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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018;
Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019
Thực hiện kế hoạch năm học, Trường Đại học Tân Trào trân trọng báo
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ
năm 2019 với các nội dung sau đây:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
1. Công tác Tổ chức-Chính trị
* Công tác tư tưởng chính trị
Năm 2018, nhà trường đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, học tập
các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh". Thường xuyên phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn trường,
Hội sinh viên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động xã hội vì
cộng đồng, tích cực tham gia thi đua thực hành tiết kiệm, thi đua hoàn thành kế
hoạch, nhiệm vụ công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các
cấp. Hầu hết cán bộ, giảng viên (CBGV), sinh viên (SV) nhà trường chấp hành
tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình
hình an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường được giữ vững. Tuy nhiên, năm
2018, đơn vị có 01 viên chức vi phạm pháp luật và đã bị xử lý.
* Công tác tổ chức
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ theo quy định phân
cấp quản lý. Tiếp tục thực hiện việc khuyến khích và hỗ trợ CBGV nhà trường đi
học sau đại học và nghiên cứu sinh, tạo nguồn lực về con người cho nhà trường
để xây dựng đội ngũ giảng viên đại học của trường một cách bền vững. Cơ chế
khuyến khích của nhà trường đã thực sự tác dụng, hiện nay số tiến sĩ của nhà
trường là 32 người, thạc sĩ có 170 người (100% số GV trực tiếp giảng dạy có
trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó 15,8% có trình độ tiến sĩ, đảm bảo đúng theo
mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra của năm 2018), đang học sau đại học là 08 người,
nghiên cứu sinh trong và ngoài nước là 38 người.
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Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2018 và các đề án phát
triển là Đề án “Chiến lược phát triển ĐHTT đến 2025, định hướng đến 2030”,
Đề án “Vị trí việc làm”, Đề án “Sửa đổi, điều chỉnh tổ chức, bộ máy”, Đề án “Tự
chủ của ĐHTT giai đoạn 2018-2021”, Đề án “Thành lập trường PT liên cấp chất
lượng cao”, đã được Thường trực tỉnh ủy thông qua T10/2018, trong đó Đề án
“Tự chủ của ĐHTT giai đoạn 2018-2021” đã được UBND tỉnh phê duyệt, các đề
án khác đang thực hiện theo đúng quy trình sau khi chỉnh sửa theo ý kiến
Thường trực tỉnh ủy. Tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình việc nhận xét đánh giá,
xếp loại công chức, viên chức, phân loại đảng viên. Bổ nhiệm viên chức giữ
chức vụ trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trong trường theo đúng quy định về
tiêu chuẩn đối với lãnh đạo đơn vị, giảng viên trường đại học.
* Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Thực hiện nghiêm túc qui chế công khai năm học 2017-2018 theo qui
định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất, về đội
ngũ nhà giáo, công chức quản lý, nhân viên và công khai tài chính. Công khai
chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh; công khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học; công khai
các chủ trương, kế hoạch có liên quan đến quyền lợi trực tiếp của cán bộ viên
chức, học sinh sinh viên như uy chế chi tiêu nội bộ, uy định về quản lý hoạt
động khoa học, uy định về định mức lao động của CBGV, phân bổ định mức
kinh phí chi học bổng khuyến kích, công khai quy trình, kết quả đánh giá xếp
loại r n luyện học k , cả năm đối với học sinh sinh viên.
* Công tác giáo dục truyền thống
Năm 2018, nhà trường đã chỉ đạo xây dựng và bổ sung tư liệu, thiết kế các
hoạt động truyền thông để quảng bá hình ảnh của Đại học Tân Trào sau 5 năm
đào tạo đại học và 20 năm đào tạo ngành sư phạm trình độ cao đẳng. Tổ chức
cho SV tham gia các hoạt động truyền thống như thượng cờ và chào cờ tập thể
đối với những lá cờ đã được thượng tại các địa danh lịch sử của đất nước trong
các ngày lễ trọng thể của nhà trường, tổ chức vinh danh tân tiến sĩ Đại học Tân
Trào lần thứ tư để khuyến khích phong trào học tập nâng cao trình độ của CBGV
và SV. Đoàn thanh niên, Hội SV đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thống cho
sinh viên nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày hội giao lưu văn hóa, tặng quà cho các
trường học vùng sâu, vùng xa và các trường thuộc chiến khu cách mạng. Các
hoạt động giáo dục truyền thống của nhà trường đã làm tăng thêm sự tự hào của
đội ngũ CBGV, SV về trường đại học mang tên địa danh lịch sử Tân Trào.
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2. Công tác Đào tạo
* Công tác tuyển sinh
Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế và các quy định hiện
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả tuyển sinh năm học 2018-2019,
khối ngành sư phạm tuyển mới 105/110 chỉ tiêu được giao (đạt trên 95%), tổng
sinh viên, học viên chính quy, liên thông tuyển mới được 848/1210 chỉ tiêu,
đạt 70% chỉ tiêu dự kiến do nhà trường xác định (một số ngành đạt tỷ lệ cao
như Kế toán, GD Tiểu học, Mầm non, một số ngành không tuyển sinh được
hoặc tuyển sinh đạt tỷ lệ thấp là các ngành thuộc khối Nông lâm nghiệp,
KHTN, KHXH). Tổng số sinh viên, học viên hiện tại là 3.230 người.
* Công tác liên kết đào tạo
Cùng với đào tạo chính quy từ trung cấp đến đại học, hiện tại nhà trường
đang tiếp tục thực hiện đào tạo và liên kết với nhiều trường đại học, viện nghiên
cứu trong khu vực và cả nước đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, cao
đẳng lên đại học theo hình thức vừa làm vừa học và liên kết đào tạo thạc sĩ. Kết
quả năm 2018 tuyển mới được 401 học viên đào tạo liên kết và mở được 1 lớp
đại học ngành Công tác xã hội với trên 30 học viên tại tỉnh Yên Bái, liên kết đào
tạo dược sĩ Chuyên khoa 2 cho 27HV, thạc sĩ Luật kinh tế cho gần 40 HV,...,
chuẩn bị mở các lớp đào tạo về khối ngành chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Tuyên
uang và trường Đại học Tân Trào.
* Công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ
Nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng và cấp
chứng chỉ theo đúng quy định, kết quả năm 2018 đã bồi dưỡng và cấp gần 7.000
chứng chỉ các loại, trong đó Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ đào tạo, bồi dưỡng
và cấp trên 4.000 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; Trung tâm Bồi dưỡng và Phát
triển nghề nghiệp tổ chức bồi dưỡng và cấp gần 3.000 chứng chỉ các loại (trên
2.500 chứng chỉ chuẩn CDNN, 47 chứng chỉ uản lý giáo dục, 80 chứng chỉ
Dinh dưỡng (nấu ăn), 295 chứng chỉ NVSP và GV, GV chính); Khoa Văn hóa Du lịch tập huấn cho các hộ dân của huyện Lâm Bình về làm du lịch homstay,
Khoa Nông lâm ngư nghiệp tập huấn, đào tạo nghề cho các hộ dân của các
huyện Hàm Yên, Na Hang, Lâm Bình về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, ...
* Kết quả đào tạo
Trong năm học, nhà trường tăng cường chỉ đạo các đơn vị khoa, bộ môn
đổi mới và cập nhật nội dung, chương trình đào tạo gắn với thực tiễn nhu cầu
công tác của trường phổ thông và các đơn vị sử dụng lao động. Năm học 20172018, nhà trường đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển
3

khai công tác đào tạo đối với các trình độ, các hình thức đào tạo như: Biên chế
năm học, kế hoạch phân công chuyên môn các hệ đào tạo, kế hoạch công tác
thực tập, thực tập sư phạm, thi nghiệp vụ sư phạm….
Năm 2017-2018, Nhà trường tiếp tục cử SV tham gia thi Olympic toàn
quốc các môn Vật lý, Toán học và tiếng Anh, kết quả đội thi Vật lý đạt giải
Nhì toàn đoàn trong khối các trường Đại học, qua các cuộc thi đã khẳng định
được vị trí và sự hoà nhập của nhà trường với hoạt động đào tạo chung của các
trường đại học trong cả nước. Trường ĐHTT đạt giải Vàng Hội thi chuyên
môn nghiệp vụ khối các trường ĐH, CĐ vùng núi trung du phía Bắc.
Tổ chức và quản lý tốt các k thi học phần, thi tốt nghiệp của đảm bảo
nghiêm túc, đúng các quy chế và quy định hiện hành của BGD&ĐT. Kết quả
thi hết học phần có 95% số học sinh sinh viên dự thi đạt điểm từ yêu cầu trở
lên; gần 100% sinh viên đủ điều kiện chuyển lớp và thi đỗ tốt nghiệp. Kết quả
xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học khóa 1: Tổng số 349 SV, trong
đó loại Xuất sắc: 4 SV (1,15%); loại Giỏi: 80 SV (22,92%); loại Khá: 259 SV
(1,15%); loại trung bình: 6 SV (1,72%). Nhà trường đã phối hợp với Sở
GD&ĐT tham gia tổ chức k thi THPT quốc gia năm 2018 nghiêm túc, đúng
quy chế, 100% SV thực tập đạt từ loại khá trở lên. Năm 2018, 349 sinh viên
đại học Khóa I tốt nghiệp, sau 3 tháng đã có 63,8% sinh viên được khảo sát và
có việc làm, một số ngành, nghề có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao như Khoa
học môi trường (84%), uản lý đất đai (75%), GD Tiểu học (71,4%).
3 Công tác Quản l

ho học và H p tác qu c tế

* Công tác Nghiên cứu khoa học: Năm 2018, CBGV, SV trong nhà
trường đã và đang thực hiện 381 nhiệm vụ KHCN, trong đó:
- Đã nghiệm thu 306 sản phẩm NCKH: 02 đề tài cấp, cấp bộ, cấp tỉnh;
28 đề tài cấp cơ sở; 10 đề tài SV; xuất bản và đưa vào sử dụng 07 tài liệu tham
khảo và 01 sách chuyên khảo; 235 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí, kỷ
yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước, trong đó có 21 bài báo đăng trên
tạp chí, kỷ yếu khoa học nước ngoài, 10 bài đăng ở tạp chí xếp trong danh mục
ISI và Scopus thuộc các chuyên ngành Vật lý, Hóa học và Toán học; 23 sáng
kiến kinh nghiệm của CBGV nhà trường đã được công nhận. Một số công trình
NCKH đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tế giảng dạy, sản xuất.
- Tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học với sự tham gia của các
nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giảng viên như hội thảo: “Phát triển
chương trình đào tạo giáo viên tại các trường đại học địa phương đáp ứng yêu
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cầu xã hội”; “Sự phụ thuộc của các tham số nhiệt động và các cumulant vào tỷ
lệ pha tạp, nhiệt độ và áp suất của các tinh thể có cấu trúc lập phương”; “Các
chuyên đề Toán chọn lọc bậc trung học”...
- Thực hiện Dự án sản xuất giống keo lai bằng phương pháp nuôi cấy
mô, kết quả đã sản xuất gần 1 triệu cây giống cung cấp cho các đơn vị, cá nhân
của tỉnh Tuyên uang và các tỉnh Yên Bái, Bắc Cạn, góp phần làm chuyển đổi
cơ cấu giống cây lâm nghiệp của tỉnh Tuyên uang theo đúng tiến độ, đảm
bảo chất lượng, bước đầu mở rộng thị trường sản xuất giống cây bằng phương
pháp nuôi cấy mô cung cấp cho các đơn vị, địa phương có nhu cầu như cây
bạch đàn cho tỉnh Bắc Giang và một số giống cây mía mới cho Công ty Cổ
phần Mía đường Sơn Dương.
- Hiện tại đội ngũ CBGV, NV của trường đang thực hiện 75 nhiệm vụ
KHCN, trong đó: 10 đề tài, dự án KHCN cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh; 43 đề
tài cấp cơ sở; 15 đề tài SV; 07 tài liệu tham khảo. Năm 2018 Tạp chí khoa học
ĐHTT xuất bản được 04 số; 03 chuyên ngành Vật lý, Văn học và Giáo dục học
của Tạp chí được Hội đồng CDGSNN công nhận đạt 0,5 điểm.
* Công tác Hợp tác Quốc tế
Công tác Hợp tác uốc tế đã được quan tâm và thực hiện tốt, năm 2018
đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều trường đại học trong khối
ASEAN, bao gồm Biên bản Ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Tổng hợp
Laguna State, Philippines; Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Sở Giáo dục & Thể
thao tỉnh Luông Pha Băng, tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào;
Biên bản Ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Chodang, Hàn uốc; Đại học
Giáo dục uốc gia Đài Bắc; Gia hạn Biên bản ghi nhớ với trường Đại học
Suan Dusit Rajabhat - Vương quốc Thái Lan. Bước đầu gặp gỡ, thảo luận về
các chương trình hợp tác với các trường đại học, tập đoàn của Nhật Bản, Phần
Lan. Năm 2018, nhà trường đã gửi 06 lượt với tổng số 49 SV xuất sắc đi thực
tập, học tập và giao lưu văn hóa tại trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat Vương quốc Thái lan, Đại học Bắc Philippines, Đại học Đông Nam
Philippines; Đại học Tài chính - Kinh tế Vân nam, Trung uốc; Tiếp nhận
thêm 05 HS tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào sang học tập tiếng Việt và đại
học; Tiếp nhận 63 SV nước ngoài đến từ các trường đại học của Mỹ, Trung
uốc, Philippines, Thái Lan sang thực tập và các hoạt động giao lưu văn hóa,
trong đó có 04 SV Đại học Đông Nam Philippines thực tập dài hạn thời gian
03 tháng tại Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp của trường Đại học Tân Trào.
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4. Công tác đảm bảo chất lƣ ng, th nh tr giáo dục
Nhà trường thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm
2018, thực hiện rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra cho phù hợp với chương trình
đào tạo và nhu cầu xã hội; bước đầu triển khai thực hiện đánh giá các chương
trình đào tạo hệ đại học chính quy sau khi kết thúc đào tạo hệ đại học khóa 1; tổ
chức thẩm định để đánh giá năng lực giảng dạy của GV; thường xuyên chỉ đạo
việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV;
xây dựng ngân hàng đề thi các bộ môn, thực hiện đổi mới hình thức kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của người học, ra đề thi theo hướng mở, vận dụng kiến
thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự
học, tự nghiên cứu cho SV; thực hiện nghiệm thu định mức lao động đối với
CBGV hàng năm theo quy định của Bộ GDĐT, năm học 2017-2018 toàn trường
dạy vượt định mức trên 16.000 giờ.
Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nền nếp dạy và học,
công tác thi và tuyển sinh, thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo và liên kết đào
tạo; thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo.
5 Công tác quản l sinh viên, học viên
Năm học 2017-2018, nhà trường đã tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống
cho SV, tổ chức tốt tuần giáo dục công dân đầu khóa học, giáo dục ý thức chấp
hành pháp luật, hiểu quyền và nghĩa vụ của SV, nâng cao nhận thức và kỹ năng
sống để mang lại hiệu quả trong công tác giáo dục toàn diện cho SV. Tổ chức xét
điểm r n luyện, xét khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập cho SV kịp
thời và đúng quy định.
Triển khai kịp thời công tác trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi, chính sách tín
dụng đào tạo đối với SV đảm bảo đúng đối tượng và quy định của nhà nước.
Nhà trường đã tổ chức Hội nghị về công tác quản lý sinh viên, thực hiện
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn thể, chính quyền và nhân
dân địa phương nơi trường đóng để quản lý tốt HSSV ngoại trú. Phối kết hợp
chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng, các cơ quan hữu quan để tổ chức tốt công
tác văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội trong và ngoài nhà trường.
6. Công tác giáo dục QP, AN và các hoạt động xã hội vì cộng đồng
- Nhà trường đã ra chỉ đạo thực hiện củng cố lực lượng Tự vệ trường, tổ
chức huấn luyện lực lượng Tự vệ trường đúng kế hoạch, xếp loại huấn luyện đạt
loại Giỏi. Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy bộ môn giáo dục quốc ph ng, an
ninh cho đối tượng sinh viên theo chương trình đào tạo quy định. Năm 2018,
được Đoàn kiểm tra về công tác giáo dục QPAN của Bộ uốc ph ng đánh giá và
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xếp loại Giỏi trong công tác giáo dục PAN; Nhà trường được nhận Bằng khen
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạt thành tích xuất sắc 5 năm (20132018) thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc ph ng - an ninh khối các cơ sở giáo dục
đại học trong toàn quốc .
- Năm 2018, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội cho ĐVTN
tham gia như tình nguyện tiếp sức mùa thi; tiếp sức đến trường; hiến máu nhân
đạo và tham gia tích cực, có hiệu quả và được đánh giá cao trong nhiều hoạt
động lớn của tỉnh, của ngành và hệ thống các trường ĐHCĐ trong cả nước.
CBGV, SV nhà trường, đặc biệt Hội SV và Khoa Tâm lý giáo dục và Công tác
xã hội đã thành lập nhiều câu lạc bộ sinh hoạt hướng tới cộng đồng.
7. Công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất
Đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu thu học phí, thu kinh phí hỗ
trợ đào tạo nộp ngân sách, số kinh phí đã thu và nộp ngân sách năm 2017-2018
theo kế hoạch được giao đạt trên 100%. Việc quản lý và sử dụng tài chính trong
nhà trường rõ ràng, minh bạch, việc chi trả chế độ của CBGV đảm bảo, hợp lý
và phù hợp với một cơ sở đào tạo đại học.
Năm học 2018 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung xây dựng kế hoạch
cải tạo, xây dựng, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và
học trong nhà trường và đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động của một
trường đại học. Đầu tư bổ sung trang thiết bị hiện đại cho nhà Nuôi cấy mô, xây
dựng hạ tầng giao thông và mặt bằng 6,3ha, khởi công xây dựng Trung tâm Học
liệu và nhà làm việc, xây dựng xong khu trung tâm TH-TN các ngành nông lâm
ngư nghiệp, hiện đang cải tạo, sửa chữa để xây dựng ph ng nghiên cứu và lưu
giữ giống gốc để chủ động về giống cho hoạt động nuôi cấy mô, cải tạo xây
dựng khu Trung tâm thực nghiệm thực hành thành khu sinh thái. Cải tạo cơ sở 3
thành khu ph ng thí nghiệm y-dược, thiết kế xây dựng vườn thuốc nam tại cơ sở
2, mua sắm đồng bộ thiết bị y tế để phục vụ cho việc chuẩn bị mở các mã ngành
điều dưỡng, dược, kỹ thuật thuộc khối ngành Chăm sóc sức khỏe.
Thư viện của nhà trường hiện tại có trên 8.000 đầu sách với trên 160.000
bản, gần 50 máy tính phục vụ ph ng đọc và khai thác tài liệu. Hiện tại, nhà
trường có trên 600 máy tính và thiết bị dạy học các loại, năm 2018 Trung tâm
Tin học-Ngoại ngữ đã mua sắm 12 máy projector và lắp đặt cho các ph ng học,
ph ng hội thảo trong nhà trường, bảo trì, bảo dưỡng trên 1.000 lượt máy tính,
máy in, thiết bị mạng, duy trì hệ thống định tuyến không dây (wifi) của nhà
trường hoạt động miễn phí phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, tra cứu tài liệu
của giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên.
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Trung tâm TDTT đã đầu tư xây dựng bể bơi, tổ chức dạy bơi cho sinh viên
nhà trường và học sinh của các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, xây
dựng và cải tạo sân vận động cùng với nhà thi đấu TDTT đã tạo sân chơi, tập
luyện cho sinh viên và người dân trong khu vực cũng như phục vụ tổ chức các
hoạt động lớn của tỉnh như Đại hội TDTT, Hội khỏe Phù đổng hay các giải thể
thao của các huyện, thành phố và xã Trung Môn.
8 Công tác thi đu
Nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua giữa các đơn
vị, đoàn thể trong nhà trường, hưởng ứng các đợt thi đua của tỉnh, khối các
trường chuyên nghiệp trong tỉnh hoặc khối các trường đại học trong khu vực
và cả nước. Kết quả thi đua của nhà trường năm học 2017-2018:
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể xuất sắc” cho 06 tập thể
đơn vị trong nhà trường; tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đạt thành tích xuất
sắc trong năm học 2017-2018; 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp
tỉnh, 19 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;
- Đảng bộ nhà trường được xếp loại năm 2017 “Hoàn thành tốt nhiệm
vụ” và đạt “Trong sạch, vững mạnh”; Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường
được công nhận danh hiệu “vững mạnh”.
II TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của một số cá nhân trong
nhà trường còn mang tính đối phó, chủ yếu thực hiện nghĩa vụ để tính giờ
nghiệm thu và chưa phải là một sản phẩm khoa học thực sự. Một số tiến sĩ chưa
có những sản phẩm khoa học thực sự có giá trị, hoặc không tham gia NCKH
theo đúng nghĩa tìm t i, sáng tạo, không xuất bản giáo trình, tài liệu.
- Một số cá nhân chưa thực sự có tinh thần học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu đ i hỏi của một giảng viên
đại học, bằng l ng với trình độ Thạc sĩ.
- Một số cán bộ, giảng viên chưa thực sự có trách nhiệm trong công việc
được giao, trong giảng dạy, quản lý sinh viên.
III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019
Căn cứ tình hình, nhiệm vụ của năm học 2018-2019 và xu hướng giáo
dục đại học trong nước và thế giới trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
Tư, trọng tâm của mọi hoạt động nhà trường cần hướng tới là “Nâng cao chất
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất cung
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ứng dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao cho xã hội”. Trường ĐHTT đưa ra một
số phương hướng, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2019 sau đây:
- Công tác tư tưởng, chính trị: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, học tập
các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động xã hội vì
cộng đồng, tích cực tham gia thi đua thực hành tiết kiệm, thi đua hoàn thành kế
hoạch, nhiệm vụ công tác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm k 2015-2020.
- Công tác chuyên môn: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh các
hệ đào tạo, mở rộng liên kết đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được giao đối
với ngành sư phạm và ngành khác do nhà trường tự xác định, phấn đấu đạt trên
70% chỉ tiêu đặt ra. Phát triển và điều chỉnh bổ sung các chương trình đào tạo
phù hợp; Tập trung phát triển ngành văn hóa, du lịch trên cơ sở phát huy thế
mạnh và tiềm năng của tỉnh; Mở các ngành thuộc khối chăm sóc sức khỏe;
Tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ; Nghiên cứu
và xây dựng chương trình bổ sung kiến thức cho GV dạy các môn KHTN,
KHXH cho đội ngũ GV THCS của tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình
GDPT vào năm 2020 và trường PT liên cấp chất lượng cao thuộc trường
ĐHTT. Rà soát và quản lý việc thực hiện các sản phẩm khoa học, đảm bảo
chất lượng; phấn đấu hàng năm, mỗi tiến sĩ, NCS có ít nhất một sản phẩm khoa
học được công bố trên tạp chí quốc tế xếp trong danh mục ISI hoặc tạp chí
khoa học trong nước được HĐ CDGS nhà nước đánh giá 1 điểm (coi là một
trong các tiêu chí đánh giá thi đua với mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
Tăng cường và mở rộng công tác hợp tác quốc tế. Tiếp tục quản lý và triển
khai thực hiện tốt việc sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp bằng phương pháp
nuôi cấy mô, mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm; xây dựng các mô hình
sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.
- Công tác Đảm bảo chất lượng, thanh tra: Tăng cường quản lý các hoạt
động về chuyên môn, nền nếp dạy và học, tổ chức các k thi nghiêm túc, đúng
quy chế, triển khai thực hiện đánh giá chương trình đào tạo và đánh giá cơ sở
giáo dục đại học theo các văn bản quy định. Thực hiện thanh tra thi, thanh tra
quản lý đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức tốt việc thanh
tra, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng thời gian, cơ sở vật chất trong thực
hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động khác.
- Công tác quản lý sinh viên: Tăng cường công tác quản lý và thực hiện
giáo dục toàn diện đối với học sinh sinh viên, tổ chức tốt tuần giáo dục công dân
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cho sinh viên mới nhập học. Thực hiện tốt và kịp thời công tác trợ cấp xã hội, trợ
cấp ưu đãi, chính sách tín dụng đào tạo đối với SV đảm bảo đúng đối tượng và
theo quy định của nhà nước.
- Công tác tổ chức: Xem xét sáp nhập, giải thể hoặc thành lập mới một
số đơn vị theo hướng giảm đầu mối quản lý, tăng hiệu lực, hiệu quả và trách
nhiệm cho các đơn vị. Xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế, hợp đồng lao
động, tuyển dụng viên chức năm 2019; Tiếp tục rà soát, xem xét việc đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên của nhà trường phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ và chuẩn của của trường đại học. Rà soát lại các quy chế hoạt
động trong nhà trường sau khi Luật GDĐH mới và các nghị định hướng dẫn có
hiệu lực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của Đại học Tân Trào sau
khi được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch các chuỗi hoạt động hướng tới Kỷ
niệm 60 năm thành lập trường đảm bảo tiết kiệm, có ý nghĩa và giáo dục
truyền thống cho các thế hệ CBGV, SV. Tổ chức tốt lễ phát Bằng Tốt nghiệp
cho sinh viên khóa II, vinh danh Tiến sĩ Đại học Tân Trào lần thứ V nhân dịp
20/11/2019 và khai giảng năm học 2019-2020.
- Tài chính, cơ sở vật chất: Thực hiện nghiêm công tác tài chính theo
đúng quy định của nhà nước. Công đoàn trường, Đoàn thanh niên phát động
phong trào sử dụng tiết kiệm, hiệu quả cơ sở vật chất trong mọi hoạt động.
Tiếp tục thực hiện phân nguồn kinh phí dự kiến cho các hoạt động của nhà
trường năm 2019 theo hướng đầu tư tập trung, có trọng điểm. Tiếp tục thực
hiện quản lý các công trình xây dựng theo tiến độ, thực hiện việc cải tạo
CSVC, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản
xuất năm 2019 theo đúng quy định.
Trên đây là phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu cho sự phát
triển của ĐHTT trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đề nghị Đảng bộ, Hội
đồng trường, các Chi bộ trực thuộc phát huy vai tr lãnh đạo trực tiếp, toàn
diện; các đơn vị trong nhà trường, các tổ chức, đoàn thể phối hợp, chủ động
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo.
Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ (b/c);
- Hội đồng trường (b/c);
- Lãnh đạo trường (t/h);
- Công đoàn trường (p/h);
- Các đơn vị trực thuộc (t/h);
- Lưu: CĐ, TCCT, VT.

HIỆU TRƢỞNG

PGS.TS Nguyễn Bá Đức
10

11

