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Số:             /BC-ĐHTTr  

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 2 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động của Trường Đại học Tân Trào sau 5 năm thành lập và 

phương án phát triển đến năm 2025 

 

Thực hiện lộ trình phát triển đại học và căn cứ vào tình hình thực tế, 

Trường Đại học Tân Trào trân trọng báo cáo Thường trực tỉnh ủy về các hoạt 

động của nhà trường sau 5 năm thành lập và phương án phát triển nhà trường 

trong giai đoạn tiếp theo. 

I. Một số nét khái quát về Đại học Tân Trào trước khi thành lập 

1.1. Giai đoạn 2009 – 2011 

- Đội ngũ CBGV và ngành nghề đào tạo: Thời gian này nhà trường là 

trường CĐSP, có tổng số CBGV là 112người/144 biên chế (1TS, 27Th.S, 01 

NCS), đào tạo 15 ngành cao đẳng (trong đó có 12 ngành sư phạm), 07 ngành 

TCCN, số lượng sinh viên gần 1.000SV.  

- Cơ sở vật chất: Diện tích đất 4,6ha, 20 phòng học 50 chỗ, 450 chỗ ở 

KTX, khoảng 30 máy tính, 03 chiếc kết nối internet theo dạng dial-up, thư viện 

gần 800 đầu sách. 

- Những việc chủ yếu thực hiện: 

(1) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS theo kế hoạch 

được phê duyệt cho tỉnh Tuyên Quang.  

(2) Chuẩn bị một số điều kiện để chuyển đổi dần sang đào tạo đa ngành, đa 

dạng hóa các loại hình đào tạo. 

- Những việc chưa làm được: 

(1) Về công tác đào tạo: Chưa mở rộng đào tạo ra ngoài tỉnh, số lượng các 

ngành đào tạo ngoài sư phạm còn hạn chế (3 ngành). 

(2) Về công tác NCKH và hợp tác quốc tế: Không có đề tài NCKH cấp tỉnh, 

chỉ có khoảng 15-20 đề tài KH cấp cơ sở, không có bài báo khoa học, không có 

công bố quốc tế, không có giáo trình xuất bản. Không có hợp tác quốc tế.  



2 

 

1.2. Giai đoạn 2011-2013 

Tháng 6/2011, nhà trường được Bộ GD&ĐT đổi tên từ CĐSP Tuyên 

Quang thành trường Cao đẳng Tuyên Quang để đào tạo đa ngành và làm tiền đề 

xây dựng Đề án thành lập đại học. 

1.2.1. Những việc chủ yếu thực hiện 

- Về xây dựng đội ngũ: ngoài số CBGV có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do tỉnh 

điều động về (8 người), để đào tạo đa ngành và chuẩn bị tiền đề cho xây dựng đề 

án thành lập đại học, nhà trường đã hợp đồng thêm nhiều CBGV và khuyến 

khích CBGV đi học sau đại học và NCS, đến năm 2013, nhà trường có 241 

CBGV/174 biên chế (tăng 129 CBGV và 30 biên chế so với giai đoạn trước 

2011), trong đó có 3TS, 81 thạc sĩ, 23NCS, 58 sau đại học. 

- Về quy mô đào tạo: 22 ngành cao đẳng sư phạm và ngoài sư phạm (tăng 

thêm 7 ngành so với trước 2011), 6 ngành TCCN, gần 3.000HSSV, HV. 

- Công tác nghiên cứu khoa học: Trước năm 2011, việc NCKH là không 

đáng kể, bắt đầu từ 2011-2013, CBGV nhà trường đã thực hiện 10 đề tài NCKH 

cấp tỉnh, 02 dự án cấp tỉnh về nông nghiệp, 8 dự án mô hình sản xuất các loại 

giống vật nuôi, cây trồng, có trên 20 bài báo khoa học công bố trên tạp chí trong 

nước, hàng năm nghiệm thu trên 30 đề tài NCKH cấp cơ sở.  

- Công tác hợp tác quốc tế: Đến năm 2013, nhà trường bắt đầu thực hiện 

hợp tác quốc tế với Đại học Suan Dusit Rajabhat của Thái Lan, Học viện Hồng 

Hà, Trung Quốc, đào tạo tiếng Việt cho học sinh, sinh viên nước CHDCND Lào. 

- Về cơ sở vật chất: Tham mưu và được tỉnh đầu tư nhiều trang thiết bị dạy 

học, thí nghiệm, thực hành, phục vụ hoạt động dạy, học và quản lý, quy hoạch 

mở rộng trường lên gấp hơn 10 lần so với 2011. Cụ thể, diện tích đất được quy 

hoạch mở rộng lên trên 51ha (2012) gồm 2 khu vực, trong đó có trên 10ha dành 

cho thực hành nông lâm nghiệp (Trung tâm THTN & CGCN), 57 phòng học, 

trên 300 máy tính kết nối internet FTTH tốc độ cao, thư viện có trên 1.000 đầu 

sách và kết nối với Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên 40 máy tính để 

khai thác tài liệu điện tử. 

1.2.3. Những việc chưa làm được 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực vẫn còn phụ thuộc nhiều vào 

các trường đại học liên kết, ngành nghề đạo tạo vẫn chủ yếu là sư phạm. 
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- Chưa phát huy được nhiều các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn 

sản xuất và đời sống. 

- Công tác hợp tác quốc tế chưa thực sự đi vào chiều sâu. 

II. Trường Đại học Tân Trào sau 5 năm thành lập 

2.1. Những việc đã làm được 

2.1.1. Việc phát triển đội ngũ CBGV, ngành nghề đào tạo 

Để thành lập được đại học, mở được các mã ngành đại học và phục vụ cho 

hoạt động dạy học, NCKH, HTQT, từ 2012 nhà trường đã hợp đồng thêm 

CBGV bằng nguồn kinh phí tự chủ, cử đi học SĐH và NCS trong và ngoài nước 

để tạo nguồn nhân lực trình độ cao chuẩn bị cho giai đoạn sau cho nhà trường.  

Hiện tại, Trường ĐHTT có 308 CBGV/272 biên chế (tăng 67 người và 98 

biên chế so với trước 2012), trong đó 01PGS, 27TS, 175 thạc sĩ (chiếm trên 95% 

số GV trực tiếp giảng dạy), 41NCS trong và ngoài nước -  Sau 5 năm thành lập, 

tỷ lệ đội ngũ CBGV trực tiếp giảng dạy có trình độ thạc sĩ trở lên của Trường 

Đại học Tân Trào xếp thứ hạng cao trong hệ thống các trường đại học, đặc biệt 

là các trường đại học thuộc địa phương. 

Đến năm học 2017-2018 (sau 5 năm thành lập ĐH), nhà trường đã được 

cấp phép và tổ chức đào tạo 15 ngành đại học (4 ngành sư phạm, 11 ngành thuộc 

khối nông lâm nghiệp, kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học môi trường, quản lý 

đất đai, ...), 19 ngành cao đẳng, số lượng sinh viên, học viên hàng năm dao động 

trung bình khoảng 4.000 người (thời điểm cao nhất trên 6.000 người). 

2.1.2. Công tác NCKH, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ 

 Đến năm 2017, CBGV nhà trường đã và đang thực hiện 22 đề tài NCKH 

cấp NN, cấp Bộ, Chương trình Tây Bắc và cấp tỉnh, khoảng 150 đề tài KH cấp 

cơ sở, 460 bài báo khoa học, công bố quốc tế hơn 40 bài, trong đó 15 bài công 

bố trên các Tạp chí quốc tế xếp trong danh mục ISI và Scopus, viết và xuất bản 

hơn 30 giáo trình, 02 sách CK xuất bản ở Đức, hơn 60 TLTK xuất bản nội bộ, 

Tạp chí Khoa học của ĐHTT có mã số quốc tế và có 3 ngành Vật lý, Văn học và 

Giáo dục được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định tính 0,5 điểm 

công trình khoa học khi xét duyệt. Tổ chức được 02 Hội thảo khoa học quốc tế. 

Năm 2016, nhà trường được tỉnh giao thực hiện Dự án sản xuất giống cây 

keo lai theo phương pháp nuôi cấy mô phục vụ chuyển đổi và nâng cao chất 

lượng rừng trồng tại tỉnh Tuyên Quang với công suất 1,5 triệu cây giống/năm. 
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Sau khi được đầu tư xây dựng Nhà nuôi cấy mô và mua sắm trang thiết bị, năm 

2016 nhà trường đã hợp đồng làm việc với hơn 20 kỹ thuật viên, nhân viên bằng 

nguồn kinh phí tự chủ, cử đi tập huấn và tiếp nhận công nghệ, đến nay sau gần 2 

năm triển khai, Trường Đại học Tân Trào đã làm chủ được công nghệ sản xuất 

cây keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô, cung cấp giống cho các đơn vị, cá 

nhân trồng rừng sản xuất tại tỉnh Tuyên Quang, hiện đang mở rộng thêm ra các 

tỉnh Yên Bái, Bắc Cạn, ngoài ra còn sản xuất một số sản phẩm cây công nghiệp, 

dược liệu và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao khác.  

2.1.3. Công tác Hợp tác quốc tế 

Trước năm 2011, nhà trường không có hợp tác quốc tế, đến năm 2013, 

công tác hợp tác quốc tế mới bắt đầu được thực hiện với một số trường đại học 

của Thái Lan, Trung Quốc và dạy tiếng Việt cho 5 SV Lào. Đến nay, Đại học 

Tân Trào đã hợp tác với hơn 20 trường đại học thuộc khối ASEAN, Hàn Quốc, 

Ba Lan, Trung Quốc, Belarus về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xuất 

bản, trao đổi sinh viên, giảng viên và giao lưu văn hóa. Hàng năm, nhà trường 

đã cử từ 20 - 50 sinh viên xuất sắc đi thực tập ở nước ngoài 01 tháng ở tất cả các 

khối ngành đào tạo sư phạm, nông lâm nghiệp, khoa học môi trường, khoa học 

tự nhiên,... bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường và đóng góp của sinh 

viên. Tiếp nhận mỗi năm hàng trăm sinh viên nước ngoài đến thực tập và giao 

lưu văn hóa tại Đại học Tân Trào và một số điểm văn hóa, du lịch tại Tỉnh 

Tuyên Quang, đào tạo theo diện hợp tác của Tuyên Quang và Xiengkhuang, Lào 

cho 25SV, đã hợp tác với các tỉnh vùng Bắc Lào là Xiengkhuang, Luang 

Phabang, Huoi Phan để mở rộng tuyển sinh học sinh Lào đi học theo diện tự túc 

có sự hỗ trợ của các tỉnh và Đại học Tân Trào. 

2.1.4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị  

Đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã có diện tích đất gần 60ha (mở rộng 

thêm hơn 7ha so với 2013, hiện là khu lớp học và KTX phục vụ giảng dạy tập 

trung bộ môn GDQP-AN cho SV và là cơ sở thứ 3), trên 80 phòng học từ 50-

200 chỗ, khoảng 1500 chỗ ở KTX, trên 500 máy tính kết nối internet tốc độ cao 

và mạng định tuyến không dây (wifi) phủ sóng miễn phí toàn trường. Khu vực 

học tập, luyện tập TDTT rộng trên 2000m
2
 với đủ các loại hình, thiết bị tập 

luyện, thư viện có trên 8 nghìn đầu sách và trên 180 nghìn bản.... 
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 2.2. Một số hạn chế, khó khăn trong việc tổ chức hoạt động 

 (1) Hiện nay, việc quản lý các cơ sở giáo dục đại học có nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật có nội dung quản lý chồng chéo và không thống nhất nên có 

nhiều quan điểm khác nhau giữa các cơ sở đào tạo đại học và cơ quan quản lý 

trong quá trình hoạt động (đã được đánh giá trong HN tổng kết năm học 2017-

2018 của toàn ngành giáo dục và đào tạo ngày 21/8/2017), đặc biệt là các trường 

đại học đa ngành thuộc địa phương. 

 (2) Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tiến độ xử lý công việc cũng như 

công tác tham mưu của một số cán bộ, chuyên viên của các đơn vị quản lý hành 

chính nhà nước còn chậm, chưa phù hợp với sự phát triển cũng như nhịp độ hoạt 

động của đại học, chưa hiểu hết được hoạt động đa dạng, diện rộng, mang tính 

đặc thù và sự chủ động của đại học, nên đại học còn khó khăn khi thực hiện một 

số nhiệm vụ có liên quan đến sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. 

 (3) Do điều kiện khách quan nên Trường Đại học Tân Trào chưa có Chủ 

tịch Hội đồng trường, vì vậy mọi hoạt động của nhà trường đều thực hiện qua 

chủ trương của Ban chấp hành Đảng ủy, tập thể Ban giám hiệu và Nghị quyết 

của Hội nghị cán bộ viên chức nhà trường hàng năm, chưa hoàn toàn đúng theo 

Điều lệ trường đại học (tuy nhiên hiện tại chỉ có 30% trường đại học trong cả 

nước có Hội đồng trường theo quy định). Đây là một điểm hạn chế của nhà 

trường mà không thể tự sớm khắc phục. 

III. Phương án phát triển trong giai đoạn 2018-2021 và tiếp theo 

Theo các số liệu sơ lược đã báo cáo và thống kê ở trên, từ trước khi thành 

lập đại học đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã có sự phát triển vượt bậc trong 

các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sản xuất, quản trị 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, tham gia vào nhiều hoạt động lớn của tỉnh, của xã 

hội và nhiều hoạt động khác. Số lượng và chất lượng đội ngũ, cán bộ giảng viên, 

kỹ thuật viên, nhân viên đã tăng lên đáng kể để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

được giao và nhu cầu phát triển của trường đại học phục vụ xã hội, người học. 

Tuy nhiên, trong những năm học tới, trước sự khó khăn chung của các 

trường đại học trong cả nước về việc làm của sinh viên sau khi ra trường, khó 

khăn của các trường sư phạm và các trường đại học có đào tạo sư phạm, số 

lượng sinh viên của các trường đại học nói chung và Đại học Tân Trào nói riêng 

sẽ giảm đi. Để tạo điều kiện cho trường mở rộng các hoạt động, đề nghị Thường 
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trực tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành có liên quan, xem xét và sớm tạo 

điều kiện cho nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

(1) Thành lập Trường Phổ thông liên cấp chất lượng cao trực thuộc Trường 

Đại học Tân Trào, hoạt động theo theo cơ chế tự chủ, sử dụng cơ sở vật chất, 

nguồn nhân lực hiện tại của nhà trường và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân 

theo quy định của pháp luật. Việc thành lập trường vừa mở rộng công tác xã hội 

hóa giáo dục của tỉnh, vừa tạo thêm việc làm cho sinh viên ra trường, vừa tạo cơ 

sở thực hành, thực tập của sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời 

tạo thêm sự lựa chọn nơi học tập cho con em nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên 

Quang. 

(2) Giao Trường Đại học Tân Trào tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT Tuyên 

Quang, đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bồi dưỡng cấp 

chứng chỉ Quản lý giáo dục, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

cho giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị định số 101/NĐ-

CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức và Văn bản hướng dẫn số 48/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/01/2018 

về việc "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục công lập". 

(3) Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ nguồn nhân lực cho Trung tâm 

Thực hành, thực nghiệm và chuyển giao công nghệ phát triển trở thành trung 

tâm mạnh trong khu vực về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khối ngành 

nông lâm nghiệp, sớm chuyển đổi trung tâm thành đơn vị dự toán cấp II và hoạt 

động tự chủ. 

(4) Ưu tiên giao các nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện dự án khoa học cấp 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho Trường Đại học Tân Trào khi có đề 

xuất. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường mở rộng liên kết đào tạo các trình 

độ, ngành nghề mà Đại học Tân Trào chưa có nhưng xã hội có nhu cầu với các 

trường đại học trong và ngoài nước, tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ cho 

CBVC tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận. 

IV/ Một số kiến nghị và đề xuất các giải pháp tổ chức hoạt động của trường 

đại học với các cơ quan quản lý nhà nước 

  Để Đại học Tân Trào vượt qua khó khăn, phát triển nhanh và trở thành 

trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, hợp tác 
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quốc tế của khu vực, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành một tỉnh khá trong 

các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm 

kỳ 2015-2020, Trường Đại học Tân Trào kiến nghị một số vấn đề như sau: 

 (1) Về quản trị đại học: Do đặc thù hoạt động và để phù hợp với tốc độ 

phát triển chung của hệ thống các trường đại học, đáp ứng được nhu cầu xã hội, 

đề nghị thống nhất việc quản lý hoạt động của trường đại học được ưu tiên thực 

hiện theo Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học đối với những nội dung 

có quy định khác nhau của các văn bản quy phạm pháp luật (phù hợp với Luật 

Ban hành văn bản QPPL của QH khóa XIII), những nội dung không quy định 

trong Luật GDĐH và Điều lệ trường đại học thì thực hiện theo các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan.  

 (2) Về công tác tuyển sinh và đào tạo, bồi dưỡng: Để đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực của tỉnh và khu vực Tây Bắc, đề nghị tiếp tục tạo điều kiện cho 

nhà trường trong việc chủ động xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm để vừa đào 

tạo các loại hình giáo viên còn thiếu, vừa thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm phát huy thế mạnh, bề dày của một 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong nhiều năm qua.  

 (3) Về phát triển ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội: Sớm có phương 

án giải thể trường Trung cấp y tế để điều chuyển một số giáo viên ngành y và cơ 

sở vật chất về Trường Đại học Tân Trào để phục vụ việc mở ngành và đào tạo 

hệ đại học một số chuyên ngành Điều dưỡng, Dược học và các ngành khác khi 

hội tụ đủ điều kiện. 

 (4) Về công tác phát triển đội ngũ: Sớm phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 

viên chức 2017 của Trường Đại học Tân Trào để nhà trường tổ chức thực hiện, 

hiện nay, cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường còn thiếu rất nhiều so với 

các nhiệm vụ được giao và thực tế hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế cũng như các hoạt động quản lý, quản 

trị và phục vụ đào tạo khác của nhà trường. 

 (5) Về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính: Chỉ đạo các đơn vị 

quản lý hành chính nhà nước tiếp nhận và xử lý kịp thời các văn bản, tham mưu 

cho lãnh đạo tỉnh trên cơ sở nắm được các hoạt động của đại học để đáp ứng kịp 

thời các hoạt động của Đại học Tân Trào, nhất là các hoạt động thuộc nhiệm vụ 

tuyển sinh, đào tạo nâng cao trình độ, hợp tác quốc tế, ... bởi vì các nhiệm vụ 
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này có thời điểm thực hiện được xác định hàng năm do các Bộ, ngành, các 

trường đại học, cơ sở hợp tác, liên kết quy định. 

(6) Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức Hội đồng trường: Đề nghị giúp nhà 

trường tháo gỡ các vướng mắc khách quan hiện nay để thành lập được Hội đồng 

trường và ra quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trên cơ sở các Nghị 

quyết của Đảng, phù hợp với Luật GDĐH, Điều lệ trường đại học và tình hình 

thực tế của nhà trường. 

Để Trường Đại học Tân Trào phát triển nhanh, mạnh, cung cấp nguồn nhân 

lực qua đào tạo có chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao 

khoa học, kỹ thuật, hợp tác quốc tế thì việc tạo điều kiện, giúp đỡ và tạo một 

hành lang cơ chế phù hợp cho nhà trường hoạt động là hết sức cần thiết. Là một 

trường đại học thuộc tỉnh, sự ủng hộ và giúp đỡ của tỉnh để phát triển mạnh mẽ, 

chắc chắn sẽ góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang trở thành một tỉnh phát triển khá 

trong khu vực miền núi phía Bắc theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh 

nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trường Đại học Tân Trào trân trọng báo cáo./. 

 

 Nơi nhận: 

- Đoàn công tác của TTr. Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo trường, các đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, ĐT. 
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