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Ban hành Chiến lược phát triển

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

HỘI ĐÒNG TRƯỜNG
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dựng Miền Tây ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTTĐHXDMT 
ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Xây 
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Điều 1. Ban hành “Chiến lược phát triển Trường Đại học Xây dựng Miền 
Tây đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường và các đom vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Noi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các thành viên HĐT;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.



Bộ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐONG TRƯỜNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phuc

TRƯỜNG ĐHXD MIÈN TÂY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DựNG MIẺN TÂY ĐÉN NẢM 2020 

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số Ci3 /QĐ-HĐTTĐHXDMT ngày rơ /9/2017 

của Hội đồng trường Trường Đại học Xây dưng Miền Tây)

I. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LỎI

1. Sứ mạng

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là cơ sở giáo dục công lập, đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật có trình độ Đại học, Sau đại học; là cơ sở nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ có vai trò quan trọng phục vụ phát triển kinh tê - 
xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và hội nhập quôc tê.

2. Tầm nhìn
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành 

trường đại học nghiên cứu và ứng dụng, đa ngành, đa bậc học; từng bước tiếp 
cận, hòa nhập với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á; đảm bảo cho 
người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cẩu phát 
triển của địa phương và quốc gia, đạt chuẩn quốc gia, có uy tín trong nước và 
khu vực.

3. Giá trị cốt lõi

“Chất lượng - Năng động - Phát triển - Hội nhập”

Chất lượng: chất lượng trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Năng động: trong học tập, nghiên cứu, làm việc, cống hiến và cuộc sống.

Phát triển: đào tạo đa ngành, đa bậc học.

Hội nhập: đạt chuẩn trong nước và khu vực Đông Nam Á.

II. ĐẶC ĐIẺM TÌNH HÌNH, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIẺN

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế

Quá trình toàn cầu hóa tạo điều kiện cho sự họp tác quốc tế trong đào tạo, 
nghiên cứu và cung câp dịch vụ xã hội. Việc thực hiện các chương trình đào tạo 
hay nghiên cứu khoa học liên kết càng trở nên dễ dàng hơn. Nền kinh tế tri thức
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và quá trình toàn cầu hóa làm tăng nhu cầu học tập, do vậy, sự đa dạng của các 
loại hình đào tạo vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các trường đại học (đào 
tạo văn bằng hai, khóa đào tạo ngắn hạn...).

Luật Giáo dục đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 đã tạo cơ sở pháp lý 
quan trọng cho tổ chức và hoạt động giáo dục của các trường đại học nói chung 
và Trường Đại học Xây dựng Miền Tây nói riêng. Luật Giáo dục đại học đã góp 
phần phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập quốc 
tế của hệ thống giáo dục; tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và 
hiệu quả giáo dục; tập trung phát triển trí tuệ, thể chất hình thành phấm chất, 
năng lực công dân, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống 
cho sinh viên.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đã 
từng được khẳng định trong các văn kiện Đảng trước đây, đặc biệt là trong Nghị 
quỵết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, 
khẳng định đây không chỉ là quốc sách hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con 
đường đưa đất nước tiến lên phía trước, mà còn là “mệnh lệnh” của cuộc sống.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có 40 năm xây dựng và phát triển, 
cùng với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức trong 
những năm qua, luôn được Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao 
trong các phong trào thi đua và được lãnh đạo cấp trên tặng thưởng các danh 
hiệu cao quý và nhiều phần thưởng khác của các cơ quan trung ương và địa 
phương. Trường được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, được Chủ tịch nước tặng 
Huân chương Độc lập hạng Ba. Tập thể Ban Giám hiệu luôn nâng cao quan 
điểm, lập trường, kiên định mục tiêu, có lối sống lành mạnh, gương mẫu đi đầu 
trong mọi phong trào, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính 
trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý và sử 
dụng viên chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, viên chức luôn nâng cao nhận thức và 
càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và thực sự quan tâm đối 
với tương lai phát triển của Nhà trường trong giai đoạn hội nhập mới.

1.2. Thuân lơi • •
a) Phát huy hiệu quả trên nền tảng của một trường đại học có bề dày 

trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dưng cho khu vưc 
Đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây với 40 năm đào tạo nguồn nhân lực 
ngành Xây dựng đã cung cấp cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long số lượng 
lớn cán bộ kỹ thuật phục vụ cho nhu câu phát triên kinh tê - xã hội của các tỉnh.

Chất lượng đào tạo của Nhà trường đã được khẳng định, hơn 90% sinh viên 
tôt nghiệp có việc làm đúng với ngành, nghê đào tạo. Nhà trường đã xây dựng 
được thương hiệu, khăng định được vị trí, vai trò cân thiêt của mình trong công 
tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã 
hội ở các tỉnh trong khu vực Đồng bàng sông Cửu Long.
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Nhà trường có đội ngũ giảng viên được đào tạo đạt chuẩn (hom 98% giảng 
viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và đang học cao học), có bề dày kinh nghiệm 
trong giảng dạy, kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, nhiệt huyết trong công tác 
đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là lực lượng trí thức rất quý, rất quan trọng 
cần được khai thác, sử dụng hợp lý và có hiệu quả trong sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo của Nhà trường và của Ngành.

Đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong quản lý đào tạo đưa công tác 
đào tạo của Nhà trường có nề nếp, đạt hiệu quả cao. Xây dựng được môi trường 
sư phạm lành mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Nhà trường ngày 
càng phát triển toàn diện về mọi mặt.

Việc nâng cao chất lượng và mở những ngành đào tạo đáp ứng được nhu 
cầu tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp là điêu cấp thiết để thu hút được nhiêu 
học sinh sau THPT vào học tại Trường.

b) Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có cơ sở vật chất đảm bảo cho 
hoạt động đào tạo

Trường được tỉnh Vĩnh Long giao quyền sử dụng đất lâu dài với diện tích trên 
10,5 ha, gồm 2 khu A và B, đủ đảm bảo cho xây dựng và phát triển của Nhà 
trường. Có quỹ đất dự trữ để mở rộng phát triển trường cho các giai đoạn tiếp theo.

Tổng tài sản của trường hiện nay hom 550 tỷ VNĐ, gồm giá trị tài sản là 
đất, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc - thiết bị, đồ dùng dạy học, thực hành, thực 
tập, thí nghiệm, tài liệu, sách thư viện... đủ đảm bảo cho quy mô hoạt động của 
trường đại học đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực Xây dựng.

c) Kinh nghiệm liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các cơ sở 
giáo dục đại học trong 40 năm qua

Trước nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học của khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long, được sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, sự đồng ý 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã liên kết với đom vị sau:

- Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh để đào tạo bậc đại học, gồm:

+ Kiến trúc sư hệ chính quy và không chính quy;

+ Kỳ sư Xây dựng hệ chính quy và không chính quy.

- Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để 
đào tạo bậc đại học ngành Kỹ sư cấp thoát nước.

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để đào tạo sau đại học, gồm:

+ Cao học Xây dựng Dân dụng và công nghiệp;

+ Cao học Quản lý đô thị.

- Học viện Tài chính - Bộ Tài chính để đào tạo sau đại học, gồm:

+ Cao học Kinh tế chuyên ngành Kế toán;

+ Cao học Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng;

+ Cao học Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế.

t ovỊt 

*
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Nhờ có liên kết đào tạo với các trường đại học, học viện mà đội ngũ giảng 
viên có cơ hội tham gia học tập, chuẩn hóa trình độ tính đến nay đã có hơn 98% 
thạc sỹ, tiến sỹ và đang học cao học; cán bộ quản lý của Nhà trường đã học hỏi 
được nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý đào tạo.

d) Trường đóng ở khu vực có nhu cầu đào tạo lớn, có nguồn tuyển sinh 
phong phú, đa dạng và có nhu cầu học tập rất lớn

Đồng bằng sông Cửu Long có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Việt Nam. Đây là khu vực phát 
triển chậm so với các khu vực khác trong cả nước, nhưng lại là khu vực có nhiều 
tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội.

Qua nhiều số liệu thống kê, vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn luôn bị 
đánh giá là “vùng trũng về giáo dục đào tạo” của cả nước với nhiều chỉ số như 
có tỉ lệ bỏ học cao nhất nước, đầu tư cho giáo dục đào tạo thấp, hệ thống trường 
lóp chưa phát triển như các vùng miền khác... Neu Đồng bằng sông Hồng chỉ 
khoảng hơn 300 ngàn người dân là có một trường đại học và bình quân chung cả 
nước là khoảng 400 ngàn người dân thì vùng đồng bằng sông Cửu Long lại đến 
1 triệu người dân mới có được một trường đại học. Điều này cho thấy năng lực 
đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển 
nguồn nhân lực của khu vực.

Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững, cần một 
nguồn nhân lực được đào tạo rất lớn, trong đó có nhu cầu nguồn nhân lực ngành 
Xây dựng, mà đặc biệt là nguồn nhân lực được đào tạo với trình độ cao.

Mặt khác là khu vực có dân số đông khoảng 17,524 triệu người, trong đó 
độ tuổi lao động chiếm khoảng 55%, hàng năm có hơn 100 ngàn học sinh phô 
thông trung học tốt nghiệp, vì vậy số người trong độ tuổi học tập ở bậc đại học 
và chuyên nghiệp là rất lớn. Đây là nguồn tuyển sinh dồi dào, phong phú cho 
các trường đại học, chuyên nghiệp và dạy nghề.

e) Trường nằm ở vị trí địa lý là trung tâm của khu vực Tây Nam bộ

Khu vực trường tọa lạc tại Thành phố Vĩnh Long cách Thành phố Hồ Chí 
Minh 135 km về phía Nam và cách Thành phố cần  Thơ 40 km về phía Bắc theo 
đường Quôc lộ 1A, có nhiều trường đại học, cao đẳng nên rất thuận lợi cho viêc 
họp tác, liên kết trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Vĩnh Long là khu vực có giao thông về đường thủy và đường bộ đều rất 
thuận lợi. Đường bộ của tỉnh có quốc lộ 1A đi ngang qua, cùng với các quốc 
lộ khác như quôc lộ 53, quôc lộ 54, quôc lộ 57 và quốc lộ 80. Đường thủy cũng 
khá thuận lợi, các tuyên giao thông này nôi liền tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh 
trong khu vực Đông Băng Sông Cửu Long và cả nước, tạo cho Vĩnh Long một 
vị thế rất quan trọng trong chiến lược phát triển và hợp tác kinh tế với cả vùng.

1.3. Khó khăn

a) Nen kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn trải nghiệm những thách 
thức quan trọng nhât của cơ chê thị trường và toàn cầu hóa. Sau hơn 10 nãm gia
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nhập WTO, Việt Nam vẫn phải đối diện với nhiều thách thức, trở ngại về kinh 
tế, giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học.

b) Sự bùng nổ về số lượng các trường đại học, cao đẳng trong nước, cùng 
với sự có mặt của nhiều cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài tại Việt Nam tạo nên 
sự cạnh tranh mạnh mẽ ngay giữa các trường đại học, cao đẳng trong nước. 
Chính những yếu tố này buộc các trường đại học, cao đẳng có truyền thống và 
các Đại học vùng phải nhìn nhận lại chính sách đào tạo theo hướng tạo nên sự 
khác biệt và khẳng định đẳng cấp riêng của mình.

c) Là một trường đại học mới được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường 
cao đẳng, mặc dù đến nay đã có tuổi đời 40 năm, song dễ bị trì trệ, khả năng 
thích ứng chậm trước thay đổi.

d) Số lượng cán bộ giảng viên có trình độ cao còn rất ít so với yêu cầu phát 
triển của một trường đại học. Đội ngũ còn thiếu tính chuyên nghiệp, chủ động, 
sáng tạo trong công tác. Phần lớn cán bộ quản lý đều trưởng thành từ công tác 
chuyên môn, ít được đào tạo về thực tiễn quản trị đại học.

e) Khả năng tiến hành nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội của cán 
bộ giảng viên còn rất hạn chế. số lượng công trình đăng trên các tạp chí có uy 
tín còn rất ít. Các giảng viên trẻ chiếm đa số, còn ít kinh nghiệm, năng lực 
nghiên cửu khoa học và trình độ còn hạn chế.

g) Trường đang trong thời kỳ xây dựng lộ trình theo mô hình tự chủ đại 
học, phấn đấu đến năm 2020 mới tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên. Mức độ 
tự chủ còn thấp.

2. Quan điểm phát triển

Định hướng phát triển của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là đáp ứng 
nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành Xây dựng, ngành Kinh tế ở khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long và phục vụ cho hợp tác Quốc tế là phù hợp với 
xu thể phát triển và rất cấp thiết cho ngành Xây dựng để phục vụ cho sự phát 
triên kinh tê - xã hội của khu vực Đồng bàng sông Cửu Long và của cả nước.

III. MỤC TIÊU CHIÉN LƯỢC PHÁT TRIẺN
1. M ục tiêu chung

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là trường đại học đào tạo đa ngành, đa 
hệ trong lĩnh vực Xây dựng và các lĩnh vực Kinh tế khác cho các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long. Là trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ, chuyển 
giao sản phâm khoa học và công nghệ phù hợp với các ngành mà Nhà trường 
đào tạo. Phân đâu đên năm 2030 đạt trình độ phát triên tương đương với các 
trường đại học có đăng câp tronạ nước, đên năm 2050 đạt trình độ trung bình ở 
khu vực Đông Nam A và Quôc tê.

2. Muc tiêu cu thể•  •

- Đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành kỳ thuật trong lĩnh vực xây 
dựng và lĩnh vực kinh tê khác với các chuyên ngành phù hợp theo nhu cầu xã hội.
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- Đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về trình độ chuyên môn và 
kỹ năng ứng dụng; đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, gắn với thực tiễn sản xuât và 
hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ; triển khai ứng dụng khoa học và 
công nghệ; chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ về các lĩnh 
vực có liên quan.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho cán 
bộ quản lý ngành; cán bộ quản lý, kỹ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp.

- Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ 
giảng viên với các cơ sở đào tạo trong nước và hợp tác Quốc tế với các trường 
đại học ở nước ngoài.

- Đội ngũ cán bộ khoa học có năng lực và trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế, 
có thể giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài, làm nền tảng cho sự phát triển của 
Nhà trường.

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu 
đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ chất lượng cao.

- Mô hình tự chủ đại học, chịu trách nhiệm xã hội cao; các nguồn lực tài 
chính được phát triển theo hướng đa dạng hóa và bền vững, hiệu quả thông qua 
tăng cường, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, khai thác các 
hình thức huy động mới theo cơ chế mới, đặc thù.

3. Nội dung chiến lược phát triển chính

3.1. Đào tạo

Thực hiện chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng 
đào tạo, phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo qui chế tự chù, tự 
chịu trách nhiệm, tự kiểm soát trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

Xây dựng chiến lược công tác tuyển sinh hàng năm phù hợp với tình hình 
thực tế, cụ thể đạt trên 70% chỉ tiêu đề ra {Phụ lục so 01 -  Ke hoạch tuyển sinh 
giai đoạn 2016 -  2020).

Tổ chức tốt công tác tuyển sinh đúng quy định, quy chế của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo để đạt số lượng và chất lượng đầu vào.

Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo các ngành phù hợp với nhu cầu xã 
hội và tình hình thực tê của trường. Mở thêm các ngành đáp ứng như cầu xã hội 
như Địa kỹ thuật xây dựng, Tài chính ngân hàng, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật 
công trình thủy... và rà soát bô sung nội dung đê cương chi tiết, giáo trình giảng 
dạy...

Hoàn chỉnh hồ sơ đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp.

Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt là quy chế thi, kiểm tra 
và đánh giá; đây mạnh công tác đảm bảo chất lượng trong trường, hoàn thiện hồ
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sơ tự đánh giá, hoàn thành công tác đánh giá ngoài vào cuối năm 2017 theo lộ 
trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường công tác quản lý giảng dạy, nhất là đào tạo liên thông, liên kết, 
vừa làm vừa học; tăng cường vai trò giáo viên chủ nhiệm, đặc biệt là vai trò của 
cố vấn học tập đối với sinh viên đào tạo theo tín chỉ.

3.2. Nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Nghiên cứu khoa học theo chuẩn và trình độ quốc tế. số  lượng, chất lượng 
sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngày được nâng cao.

Thực hiện tốt việc công bổ các kết quả nghiên cứu khoa học trên website 
và Thư viện điện tử của Trường và đây là nguồn tham khảo hữu ích phục vụ đào 
tạo và nghiên cứu.

Tăng cường xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học với nguồn kinh phí 
phù hợp, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và ứng dụng thực tiễn tại địa 
phương theo hướng đô thị xanh, tác động biến đổi khí hậu ở khu vực, phát triển 
vật liệu xây dựng sử dụng nguyên vật liệu địa phương, ...

Chỉ đạo mạnh mẽ hợp tác liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học bên ngoài 
nhất là với các Viện nghiên cứu và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đảm bảo chất 
lượng của các hội nghị khoa học, chú ý đặc biệt nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của các hội thảo chuyên ngành. Khuyến khích cán bộ, giảng viên đăng bài trên 
Thông tin khoa học và giáo dục của Trường.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các 
khoa; tăng cường đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Một số chỉ tiêu nghiên cứu khoa học:

- Đe tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: 15 đề tài/năm

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh: 01 đề tài/năm

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: 01 đề tài/năm

- Đe tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên: 10 đề tài/năm

- Phấn đấu đến năm 2020 có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

- Mỗi năm tổ chức 1 -2 hội thảo, hội nghị khoa học ngành/quốc gia.

3.3. Phát triển đội ngũ viên chức

Xây dựng đội ngũ viên chức lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tổ chức 
bôi dường nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học, sư phạm, chính trị cho cán bộ 
chủ chốt, giảng viên và viên chức; tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo đội ngũ 
giảng viên có trình độ tiên sĩ đúng chuyên ngành, có chính sách ưu đãi và trọng 
dụng đê thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ về Trường.

Phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là về chất lượng, có phẩm chất đạo đức 
tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn.

Số cán bộ giảng dạy chiếm 75% tổng số cán bộ viên chức. Tỷ lệ cán bộ 
giảng dạy có trình độ thạc sỳ trở lên đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ khoa học có trình
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độ tiến sĩ đạt 15% vào năm 2020 và đạt khoảng 30% vào năm 2030 và đảm bảo 
cơ cấu hạng giảng viên, học hàm, học vị cho các chuyên ngành đào tạo theo 
Luật Giáo dục đại học.

Đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn, ngoại ngữ và năng lực quản lý theo các tiêu chuẩn quản trị đại học tiên tiến.

Thường xuyên rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020, xây 
dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và các năm tiếp theo. Tổ chức 
tuyển dụng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển viên chức hàng năm {Phụ lục sỏ 
02 -  Chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng giai đoạn 2 0 1 6 - 2020).

3.4. Xây dựng lộ trình mô hình trường đại học có quyền tự chủ, chịu 
trách nhiệm xã hội cao đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
phục vụ theo chuẩn quốc gia

Xây dựng lộ trình tự chủ theo Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 
của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Phấn 
đấu đến năm 2020 cơ bản thực hiện tự chủ chi thường xuyên.

Nâng cao kiến thức quản trị đại học hiện đại cho Hội đồng trường và đội 
ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt Nhà trường.

3.5. Cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu chất 
lượng cao

Trên nền tảng cơ sở hiện có của Trường, tiếp tục xây dựng, lập Dự án xây 
dựng cơ sở vật chất của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây giai đoạn II bằng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước với tổng kinh phí gần 129,3 tỷ đồng, trình Bộ 
Xây dựng phê duyệt.

Khai thác và sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở vật chất của Trường tại cả hai khu 
A và B với phương châm tiết kiệm, chống lãng phí.

Phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ được đưa vào hoạt động và 
đã đạt được hiệu quả tích cực, giúp cho sinh viên thuận lợi hơn trong việc đăng 
ký học phân, học tập và năm băt thông tin, việc theo dõi, quản lý sinh viên ngày 
càng tôt hơn. Mặt khác, cơ sở vật chât, công nghệ thông tin được trang bị đây 
đủ, tât cả các phòng học đều có máy chiếu, giúp cho việc đào tạo và nghiên cứu 
khoa học được thuận lợi hơn.

Thư viện điện tử được triển khai, công nghệ thông tin được tăng cường, 
phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học, mỗi cán bộ và sinh viên đều 
có một tài khoản truy cập nội bộ.

3.6. Tạo được nguồn lực tài chính bền vững

Công tác tài chính của trường đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Các 
nguôn thu từ ngân sách nhà nước, học phí và thu sự nghiệp khác được ổn định 
và có xu hướng ngày càng tăng thêm.

Tạo được nguôn lực tài chính bên vững ngoài ngân sách nhà nước đáp ứng 
cơ bản yêu cầu xây dựng và phát triển Trường đạt chuẩn.
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Tổng kinh phí thu bổ sung từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
thu sự nghiệp khác dành cho quỹ phát triên hoạt động sự nghiệp Trường tôi 
thiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi.

IV. TẦM NHÌN ĐẾN NẢM 2030

- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trở thành đại học trọng điểm định 
hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một sô ngành mũi nhọn đạt 
đẳng cấp khu vực và quốc tế như: Kiến trúc, Xây dựng...

- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trờ thành trung tâm trong nghiên 
cứu và phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ đóng góp thiết thực và hiệu 
quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phân tích cực 
thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 năng lực, trình độ 
đào tạo các bậc học của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đạt trình độ bằng 
các đại học tiên tiến cùa khu vực Đông Nam Á. Cơ cấu đại học ứng dụng và 
thực hành theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực được hoàn thiện đạt được chuẩn 
nhóm 1000 đại học hàng đầu thế giới.

- Tăng cường xã hội hóa giáo dục đại học thông qua gắn kết nhà trường với 
các nhà tuyển dụng, hợp đồng đào tạo nguồn lao động theo yêu của nhà tuyển 
dụng.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
1. Đổi mới công tác j?iáo dục chính trị tư tưởng, quản lý giáo dục đại 

học, xây dựng văn hóa chất lượng

Phát huy vai trò của Đảng bộ trường, sự năng động và sáng tạo của các đơn 
vị, các tổ chức đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
làm cho tất cả cán bộ, viên chức, sinh viên hiểu rõ về sứ mệnh, tầm nhìn và giá 
trị cốt lõi của Trường, phát huy những thuận lợi và cơ hội, khắc phục những khó 
khăn, thách thức trong giai đoạn mới để cùng chung sức xây dựng Nhà trường 
ngày càng phát triển.

Kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, đổi mới cồng tác 
quản lý, xây dựng văn hoá chất lượng, văn hoá chuyên nghiệp, tạo dựng môi 
trường thân thiện trong các hoạt động cùa Nhà trường. Hàng năm thực hiện tốt 
ba công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường ứng dụng 
Công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Đổi mới, cải tiến công tác thi đua, khen thưởng, hạn chế việc áp dụng các 
chê độ, chính sách theo kiêu cào bằng, không khuyến khích sự cố gắng nỗ lực 
của mọi cá nhân. Triên khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị vê “Đây mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hô Chí Minh” và chuyên đề hàng năm.

Nhà trường kết hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xây dựng một môi 
trường học tập thân thiện và thực hiện quản lý chuyên nghiệp. Đổi mới và nâng
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cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ. 
Thực hiện vai trò người cố vấn học tập, giúp sinh viên xử lí các khó khăn trong 
học tập, sinh hoạt. Vận hành hệ thống thông tin về sinh viên thật hiệu quả.

Thực hiện các chương trình kiểm định chất lượng và một chương trình đào 
tạo Xây dựng theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý

Quy hoạch đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2020 và 
2030 về chất lượng và quy mô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đi làm Nghiên cứu 
sinh và áp dụng các chính sách hỗ trợ cán bộ đi đào tạo, công bố kết quả nghiên 
cứu khoa học, tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia và quôc tê.

Xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Quyết định 
của Bộ Xây dựng. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút và sử dụng cán bộ có 
trình độ cao về Trường. Sử dụng nguồn nhân lực hợp lý và có hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được 
nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chương trình bồi dưỡng cán bộ trẻ, chuyên sâu, 
cán bộ đầu ngành của Trường. Đồng thời, nâng cao một bước đáng kể trình độ 
chung của đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của đội ngũ cán bộ, viên chức thông qua 
việc tạo các công việc có thu nhập cao, cải thiện môi trường làm việc thân thiện, 
áp dụng các chính sách mang lại cơ hội phát triến và cống hiến cho đội ngũ cán 
bộ, viên chức.

3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo định hướng đào tạo và nghiên cứu 
chất lượng cao

Hoàn thiện bộ máy quản lý của các khoa, bộ môn trực thuộc khoa, tiến tới chuẩn 
hóa đội ngũ trưởng phó khoa, bộ môn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt học thuật của 
các tô bộ môn, coi trọng và phát huy vai trò trách nhiệm trong quản lý, đánh giá chất 
lượng đào tạo của bộ môn. Nâng cấp và thành lập phòng Chính trị - Công tác sinh 
viên, trung tâm Thí nghiệm và Môi trường, trung tâm Thông tin thư viện.

Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
và ngoại ngữ cho cán bộ chủ chốt. Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, lý luận chính trị tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên phấn đấu vươn 
lên, đào tạo nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần 
trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu đổi mới của Nhà trường.

Tiếp tục tuyển dụng giảng viên đủ điều kiện đáp ứng những tiêu chí về 
trình độ, vê sức khỏe, về độ tuổi... công khai rõ ràng, minh bạch đến tất cả các 
đôi tượng và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo

Nghiên cứu các phương thức tuyển sinh thích hợp, đạt chỉ tiêu được giao 
nhưng đảm bảo chất lượng. Tích cực mở rộng khai thác nguồn tuyển sinh hiện 
có và mở rộng thêm các nguồn tuyển sinh khác bằng những phương thức mang 
tính cạnh tranh cao.
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Hoàn thiện cơ chế đào tạo theo tín chỉ. Xây dựng kịp thời và thực hiện các 
chương trình đào tạo mới theo hướng bàng đại học thứ hai. Đổi mới nội dung và 
phương pháp giảng dạy các chương trình đào tạo hiện có. Thường xuyên cập 
nhật giáo trình, nguồn học liệu, sử dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Thường xuyên thực hiện việc điều chỉnh về cơ bản các chương trình đào 
tạo, những thay đổi về phương pháp tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy và 
kiểm tra đánh giá, cung cấp nguồn học liệu cho người học.

Nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo của Nhà trường, hoàn thành 
báo cáo tự đánh giá theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến cuối 
năm 2017, trường kiểm định chất lượng đánh giá ngoài.

Tăng cường hợp tác đầo tạo Sau đại học vói các trường đại học, học viện trong 
nước và nước ngoài. Tăng cường phát triển các chương trình đào tạo liên kết với các 
trường đại học khác, các địa phương nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu trong khu vực 
và tăng nguồn thu cho Trường, cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Nghiên cứu khoa học

Tiếp tục từng bước hoàn thiện các khâu quản lý công tác khoa học -  công 
nghệ của Nhà trường theo hướng có sản phẩm đầu ra rõ ràng, kết hợp nghiên 
cứu khoa học với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn -  nghiệp vụ 
của đội ngũ nhà giáo đi đôi với thực hiện nhiệm vụ chung của Nhà trường. Đẩy 
mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị ngoài Trường, trong nước và 
quốc tế.

Đảm bảo mỗi đề tài nghiên cứu khoa học phải có kết quả là một bài báo 
đăng trong các tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSN hay báo cáo tại các hội 
nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế.

ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống học liệu mờ phục vụ 
công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ cho xã hội. Xây 
dựng cơ sờ học liệu điện tử. Cung cấp dịch vụ Internet miễn phí cho cán bộ, viên 
chức và sinh viên. Đẩy mạnh việc đưa lên trang Web của Nhà trường toàn bộ 
các thông tin về hoạt động của Trường, nhất là các thông tin về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, hiện đại hoá 
cơ sở vật chất

Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính, tiến tới tự chủ hoàn toàn chi 
thường xuyên vào năm 2020. Quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính, cơ sở 
vật chât đúng theo các quỵ định. Rà soát các khoản chi, sử dụng cơ sờ vật chât 
theo hướng có hiệu quả, tiết kiệm.

Đa dạng hóa hơn nữa các nguồn thu từ việc tăng cường các hoạt động dịch 
vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo với các địa phương, các 
trường đại học, học viện trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế của Trường 
và tăng nguồn thu cho Trường.
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Hàng năm báo cáo công khai tài chính, cung cấp tư vấn về việc sử dụng 
nguồn ngân sách, nguồn thu trong các hoạt động của Trường. Giúp các đơn vị 
trong Trường sử dụng tốt các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chât. Tăng cường 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm, đặc biệt là Trung tâm 
Ngoại ngữ và Tin học, Trung tâm Tư vấn xây dựng.

Nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện trường (Trung tâm Học liệu), 
bảo đảm nguồn kinh phí mua sắm bổ sung học liệu, tài liệu tham khảo. Sử dụng 
hiệu quả các cơ sở thiết bị đầu tư hiện có cũng như hệ thống công nghệ thông 
tin, Internet,...

Thường xuyên bổ sung điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với 
điều kiện thực tế, đảm bảo khách quan, công bằng cho toàn thê cán bộ, viên 
chức và người lao động. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, từng 
bước ổn định và nâng cao thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

7. Tăng cường chất lượng và hiệu quả hợp tác quốc tế
Tăng cường kết nối giữa Nhà trường, Doanh nghiệp và Sinh viên. Khai 

thác, huy động các nguồn tài trợ và sự giúp đỡ của các doanh nghiệp phục vụ 
công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đổi mới công tác quản lý nghiên cứu khoa học theo hướng có sản phẩm 
đầu ra cụ thể. Thiết lập các mối quan hệ đào tạo và nghiên cứu khoa học liên kêt 
với các đối tác nước ngoài, các chương trình trao đổi sinh viên, học sinh và các 
học giả.

Tăng cường các đầu mối quan hệ hợp tác quốc tế mới để có được thêm 
nhiều nguồn tài trợ học bổng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu sách vở và 
chất xám phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng các chương 
trình giao lưu, trao đổi giảng viên và sinh viên.

VI. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Chiến lược phát triển Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đến năm 

2020, tầm nhìn 2030 được thực hiện thông qua các kế hoạch 5 năm và được cụ 
thê hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Nhà trường, được phổ biến rộng 
rãi đến từng phòng, khoa và trung tâm trực thuộc. Tổ chức thực hiện thắng lợi 
Chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là nhiệm vụ trọng tâm của 
Nhà trường.

2. Các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học của đơn 
vị mình trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ chung của Nhà trường và tổ chức triển 
khai thực hiện kế hoạch đề ra. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến 
lược phát triển Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

3. Hàng năm, Nhà trường tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược (vào 
dịp tô chức hội nghị CBCCVC và tông kết năm học), trên cơ sở đó xác định, 
điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu của Nhà trường trong năm học tiếp theo cho phù 
hợp với thực tiễn.
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4. Đen năm 2020 sẽ tổ chức đánh giá toàn diện Chiến lược phát triển của 
Nhà trường, làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển 
cho giai đoạn tiếp theo.

TM. HỘI ĐÒNG TRƯỜNG

Lê Hiến Chương
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Phu luc số: 01

ĐA»KẾ9ỉdẳCH TUYỂN SINH GIAI ĐOẠN 2016-2020
1 1 X Â Ỹ  UƯNG (?]) ■
^ M iẩ N T & y y  _____________________________

TT
Ke hoạch giai đoạn 2016-2020

Ngành nghề đào tạo Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020 Cộng

I Đào tạo đại học 900 950 1.050 1.100 1.150 5.150
1 Chính quy đài hạn

- Hệ chính quy 650 700 800 900 950 4.000
- Cừ tuyển

2 Chính quy ngoài ngân sách
3 Tại chức (hệ không chính quy) 150 150 150 150 150 750
4 Văn bằng hai
5 Liên thông 100 100 100 50 50 400
6 Liên kết đào tạo
II Sau đại học 0 0 50 50 50 150
1 Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ)
2 Cao học (Thạc sĩ) 50 50 50 150

III Cao đẳng chuyên nghiệp 250 250 150 0 0 650
1 Chính quy dài hạn 200 200 100 0 0 500
2 Chính quy ngoài ngân sách
3 Tại chức 50 50 50 0 0 150
4 Liên kết đào tạo



Phu luc số: 02

IÊN CHẾ VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỎNG 
GIAI ĐOẠN 2Ơ16-2020

Đơn vị tính: Người

TT Chỉ tiêu Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020 Cộng

»p Ả ẨTông so 280 300 310 320 330 1.540

1 Biên chế (hoặc định biên được 
giao quyền tự chủ tài chính) 179 199 223 242 262 1.105

2
Lao động hợp đồng không thời 
hạn theo quy định tại NĐ số 
68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000

09 10 10 10 10 49

3 Lao động hợp đồng có xác định 
thời hạn 63 63 57 47 37 267

4 Lao động hợp đồng theo thời vụ 09 10 11 11 11 52

5 Lao động hợp đồng thử việc 20 18 09 10 10 67


