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BÁO CÁO 

Giao ban công tác quý I năm 2021 

 

I. KẾT QUẢ QUÝ IV NĂM 2020  

1. Tổ chức làm việc với Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thường trực Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng ĐHH trở thành Đại học Quốc gia 

theo Nghị quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của 

Chính phủ. Thành lập Trường Du lịch thuộc ĐHH. Thẩm định, phê duyệt Đề án tái 

cấu trúc 8/8 trường ĐHTV, 20/21 Đề án vị trí việc làm.  

2. Thẩm định, phê duyệt mở 8 ngành trình độ đại học, 14 ngành trình độ 

thạc sĩ, tiến sĩ; 6 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ đại học; 2 chương 

trình liên kết đào tạo quốc tế; 20 đề án liên kết đào tạo với các địa phương. Hoàn 

thành công tác tuyển sinh đại học năm 2020; có 9.991 sinh viên trúng tuyển nhập 

học, đạt 70,84% so với chỉ tiêu. Tuyển sinh cao học năm 2020 được 2.180 học 

viên cao học; xét tuyển được 28 nghiên cứu sinh.  

3. Xây dựng, ban hành kế hoạch chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục 

ĐHH giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh công tác xếp hạng đại học 

và đạt kết quả mới trên bảng xếp hạng QS
1
. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định 

chất lượng chương trình đào tạo. Tổ chức chuỗi hoạt động khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo theo Đề án 844.  

4. Thực hiện các chủ trương, chính sách mới về nghiên cứu khoa học, công 

nghệ trong ĐHH. Tổ chức xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020
2
. Xét 

chọn, quản lý hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
3
. Thúc đẩy các sản phẩm khoa học 

công nghệ và công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế
4
. Tạp chí Khoa học ĐHH 

được gia nhập DOAJ/ACI và được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm, nâng điểm 

cho các Tạp chí. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình dự án 

hợp tác với nước ngoài
5
. 

5. Thực hiện tốt công tác tài chính trong bối cảnh ngân sách Nhà nước giảm 

mạnh. Phát huy tối đa tiềm lực tài chính vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và phục vụ công tác chuyên môn, góp 

                                                 

1 Xếp hạng của ĐHH trên QS từ top 450-500 đại học hàng đầu Châu Á tăng lên top 401-450. 

2
 Kinh phí khen thưởng của Đại học Huế gần 2,5 tỷ đồng, kinh phí khen thưởng của Bộ GDĐT là 976 triệu 

đồng, đứng thứ 2 danh sách khen thưởng bài báo khoa học quốc tế của Bộ GDĐT. 

3
 Năm 2020 công nhận 15 nhóm nghiên cứu mạnh.  

4 Đến nay đã có 265 bài trên Scopus và 280 bài trên WoS. 
5
 Ký kết các dự án mới và triển khai thực hiện 25 dự án hợp tác nghiên cứu do các đối tác quốc tế tài trợ. 
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phần duy trì sự ổn định và phát triển ĐHH. Ban hành Quy định chế độ làm việc 

của giảng viên ĐHH. Thực hiện điều hành học phí sự nghiệp, KHCN, đối ứng 

XDCB. Tính đến 31/12/2020, các đơn vị đã nộp 49,46 tỷ đồng, đạt 85,1% kế 

hoạch giao (trong đó: KHCN: 19,13 tỷ; sự nghiệp: 30,33 tỷ đồng). 

6. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Khu Đô thị ĐHH tại TP Huế và 

các trường ĐHTV, đơn vị trên diện tích hiện có, đảm bảo phục vụ công tác đào tạo 

và nghiên cứu khoa học; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chỉnh trang đô thị của tỉnh Thừa Thiên 

Huế và lộ trình xây dựng, phát triển ĐHH thành Đại học Quốc gia theo Nghị 

quyết số 54/NQ-TW của Bộ Chính trị. Làm việc với Bộ GDĐT về dự toán ngân 

sách sự nghiệp, khoa học công nghệ, xây dựng cơ bản, ODA năm 2021; kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để tiếp tục đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở 

vật chất cho các đơn vị. Hoàn thành nhận bàn giao đất của Viện CNSH tại Hương 

Thọ. Xây dựng các đề án cho thuê tài sản công trình Bộ GDĐT. 

7. Thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định. Tổ chức các đợt thanh 

tra các kỳ thi tuyển sinh, thi học kỳ, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, thanh tra 

công tác coi thi tuyển sinh tại các đơn vị. Kiểm tra việc bố trí giảng viên giảng dạy 

trình độ đại học. Tổ chức tiếp nhận và xử lý đơn thư theo đúng quy định của pháp 

luật. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tiếp tục ban 

hành các văn bản quản lý, điều hành theo kế hoạch phù hợp với mô hình, đặc điểm 

của ĐHH và theo đúng thẩm quyền được giao.  

8. Tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý 

điều hành của chính quyền, sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể và sự 

năng động sáng tạo của các đơn vị; kiên định với mục tiêu và định hướng xây 

dựng, phát triển ĐHH; phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của cán 

bộ đảng viên, viên chức lao động. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các 

chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào điều kiện cụ thể của ĐHH.  

II. Tồn tại, hạn chế 

1. Việc thẩm định đề án vị trí việc làm giai đoạn 2019 - 2021 còn chậm do 

các đơn vị chậm trình lên ĐHH.  

2. Công tác quản lý, mở ngành đào tạo chưa chặt chẽ, nhiều ngành đào tạo 

thiếu đội ngũ giảng viên cơ hữu. 

3. Chưa thành lập Công ty Cổ phần KHCN trực thuộc ĐHH. Việc giám sát, 

kiểm tra các hoạt động KHCN chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.  

4. Việc triển khai thực hiện lộ trình tự chủ đại học, tự chủ tài chính ở ĐHH 

chưa có kết quả. Giải phóng mặt bằng chậm.   

5. Công tác thanh tra tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức 

quản lý chưa được triển khai kịp thời, còn để sai sót trong tuyển dụng như Trường 

ĐHKH.  

6. Công tác cải cách hành chính và tài chính online còn chậm trễ (Khoa 

GDTC; các trường ĐHTV).  
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7. Dữ liệu không thống nhất giữa Ban KHCN & QHQT; Ban TCCB và Bộ 

phận Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục.  

III. Kế hoạch trọng tâm quý I năm 2021  

1. Phát huy nguồn lực vật chất, tinh thần trong toàn ĐHH để thực hiện 

nhiệm vụ phát triển ĐHH trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54-NQ/TW 

của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ (12/2021). 

2. Xây dựng Đề án tuyển sinh đại học và triển khai có hiệu quả công tác 

tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh năm 2021; tổ chức tuyển sinh 12.000 sinh viên 

đại học, 2.500 học viên cao học và 70 nghiên cứu sinh.  

3. Thực hiện xếp hạng đại học trên các tổ chức xếp hạng quốc tế và nâng lên 

50 đến 100 bậc. 

4. Quản lý tốt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 

bảo đảm có 2 - 3 sản phẩm đầu ra được thương mai và chuyển giao; thành lập 2 

doanh nghiệp (Nông Lâm  và Trung tâm KN & ĐMST (tháng 4-5/2021). Có 2 

nhóm nghiên cứu mạnh đăng ký quốc gia và 3 - 5 nhiệm vụ cấp quốc gia, 2 

Chương trình cấp Bộ, thu về 50 – 60 tỷ đồng. 

5. Thực hiện cơ chế tài chính ĐHH thí điểm theo Quy chế hoạt động của 

Đại học Quốc gia và cơ chế thí điểm của Thủ tướng Chính phủ từ 3/8 trường và 

các trung tâm trực thuộc (10/2021).  

6. Phát triển đô thị ĐHH theo hướng đô thị thông minh; thực hiện các bước 

tiếp theo Dự án Viện CNSH; sắp xếp, điều động và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ 

sở vật chất trong toàn ĐHH (12/2021). 

7. Xây dựng tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên tất cả 

các mặt công tác. Đổi mới phương thức, nội dung, chất lượng sinh hoạt và lãnh 

đạo của cấp ủy; đảm bảo nguyên tắc, nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thực 

hiện công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ (12/2021). 

8. Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và đánh giá viên chức, người lao 

động; kiểm tra nguồn thu và xuất bản quốc tế ở các đơn vị.  

9. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển ĐHH đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 (12/2021). Triển khai các hoạt động chào mừng 65 năm ngày 

Truyền thống của ĐHH (1/3/1957 – 1/3/2022) và các trường ĐHTV, ĐVTT và 

ĐVT (12/2021). 

 


