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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ            Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ ÐẠI BIỂU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRƯỜNG ÐẠI HỌC CẦN THƠ, NĂM HỌC 2020-2021 

 

 

Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động Trường Ðại học Cần Thơ 
(ĐHCT) năm học 2020-2021 tiến hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2020 với sự 
tham dự của 588 đại biểu (trong đó có 48 đại biểu đương nhiên) được triệu tập từ 
44 đơn vị, đại diện cho 1.806 viên chức-người lao động (VC-NLĐ) trong Trường.  

Sau một buổi làm việc tập trung và nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành cơ 
bản tất cả các nội dung; đồng thời trên cơ sở mục tiêu xây dựng Trường ĐHCT trở 
thành một trong những trường hàng đầu về chất lượng của Việt Nam và nằm trong 
nhóm các trường có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ được ghi nhận trong khu vực và trên thế giới, Hội nghị 

QUYẾT NGHỊ:  

1. Thống nhất với Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng công 
tác năm học 2020-2021 của Trường ĐHCT đã được các đơn vị và các đại biểu 
góp ý, bổ sung. 

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống trong VC-NLĐ và 
sinh viên (SV). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện tốt Quy định số 79 và 
Quy định số 80 của Đảng ủy Trường về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên 
chức và SV Trường ĐHCT trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”.  

3. Triển khai tốt các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 
học 2020-2021; đồng thời rà soát, sắp xếp lại các chương trình đào tạo và đề 
cương chi tiết học phần đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, thích 
ứng yêu cầu thị trường lao động và nhu cầu người học. Tăng cường cơ sở vật 
chất và ứng dụng công nghệ 4.0 trong giảng dạy; đổi mới mạnh mẽ phương 
pháp giảng dạy cho phù hợp với tình hình mới đặc biệt là giảng dạy trực tuyến 
và ứng dụng hệ thống E-learning trong giảng dạy.  

4. Xây dựng và hoàn thiện chính sách, quy định và hướng dẫn phục vụ cho công 
tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục. Tiếp tục triển khai hoạt động 
đánh giá và cải tiến công tác kiểm định chất lượng của Trường. Đẩy mạnh 
công tác quản lý, tư vấn - hỗ trợ SV; quan hệ với cơ quan – doanh nghiệp đa 
dạng hóa các hoạt động hỗ trợ SV, cũng như tạo điều kiện cho hoạt động 
hướng nghiệp - khởi nghiệp đối với SV và tạo điều kiện cho SV tham gia hoạt 
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động khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo, đảm bảo cho SV 
tốt nghiệp có việc làm cao nhất. 

5. Nâng cao năng lực nghiên cứu, xuất bản phẩm quốc tế, phát triển KH&CN 
thành sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao. Xây dựng các chương trình 
KH&CN gắn với các Chương trình trọng điểm Nhà nước và các Bộ/Ngành. 
Chú trọng phát triển nhóm nghiên cứu liên ngành chuyên sâu mạnh để nâng 
cao hiệu quả nghiên cứu. Đẩy mạnh NCKH gắn liền với nhu cầu địa phương 
và theo đặt hàng của doanh nghiệp. Tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Miền 
Trung. Tăng cường công tác đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ các công 
trình đặc thù và có tính thương mại cao, tiếp cận đăng ký sở hữu trí tuệ quốc 
tế. Tiếp tục phát triển công tác thông tin KH&CN, khuyến khích VC-NLĐ 
tham gia viết bài báo đăng trên các tạp chí khoa học và nhà xuất bản quốc tế 
có uy tín. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu. 

6. Tiếp tục tinh gọn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự và nâng cao hiệu quả 
công tác quản trị Nhà trường theo hướng đại học thông minh (Smart 
University). Hoàn thiện các quy trình quản trị nội bộ và hoàn thiện hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu phục vụ của Trường. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ 
cho Trường và tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị 
thuộc Trường ĐHCT. Thực hiện các thủ tục để hoàn chỉnh về mặt nhân sự 
lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường theo nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội 
đồng Trường; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý các cấp trong 
Trường nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. 

7. Tập trung nguồn lực để hoàn thành Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT với hiệu 
quả cao nhất để phát triển Trường ĐHCT đạt đẳng cấp quốc tế. Thực hiện có 
hiệu quả các thỏa ước hợp tác đã ký kết với các đối tác. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở 
vật chất và hiện đại hoá các trang thiết bị; đầu tư mới và bổ sung đồng bộ máy 
móc, trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, cơ sở làm việc phục vụ công tác của 
Trường bằng nhiều nguồn lực. Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, tăng 
cường công tác phát triển nguồn thu, quản lý và khai thác sử dụng tài chính, 
tài sản hiệu quả, phù hợp với yêu cầu tự chủ tài chính của Trường.  

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các mặt công tác và hoạt 
động của Trường nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng quy định. 
Khuyến khích các hoạt động có thu, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật 
chất và tinh thần của VC-NLĐ. Tiếp tục cải tạo các dãy nhà ở Khu I thành 
phòng học, phòng thí nghiệm/phòng thực hành v.v... Hoàn thành dự án Khu 
nhà ở cán bộ-giáo viên Trường. 

9. Một số chỉ tiêu cụ thể: 

(1) Tuyển sinh đại học chính quy đạt ít nhất 90% chỉ tiêu.  

(2) Thực hiện công tác kiểm định chất lượng trong nước theo bộ tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 03 chương trình 
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đào tạo (trình độ đại học) và kiểm định chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn 
AUN-QA đối với 08 chương trình đào tạo trình độ đại học.  

(3) Triển khai thực hiện các đề tài NCKH trong năm học 2020-2021 được phê 
duyệt (dự kiến có 200 đề tài cấp cơ sở, 05 đề tài NAFOSTED, 15 đề tài 
cấp nhà nước, bộ ngành, 30 đề tài/dự án NCKH và chuyển giao công nghệ 
hợp tác với địa phương/doanh nghiệp, 20 đề tài, dự án, chương trình 
NCKH hợp tác quốc tế). 

(4) Thúc đẩy, hỗ trợ để có ít nhất 12 viên chức phấn đấu đạt chuẩn chức danh 
giáo sư, phó giáo sư. 

(5) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT và Dự án Hỗ 
trợ Kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản. Hoàn thành thủ tục và triển khai thực 
hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Pha 2 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính 
phủ Nhật Bản. 

10. Thông qua Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2018-2020 và Kế hoạch công tác 
nhiệm kỳ 2020-2022 của Ban Thanh tra Nhân dân Trường. 

11. Ủy nhiệm cho Ban Thường vụ Công đoàn Trường theo dõi và kiểm tra đánh 
giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị. Kết quả thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Đại biểu VC-NLĐ được đưa vào báo cáo trong Hội nghị năm 
sau. 

 Hội nghị kêu gọi tất cả thầy, cô giáo, VC-NLĐ và SV trong Trường tiếp tục 
phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục thi đua dạy tốt, học 
tốt. Nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình trong các công việc được giao, chấp 
hành tốt các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, của Trường để xây 
dựng Trường ÐHCT vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trường đại học trọng 
điểm của cả nước./. 

 

                                  Cần Thơ, ngày 15 tháng 12  năm 2020 
                                                                 HỘI NGHỊ ÐẠI BIỂU VC-NLĐ 
                                                TRƯỜNG ÐHCT NĂM HỌC 2020-2021 
 


