KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ
GIAI ĐOẠN 2010-2015
& TẦM NHÌN ĐẾN 2020
LỜI MỞ ĐẦU
Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc tiền thân của Trường Đại học Nông
Lâm - Đại học Huế, được thành lập ngày 14 tháng 08 năm 1967 theo quyết định số
124/CP của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Theo đó,
nhà trường có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư các ngành nông nghiệp cho các tỉnh miền
Trung và đóng tại Việt Yên, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang). Năm 1983, trường
Đại học Nông nghiệp 2 – Hà Bắc chuyển vào TP Huế và sáp nhập với trường Cao
đẳng Nông Lâm Huế thành trường Đại học Nông nghiệp 2- Huế theo quyết định
số: 213/CP ngày 05 tháng 8 năm 1983 của Chủ tịch HĐBT.
Năm 1994, Trường Đại học Nông nghiệp 2 - Huế trở thành thành viên của
Đại học Huế theo Nghị định số 30/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và đổi tên
thành Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế (viết tắt là ĐHNLH).
Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, ngành giáo dục đào tạo đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Nhiệm vụ trước mắt của
các trường đại học là phải đào tạo được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị,
tư cách đạo đức; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển
của xã hội. Đối với các trường đại học khối nông nghiệp những thách thức lại càng
lớn hơn, bởi đây là những nơi đào tạo con người trong sự nghiệp phát triển nông
nghiệp - nông thôn của hơn 70% dân số cả nước. Điều này đã được khẳng định
trong các văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam từ khóa IV đến XI cũng
như trong các chính sách 25 năm đổi mới của Nhà nước.
Trải qua 44 năm xây dựng và trưởng thành ĐHNLH đã đào tạo hơn 17.000
kỹ sư; 500 thạc sĩ kỹ thuật các ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp và Cơ khí - Công
nghệ; Các cán bộ của Trường đào tạo ra đã đáp ứng có hiệu quả sự nghiệp phát
triển của đất nước, góp phần đáng kể vào sự thành công sự nghiệp công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.
Trong những năm sắp tới, công tác đào tạo đội ngũ phải có những bước
nhảy vọt về chất để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ nguồn lực thực hiện
chính sách “Tam Nông”. ĐHNLH phải khẳng định vai trò hàng đầu ở miền TrungTây Nguyên về đào tạo nguồn nhân lực; góp phần xây dựng Đại học Huế ngày
càng lớn mạnh.
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PHẦN I. BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG
1.1. BỐI CẢNH
1.1.1. Quốc tế
Thế giới đã bước sang thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI - Thế kỷ của khoa
học kỹ thuật, công nghệ với những thành tựu vĩ đại, trở thành lực lượng sản xuất
trực tiếp, làm biến đổi sâu sắc đời sống vật chất, tinh thần của xã hội. Toàn cầu
hoá nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội đã trở thành xu thế khách quan. Phát
triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là một đặc thù riêng của đất nước
ta đòi hỏi giáo dục đại học cần có những đổi mới để phù hợp với sự phát triển của
đất nước và có thể hội nhập tốt với trào lưu phát triển chung của thế giới.
Việt Nam trở thành thành viên 150 của WTO và có nghĩa sự hội nhập về
giáo dục-đào tạo với các nước trên thế giới đã trở thành hiện thực. Nhiều trường
Đại học quốc tế đã, đang và sẽ mở ra ở Việt Nam là sự cạnh tranh khốc liệt về đầu
vào và chất lượng đào tạo.
1.1.2. Trong nước
v Những thuận lợi cơ bản
Sau 25 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng;
Kinh tế tăng trưởng khá, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, vị
thế dân tộc được nâng cao; Hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phát
triển trước mắt và tạo đà cho những năm tiếp theo; Đời sống của nhân dân được
cải thiện, sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển mới cả về qui mô, hình
thức đào tạo, cơ sở vật chất từng bước được cải thiện; các thành tựu của khoa học công nghệ đã có những đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Mặc dù thế giới trải qua nhiều cuộc suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị,
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta tiếp tục ổn định về
chính trị, kinh tế tăng trưởng bình quân hơn 7%/năm, thu nhập bình quân trên đầu
người tăng gấp 03 lần trong 10 năm (2000-2010), bộ mặt nông nghiệp - nông thôn
thay đổi từng ngày. Tuy vậy, đất nước cũng đang phải đối mặt với những thách
thức to lớn.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI
đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công
nghiệp phát triển, trong đó giáo dục - đào tạo được coi là một trong những động
lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, là điều
kiện để phát huy nguồn lực con người. Giáo dục - đào tạo phải đi trước một bước,
thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để
thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội đã đặt ra.
Cũng theo Nghị quyết này, mục tiêu trong những năm tới của giáo dục - đào
tạo Việt Nam là: Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng theo hướng tiếp cận
với trình độ tiên tiến trên thế giới, phù hợp với điều kiện Việt Nam; Ưu tiên nâng
cao chất lượng đào tạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công nghệ
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trình độ cao, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công nhân lành nghề. Đổi mới
mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục các cấp, phát triển đội
ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu vừa tăng qui mô, vừa đảm bảo và nâng cao chất
lượng giáo dục - đào tạo.
v Những khó khăn và thách thức cơ bản
(i) Nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với yêu cầu của thực tiễn
sản xuất ngày càng tăng và thay đổi nhanh chóng;
(ii) Các ngành truyền thống của khối các trường Nông - Lâm - Ngư nghiệp
đang gặp khó khăn về tuyển sinh;
(iii) Các ngành liên quan đến kinh tế nông nghiệp thì không được mở tại
trường;
(iv) Chi phí cho đào tạo để đảm bảo chất lượng cho khối ngành này ngày
càng tăng trong khi ngân sách Nhà nước cấp quá hạn chế;
(v) Tính chủ động của các trường trong mô hình Đại học hai cấp không
được phát huy tối đa khi cơ chế quản lý chưa được làm rõ trong luật giáo dục.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự
phát triển một vùng có nhiều đặc thù, ĐHNLH đã từng bước khẳng định vai trò và
vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao về chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế, trường phấn đấu trở thành
trường Đại học nghiên cứu. Để làm tốt việc này, ĐHNLH tiến hành xây dựng
Chiến lược phát triển giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến 2020.
1.2. THỰC TRẠNG
1.2.1. Công tác tổ chức và cán bộ
Từ 1994, trường đại học Nông Lâm hoạt động với tư cách là trường thành
viên của Đại học Huế - mô hình Đại học 2 cấp, quản lý tài chính cấp 3.
Cơ cấu tổ chức của Trường hiện nay là cơ cấu 3 cấp: Trường – Khoa
(phòng, Trung tâm, Viện) - tổ chuyên môn (tổ bộ môn, tổ công tác, các Trung tâm
thuộc khoa) (Phụ lục 1).
Trực thuộc Giám hiệu gồm 21 đơn vị trong đó: có 8 khoa chuyên môn; 7
phòng; 5 trung tâm và 1 Viện nghiên cứu phát triển. Ngoài ra, trường còn có các tổ
chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh,
Hội phụ nữ.
Tổng số cán bộ viên chức và người lao động (tính đến 12/2010) là 434
người, trong đó: Hưởng lương từ ngân sách: 386 người (bao gồm CBVC&LĐ biên
chế và hợp đồng giữ nguồn); Hợp đồng ngoài ngân sách: 48 người (các đơn vị,
trung tâm tự chi trả).
Giảng viên (kể cả kiêm nhiệm tại các đơn vị trong trường): 286 người, trong
đó, thạc sĩ trở lên: 194 (thạc sĩ :129, tiến sĩ: 65, PGS. 23; giảng viên chính: 80
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người, giảng viên cao cấp: 01), đại học: 92 người. Đang đào tạo tại nước ngoài 42
người (30 NCS, 12 học viên thạc sĩ).
Cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, chuyên viên và nhân viên phục vụ: 100
người (không kể cán bộ kiêm nhiệm có chức danh là giảng viên và giảng viên
chính), trong đó: trên đại học 04 người, đại học 61 người, trung học 10 người, sơ
cấp và trung học phổ thông: 25 người.
v Nhận xét chung
Ưu điểm: Hoạt động quản lý - điều hành của Trường cơ bản đảm bảo thông
suốt, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả. Các qui chế, qui định, qui trình quản lý
được công khai hoá và thực hiện nghiêm túc.
Đội ngũ cán bộ viên chức và lao động có trình độ chuyên môn tốt (65 %
giảng viên có trình độ trên đại học).
Tồn tại: Cán bộ quản lý chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ
bản, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Một số khâu công việc chậm đổi
mới, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành.
Việc chuẩn bị đội ngũ kế cận chưa được chủ động một phần do thiếu quy
hoạch, một phần do không chủ động được nguồn kinh phí đào tạo. Cán bộ quản lý
hầu hết là giảng viên kiêm nhiệm, chưa được đào tạo về khoa học quản lý nên
phần nào hạn chế đến việc điều hành công việc chung. Trình độ ngoại ngữ của cán
bộ quản lý hành chính và nghiên cứu viên còn hạn chế.
v Nhu cầu đổi mới
Tiếp tục bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ giảng viên,
nghiên cứu viên; bồi dưỡng thường xuyêm về nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản
lý của trường, phát huy tối đa chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý - điều hành như việc sử dụng
các phần mềm chuyên ngành trong quản lý nhân sự, kế toán, tín chỉ và lưu trữ; Sử
dụng tối đa việc điều hành qua mạng thông tin nội bộ của trường và ĐH Huế.
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tuyển dụng, bồi dưỡng để luôn chủ động về
công tác cán bộ.
1.2.2. Đào tạo
v Các hệ đào tạo
Hệ đại học bao gồm cao đẳng và đại học: Hiện tại trường có 21 ngành và
chuyên ngành đào tạo trình độ đại học và 5 ngành đào tạo cao đẳng. Tổng số sinh
viên đại học (tính đến tháng 12/2010) là 6.897 sinh viên trong đó:
- Hệ chính qui:
4867 sinh viên
- Hệ không chính qui:
1970 sinh viên
Đào tạo sau đại học: Hiên tại trường có 9 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 2
chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Số lượng học viên và NCS hệ tập trung từ năm 2005
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đến 2010 (phụ lục ). Ngoài ra, trường còn liên kết với Đại học Nông nghiệp Thụy
Điển và AIT (Thái Lan) để đào tạo cao học về phát triển Nông thôn và Quản lý
Tài nguyên - Môi trường.
v Nhận xét
Ưu điểm: Nội dung, chương trình bám sát khung chương trình do Bộ Giáo
dục - Đào tạo ban hành, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Tỷ lệ
sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề khoảng 90%.
Tồn tại: Phương pháp giảng dạy chậm đổi mới; Nội dung, chương trình
nặng về lý thuyết, thiếu thực hành, thời gian tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế nên
chưa phát huy tính tích cực chủ động của người học.
v Nhu cầu đổi mới
Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý và tổ chức quá trình
đào tạo là trọng tâm và cấp thiết.
Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hoá hiện đại hoá.
Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm, thực hành đảm bảo rèn luyện
tay nghề cho sinh viên.
1.2.3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
v Nghiên cứu khoa học
Trong giai đoạn 2006-2010, nhà trường đã và đang thực hiện 01 đề tài độc
lập cấp nhà nước, 02 đề tài nghị định thư, 02 dự án SXTN độc lập cấp nhà nước,
05 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 61 đề tài cấp bộ, 01 dự án SXTN cấp Bộ, 7 đề tài
nghiên cứu cơ bản, 297 đề tài KHCN cấp cơ sở (cấp trường), 21 đề tài/chương
trình liên kết với các Viện, các tỉnh thuộc khu vực miền Trung.
Trong 5 năm gần đây, hầu hết các đề tài, dự án đã được nghiệm thu đạt khá
và tốt. Nhiều kết quả nghiên cứu đã và đang được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
v Hợp tác quốc tế
Đại học Nông Lâm Huế có quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ với trên 30 trường Đại học, Viện nghiên cứu của các
nước Hà Lan, Canada, Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Đức, Phần Lan, Nhật Bản, Bỉ,
Trung Quốc, Philippin, Thái Lan, Úc, New Zealand, Mỹ, Nga, Hungari, Lào,
Campuchia, Đài Loan..; và các tổ chức quốc tế như IDRC, Sida, IFS, CIDA, IRRI,
CIP, ICCO, JICA, WB, ADB, ACIAR, Helvetas, Tropenbos... Hợp tác quốc tế
được coi là một thế mạnh của nhà trường.
v Chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất
Việc chuyển giao công nghệ đã được thực hiện bởi các Trung tâm và Viện
trực thuộc trường, và các khoa chuyên môn. Trong nhiều năm qua, Trung tâm Phát
triển Nông thôn đã góp phần đáng kể về gắn kết giữa nghiên cứu KH và chuyển
giao CN vào sản xuất ở nhiều tỉnh ở miền Trung.
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v Nhận xét chung
Ưu điểm: Là một trong những trung tâm nghiên cứu về khoa học Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn của cả nước, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với
khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
NCKH và HTQT đã có những đóng góp đáng kể trong việc giải quyết
những vấn đề thực tiễn, nâng cao năng lực đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, góp
phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng, từng bước củng cố và nâng
cao vị thế của nhà trường ở trong nước và quốc tế.
Tồn tại: Kinh phí NCKH từ Bộ GD&ĐT quá thấp; Năng lực CBNC trong
lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp và trang thiết bị thí nghiệm hạn
chế; Quản lý NCKH chưa phù hợp; Thiếu chế tài cho việc ứng dụng KQNC vào
sản xuất; Các công trình NCKH đơn lẻ, chưa tập trung được trí tuệ của tập thể để
giải quyết những vấn đề lớn của thực tiễn.
v Nhu cầu đổi mới
Đổi mới phương thức quản lý khoa học, từ khâu xét duyệt, tổ chức quản lý,
nghiệm thu sản phẩm.
Đổi mới hợp tác quốc tế để phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo, nghiên
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tăng cường vị thế của nhà Trường.
Tạo nguồn đầu tư cho nghiên cứu, cho đào tạo CBNC chuyên sâu; bổ sung
cơ sở vật chất, thiết bị cho nghiên cứu.
Gắn kết các đơn vị nghiên cứu thuộc trường để giải quyết các định hướng
nghiên cứu lớn nhằm tạo sản phẩm khoa học công nghệ.
Mở rộng giao lưu, thăm quan học hỏi kinh nghiệm của các cơ sở, các tổ
chức trong nước cũng như quốc tế.
1.2.4. Cơ sở vật chất và tài chính
v Cơ sở vật chất
Tổng diện tích sử dụng đất: 866.400 m2; trong đó:
*Nhà trường được giao quyền sử dụng đất tại 05 địa điểm:
- Khuôn viên chính của trường tại 102 Phùng Hưng thành phố Huế: 60.000 m2
- Khu Trường An theo quy hoạch 90.000 m2 hiện đang sử dụng 15.000 m2 cho
khu TN-TH khoa chăn nuôi):
- Trung tâm TN-TH Hương Vân, Hương Trà (khu TN Lâm nghiệp): 457.000 m2
- Trung tâm TN-TH Tứ Hạ, Hương Trà (khu TN-TH cây trồng):
199.400 m2
- Trung tâm TN-TH Phú Thuận, Phú Vang (khu TN-TH thủy sản):
60.000 m2
* Số lượng phòng thí nghiệm: 30; trong đó có các phòng thí nghiệm Chăn
nuôi - Thú y được trang bị hiện đại từ các dự án Nâng cao năng lực và DA Giáo
dục mức C. Phòng thí nghiệm của các Khoa đang được bổ sung thiết bị từ DA
Phát triển giáo viên Trung học phổ thông và Trung cấp chuyên nghiệp với kinh phí
hàng chục tỷ đồng.
6

*Thư viện:
+ Tổng số đầu sách có trong thư viện: 7.329 đầu sách
+ Trong đó sách mới xuất bản sau năm 1980: 5.500 đầu sách
+ Tổng số lượng sách (không kể giáo trình): 71.455 bản
+ Số lượng đầu sách do Trường xuất bản năm 2005 - 2010: 60
+ Số loại tạp chí tham khảo đặt mua hàng năm: 30 loại.
Trang WEB http://www.huaf.edu.vn đã có số lượng truy cập hơn 1.350.000
lượt, với 08 lines đến các trang WEB của các Khoa.
Mạng internet đã được phủ wireless đến toàn bộ 21 đơn vị đầu mối và các
khu giảng đường trong toàn trường.
v Tài chính
Nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách được cấp hàng năm và nguồn thu học
phí từ sinh viên theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra trường còn tìm kiếm thêm
các nguồn kinh phí từ hợp tác quốc tế, từ liên kết khoa học để hỗ trợ cho các hoạt
động chung của nhà trường và phục vụ xã hội.
Hiện tại, trường đang cố gắng để cân đối các nguồn thu – chi, bảo đảm ổn
định và phát triển của nhà trường.
v Nhận xét
Ưu điểm: Trong những năm gần đây, cơ sở vật chất của Trường đã được
đầu tư đáng kể, cơ bản đã được kiên cố hoá, đặc biệt là hệ thống giảng đường và
nhà làm việc, các phòng thí nghiệm- thực hành từng bước được bổ sung thiết bị.
Nguồn lực tài chính của Trường được quản lý chặt chẽ và thu chi đúng quy
định tài chính, đúng mục đích và tiết kiệm thể hiện qua biên bản kiểm toán hàng
năm.
Tồn tại: Phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị máy móc nhưng thiếu kinh phí
duy tu bảo dưỡng, vận hành vì vậy hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc điều hành
để sử dụng chung thiết bị giữa các đơn vị trong trường phối hợp chưa tốt. Các cơ
sở phục vụ thực hành thực tập đang phân tán thiếu kinh phí đầu tư.
Thư viện của Trường chưa tương xứng với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu
khoa học của cán bộ và sinh viên.
v Nhu cầu đổi mới
Tăng cường cơ sở vật chất cho thư viện, từng bước thay đổi phương thức
phục vụ cho phù hợp với công tác quản lý nhằm đáp ứng kịp thời các thông tin cho
độc giả. Hoàn thiện xây dựng thư viện điện tử và trang WEB www.huaf.edu.vn
phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học và quảng bá về
trường.
Xúc tiến đầu tư cơ sở vật chất cho thực hành - thực tập và nghiên cứu, đặc
biệt Viện NCPT ở Hương Vân và Tứ Hạ. Nhanh chóng đưa Trung tâm thực hành
thuỷ sản Phú Thuận vào hoạt động theo hướng tạo ra sản phẩm để phục vụ học tập
cho sinh viên. Tiếp tục nâng cấp hệ thống các phòng thí nghiệm – thực hành.
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Đầu tư để đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành, phục
vụ công tác giảng dạy, học tập của Trường.
1.2.5. Đánh giá những điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức
v Điểm mạnh
Qua 45 năm xây dưng và trưởng thành, Nhà trường đã không ngừng giữ gìn
và phát huy truyền thống: đoàn kết, tự lực tự cường, khăc phục khó khăn để hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ phục vụ sản xuất.
Nhà trường đã đào tạo đội ngũ cán bộ mạnh về chuyên môn, vững vàng về
chính trị, yêu và gắn bó với trường.
Giảng đường, phòng thí nghiệm, trụ sở làm việc.. càng ngày càng được
hoàn thiện, đáp ứng cơ bản nhu cầu cho đào tạo và nghiên cứu.
Nghiên cứu khoa học tạo sản phẩm công nghệ và ứng dụng vào sản xuất,
đặc biệt ở miền Trung đã giúp trường có vị thế quan trọng nhất ở khu vực này.
Vị thế của trường đã được khẳng định không những trong nước mà còn trên
trường quốc tế.
v Điểm yếu
Cơ sở thực hành thực tập chưa đồng bộ, thiếu trang thiết bị; Thư viện chưa
đáp ứng nhu cầu cho cán bộ và sinh viên.
Quản lý hành chính chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, việc ứng dụng CNTT
vào các công tác quản lý, nhất là quản lý đào tạo còn yếu.
Các trung tâm, viện nghiên cứu chưa có sản phẩm khoa học tương xứng để
phục vụ sản xuất, góp phần tạo thêm nguồn thu cho trường.
v Cơ hội
Toàn cầu hoá nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội đã trở thành xu thế
khách quan, vì vậy, cơ hội hội nhập quốc tế cao.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI
coi giáo dục - đào tạo là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.
Nghị quyết về Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân của Đảng đang hiện
thực hóa và đã được cụ thể thành các chính sách trọng điểm giai đoạn 2015-2020.
Hơn 70% dân số sống ở nông thôn cần được nâng cao mức sống và phát triển. Chủ
trương xây dựng nông thôn mới đang đặt ra các yêu cầu mới đối với trường.
v Thách thức
Nhiều trường ĐH quốc tế đã, đang và sẽ mở ra ở Việt Nam là sự cạnh tranh
khốc liệt về đầu vào, đầu ra và chất lượng đào tạo.
Nhiều trường Đại học trong nước được thành lập, phần lớn các ngành đào
tạo mới thu hút đầu vào hơn mảng nông nghiệp.
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Thách thức giữa nhu cầu tăng số lượng sinh viên với việc nâng cao chất
lượng đào tạo; giữa đào tạo chất lượng cao với đa dạng hóa các loại hình đào tạo.
Nhà nước chưa có chính sách ưu tiên cho cho các trường có tính cạnh tranh
thấp, kinh phí đào tạo cao nhưng lại đảm bảo an sinh cho toàn xã hội.
PHẦN II
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2020
2.1. VAI TRÒ VÀ CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
2.1.1 Vai trò của Kế hoạch chiến lược đối với sự phát triển của trường
- Là cơ sở pháp lý để xây dựng các chiến lược ngắn hạn, các quyết sách của
chính quyền và đoàn thể hang năm
- Là cơ sở để định kỳ đánh giá và điều chỉnh các kế hoạch công tác của toàn
trường và từng đơn vị trong trường.
- Làm khung định hướng trong xây dựng các kế hoạch phát triển tổng thể và
các kế hoạch chi tiết hàng năm phân theo ngành và nhóm công tác, các kế hoạch
từng giai đoạn của trường đến 2015 và tầm nhìn đến 2020.
2.1.2. Các căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển
v Các cơ sở pháp lý
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần
thứ XI: tiếp tục khẳng định giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, có vai trò
quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; phát triển
giáo dục - đào tạo là nhu cầu bức thiết để phát triển đất nước;
- Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi bổ sung 2008 ngày 02/12/1998 qui
định mục tiêu, tính chất, nguyên lý của nền giáo dục nước nhà nhằm đào tạo con
người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và
nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020 ban hành theo quyết định số
2825/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Xác định mục tiêu, giải pháp xây
dựng một nền giáo dục theo hướng đa dạng hoá, chuẩn hoá và xã hội hoá; có tính
thực tiễn và hiệu quả, góp phần đắc lực thực hiện mục tiêu của chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2010-2020. Phấn đấu đạt tỷ lệ 300 sinh viên trên 1 vạn
dân; 38.000 học viên cao học; 20.000 nghiên cứu sinh vào năm 2020;
- Nghị định Chính phủ số 30/CP ngày 04/04/1994 về việc thành lập Đại học
Huế trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học và cao đẳng ở khu vực Huế.
Nghị định về việc thành lập Đại học Huế xác lập mô hình đào tạo mới (đại học hai
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cấp) nhằm tăng cường tiềm lực đào tạo trên cơ sở tập trung nhân lực, vật lực của
tất cả các trường Đại học trên địa bàn thành phố Huế;
- Điều lệ trường Đại học được Chính phủ ban hành theo QĐ số
58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định quyền và trách nhiệm của
các cơ sở đào tạo theo tinh thần đổi mới, xác định mô hình, cơ cấu tổ chức, hoạt
động của các trường Đại học;
- Đề án đổi mới giáo dục Đại học Vịêt Nam giai đoạn 2006 - 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP, ngày 2/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn
diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
- Quy chế tự chủ của các trường đại học;
- Quy hoạch phát triển tổng thể Đại học Huế đến năm 2015 (QĐ số 460/QĐBGD&ĐT, ngày 25/1/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Định hướng phát triển của Đại học Huế giai đoạn 2006 – 2015.
v Sự hình thành và hoạt động của Ban xây dựng Chiến lược phát triển
Hiệu trưởng Nhà trường đã có QĐ số: 88/QĐ-ĐHNL ngày 10/12/2010 về
việc thành lập Ban xây dựng Chiến lược phát triển trường ĐHNL – Đại học Huế
đến 2015, tầm nhìn đến 2020. Danh sách gồm 20 đ/c có đủ thành phần Ban giám
hiệu và Thủ trưởng các đơn vị, đoàn thể trong trường; Trưởng Ban là đ/c Bí thư
Đảng ủy kiêm Hiệu trưởng: PGS-TS Nguyễn Minh Hiếu (Phụ lục).
Ban xây dựng Chiến lược phát triển đã phân công và giao Tổ thư ký Phòng
TC-HC chịu trách nhiệm biên tập.
Ban xây dựng Chiến lược phát triển đã tổ chức 03 cuộc họp góp ý trực tiếp
cho Dự thảo và lấy ý kiến góp ý của các cán bộ cốt cán thông qua mạng điều hành
điện tử của Trường. Đã có hàng chục ý kiến trực tiếp và gián tiếp (bằng văn bản)
góp ý, phân tích cho các phần đánh giá thực trạng; góp ý về nội dung, từ ngữ và
các giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cần đạt.
Các số liệu thống kê về thực trạng tình hình và kế hoạch phát triển được
thực hiện và tổng hợp từ 21 đơn vị trực thuộc theo 05 Biểu mẫu thống kê thống
nhất trong toàn trường.
2.2 TUYÊN BỐ SỨ MẠNG VÀ CAM KẾT CÁC GIÁ TRỊ GIÁO DỤC
2.2.1. Tuyên bố Sứ mạng của trường Đại học Nông Lâm
"Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân
lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn cho cả nước đặc biệt là
khu vực miền Trung - Tây Nguyên".
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2.2.2. Cam kết các giá trị giáo dục
v Khẩu hiệu hành động:
“Nêu cao truyền thống, phát huy nội lực, đẩy mạnh hợp tác, tiếp tục phát triển”
v Các cam kết chính trong giai đoạn 2010 - 2015 là:
- Luôn đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao ở bậc đại học và sau đại học
cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học- công
nghệ có giá trị phục vụ thiết thực cho đào tạo, phát triển sản xuất, xóa đói
giảm nghêo góp phần xây dựng nông thôn mới.
v Tầm nhìn đến 2020, trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế hướng
tới một trường Đại học Nghiên cứu chất lượng cao về nông nghiệp – nông
thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng về nguồn lực của cả nước.
2.3 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG
2.3.1 Mục tiêu tổng quát
Xây dựng trường trở thành trường Đại học trọng điểm, chất lượng cao của
khu vực miền Trung - Tây Nguyên về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hướng tới
một trường Đại học Nghiên cứu.
2.3.2 Mục tiêu cụ thể đến 2015, tầm nhìn đến 2020
+ Xây dựng được bộ máy quản lý đủ năng lực để điều hành công việc đạt
hiệu quả cao.
+ Bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu của thị trường lao động.
+ Tạo ra nhiều sản phẩm khoa học - công nghệ, phục vụ tốt cho giảng dạy,
học tập và phát triển sản xuất.
+ Phát triển đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, chú trọng phát
triển đội ngũ có trình độ khoa học cao. Phấn đấu đến 2015 có 100% giảng viên lên
lớp lý thuyết có trình độ trên đại học.
+ Giữ vững quy mô đào tạo một cách hợp lý tương xứng với tiềm lực về đội
ngũ và cơ sở vật chất. Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo ngang tầm khu vực
và tiến tới có xếp hạng.
+ Phát huy thế mạnh về hợp tác quốc tế; tăng cường quan hệ toàn diện với
các đối tác trong đào tạo, nghiên cứu để phát triển và tăng cường vị thế của
Trường trong khu vực và quốc tế.
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+ Xây dựng được hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng
yêu cầu phục vụ tốt nhất cho quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ phát triển sản xuất.
+ Tăng cường các nguồn thu, sử dụng có hiệu quả và đúng quy định các
nguồn lực tài chính; tiến đến tự chủ và tự cân đối tài chính phục vụ cho phát triển.
2.4. MÔ HÌNH, CƠ CẤU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Mô hình của trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế hướng đến những
năm tới là mô hình trường Đại học nghiên cứu.
Hình thức đào tạo bao gồm: Chính qui tập trung (hình thức đào tạo chính);
Không chính qui (giảm dần đến 2020); Đào tạo liên kết với các ĐH trong và ngoài
nước, liên thông và đào tạo văn bằng 2.
Các trình độ đào tạo: cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; trong đó, ưu tiên
mở thêm một số ngành cao đẳng theo hướng liên thông (danh mục các ngành đào
tạo đại học); Nâng cao chất lượng đào tạo, bổ sung các ngành và chuyên ngành đại
học đáp ứng yêu cầu của người sử dụng; Mở hướng đào tạo một số ngành kinh tếxã hội và tài nguyên - môi trường; Xây dựng chương trình liên kết đào tạo tiên
tiến.
Đối với đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), mở thêm một số ngành phù hợp
và mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ; Thay đổi hình thức đào tạo cho phù
hợp nhu cầu người học (tập trung và không tập trung). Liên kết để mở một số
ngành đào tạo bằng tiếng anh để thu hút học viên quốc tế.
2.5. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHÍNH
2.5.1. Đổi mới công tác tổ chức - quản lý
v Mục tiêu
Thực hiện triệt để cải cách hành chính nhằm thiết lập được bộ máy quản lý
gọn nhẹ và hiệu quả; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, phát huy chức
năng tham mưu; Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thủ trưởng các
đơn vị.
v Giải pháp
Xây dựng, củng cố khối phòng, trung tâm, viện.. hợp lý để bảo đảm công
tác điều hành, tham mưu và phục vụ tốt nhất cho các hoạt động nhà trường. Xây
dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ quản lý.
Đến 2015, từng bước thực hiện cải cách hành chính, trước hết là việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự, quản lý đào tạo và quản lý tài
chính; thực hiện điều hành qua mạng nội bộ của trường, liên thông với Đại học
Huế.
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Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường trên cơ sở xác định chức năng, nhiệm
vụ của các đơn vị, các bộ phận. Tăng cường khả năng tham mưu, sự phối hợp
đồng bộ của các phòng, khoa, trung tâm.
Phân cấp, phân quyền triệt để, gắn chức năng với trách nhiệm của Thủ
trưởng các đơn vị. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi thành viên để hoàn
thành nhiệm vụ được giao.
Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá cán bộ nhằm làm căn
cứ để phân loại lao động và đánh giá cán bộ.
Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và
phục vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác.
Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ và bồi dưỡng cán bộ hàng năm.
Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản: quy chế quản lý điều hành, quy
chế chi tiêu nội bộ, các tiêu chí đánh giá thi đua, các tiêu chí tuyển dụng cán bộ..
coi đây là các chế tài quan trọng cho công tác quản lý nhà trường.
2.5.2. Phát triển đào tạo
v Mục tiêu phát triển đào tạo
+ Ổn định quy mô đào tạo đại học, tăng quy mô đào tạo sau đại học.
+ Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu
của thị trường lao động trong nước, trong khu vực và thế giới.
+ Nâng cao chất lượng đào tạo từng bước, kể cả kiến thức, kỹ năng và thái độ
nghề nghiệp, độc lập trong tư duy và sáng tạo trong giải quyết vấn đề mà thực tiễn
đặt ra.
+ Duy trì kế hoạch kiểm định trường đại học theo định kỳ, kịp thời khắc
phục những sai sót yếu kém, phấn đấu đấu để đạt ở mức cao về kiểm định chất
lượng trường Đại học..
v Qui mô phát triển đào tạo
+ Quy mô đào tạo từ 6.000 – 6.500 sinh viên chính quy, 400 – 500 học viên
cao học và nghiên cứu sinh, 2.000 – 3.000 sinh viên hệ không chính quy và liên
thông.
Đến 2015, tuyển mới hàng năm với hệ ĐH chính qui 1.500 sv (tăng
6%/năm); Hệ không chính qui: 500 - 600 sv; Cao học: 200 học viên (tăng 20%
năm); Nghiên cứu sinh: 20 NCS (tăng 50% năm).
+ Duy trì các loại hình đào tạo: chính qui, không chính qui, xây dựng và
phát triển loại hình đào tạo liên kết, liên thông và văn bằng 2.
+ Cơ cấu ngành nghề: duy trì và đảm bảo chất lượng của các ngành và
chuyên ngành đã có, nghiên cứu để mở thêm một số ngành kinh tế - xã hội; tài
nguyên- môi trường.
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v Các giải pháp
+ Tăng cường cả số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo tỷ lệ
sinh viên quy chuẩn/giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Không
ngừng nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ nghiên cứu viên (NCV) nhằm nâng
cao năng lực thực hành và rèn luyện tay nghề cho sinh viên. Có kế hoạch bồi
dưỡng để năng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và NCV
phục vụ hội nhập quốc tế.
+ Cơ sở vật chất phải được tăng cường, ưu tiên hoàn thiện hệ thống thư viện
điện tử. Mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và tra cứu
tài liệu .Tăng cường các trang thiết bị cho hệ thống phòng thí nghiệm, Viện nghiên
cứu, các Trung tâm TN-TH đủ khả năng vừa đào tạo, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất.
+ Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, triệt để ứng dụng
công nghệ thông tin, giảm giờ giảng trên lớp, tăng cường giờ tự học, tự nghiên
cứu, thí nghiệm, thực hành. Từng bước tiếp cận phương pháp đào tạo trực tuyến.
+ Tăng cường công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, tăng
cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá giảng viên thông qua người học nhằm
từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo chính xác và khách quan
trong đánh giá.
+ Mở rộng liên kết đào tạo với các ĐH trong nước.
+ Liên kết với một số trường ĐH quốc tế để xây dựng một số chương trình
đào tạo tiên tiến ở bậc đại học.
+ Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và đại diện của các đơn vị sử dụng
lao động, cựu sinh viên để tranh thủ ý kiến phản hồi nhằm điều chỉnh chương trình
đào tạo cho phù hợp với thị trường lao động.
+ Tăng cường công tác tiếp thị tuyển sinh ở các bậc đào tạo.
2.5.3. Kế hoạch nghiên cứu khoa học
v Mục tiêu chiến lược
Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên sâu và tạo ra
sản phẩm; Đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát
triển của đại học, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước.
v Những định hướng chính
+ Nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ
nghiên cứu.
+ Xây dựng các nghiên cứu theo hướng giải quyết những vấn đề cấp bách
và thiết thực cho vùng và tạo ra sản phẩm KH-CN có giá trị (kể cả hàm lượng
khoa học và ứng dụng thực tiễn).
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+ Đổi mới cơ chế quản lý khoa học - công nghệ nhằm nâng cao chất lượng
các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và gắn liền với thực tiễn giáo
dục và sản xuất.
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ, đặc biệt là các lĩnh
vực mũi nhọn như: Nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi trong hệ thống sản
xuất; Thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, nông thôn; Quản lý tài
nguyên-môi trường; …
+ Chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho sản xuất, bảo vệ môi trường và
xây dựng nông thôn mới.
+ Nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm hiện có, tiến tới thành lập
thêm một số trung tâm nghiên cứu mới phục vụ chương trình Tam Nông.
+ Liên kết với các cơ sở sản xuất và tổ chức nghiên cứu trong nước (Sở,
Viện, Trường, các công ty..) để giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành, phục
vụ thiết thực cho thực tiễn sản xuất.
v Các giải pháp chủ yếu
+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (thạc sĩ, tiến sĩ) và đào tạo nâng
cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho cán bộ giảng dạy.
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học- công nghệ; tăng cường tìm kiếm
các nguồn lực ngoài nước về đào tạo & phát triển nông thôn để nâng cao năng lực
của giáo viên về nhiều mặt, trong đó có năng lực nghiên cứu khoa học và tăng
cường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học.
+ Tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài Trường thuộc nhiều lĩnh vực
chuyên môn để hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, đủ sức đề xuất và
thực hiện các đề tài, dự án có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh cao.
+ Kết hợp chặt chẽ với Sở Khoa học- Công nghệ của các tỉnh để cùng đề
xuất và thực hiện các đề tài, dự án có tính chiến lược cho các tỉnh.
+ Huy động và kết hợp nhiều nguồn lực tài chính phục vụ cho công tác
nghiên cứu khoa học, khai thác có hiệu quả các chương trình, dự án.
+ Đổi mới phương pháp tuyển chọn, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu
khoa học, có chính sách khuyến khích cán bộ, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh
tham gia nghiên cứu khoa học.
+ Xây dựng các đề tài lớn, chuyên sâu, mang tính đặc thù của khu vực và
tìm đối tác nước ngoài để hợp tác nghiên cứu.
+ Tập trung một số cán bộ giỏi, có nhiều kinh nghiệm có ngoại ngữ giỏi để
xây dựng dự án hợp tác trong các lĩnh vực Khoa học - công nghệ, tham gia đấu
thầu quốc tế.
2.5.4. Xây dựng và phát triển đội ngũ
v Mục tiêu phát triển đội ngũ
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Trong giai đoạn 2010-2015, phát triển đội ngũ được xác định là chiến lược
trung tâm, là cơ sở để mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo.
v Qui mô phát triển đội ngũ (phụ lục)
+ Phấn đấu đạt tỷ lệ: 15- 20 sinh viên quy chuẩn/1 giảng viên
+ Đến năm 2015, toàn trường có 400 cán bộ viên chức và lao động; trong đó,
giảng viên: 300 (không kể giảng viên kiêm nhiệm) và cán bộ quản lý, NCV,
chuyên viên và phục vụ: 100 người; Giảng viên là thạc sĩ trên 90%, trong đó trên
30% là tiến sĩ. Cán bộ quản lý phải tinh thông nghiệp vụ, thành thạo sử dụng vi
tính, nắm vững 1 ngoại ngữ để có thể giao tiếp được.
+ Đến 2020, toàn trường có 500 CBVC & LĐ, trong đó 400 người là giảng
viên và nghiên cứu viên; trên 95% có trình độ trên đại học, 50% cán bộ giảng dạy
trình độ tiến sĩ.
v Các giải pháp thực hiện
+ Tăng cường tỷ lệ kiêm nhiệm giảng dạy ở khối phục vụ để giảm áp lực về
đội ngũ cơ hữu cán bộ giảng dạy.
+ Linh hoạt chuyển đổi chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo khối lượng
giảng dạy theo định mức quy định.
+ Giao quản lý khối lượng giảng dạy theo định mức biên chế cho các khoa.
+ Tạo nguồn bổ sung giảng viên cho các khoa hàng năm từ sinh viên xuất
sắc ra trường hoặc tuyển mới từ các nguồn khác nhưng phải có trình độ thạc sĩ trở
lên (từ 2013).
+ Chủ động quy hoạch đội ngũ, kể cả đội ngũ quản lý để có kế hoạch đào
tạo và bồi dưỡng.
+ Quy hoạch đào tạo đội ngũ khoa học có chất lượng cao (TS, PGS, GS).
+ Chuẩn hoá đội ngũ cả về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ.
+ Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ.
+ Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, thanh tra, đánh giá cán bộ để nâng
cao chất lượng đội ngũ.
2.5.5. Xây dựng cơ sở vật chất và tài chính
v Mục tiêu phát triển
Đến 2015, tập trung đầu tư những công trình đã có trong quy hoạch tại địa
điểm 102 Phùng Hưng. Quy hoạch và triển khai xây dựng Viện NCPT ở Tứ Hạ và
Hương Vân thành cơ sở thực hành, thực tập, rèn luyện tay nghề và nghiên cứu
khoa học của cán bộ và sinh viên. Đưa Trung tâm thực hành thuỷ sản Phú Thuận
vào hoạt động có hiệu quả.
Đến trước 2020, hoàn thiện khuôn viên Viện NCPT; xúc tiến xây dựng cơ
sở mới tại địa điểm Trường Bia để có thể chuyển một số bộ phận của trường về
làm việc tại địa điểm mới.
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Huy động các nguồn lực (ngân sách nhà nước, học phí, các dự án hỗ trợ
trong và ngoài nước, các nguồn thu khác, góp vốn..) để đáp ứng yêu cầu về tài
chính thực hiện chiến lược phát triển cơ sở vật chất.
v Giải pháp
+ Hoàn thiện các công trình phục vụ đào tạo tại 102 Phùng Hưng
+ Lập Dự án quy hoạch Viện NCPT tại Tứ Hạ và Hương Vân.
+ Xây dựng dự án tổng thể viện NCPT để tìm nguồn vốn đầu tư.
+ Liên kết với các Tập đoàn, Công ty để tạo mô hình giữa trường Đại học
và cơ sở sản xuất nghiên cứu và đào tạo theo địa chỉ.
+ Cùng Đại học Huế lập kế hoạch xây dựng mở rộng trường tại địa điểm
mới theo quy hoạch của ĐH Huế, từ 2015-2020.
+ Có kế hoạch chủ động sửa chữa, mua sắm thiết bị bổ sung, chống xuống
cấp để đảm bảo cơ sở vật chất cho đào tạo.
+ Tăng cường tiếp thị tuyển sinh các bậc đào tạo.
+ Tăng cường các hoạt động đào tạo, dịch vụ, hợp tác quốc tế, tận thu..để
tăng nguồn thu.
+ Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
nhằm tạo ra các sản phẩm có thu.
+ Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, liên kết đào tạo để tăng thu.
+ Lập các dự án vay vốn ưu đãi.
+ Quản lý và sử dụng tốt CSVC và thiết bị vật tư; tránh lảng phí..
+ Đề nghị Nhà nước, Bộ GD-ĐT tăng cường suất đầu tư cho các trường Đại
học Nông nghiệp và có đào tạo các ngành thuộc Nông nghiệp.
2.5.6. Hợp tác quốc tế
v Mục tiêu
Tăng cường và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ tối đa
sự giúp đỡ mọi mặt của các tổ chức quốc tế về kinh nghiệm, về tài chính, về cơ sở
vật chất và nguồn nhân lực.. nhằm tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ cho Chiến lược
phát triển nhà trường.
v Giải pháp
+ Củng cố và tăng cường các quan hệ, hợp tác với các trường và tổ chức
quốc tế đã có quan hệ truyền thống với nhà trường. Mở rộng các mối quan hệ mới
về các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm, trong đó có việc triển khai đào tạo
chương trình đại học tiên tiến.
+ Thiết lập các văn phòng đại diện với một số trường, tổ chức quốc tế đặt tại
trường để triển khai các hợp tác song phương.
+ Phát huy tính chủ động của các Trung tâm trong việc tìm kiếm nguồn lực
để phát triển nhà trường và phục vụ phát triển cộng đồng.
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+ Giao quyền tự chủ và khuyến khích các đơn vị trong trường thiết lập các
mối liên kết có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước phục vụ
nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.
+ Tăng cường khả năng ngoại ngữ và khả năng đối ngoại cho cán bộ viên
chức phục vụ cho hợp tác và hội nhập về chiều sâu.
+ Tăng tỷ lệ đào tạo đội ngũ chất lượng cao ở nước ngoài thông qua hợp tác
song phương và đa phương.
2.6. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
2.6.1. Đổi mới công tác quản lý và điều hành: đánh giá thông qua các Quy chế
và Quy trình thực hiện, mức độ hoàn thành công việc cũng như vai trò tham mưu,
tổng hợp của các đơn vị đối với Thủ trưởng cấp trên.
2.6.2. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo: Giám sát quy mô, giám sát sự
thay đổi ngành nghề, giám sát về sự thay đổi về chất lượng, giám sát việc thực thi
các giải pháp.
2.6.3. Đẩy nhanh nghiên cứu khoa học tạo sản phẩm công nghệ: Giám sát việc
thay đổi cơ chế quản lý trong NCKH, việc triển khai và hiệu quả của hoạt động
khoa học công nghệ.
2.6.4. Xây dựng đội ngũ: về số lượng, chất lượng, tiến độ, quy hoạch chỉ tiêu.
2.6.5. Tăng cường cơ sở vật chất: Số lượng, chất lượng, quy mô, tiến độ, địa
điểm..; mức độ đáp ứng cho đào tạo và NCKH.
2.6.6. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo và thư
viện: loại hình công nghệ ứng dụng, lĩnh vực quản lý, ứng dụng công nghệ số
trong quản lý thư viện và nâng cấp trang WEB, ..
2.6.7. Xây dựng và phát triển nguồn tài chính: nguồn thu, nguồn chi, huy động,
phân bổ, thời gian..
2.6.8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Quy mô, đối tác, hiệu quả, thời gian..
2.6.9. Tăng cường phối hợp hành động giữa chính quyền, đoàn thể dưới sự
lãnh đạo của Đảng: Thông qua các hoạt động chính trị, phong trào văn hóa- văn
nghệ - thể thao, hoạt động chuyên môn để đánh giá kết quả đạt được.

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Tổ chức thực hiện Kế hoạch Chiến lược phát triển
Phổ biến, quán triệt kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường từ nay
đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020 cho toàn thể cán bộ viên chức và lao động
trong toàn trường cũng như các đơn vị liên quan trong Đại học Huế để tìm kiếm sự
đồng thuận cao trong thực hiện.
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Phân công trách nhiệm các mảng công việc cho từng đơn vị, cá nhân phụ
trách theo dõi.
Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, cho từng nữa nhiệm kỳ
2,5 năm, 5 năm và định hướng 10 năm tới thông qua các Chương trình hành động.
Xây dựng nguồn lực: nhân lực, vật lực và ngân sách cho các hoạt động cụ
thể và các tiêu chí cần đạt được cho các nội dung.
Thiết lập một ban chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ
chiến lược để có điều chỉnh kịp thời khi có thay đổi đột xuất và phát sinh.
3.2. Kết luận
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay, những
thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội đạt được sau 25 năm đổi mới, quan hệ và
hội nhập quốc tế được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện, sự nghiệp giáo
dục đã đạt được những bước phát triển đáng kể. Sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước đã tạo nên các tiềm lực to lớn cho ngành Giáo dục và Đào tạo. Các nghị
quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo là cơ sở cho Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong
thời gian qua, trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã và đang có những
chuyển biến quan trọng nhờ phát huy nội lực và đoàn kết, khắc phục khó khăn,
phát huy truyền thống, trí tuệ và đổi mới.
Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, cùng với sự phát triển mạnh mẽ
của khoa học - kỹ thuật, ngành Giáo dục - Đào tạo nói chung, trường Đại học
Nông Lâm - Đại học Huế nói riêng đang đứng trước thách thức to lớn, đó là
khoảng cách giữa nền giáo dục nước ta với nền giáo dục các nước phát triển, giữa
các trường đại học Việt Nam với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế
giới. Trước thách thức đó, trường Đại học Nông Lâm - Đaị học Huế cần tập trung
trí tuệ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để trở thành một trường đại học
tiên tiến, hiện đại; đảm nhận trách nhiệm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất
lượng cao cho sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn mới của đất nước.
Nhà trường đăng ký tham gia kiểm định chất lượng đào tạo (2007, 2008,
2009) theo các tiêu chí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đạt mức II, tiến
tới chuẩn hóa và liên thông về chất lượng với các trường trong nước và quốc tế.
Nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến 2020 của Nhà
trường tập trung vào việc tiếp tục ổn định để phát triển, nâng cao chất lượng dạy
và học, và thu hút ngày càng nhiều người học; thu hút đầu tư tài chính, hoàn thiện
và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước và cải
thiện bộ máy tổ chức của Nhà trường phù hợp với thực tiễn. Thường xuyên tự điều
chỉnh các hoạt động của Nhà trường nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trên cơ sở
tự đánh giá và đánh giá ngoài theo yêu cầu về kiểm định chất lượng đào tạo.

19

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế trên cơ sở định hướng Chiến
lược phát triển sẽ giúp Nhà trường từng bước phân kỳ xây dựng các kế hoạch và
điều chỉnh phù hợp với tình hình, nhằm có đủ điều kiện thực hiện sứ mệnh của
mình, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục Quốc gia đến năm 2015
và 2020, từng bước hội nhập với với các trường đại học trong nước và quốc tế.
3.3. Một số kiến nghị
Kế hoạch Chiến lược phát triển trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là
một định hướng lớn cho giai đoạn từ 5 đến 10 năm, ngoài tư duy chủ quan của
những cán bộ đầy tâm huyết vì sự lớn mạnh của nhà trường, chiến lược còn bị chi
phối bởi các nguyên nhân khách quan mà bản thân nhà trường không thể can thiệp
được. Vì vậy, để thực hiện được kế hoạch Chiến lược phát triển của nhà trường,
chúng tôi có một số kiến nghị như sau:
- Đại học Huế cần thực hiện sự phân cấp nhiều hơn về quản lý tài chính,
nhân sự và tuyển sinh để tạo quyền tự chủ cao đối với các trường thành viên.
- Bộ Giáo dục & Đào tạo cần có các chính sách cụ thể cho các truờng và
ngành đặc thù có chi phí đào tạo lớn, nguồn tuyển sinh đang gặp khó khăn nhưng
lại là những ngành đảm bảo an ninh lương thực cho toàn xã hội.
- Chính phủ cần quy hoach việc đào tạo nguồn lực cho nông nghiệp, nông
thôn và xem xét lại hệ thống các trường Nông – Lâm - Ngư để có định hướng phát
triển đúng. Chính sách khuyến khích sinh viên vào các trường Đại học Nông
nghiệp cần được quan tâm đúng mức (như việc miễn hoặc giảm học phí cho sinh
viên).
- Tỉnh Thừa Thiên Huế nên có những chính sách ưu tiên về định cư, giải
phóng mặt bằng, hỗ trợ ngân sách để trường tiếp tục ổn định và phát triển.
Trưởng Ban soạn thảo Chiến lược phát triển
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS-TS Nguyễn Minh Hiếu
ĐẠI HỌC HUẾ
PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
PGS-TS Nguyễn Văn Toàn
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