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1.ăMỞăĐ U

Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
(TTHTSV) luôn nhận được sự quan tâm ng hộ c a Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN), sự phối hợp c a các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN. Cùng với
sự nỗ lực c a tập thể, c a nhiều thế hệ lãnh đạo, CBVC phấn đấu vượt qua
nhiều thách th c, khó khăn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ ĐHQGHN giao
cho. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý và hỗ trợ học sinh sinh
viên (HSSV) được dư luận xã hội và phụ huynh học sinh đánh giá cao, góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo c a ĐHQGHN.
Tuy nhiên Trung tâm còn nhiều tồn tại hạn chế: Số lượng chỗ ở còn ít,
cơ sở vật chất thiếu đồng bộ và đang xuống cấp, chưa đáp ng được nhu cầu
nội trú sinh viên; số lượng và chất lượng các dịch vụ hỗ trợ HSSV chưa đa
dạng, thiếu chiều sâu; đội ngũ cán bộ viên ch c (CBVC) kỹ năng, nghiệp vụ
chuyên môn chưa thật sự chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo, thích ng với sự
đổi mới chưa cao…
Trên cơ sở tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục những hạn chế, kế
hoạch chiến lược 2015 - 2020 và tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ định
hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp ch yếu trong quá trình phát triển
Trung tâm đáp ng yêu cầu đổi mới giáo dục và sự phát triển mạnh mẽ c a
ĐHQGHN.
2.ăBỐIăCẢNH

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến
ph c tạp. Tuy hoà bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột vũ trang,
mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, kh ng bố, tranh chấp lãnh thổ... còn diễn ra gay
gắt ở nhiều nơi. Trong nước, chúng ta đang tích cực phấn đấu đẩy mạnh toàn
diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;
phát huy dân ch và s c mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế
nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần c a nhân dân; giữ
vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững
chắc độc lập, ch quyền quốc gia; tạo nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở
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thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp
không ít khó khăn, thách th c, nhất là tác động c a suy thoái kinh tế, tài
chính, những tiêu cực và tệ nạn xã hội, vấn đề bảo vệ ch quyền biển, đảo...,
làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và đời sống nhân dân, trong đó có
HSSV.
Toàn cầu hóa đang diễn ra không chỉ ở lĩnh vực kinh tế, thương mại,
khoa học công nghệ mà còn tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực giáo dục c a mọi
quốc gia. Tại Việt Nam, giáo dục đại học với ch c năng đào tạo nguồn nhân
lực cho quá trình hội nhập và phát triển đất nước, cũng không nằm ngoài xu
thế đó. Giáo dục đại học cần phải phát huy mạnh mẽ yếu tố nội lực, đề ra
những biện pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm thực hiện tốt hơn
nữa mục tiêu và s mạng c a mình.
ĐHQGHN đang có những bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng các
chương trình đào tạo được nhiều đại học có uy tín trên thế giới thừa nhận,
hoạt động nghiên c u khoa học và công nghệ có bước phát triển vượt bậc,
một số lĩnh vực nghiên c u đã lọt vào nhóm 100 các trường đại học hàng đầu
châu Á. Trong chiến lược phát triển c a ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm
nhìn 2030 xác định “Trở thành đại học định hướng nghiên c u, đa ngành, đa
lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó, một số trường đại học, viện nghiên
c u thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế xã hội mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến châu Á”.
Đây là những căn cứ quan trọng để Trung tâm xây dựng chiến lược
phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
3. SỨăMẠNG,ăT MăNHÌN

3.1. Sứ mạng
Tạo môi trường sống thuận lợi cho việc học tập, rèn luyện và nghiên
c u khoa học c a HSSV; tổ ch c hiệu quả các hoạt động dịch vụ hỗ trợ
HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo c a ĐHQGHN.
3.2. Tầm nhìn 2030
Mô hình quản lý, phục vụ chuyên nghiệp; cơ sở vật chất tiện nghi, hiện
đại, tạo bước đột phá trong hoạt động hỗ trợ HSSV ĐHQGHN.
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4. M CăTIÊUăCHIẾNăL

C

4.1. Mục tiêu chung
Trở thành một trung tâm dịch vụ hỗ trợ HSSV với điều kiện cơ sở vật
chất hiện đại; phương th c phục vụ văn minh, chuyên nghiệp; loại hình dịch
vụ hỗ trợ đa dạng, phong phú, tạo môi trường thuận lợi cho học tập, rèn luyện
và nghiên c u khoa học c a HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo c a
ĐHQGHN.
4.2. Mục tiêu cụ thể
4.2.1. Quy mô
- Quy mô đơn vị được mở rộng thêm 01 KTX tại Hòa Lạc.
- Khai thác triệt để, phát huy hiệu quả công năng các phòng ở c a 3 khu
KTX tại Hà Nội với số lượng 6500 chỗ ở, trong đó ưu tiên:
+ Sinh viên Nhiệm vụ chiến lược: 10% (tăng 4% so với hiện nay)
+ Học sinh chuyên: 10% (tăng 5% so với hiện nay)
+ Sinh viên quốc tế, chuyên gia nước ngoài: 5% (tăng 2,4% so với hiện nay)
+ Học viên cao học, nghiên c u sinh: 6% (tăng 3% so với hiện nay).
4.2.2. Hiện đại hóa cơ sở vật chất
- Đầu tư trang thiết bị trong phòng ở:
+ 100% phòng ở đạt chuẩn: diện tích 3,5 m2/1người; khép kín; được
trang bị đầy đ cơ sở vật chất, có bình nước nóng.
+ 30% phòng ở chất lượng cao có điều hòa nhiệt độ.
+ 10% phòng ở đặc biệt đáp ng được nhu cầu sinh viên và chuyên gia
nước ngoài.
- Nâng cấp Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ tại 2 KTX thành 02 Trung tâm
Văn hóa Thể thao.
- Phân khu ch c năng tổ ch c các hoạt động dịch vụ tại 3 khu KTX,
nâng cao tính chuyên nghiệp.
4.2.3. Tổ ch c các hoạt động hỗ trợ
- Phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao và các câu lạc bộ học thuật
hiện có. Tăng cường các hoạt động kết nối cộng đồng sinh viên ĐHQGHN và
các hoạt động hỗ trợ, giao lưu văn hóa đối với sinh viên nước ngoài đến học
tập tại ĐHQGHN.
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+ Hỗ trợ tìm kiếm được việc làm: 100 lượt/năm
+ Phối hợp đào tạo kỹ năng, tư vấn: 1000 lượt sinh viên tham gia/năm
+ Tìm kiếm học bổng, khen thưởng, hỗ trợ sinh viên có thành tích xuất
sắc trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn: khoảng 200.000.000đ/năm.
+ Các hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ việc làm: 10 sự kiện/năm.
- Xây dựng môi trường sống tại các KTX văn hóa, nhân văn góp phần
giáo dục, rèn luyện đạo đ c, lối sống cho HSSV, không có sinh viên vi phạm
các quy định c a pháp luật.
4.2.4. Huy động, tìm kiếm các nguồn lực xã hội phát triển các loại hình
dịch vụ hỗ trợ HSSV.
- Loại hình dịch vụ hỗ trợ đa dạng, đáp ng nhu cầu c a HSSV diện
chính sách và HSSV có khả năng chi trả.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ng trên 75% m c độ hài lòng c a
sinh viên.
5.ăNHIỆMăV ăTR NGăTÂM
5.1. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đ c lối sống cho HSSV, xây dựng môi trường KTX an toàn, thuận lợi và thân
thiện.
5.2. Quy hoạch, đầu tư tăng quỹ nhà ở, đa dạng hóa các loại phòng ở,
các dịch vụ hỗ trợ HSSV nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC hiện có. Mở rộng
và quản lý, vận hành hiệu quả các khu KTX mới tại Mỹ Đình và Hòa Lạc.
5.3. Nâng cao nhận th c, vai trò c a CBVC trong tình hình mới; bồi
dưỡng, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp.
5.4. Sử dụng hiệu quả nguồn NSNN, tăng cường m c độ tự ch tài
chính, vận hành theo hướng chuyển từ phục vụ sang dịch vụ hỗ trợ. Xây dựng
cơ chế thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động dịch vụ hỗ trợ
c a đơn vị.
6.ăGIẢIăPHÁPăTHỰCăHIỆN
6.1. Công tác cải cách hành chính:
6.1.1. Hoàn thiện, ban hành hệ thống văn bản quản lý, cơ chế điều
hành, nhằm phát huy tính ch động, sáng tạo và ý th c trách nhiệm c a các
tập thể, cá nhân.
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6.1.2. Xây dựng và kiến tạo môi trường làm việc thân thiện, dân ch ,
thúc đẩy hợp tác và sáng tạo. Xây dựng văn hóa chất lượng, tinh thần cộng
đồng, góp phần xây dựng thương hiệu c a TTHTSV.
6.1.3.

ng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong

hoạt động quản lý và hỗ trợ HSSV.
6.1.4. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rèn luyện c a HSSV; đánh giá
m c độ hài lòng c a HSSV trong công tác quản lý và phục vụ.
6.1.5. Nâng cấp trang Web c a Trung tâm để phục vụ cho việc phối
hợp với nhà trường và gia đình trong công tác quản lý HSSV và quảng bá
thương hiệu c a đơn vị.
6.2. Công tác tổ chức và cán bộ:
6.2.1. Hoàn thiện, đổi mới công tác tổ ch c và cán bộ theo hướng gọn
nhẹ, phân cấp quản lý hiệu quả tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Triển khai
có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm c a Trung tâm sau khi được
ĐHQGHN phê duyệt.
6.2.2. Căn c ch c danh quy hoạch, khung năng lực và thực tiễn, tổ
ch c đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến th c chuyên môn, nghiệp vụ. Quan
tâm quy hoạch xây dựng đội ngũ kế cận. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để có
thể khai thác, quản lý các khu KTX tại Hòa Lạc.
6.2.3. Nâng cao chất lượng tuyển dụng, thực hiện chính sách thu hút những
người có năng lực trong công tác quản lý và tổ ch c dịch vụ hỗ trợ HSSV.
6.2.4. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá, tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra từ đó có chế độ đãi ngộ phù hợp, khuyến khích viên ch c và người lao
động.
6.3. Công tác cơ sở vật chất và tài chính:
6.3.1. Rà soát, đánh giá hiện trạng, công năng, hiệu quả sử dụng cơ sở
vật chất c a 3 khu vực Mễ Trì, Ngoại Ngữ, Văn phòng TTHTSV.
6.3.2. Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng phòng ở cho sinh viên. Đặc
biệt quan tâm quỹ nhà ở cho sinh viên quốc tế, chuyên gia nước ngoài, sinh
viên nhiệm vụ chiến lược, học sinh chuyên, học viên cao học và nghiên c u
sinh.
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6.3.3. Xác định nhu cầu c a HSSV, đánh giá khả năng đáp ng c a
Trung tâm, tái đầu tư và đầu tư CSVC, mở rộng dịch vụ hỗ trợ HSSV.
6.3.4. Xác định định m c và cấu trúc lại danh mục chi NSNN phù hợp
theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí.
6.3.5. Xây dựng lộ trình tăng thu phí, lệ phí gắn với nâng cao chất
lượng phòng ở; Tích cực tìm kiếm, hợp tác, kêu gọi các nguồn viện trợ, tài trợ
với các tổ ch c, cá nhân gia tăng nguồn lực tài chính.
7.ăTỔăCHỨCăTHỰC HIỆN
7.1. Đảng y, Ban Giám đốc chỉ đạo các tổ ch c Công đoàn, Đoàn
Thanh niên quán triệt nội dung Chiến lược tới toàn thể viên ch c và người lao
động đảm bảo sự thống nhất về cả nhận th c và hành động trong việc triển
khai thực hiện nhiệm vụ Chiến lược. Mỗi CBVC cần hiểu rõ định hướng
Chiến lược, đồng lòng, quyết tâm thực hiện định hướng chiến lược vì lợi ích
chung cũng như lợi ích c a mỗi cá nhân.
7.2. Trên cơ sở Chiến lược, Giám đốc Trung tâm chỉ đạo xây dựng kế
hoạch nhiệm vụ 5 năm và hàng năm, kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm
và bố trí, huy động các nguồn lực kèm theo để tổ ch c triển khai và thực hiện.
7.3. Thường xuyên giám sát, đánh giá và điều phối quá trình triển khai
kế hoạch Chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát
với tình hình thực tế c a Trung tâm và báo cáo kết quả về ĐHQGHN.
GIÁMăĐỐC

HoàngăTr ngăNghĩa
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Phụ lục: CÁCăCH ăTIÊUăCƠăBẢNă
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Tiêu chí

I

Quy mô,ăch tăl ng
Quy mô đơn vị (KTX) được mở rộng tại Hòa
Lạc
Số lượng chỗ ở
Tỷ lệ tăng thêm chỗ ở nội trú cho HSSV hệ đặc
biệt
Sinh viên nhiệm vụ chiến lược
Học sinh chuyên
Sinh viên quốc tế, chuyên gia nước ngoài
Học viên cao học, NCS
Chất lượng phòng ở
Tỷ lệ phòng ở đạt chuẩn: diện tích 3,5
m2/1người; khép kín; có tiện nghi thiết yếu như
bàn học, bình nước nóng, đường truyền Internet.
Tỷ lệ phòng ở chất lượng cao có điều hòa nhiệt
độ.
Tỷ lệ phòng ở đặc biệt đáp ứng được nhu cầu
sinh viên và chuyên gia nước ngoài.

1.1
1.2
1.3

1.4

2010

1.5

Tỷ lệ hài lòng c a HSSV khi sử dụng dịch vụ

II

H ătr ăHSSV

2.1

Hỗ trợ tìm kiếm được việc làm

2.2

Phối hợp đào tạo kỹ năng, tư vấn

III

Tìm kiếm học bổng, khen thưởng, hỗ trợ sinh
viên có thành tích xuất sắc trong học tập và có
hoàn cảnh khó khăn
Các hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ việc
làm
Giaăt ngătàiăchính

3.1

Tỷ trọng kinh phí ngoài ngân sách/tổng kinh phí

3.2

Tỷ lệ nguồn vốn XHH/tổng nguồn vốn huy động
cho các hoạt động dịch vụ

3.3

M c trích nộp theo doanh thu dịch vụ

3.4

M c thu nhập tăng thêm /lương cơ bản

2.3
2.4
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Ch ătiêuă
2015

2020

2

3

4

3800

6,500

8,500

4%
5%
2,5%
3%

10%
10%
5%
6%

30%

70%

100%

5%

10%

30%

5%

10%

75%

>75%

50 lượt
/năm
400 lượt
/năm

100 lượt
/năm
2000 lượt
/năm

100 triệu
/năm

200 triệu
/năm

5 sự
kiện/năm

10 sự
kiện/năm.

50%

70%

5%

20%

5%

10%

0,8

1,5

20%

2%
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