trung đầu tư cho một số trường đại học trọng điểm, nhất là các
đại học quốc gia và đại học vùng trở thành những cơ sở giáo dục đại học có uy tín
trong khu vực và thế giới”. “Xác định các tiêu chí và từng bước xây dựng hệ thống
giáo dục mở. : Quy hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục gắn với quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Sắp xếp hợp lý các cơ sở đào
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tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng một số trường đại học sư phạm
trọng điểm tại các vùng, miền”.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày
19/11/2018. Điều 7 của Luật xác định vai trò, vị trí của ĐHQG là đại học thực hiện
nhiệm vụ chiến lược quốc gia của đất nước. Khoản 3, Điều 12 quy định: “Ưu tiên đầu
tư phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, ngành đào tạo mang tầm khu vực, quốc tế
và cơ sở đào tạo giáo viên chất lượng cao; phát triển một số ngành đặc thù, cơ sở giáo
dục đại học có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệmvụ phát
triển vùng của đất nước”.
- Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về ĐHQG, tại
Điều 2 xác định cụ thể vị trí của ĐHQG “...là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học,
công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát
triển. ĐHQG có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng; là
đầu mối được giao các chỉ tiêu về ngân sách và kế hoạch”. Khoản 6, Điều 3 của Nghị
định xác định ĐHQG “được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên
cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy theo Quy chế tổ chức và
hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên và có cơ chế tài chính
đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định”.
- Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành
viên. Tại Quyết định này, ĐHQG được giao nhiều quyền hạn lớn và quan trọng về
công tác nhân sự (Chương 2), về hoạt động đào tạo (Chương 3), về hoạt động
KH&CN (Chương 4), về hoạt động hợp tác quốc tế (Chương 5), về bảo đảm chất
lượng giáo dục (Chương 6), về tài chính tài sản (Chương 7). Các quyền hạn này nhằm
bảo đảm cho việc đáp ứng yêu cầu cao của ĐHQG quy định tại khoản 3, Điều 2 “có
chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học tiên tiến; có đội
ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trình độ cao; có đội ngũ cán bộ quản lý chuyên
nghiệp và đồng bộ; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và triển
khai ứng dụng, giữa các ngành khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, giữa khoa học
và công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa
học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các
đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới”.
- Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đại học
Huế, trong đó có kết luận về việc đồng ý chủ trương để Đại học Huế được thực hiện cơ
chế tài chính như 2 ĐHQG.
- Thực tiễn hoạt động của 2 ĐHQG Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Kể từ khi
được thành lập (ĐHQG Hà Nội theo Nghị định 97/CP ngày 10/12/1993 và ĐHQG TP.
Hồ Chí Minh theo Nghị định 16/CP ngày 27/01/1995), trải qua gần ¼ thế kỷ, 2 ĐHQG
đã phát triển vững mạnh về mọi mặt, trở thành đầu tàu của giáo dục đại học Việt Nam
và là các đại diện xuất sắc của giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực và trên thế
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giới. Việc 2 năm liền 2 (2018 - 2019) ĐHQG lọt top 1.000 trường đại học hàng đầu thế
giới trong bảng xếp hạng QS (QS World University Rankings) là minh chứng rõ cho
điều này. Như vậy, phát triển ĐHQG là chủ trương chiến lược đúng đắn của Đảng và
Nhà nước, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xu thế phát
triển giáo dục đại học trên thế giới và đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam.
Từ các cơ sở nêu trên, đối chiếu với những nội dung Đề án phát triển Đại học
Huế thành ĐHQG ở Chương 3, có thể dự báo các tác động tích cực đối với nguồn nội
lực của ĐHQG Huế, cũng như đối với giáo dục - đào tạo, kinh tế - xã hội của đất nước,
trực tiếp là khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
4.2. TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN NGUỒN NỘI LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC
GIA HUẾ
4.2.1. Nguồn lực về đội ngũ
Khi Đại học Huế trở thành ĐHQG Huế, nguồn lực đội ngũ sẽ có những tác
động cơ bản sau đây:
- Phát huy cao sức mạnh hệ thống trên cơ sở sử dụng nguồn lực chung, đặc biệt
là nguồn nhân lực của ĐHQG Huế; tạo nên sức mạnh tổng hợp, gắn bó, thực hiện
đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực
của ĐHQG Huế.
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ của
ĐHQG Huế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học (giảng viên và nghiên cứu viên); tiếp
tục nâng cao tỷ lệ đội ngũ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư; đội ngũ có
trình đội tiến sĩ đạt tỷ lệ cao hơn mặt bằng chung của cả nước, bằng và cao hơn ĐHQG
Hà Nội và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh hiện nay; tăng số lượng các nhà khoa học đầu
ngành trong hầu hết các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tại ĐHQG Huế. Bên cạnh trình
độ chuyên môn, đội ngũ khoa học ĐHQG Huế được tiếp tục bồi dưỡng, phát triển
năng lực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, năng lực nghiên cứu khoa học và các
năng lực cốt lõi khác của nhà khoa học, nhà giáo đáp ứng cơ chế tự chủ đại học và
cách mạng công nghiệp 4.0.
- Nâng cao tinh thần, tình cảm gắn bó với Huế và địa bàn miền Trung – Tây
Nguyên nói chung của đội ngũ ĐGQG Huế; góp phần lớn trong việc hạn chế sự dịch
chuyển đội ngũ khoa học về hai đầu đất nước, giảm sự mất cân đối về nguồn nhân lực
(nhất là nhân lực có trình độ cao) giữa các tỉnh miền Trung và hai đầu đất nước; giữ
gìn những nét đặc trưng văn hoá xứ Huế nói riêng và miền Trung nói chung của đội
ngũ ĐHQG Huế. Đặc biệt phát huy tốt nhất văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam
và quần thể Di tích Cô Đô Huế, nơi duy nhất còn lưu giữ nguyên vẹn và có 5 di sản vật
thể và phi vật thể được UNESCO công nhận, nơi có nhiều tiềm năng phát triển công
nghiệp Du Lịch, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế đất nước.
- Sự phát triển nhanh và mạnh về đội ngũ nội tại sẽ tạo sức hút lớn đối với
nguồn nhân lực bên ngoài (trong và ngoài nước) đến công tác tại ĐHQG Huế.
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- Tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong toàn
bộ hệ thống ĐHQG Huế. Đội cán bộ quản lý được đầu tư, bồi dưỡng để phát triển đồng
bộ về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực quản trị đại
học, tin học, ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế…. đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ
quản lý hệ thống ĐHQG theo cơ chế tự chủ đại học gắn liền với nâng cao trách nhiệm
giải trình và trách nhiệm tương ứng.
- Với đòi hỏi cao về tiêu chuẩn năng lực để đáp ứng yêu cầu mới của sự phát
triển ĐHQG Huế, sẽ có một bộ phận nhỏ bị áp lực trong thời gian đầu, thậm chí không
theo kịp sự phát triển của ĐHQG Huế. Vì vậy, công tác bồi dưỡng đội ngũ phải được
quan tâm triển khai hiệu quả như trong phần giải pháp đã đề cập.
4.2.2. Nguồn lực về tài chính
Đại học Huế hiện là đại học vùng với cơ chế quản lý tài chính 2 cấp trực thuộc
Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ chế quản lý tài chính không có nhiều sự khác biệt so với
các trường đại học khác, phân cấp tài chính còn chưa đủ mạnh trong bối cảnh các cơ
sở giáo dục thành viên được tự chủ ngày càng cao, ngân sách nhà nước được đầu tư
còn thấp so với nhu cầu thực tế và chưa tương xứng với quy mô, vai trò và vị thế của
Đại học Huế. Với mô hình ĐHQG, cơ chế tài chính ĐHQG Huế được Chính phủ phân
cấp mạnh hơn, được chủ động trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính
đầu tư cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được ưu tiên của nhà nước
trong đầu tư nguồn lực cho cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển các
chương trình đào tạo.
4.2.3. Nguồn lực về đào tạo
- ĐHQG Huế sẽ phát huy việc sử dụng nguồn lực chung là các cán bộ cơ hữu từ
các đơn vị thành viên và trực thuộc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trình độ cao để phục vụ
cho việc xây dựng các chương trình đào tạo mới mang tính liên trường, liên ngành phù
hợp với nhu cầu xã hội và phù hợp với xu thế tất yếu của thế kỷ XXI; chủ động hơn
trong việc xây dựng các chương trình đào tạo thí điểm cho các ngành mũi nhọn và thế
mạnh theo định hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực. Có đủ điều kiện để tăng cường
tính liên thông giữa các chương trình đào tạo trong và ngoài ĐHQG; phát triển các
chương trình liên ngành, liên trường; liên kết đào tạo quốc tế, nhập khẩu chương trình
đào tạo từ các nước tiên tiến.
- Với vị thế của một ĐHQG, ĐHQG Huế sẽ có điều kiện thực hiện những cơ chế
phù hợp hơn để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người học trong quá trình đào tạo như:
Công nhận tín chỉ giữa các đơn vị đào tạo; thực hiện rộng rãi và có chất lượng việc học
bằng kép của sinh viên… Tổ chức, sắp xếp lại những đơn vị đảm nhận các học phần
chung nhưng vẫn đang tồn tại trong các đơn vị đào tạo.
- Phát huy được hiệu suất tối đa trong việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm,
phòng thực hành, nguồn tài liệu học tập từ Trung tâm Học liệu ĐHQG và các trung tâm
thông tin - thư viện của các đơn vị đào tạo.
- Với vị thế của một ĐHQG, ĐHQG Huế có thêm uy tín để phát triển mối quan
hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực và trong nước, các trường đại học
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lớn của nước ngoài, có điều kiện và chủ động hơn trong việc mời các nhà khoa học,
nhà quản lý, chuyên gia có uy tín ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, hội thảo, tham
gia quản lý và phát triển các chương trình đào tạo.
4.2.4. Nguồn lực về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
4.2.4.1. Tổ chức KHCN và HTQT
- Với các quyền hạn của ĐHQG được giao về tổ chức nhân sự, đặc biệt quyền
tự chủ cao về tổ chức bộ máy theo Nghị định 186/2013/NĐ-CP, sẽ là cơ hội lớn để
ĐHQG Huế chủ động trong sắp xếp, tổ chức lại, thành lập mới các đơn vị quản lý
KHCN và HTQT, đơn vị thực hiện hoạt động KHCN và các doanh nghiệp, đơn vị dịch
vụ KHCN và HTQT.
- ĐHQG Huế sẽ được quyền thí điểm mô hình, cơ chế quản lý các hoạt động
NCKH và CGCN mới, chỉ cần báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên
quan theo dõi, kiểm tra, giám sát (Điều 20, Khoản 1, điểm b).
4.2.4.2. Nguồn nhân lực KHCN và HTQT
- Vị thế của một ĐHQG sẽ tạo ra cho ĐHQG Huế động lực lớn (khi “nhìn lên”
2 ĐHQG hiện có) và từ đó sẽ phải có quyết tâm mạnh hơn và chiến lược phù hợp hơn
trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, trước hết là đội ngũ các giáo sư,
phó giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành.
- Với quyền tự chủ cao về công tác nhân sự, kỳ vọng ĐHQG Huế sẽ đạt được
sự phát triển mạnh và hợp lý về số lượng và chất lượng nguồn lực đội ngũ cán bộ
KHCN và HTQT.
- ĐHQG Huế sẽ được thí điểm chế độ và chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo,
bồi dưỡng, đãi ngộ đối với công chức, viên chức, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng
viên có thành tích cao; quy định mức thu nhập của công chức, viên chức, người lao
động theo chất lượng và hiệu quả sản phẩm công việc.
- ĐHQG Huế sẽ được quyết định mời các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên
gia có uy tín ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý
chuyên môn, quản lý các đề án, dự án, chương trình đào tạo và KHCN của ĐHQG.
- ĐHQG Huế sẽ có điều kiện tốt hơn trong quản lý, sử dụng và chia sẻ hiệu quả
hơn các nguồn nhân lực KHCN và HTQT trong phạm vi ĐHQG.
4.2.4.3. Nguồn lực CSVC phục vụ KHCN
Với sự đầu tư ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách sự nghiệp KHCN cho
ĐHQG lớn hơn rất nhiều (8-10 lần) so với đại học vùng (xem Bảng 4.1), kỳ vọng
CSVC phục vụ cho hoạt động KHCN sẽ lớn hơn, tạo sự đột biến trong cải thiện điều
kiện NCKH và phát triển công nghệ ở ĐHQG Huế để đạt tầm quốc gia, quốc tế.

Bảng 4.1. So sánh chi ngân sách sự nghiệp KHCN 2 ĐHQG,
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế (đơn vị: triệu đồng)
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Đơn vị

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bộ GD&ĐT*

272.749

326.940

239.060

238.790

206.370

-

-

ĐHQG-HN*

66.406

68.250

68.640

50.600

52.090

-

-

ĐHQG-HCM*

65.630

137.980

73.090

61.390

56.510

-

-

-

-

-

-

-

7.833

9.478

ĐH Huế

*Nguồn: “Báo cáo giám sát việc phân bố và sử dụng ngân sách KH&CN giai đoạn
2011-2015” của UB KHCN&MT Quốc hội ngày 6/10/2015, dẫn lại trong báo cáo
“Tình hình triển khai nhiệm vụ KH&CN của các CSGDĐH trực thuộc Bộ GD&ĐT
năm 2018-2019” tại Hội thảo xây dựng cơ chế chính sách phát triển KH&CN trong
các CSGDĐH do Bộ GD&ĐT tổ chức năm 2019.
Trong khi đó, Nghị định 99/2014/NĐ-CP đã cởi trói cho hoạt động KHCN của Đại
học Huế, hàng năm đã tăng lên 18 - 20 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học và ươm tạo
công nghệ. Đại học Huế cũng đã đầu tư 20 nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện một
số nghiên cứu mang tính chiến lược và định hướng theo nhu cầu xã hội nhưng vẫn
đảm bảo tính hàn lâm là xuất bản quốc tế có uy tín và đào tạo sau đại học.
4.2.4.4. Gia tăng cơ hội tiếp cận các chương trình, dự án, đề tài
- Theo điểm b, khoản 1, Điều 20 của Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg, ĐHQG
“Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của ĐHQG và chịu
trách nhiệm trước Bộ Khoa học và Công nghệ về các chương trình, đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ được giao. Xác định các hoạt động khoa học và công nghệ cấp
ĐHQG; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên ngành, liên lĩnh vực; các chương
trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia”. Với chức năng và cơ chế
quản lý này, kỳ vọng ĐHQG Huế sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các chương trình, dự
án, đề tài lớn và trọng điểm cấp quốc gia.
- Với vai trò đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia (địa bàn phục vụ
cả nước), với các thế mạnh sẵn có trên nhiều lĩnh vực, ĐHQG Huế sẽ có cơ hội mở
rộng hợp tác với các vùng khác ngoài miền Trung - Tây Nguyên (ví dụ: Đồng bằng
sông Cửu Long), số lượng và quy mô các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội cho các địa phương sẽ tăng lên.
- Với quyền tự chủ cao, ĐHQG Huế sẽ có điều kiện thúc đẩy nhanh hơn các
quy trình, thủ tục quản lý, từ đó cho phép rút ngắn được chu trình đề tài, dự án
KH&CN; điều này không chỉ tạo điều kiện cho kết quả nghiên cứu sớm đi vào thực
tiễn, mà còn giúp tăng “hệ số quay vòng” cho các cá nhân nhà khoa học và đơn vị
thành viên chủ trì đề tài, dự án.
4.2.4.5. Cơ hội phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế tầm lớn hơn
- Vị thế của một ĐHQG kỳ vọng sẽ giúp ĐHQG Huế phát triển mới quan hệ hợp
tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, các đối tác đại học lớn của nước ngoài.
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- Quyền tự chủ cao và các quyền hạn được phân cấp rõ ràng về thủ tục đối
ngoại, sẽ giúp các hoạt động hợp tác quốc tế thuận lợi hơn, chủ động hơn.
4.2.5. Nguồn lực về Cơ sở vật chất
- Khi Đại học Huế trở thành ĐHQG, các trường thành viên trở thành các trường
đại học với tính tự chủ cao, chủ động trong việc tăng cường tiềm lực và huy động
nhiều nguồn vốn đầu tư. ĐHQG Huế là đơn vị chủ quản trực tiếp phê duyệt các dự án
đầu tư, các dự án sử sụng tài sản công vào kinh doanh và cho thuê. Trực tiếp làm việc
với Bộ Tài chính và Chính phủ về các dự án liên doanh, liên kết. Tạo động lực mạnh
mẽ cho sự phát triển của ĐHQG và các trường thành viên. Việc đầu tư trực tiếp từ các
chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình trọng điểm từ Chính phủ, từ các Bộ
ngành liên quan rất thuận lợi do ĐHQG Huế là đơn vị dự toán cấp I.
- Với quyền tự chủ cao, ĐHQG Huế sẽ có điều kiện tốt hơn trong sử dụng và
chia sẻ các nguồn lực về cơ sở vật chất dùng chung bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả.
4.3. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC
4.3.1. Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo
- Phát huy thế mạnh mô hình đại học nghiên cứu kết hợp ứng dụng cao đa
ngành, đa lĩnh vực đi đầu trong cả nước.
- Tiên phong đổi mới phương pháp đào tạo, xây dựng và phát triển các ngành
mới có tính liên ngành cao, kỹ thuật và công nghệ cao, tổ chức đào tạo theo chuẩn
quốc tế, đào tạo bằng kép, ngành kép giữa các đơn vị trong ĐHQG Huế, tập trung tăng
quy mô đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cán bộ cho các bộ, ban, ngành, địa phương.
- Hiện đại hoá trang thiết bị, tiên phong xây dựng thành công một số nhóm
nghiên cứu/phòng thí nghiệm đạt trình độ quốc tế.
- Với vai trò là cơ sở giáo dục đại học mang tầm khu vực, quốc tế và cơ sở đào
tạo giáo viên chất lượng cao, ĐHQG Huế sẽ góp phần quan trọng vào thành công của
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng, khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- ĐHQG Huế kỳ vọng sẽ là hạt nhân hỗ trợ các trường đại học trong khu vực
hướng đến chất lượng đào tạo cao hơn; đóng vai trò dẫn dắt kết nối các trường đại học,
cao đẳng trong mạng lưới giáo dục đại học khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
- ĐHQG Huế sẽ tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực giáo viên cho ngành giáo dục đào tạo các địa phương, là một đầu mối quan trọng ở miền Trung trong mạng lưới các
cơ sở giáo dục đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo quy hoạch mới.
- Ở vị thế mới, góc nhìn mới, ĐHQG Huế sẽ đóng góp hiệu quả hơn cho Bộ Giáo
dục và Đào tạo trong xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục và đào tạo quốc gia.
- Với quyền tự chủ cao theo luật định, ĐHQG Huế sẽ phát huy mạnh mẽ tính
sáng tạo trong phát triển các chương trình đào tạo, thích ứng với sự thay đổi toàn cầu và
nhu cầu của xã hội.
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- Một khi hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác về giáo dục và đào tạo
thuận lợi hơn, ĐHQG Huế sẽ có cơ hội nhiều hơn trong phát triển các chương trình đào
tạo tiên tiến, chương trình đào tạo liên ngành.
- ĐHQG Huế sẽ đóng góp nhiều hơn vào nâng cao uy tín quốc tế và vị thế của
giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc hội nhập sâu rộng và
mục tiêu có tên trong tốp 250 châu Á và 1.000 thế giới theo bảng xếp hạng QS.
- Một khi chất lượng được nâng cao, vị thế nâng cao, sẽ thu hút, giữ chân mạnh
hơn học sinh tốt nghiệp THPT ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; điều này giúp giảm
áp lực cho 2 thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời giúp phân bố đều hơn
mật độ sinh viên trên cả nước, cân đối và giảm thiểu sự chênh lệch vùng miền về nguồn
nhân lực có trình độ cao.
4.3.2. Về phát triển kinh tế - xã hội
- ĐHQG Huế sẽ cung cấp nguồn nhân lực với số lượng và chất lượng tốt hơn cho
các địa phương miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
- ĐHQG Huế sẽ tham gia và giải quyết tốt hơn các vấn đề thực tiễn trong phát
triển kinh tế - xã hội các địa phươngvà cả nước, nhờ vào sự đầu tư lớn hơn của nhà nước
về KHCN. Với các chương trình, dự án quy mô lớn và đủ nguồn lực, hiện tượng “cắt
khúc” và “cất ngăn kéo kết quả nghiên cứu” kỳ vọng sẽ được giảm thiểu.
- Với vị thế của một ĐHQG, mối quan hệ của ĐHQG Huế với các doanh nghiệp,
nhất là các doanh nghiệp lớn của quốc gia sẽ tốt hơn, từ đó sự tham gia của các nhà khoa
học ĐHQG Huế vào các bài toán sản xuất và kinh doanh sẽ hiệu quả hơn, đồng thời giáo
dục khởi nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên ĐHQG Huế cũng sẽ được cải thiện.
- ĐHQG Huế kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ thu hút đầu tư cho các địa phương nhờ vào
vị thế, các mối quan hệ cao hơn.
- Ở góc độ văn hóa, một ĐHQG Huế sẽ trở thành một thành phần quan trọng của
hệ sinh thái văn hóa đô thị Huế, thúc đẩy sự phát triển Cố đô Huế, di sản văn hóa Huế
theo hướng bền vững.
- Ở vai trò, vị trí mới, ĐHQG Huế và các trí thức, nhà khoa học ở Huế sẽ có cơ
hội trực tiếp để tham vấn, kiến nghị về giải pháp, chính sách phát triển đất nước với
Đảng và Nhà nước.
Có thể tóm tắt các tác động tích cực chính của việc phát triển Đại học Huế thành
ĐHQG Huế như sau:
STT

Tiêu chí tác động

Mức độ tác động tích cực

A.

Đối với nội lực của ĐHQG Huế

1.

Cải thiện về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

++

2.

Cải thiện về nguồn lực tài chính

+++

3.

Cải thiện về nguồn lực đào tạo

++

4.

Cải thiện về nguồn lực KHCN và HTQT

+++
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5.

Cải thiện về nguồn lực CSVC

B.

Đối với sự phát triển của đất nước

6

Góp phần vào phát triển của giáo dục và đào tạo

+++

7

Góp phần vào phát triển KT-XH của các địa
phương trong khu vực và cả nước

++

++

Tóm lại, ĐHQG Huế sẽ là hệ thống giáo dục đại học hàng đầu, chất lượng của
giáo dục đại học của ĐHQG Huế sẽ có tác động trực tiếp và sâu sắc đến sự chuyển
biến về kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Việc
phát triển ĐHQG Huế chắc chắn thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Chính phủ
cho giáo dục đại học khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, tạo tiền đề quan
trọng để ĐHQG Huế thực hiện tốt vai trò tiên phong và sứ mệnh của mình. Trong đó,
ĐHQG Huế là một tổ hợp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, với một hệ thống
các đơn vị thành viên (trường đại học, viện nghiên cứu thành viên), các đơn vị thuộc
và trực thuộc và đại học tập trung chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực.
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Chương 5
GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
5.1. CÁC GIẢI PHÁP
5.1.1. Giải pháp về quản trị đại học
Với mục tiêu chung là phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp (hệ
thống) ÐHQG Huế trên cơ sở tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình
(Accountability) và trách nhiệm tương ứng (Corresponding Responsibility), ĐHQG
Huế thực hiện các giải pháp về quản trị đại học sau đây:
5.1.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý các cấp theo tiêu chuẩn chất lượng
quốc gia và quốc tế, phù hợp với một đại học định hướng nghiên cứu, đảm bảo phát huy
cao nhất sức mạnh hệ thống
- Hoàn thiện, tái cấu trúc, tinh gọn các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại, hiệu quả theo đúng tinh thần
Nghị quyết 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
- Thành lập các đơn vị mới: Xây dựng và triển khai đề án thành lập Trường Kỹ
thuật và Công nghệ, Trường Du lịch, Trường Thể dục Thể thao và sức khỏe; Khoa Lý
luận chính trị trực thuộc ĐHQG Huế.
- Thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; có chính sách phát triển doanh nghiệp
spin off. Sớm ra đời Tổng công ty Cổ phần Đại học Huế (ĐH.Huế Holdings).
5.1.1.2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế làm việc (vận hành) hiệu quả, đảm bảo chuẩn
hóa hệ thống tổ chức quản lý trong toàn ĐHQG Huế
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý hệ thống để điều hành hiệu
quả trong toàn bộ hệ thống từ cấp đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên và cơ quan
ĐHQG Huế.
5.1.1.3. Đảm bảo hiệu quả mối quan hệ (tương tác) giữa các bộ phận trong hệ
thống ĐHQG Huế
Hoàn thiện quy định về mối quan hệ trong hệ thống cấp ĐHQG Huế: Hội đồng
ĐHQG, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức
đoàn thể khác; quy định về mối quan hệ trong hệ thống cấp đơn vị: Hội đồng trường,
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể
khác. Trong đó, đảm bảo quán triệt chủ trương phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của Hội đồng ĐHQG, Hội đồng trường theo đúng tinh thần Nghị quyết 19 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
đại học.
5.1.1.4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp trong toàn hệ
thống ĐHQG Huế
- Triển khai có hiệu quả Đề án vị trí việc làm trong toàn ĐHQG Huế.
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- Xây dựng và triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch quản lý giai
đoạn 2020 - 2025, gồm các nội dung: lý luận chính trị; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo,
quản lý; năng lực quản trị đại học và trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế.
- Điều chỉnh, hoàn thiện các quy định về đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều
động, luân chuyển cán bộ quản lý hiệu quả.
- Tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao cho các Bộ, ngành, Đảng và Nhà
nước.
5.1.1.5. Phát triển đội ngũ cán bộ
- Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn liền
với chiến lược phát triển học thuật.
- Tăng cường chế độ đãi ngộ xứng đáng để thu hút nhân tài trong nước và quốc tế
đến công tác tại ĐHQG Huế.
5.1.1.6. Hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học gắn liền với nâng cao trách nhiệm giải
trình và trách nhiệm tương ứng
5.1.1.7. Tăng cường tin học hóa quản lý ĐHQG Huế
Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu
khoa học, điều hành quản lý là yếu tố có ý nghĩa chiến lược, góp phần đẩy nhanh tốc
độ phát triển ĐHQG Huế thành trường đại học đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
Với mục đích đó, ĐHQG Huế xây dựng mô hình “Đại học thông minh, khởi nghiệp và
đổi mới sáng tạo”.
Kế hoạch xây dựng, mô hình hoạt động và kiến trúc của hệ thống đề xuất mô
hình “Đại học thông minh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo”. (Chi tiết xem Phụ lục
14 đính kèm).
5.1.2. Giải pháp về cơ chế tài chính
5.1.2.1. Về cơ chế tài chính
Thực hiện cơ chế tài chính tương tự như hai ĐHQG để đơn vị huy động và phát
huy nội lực nhằm phát triển nhanh trong thời gian tới. Cùng với việc tái cấu trúc đại
học, trình Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan cho phép quy hoạch lại cơ sở vật
chất hiện có để sử dụng có hiệu quả, dùng nguồn tài chính thu được để đầu tư xây
dựng tập trung khu đô thị đại học tại Khu quy hoạch Trường Bia.
5.1.2.2. Về tự chủ đại học
Từng bước thực hiện lộ trình tự chủ đại học theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
ngày 14/2/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ
thể:
- Giai đoạn 2019 - 2020: Có 03 trường đại học thành viên thực hiện tự chủ đại
học là: Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Luật và Trường ĐH Kinh tế. Các Viện
nghiên cứu, Trung tâm, Nhà xuất bản thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn.
- Giai đoạn 2020 - 2021: Có 02 trường đại học thành viên thực hiện tự chủ đại
học là: Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Ngoại ngữ.
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Trường ĐH Khoa học,Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Nghệ thuật hoạt
động theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước.
ĐHQG Huế thực hiện tái cấu trúc để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị
thành viên và các đơn vị trực thuộc, phát huy thế mạnh của các ngành có đội ngũ khoa
học có trình độ cao như y dược, nông lâm ngư, khoa học cơ bản và xã hội nhân văn, sư
phạm, nghệ thuật, khoa học máy tính, du lịch và luật theo Thông báo số 38/VPCP,
ngày 22/01/2018 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm
việc với Đại học Huế.
5.1.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng đào tạo
Các giải pháp để thực hiện mục tiêu chung là xây dựng tại ĐHQG Huế một hệ
thống đào tạo có chất lượng giúp người học phát triển toàn diện và phát huy tối đa
tiềm năng của bản thân, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng ngày càng
cao nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
Giải pháp cụ thể:
5.1.3.1. Giải pháp 1: Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hướng
tiên tiến, đáp ứng chuẩn đầu ra, nâng cao kiến thức, kỹ năng và đạo đức cho người
học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội; phát triển các chương trình
đào tạo nhóm khoa học - công nghệ như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo…; các
ngành kỹ thuật ứng dụng như điện - điện tử, công nghệ nano, vật lý kỹ thuật… Tập
trung đầu tư cho các ngành mũi nhọn và thế mạnh theo hướng nghiên cứu trong lĩnh
vực y dược, khoa học cơ bản, công nghệ sinh học…
Tăng cường tính liên thông giữa các chương trình đào tạo trong và ngoài
ĐHQG; phát triển các chương trình liên ngành, liên trường; liên kết đào tạo quốc tế,
nhập khẩu chương trình đào tạo từ các nước tiên tiến; tập trung phát triển các chương
trình hỗn hợp tiến tới thành lập Viện Công nghệ thông tin và Đào tạo mở thuộc
ĐHQG.
Cải tiến các chương trình đào tạo theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng và
đạo đức, đáp ứng chuẩn đầu ra; điều chỉnh các chương trình đào tạo theo hướng tăng
cường các kiến thức hiện đại hơn, tăng thời lượng thực hành, thực tế cũng như tăng
cường kết nối với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng…
5.1.3.2. Giải pháp 2: Phấn đấu xây dựng và hoàn thiện khung chuẩn đầu ra,
khung năng lực (QF) đối với các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, hướng đến
khung năng lực (QF) của các nước trong khu vực ASEAN và châu Á.
5.1.3.3. Giải pháp 3: Phát triển, đảm bảo các nguồn lực phục vụ đào tạo; đề xuất
các cơ chế, chính sách làm tăng các nguồn thu, tài trợ, xã hội hóa phục vụ đào tạo, thu
hút nguồn nhân lực giỏi trong và ngoài nước.
5.1.3.4. Giải pháp 4: Thu hút và tuyển chọn thí sinh giỏi, có kiến thức, kỹ năng,
thái độ phù hợp với mục tiêu đào tạo của ĐHQG Huế; xây dựng, triển khai kế hoạch
quảng bá hình ảnh của ĐHQG Huế và các đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc, tư vấn
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về các chương trình đào tạo; xác định quy mô, cơ cấu tuyển sinh các hệ đào tạo cho
phù hợp với định hướng phát triển của ĐHQG Huế và nhu cầu xã hội.
5.1.3.5. Giải pháp 5: Mở rộng áp dụng các phương pháp dạy và học tích cực,
tạo điều kiện để người học phát triển tốt nhất năng lực; đổi mới phương pháp dạy và
học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; đổi
mới việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả đào tạo gắn chặt với chuẩn đầu ra.
5.1.3.6. Giải pháp 6: Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ,
đẩy mạnh triển khai liên thông các chương trình đào tạo trong toàn ĐHQG; tiếp tục
hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về quản lý đào tạo trong và ngoài ĐHQG;
phát triển, hoàn thiện các hệ thống quản lý đào tạo bằng công nghệ thông tin trong
toàn ĐHQG.
5.1.3.7. Giải pháp 7: Phát triển, đảm bảo tư liệu học tập, không gian học tập và
môi trường học tập thuận lợi cho người học; đẩy mạnh hoạt động của Viện Công nghệ
thông tin và Đào tạo mở - ĐHQG Huế; phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục
vụ học tập (E-learning) trong các đơn vị đào tạo.
5.1.3.8. Giải pháp 8: Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học. Nâng cao chất
lượng đào tạo theo yêu cầu của một đại học định hướng nghiên cứu, gắn đào tạo sau
đại học với các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án. Tăng cường sự tham gia của
sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong các chương trình hợp tác nghiên
cứu khoa học với các đối tác nước ngoài, hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo và
khởi nghiệp trong ĐHQG Huế.
5.1.4. Giải pháp về nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ
- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu
phục vụ nghiên cứu và đào tạo có trọng điểm; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh,
nhóm nghiên cứu trẻ có tiềm năng giải quyết những nhiệm vụ trọng điểm phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội; hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc trên cơ sở hợp tác
lâu dài giữa các tổ chức nghiên cứu khoa học và đối tác nước ngoài; khai thác hiệu quả
nguồn nhân vật lực dùng chung của ĐHQG, tạo điều kiện liên kết các tổ chức khoa học
và công nghệ cùng tính chất, cùng lĩnh vực hoặc liên ngành nhằm phát huy tối đa thế
mạnh của từng đơn vị.
- Tập trung nghiên cứu các lĩnh vực khoa học tự nhiên, nông nghiệp, y dược
nhằm nâng cao trình độ, vị thế khoa học của Việt Nam trong khu vực và thế giới, thúc
đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước. Đồng thời tập trung nghiên cứu cơ bản trong lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn để phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho
việc hoạch định chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích xây
dựng và triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài; thu hút
nguồn kinh phí của nước ngoài thông qua các dự án nghiên cứu tại Việt Nam.
- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, tăng cường công tác sở hữu trí tuệ và chuyển
giao công nghệ; tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình phục vụ thiết thực sự
phát triển bền vững của các địa phương, các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước; đẩy
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mạnh hợp tác doanh nghiệp - đại học trong nghiên cứu phát triển, xây dựng và phát triển
mạng lưới các tổ chức chuyên nghiệp phục vụ quá trình chuyển giao và thương mại hóa
sản phẩm khoa học và công nghệ; nâng cao vai trò dự báo của ĐHQG Huế trong phản
biện, tư vấn và dự báo xã hội, đảm bảo luận cứ khoa học cho việc xây dựng các định
hướng chiến lược, chính sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học và công nghệ theo hướng kiểm soát sản
phẩm cuối, giao nhiệm vụ cho các nhóm nghiên cứu theo sản phẩm tùy theo loại hình
nghiên cứu; tinh giản thủ tục, tăng cường năng lực điều phối; đảm bảo phân công, phân
cấp; áp dụng Nghị định 95 về đổi mới cơ chế tài chính căn cứ hiệu quả thực hiện, áp
dụng phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
5.1.5. Giải pháp về đẩy mạnh hợp tác quốc tế
- Đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác truyền thống như Hàn Quốc,
Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Nhật Bản thông qua việc thực hiện các thỏa thuận hợp
tác đã ký, mở rộng và đa dạng hóa quan hệ với các đại học ở châu Âu. Đồng thời tích
cực tham gia vào hoạt động hợp tác với các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế như
EU (Eramus+ CBHE), VLIR-UOS, Wallonie-Bruxelles, VEF, AUF, JICA,
KOICA, AusAID, USAID; chú trọng phát triển hoạt động trao đổi sinh viên với các
trường đại học trong khu vực và trên thế giới.
- Ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo,
triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế hiện có. Tích cực tìm
kiếm và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các trường đại học trong việc
phát triển các chương trình, dự án mới, tập trung các chương trình hợp tác mang tính
đa ngành, liên ngành, đa lĩnh vực để huy động tổng lực của các giáo sư, nhà nghiên
cứu, giảng viên đang công tác tại các trường thành viên và đơn vị trực thuộc của
ĐHQG Huế.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh thông qua các chương trình nâng cao
năng lực và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tạo nguồn lực tham gia thực hiện
các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và phát triển đại học.
- Tạo cơ chế để thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở
nước ngoài đến tham gia giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh
nghiệm.
- Tích cực quảng bá, giới thiệu ĐHQG Huế với các đối tác quốc tế thông qua
các hoạt động hợp tác quốc tế và các mối quan hệ hợp tác nhằm nâng cao hình ảnh, vị
thế của ĐHQG Huế trên trường quốc tế.
- Tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế để nhập khẩu các chương trình đào tạo
tiên tiến, đã được kiểm định của các trường đại học lớn nước ngoài; hợp tác cùng xây
dựng các chương trình đào tạo đồng cấp bằng.
- Tiếp tục xây dựng những đề án liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với các trường
đại học của các nước trong khu vực, chủ yếu với Lào, Myanmar và Campuchia.
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- Tăng cường chuyển đổi các chương trình đào tạo hiện có hay xây dựng các
chương trình đào tạo mới giảng dạy bằng tiếng Anh (từ một phần đến hoàn toàn).
- Tích cực quảng bá để thu hút nghiên cứu sinh người nước ngoài đến học tập,
nghiên cứu, trao đổi học thuật tại các trường thành viên.
- Có lộ trình cụ thể về chỉ tiêu đối với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế,
các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh đối với mỗi đơn vị đào tạo trong ĐHQG Huế.
5.1.6. Giải pháp về xây dựng khu đô thị đại học
- Phối hợp với UBND thành phố Huế thực hiện việc đền bù cho các hộ dân cư
để giải phóng mặt bằng toàn bộ Khu quy hoạch Trường Bia, trước mắt đến năm 2021
di dời toàn bộ dân cư ra khỏi Khu quy hoạch.
- Thực hiện đầu tư Khu quy hoạch theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ
thống nhất chỉ đạo tại Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng
Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc
với Đại học Huế, cụ thể: Kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng 120 tỷ đồng, kinh phí
đầu tư dự án giai đoạn III 128 tỷ đồng sẽ được đầu tư trong kế hoạch Trung hạn 2015 2020 và phần còn lại sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA (100 triệu USD) và từ
nguồn vốn sắp xếp, xử lý nhà, đất của Đại học Huế. Trong đó, nguồn vốn vay ODA
(100 triệu USD) dự kiến sử dụng để đầu tư xây dựng các hạng mục sau:
TT

Nội dung đầu tư

ĐVT

Khối lượng

Đơn giá
(triệu đồng)

Thành tiền
(tỷ đồng)

1

Đường giao thông

km

13

228

300

2

Tường rào

m

1.700

1,0

170

3

Hệ thống cấp nước

km

12

100

60

4

Hệ thống thoát nước

km

60

250

150

5

Hệ thống cấp điện

km

1,7

260

40

6

Hệ thống PCCC

7

Xây dựng các công trình
của các trường thành
viên và đơn vị trực thuộc

8

Hạng mục hạ tầng kỹ
thuật khác
Làm tròn

30
m2

93.000

14

1.320

400
2.452

5.2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
5.2.1. Giai đoạn 1
- Tháng 7/2019 đến 9/2019: Đại học Huế hoàn chỉnh Đề án tiền khả thi đề nghị
Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt chủ trương phát
triển Đại học Huế thành ĐHQG Huế.
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- Tháng 10/2019 đến tháng 12/2019: Xây dựng Đề án khả thi phát triển Đại học
Huế thành ĐHQG Huế trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ
quyết định.
- Tháng 4/2020: Công bố Quyết định thành lập ĐHQG Huế trên cơ sở phát triển
Đại học Huế.
5.2.2. Giai đoạn 2
Từ giữa năm 2020 triển khai thực hiện đề án, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy
và nhân sự, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ĐHQG Huế một cách toàn diện,
lâu dài đảm bảo theo chiến lược trung hạn và dài hạn. ĐHQG Huế phấn đấu nâng cao
thứ hạng trong bảng xếp hạng đại học châu Á và thế giới, cụ thể như sau:
- Năm 2027: tốp 250 châu Á và 1.000 thế giới;
- Năm 2037: tốp 200 châu Á và 900 thế giới;
- Năm 2047: tốp 150 châu Á và 800 thế giới;
- Năm 2057: tốp 100 châu Á và 700 thế giới.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
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1. Trong suốt chặng đường hơn 62 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã
đạt được những thành tựu đáng trân trọng về nhiều mặt, đóng góp quan trọng vào việc
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả
nước. Sau hơn 25 năm hoạt động với vị trí là một trong 3 đại học vùng của cả nước,
được tập trung đầu tư, đến nay các điều kiện để Đại học Huế phát triển thành ĐHQG
Huế đã chín muồi.
Việc thành lập ĐHQG Huế trong thời điểm hiện nay là hoàn toàn khả thi và rất
cần thiết, tạo điều kiện cho Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, trình độ cao mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Việc phát triển Đại
học Huế thành ĐHQG Huế là thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Kết luận số 48-KL/TW và Thông báo số
175-TB/TW.
2. Phát triển Đại học Huế thành ĐHQG Huế tại một vùng đất vốn là kinh đô của
Việt Nam hàng trăm năm trước, đã từng tồn tại trường ĐHQG - Quốc Tử Giám (Huế),
nơi hội tụ trí tuệ và đào tạo nhân tài của đất nước, tại một vùng đất có truyền thống
hiếu học, văn hiến và văn hóa đặc sắc của dân tộc là sự tiếp nối truyền thống giáo dục
tinh hoa đã có nguồn mạch lâu đời, tại một địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan
trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thành lập ĐHQG Huế là nâng
cấp một cơ sở giáo dục đại học có uy tín, có kinh nghiệm trong mấy chục năm qua, sẽ
góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao
cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, tạo tiền đề cho quá trình hội nhập
khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay,
hướng đến cách mạng công nghiệp 5.0 trong tương lai.
3. ĐHQG Huế là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa
học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng
cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy,
định hướng của ĐHQG Huế là sắp xếp, cơ cấu lại ngành nghề đào tạo phù hợp với thế
mạnh của ĐHQG Huế và yêu cầu phát triển đất nước, thu hút người học, phù hợp với
tiêu chí đại học định hướng nghiên cứu và ứng dụng cao, đảm bảo không trùng lặp
ngành nghề giữa các đơn vị đào tạo trong ĐHQG Huế; tạm dừng và dừng các ngành 3
năm không tuyển sinh được và ưu tiên mở mới các ngành có tính liên ngành, kỹ thuật,
tiên tiến, đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội vùng
và cả nước. Cơ cấu đào tạo và nghiên cứu có lựa chọn này quán triệt nguyên tắc: Khai
thác triệt để các thế mạnh của ĐHQG Huế nhằm đảm bảo mục tiêu đào tạo, nghiên
cứu chất lượng cao, trình độ cao, tạo điều kiện để ĐHQG Huế trở thành cơ sở giáo dục
đại học định hướng nghiên cứu và ứng dụng cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á, và
từng bước đạt chuẩn thế giới.
4. Đề án phát triển Đại học Huế thành ĐHQG Huế được xây dựng: Một là, căn
cứ vào văn bản pháp quy hiện hành, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển
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nguồn nhân lực của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác, dựa trên cơ sở
phân tích nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao, trình độ cao trong các ngành, lĩnh
vực cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu này của các cơ sở giáo dục đại học khu vực
miền Trung - Tây Nguyên hiện nay. Bằng việc tập trung vào những ngành, lĩnh vực
nghiên cứu có chọn lọc, đón đầu nhu cầu của xã hội, dựa trên tiềm năng và lợi thế của
một cơ sở giáo dục đại học có truyền thống hơn 62 năm xây dựng và phát triển,
ĐHQG Huế sẽ đóng góp quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,
trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội và
hội nhập quốc tế của đất nước.
5. ĐHQG Huế cam kết tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện thành
công các nội dung của Đề án đã đưa ra; tiếp tục giữ vững khối đoàn kết nhất trí cao
trong toàn ĐHQG Huế, tập trung mọi cố gắng cả về sức lực và trí tuệ, dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cấp, các
ngành, sự hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để tiếp tục
nâng cao chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất, tăng cường tiềm lực tài chính, đổi mới
và hoàn thiện công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa
học và phục vụ cộng đồng, xây dựng ĐHQG Huế trở thành một trong những đại học
định hướng nghiên cứu và ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á.
Với những lý do trên, Đại học Huế trân trọng kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào
tạo, các Bộ, ngành liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và
quyết định thành lập ĐHQG Huế trên cơ sở phát triển Đại học Huế./.
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