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Quý I, năm 2017
-------I. Tình hình hoạt động:
1. Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn
vị (báo cáo số 23-BC/ĐU ngày 06/03/2017 đính kèm):
- Tổ chức triển khai Chỉ thị 03-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế
hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 22 tháng 9 năm 2016 và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK
ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng ủy khối các trường Đại học –
Cao đẳng & TCCN, về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
- Dựa vào tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hóa công tác thực hiện Chỉ thị 05CT/TW với Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy
trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh và Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 03 tháng 02 năm 2017 về nội dung sinh hoạt
chi bộ năm 2017 trong đó lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh làm trọng tâm.
- Thường xuyên tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; tấm gương “người tốt, việc tốt”; tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong học tập và làm theo Bác trên các trang điện tử của đơn vị.
- Mỗi đảng viên dựa trên tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, đăng ký với chi
bộ và tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thường xuyên, báo cáo với cấp ủy hoặc chi bộ về tiến độ thực hiện kế hoạch của cá
nhân.
- Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy trường ĐH
Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 03 tháng 02 năm 2017 về nội dung sinh hoạt chi bộ
năm 2017 nêu rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong,
phong cách trong công việc và sinh hoạt cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức và
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sinh viên trong nhà trường. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ
chức đảng hàng năm.
- Đầu mỗi tháng, chi ủy báo cáo lịch sinh hoạt chi bộ về Văn phòng Đảng ủy
qua hộp thư điện tử. Theo đó, Văn phòng Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sẽ có
những buổi kiểm tra công tác sinh hoạt chi bộ và việc báo cáo, thực hiện việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, cấp ủy chi bộ phải tổ chức
chức báo cáo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh đối với từng đảng viên, cảm tình đảng đang sinh hoạt tại chi bộ; tổ chức sơ
kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quý
III hàng năm và tổng kết trong lần sinh hoạt tháng 12 hàng năm.
- Cấp ủy chi bộ gửi kết quả sơ kết và tổng kết thực hiện việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, báo
cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trường.
- Khoa Lý luận Chính trị đảm bảo công tác giảng dạy và học tập môn tư tưởng
Hồ Chí Minh đúng quy định, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá. Tạo sự
phấn khởi, nghiên cứu trong sinh viên.
- Đoàn Thanh niên duy trì và mở rộng hoạt động tổ chức Hội thi Olympic các
môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Hội thi tìm hiểu cuộc đời, sự
nghiệp, tư tưởng và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người là niềm tin tất thắng.
Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cần quan tâm, khuyến khích, vận động đảng viên, cảm
tình đảng tham gia các Hội thi với tinh thần thi đua và học hỏi.
2. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống; Các
hoạt động phong trào trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, sinh viên:
Trong quý I năm 2017, Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã chỉ đạo
và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động về công tác chính trị tư tưởng, giáo dục
chính trị, đạo đức, lối sống có thể nhắc đến như:
- Ban hành Hướng dẫn số 06-HD/ĐU ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc tuyên
truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I năm 2017 nhằm tuyên, giáo dục lòng yêu
nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ
và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh
hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân
tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và
chế độ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh
viên. Đặt biệt triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư “về
việc tổ chức Tết năm 2017” và Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng
Chí phủ “về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị
trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017”; tôn vinh
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những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
và kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh.
- Đảng ủy ban hành Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 03/2/2017 cảu Ban Thường
vụ Đảng ủy về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2017 góp phần nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng
viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt
nhiệm vụ của người đảng viên; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; tăng
cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; xây dựng chi
bộ trong sạch vững mạnh.
- Vào ngày 23/2 Văn phòng Đảng ủy phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức Hội
nghị Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng với sự tham gia của
hơn 150 sinh viên là đảng viên và cảm tình đảng. Hội nghị đã góp phần nâng cao
nhận thức về Đảng, nhất là về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng để mỗi đoàn
viên ưu tú thể hiện rõ ý chí rèn luyện, động cơ phấn đấu trở thành người đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần thực hiện thành công chỉ thị 02-CT/TU ngày 24
tháng 11 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, đẩy
mạnh công tác phát triển đảng viên tại trường đại học.
- Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2017, ngày 24 tháng 3 Đảng ủy
trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương
hướng, nhiệm vụ năm 2017 với sự tham gia của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ
trường. Tại hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy trường đã báo cáo tình hình hoạt động
của Đảng bộ trong năm 2016, nêu ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương
hướng khắc phục. Trao 98 giấy khen cho những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ công tác Đảng năm 2016.
- Trong quý I năm 2017, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn trường phát
động cán bộ viên chức và giảng viên tham gia xây dựng “Công sở văn minh và Văn
hóa Sư phạm Kỹ thuật”; chăm lo quà tết cho công đoàn viên; tổ chức chương trình
“Xuân yêu thương” trao quà cho bà con khó khăn tại tỉnh Bình Đình với tổng kinh
phí là 20 triệu đồng. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn trường tổ chức
chuyến du lịch cho các nữ công đoàn viên tại cù lao Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang, nhằm
tạo điều kiện nghỉ ngơi, vui chơi và thắt chặt tình đoàn kết giữa mọi người.
3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tại đơn vị:
a. Đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm
2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế
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Bằng việc triển khai thực hiện tốt nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm
2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế. Trong 5 năm qua, nhà trường đã thực hiện nhiều chủ trương, đưa ra những
giải pháp, hoạt động cụ thể như:
- Chú trọng đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao chất
lượng dạy và học, tạo điều kiện thuận lợi của sinh viên, giảng viên phát huy khả năng
của mình trong nghiên cứu hoa học
- Tạo ra nhiều ưu đãi cũng như chính sách hỗ trợ, khen thưởng để khuyến khích
các sinh viên, giảng viên trong trường nghiên cứu, tăng cả chất lượng cũng như số
lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
- Liên kết chặc chẽ với với các doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực kỹ thuật
trong hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ, tăng cường việc đưa các đoàn
giảng viên, sinh viên tham quan, trao đổi kinh nghiệm để nắm bắt xu hướng công
nghệ.
- Tổ chức nghiệm thu nhiều đề tài khoa học, giá trị chuyển giao công nghệ hằng
năm trên 10 tỷ đồng, trong đó có nhiều sản phẩm công nghệ được ứng dụng rộng rãi,
trở thành thương phẩm để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tổ chức nhiều hội thảo
quốc tế.
- 100% sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao có đề tài nghiên cứu khoa học cùng
với giảng viên. Tăng số lượng giải nghiên cứu khoa học sinh viên so với năm trước:
Hai đội của ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM xuất sắc đại diện trí tuệ trẻ Việt vào bán
kết cuộc thi “Thử thách Sáng tạo YSEALI”, 06 đề tài nghiên cứu khoa học được lọt
vào vòng bán kết Holcim Price, 01 đề tài lọt vào vòng chung kết Holcim Price tổ
chức tại ĐH Công nghệ Tp.HCM. Một số đề tài đạt giải cao ở các giải thưởng cấp
Bộ, Vifotec, Sony xanh, sáng tạo KHKT Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
- Tăng cường hiệu quả chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, nhà trường
đã ký kết hợp tác toàn diện với nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp, điển hình như
thỏa thuận hợp tác toàn diện với khu công nghệ cao TP. HCM, công ty Toyota Việt
Nam,
- Ngoài tham gia các cuộc thi, các giải thưởng nghiên cứu khoa học trong sinh
viên, nhà trường không ngừng mở rộng như robot dacing (giải quốc tế), robot múa
rối nước, đua xe bằng năng lượng mặt trời, MCR, robot bóng rổ, mô hình dạy học
ứng dụng IoT, đua xe tiết kiệm nhiên liệu, mô hình led circuit design, robot tìm
đường trong mê cung,….tạo mới các không gian nghiên cứu cho sinh viên thông qua
các phòng thí nghiệm mở, các câu lạc bộ khoa học thu hút đông đảo sinh viên tham
gia, đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong trường: máy bán phở
tự động, robot giao thông, robot cá, robot hoa, robot vẽ tranh, robot cống ngầm đã
được các báo đài uy tính đưa tin.
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Đề tài cấp Quốc gia: “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo mẫu kính điện tử
cảnh báo vật cản cho người khiếm thị” do TS Nguyễn Bá Hải chủ nhiệm.
Đề tài cấp Bộ, ngành, tỉnh/thành phố:
- Năm 2015 có 03 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài cấp Sở
- Năm 2016 có 05 đề tài cấp Bộ
Tháng 12 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Trường Đại học Sư
phạm Kỹ thuật Tp HCM chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia với
tên nhiệm vụ “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo mẫu kính điện tử cảnh báo vật
cản cho người khiếm thị” do TS. Nguyễn Bá Hải chủ nhiệm với tổng kinh phí từ
NSNN là 5,570 triệu đồng trong đó kinh phí phân bổ trong năm 2015 là 2,860 triệu
đồng.
Đề tài là sản phẩm công nghệ giúp cho người mù trong và ngoài nước sẽ tự tin
hơn trong khi di chuyển, giảm sự phụ thuộc và người thân, đi lại thuận lợi sẽ giúp cho
người mù có thể đóng góp sức lao động, trí tuệ của bản thân cho xã hội và cộng đồng.
Hiện tại chủ nhiệm đề tài và thành viên đã tạm ứng 1 phần kinh phí theo quy định và
triển khai một số nội dung trong việc tính toán và thiết kế để hoàn thiện sản phẩm
Trong năm 2015, Nhà trường đấu thầu được 03 đề tài cấp Bộ với tổng kinh phí
1.230.000.000 đồng, 05 đề tài cấp Sở với tổng kinh phí 4.414.000.000 đồng. Hiện tại
các đề tài đang thực hiện theo đúng tiến độ mà thuyết minh đăng ký đã đề ra, trong đó
có 02 đề tài cấp Sở đã nghiệm thu theo quy định.
Ngoài ra trong năm 2016 đã có 05 đề tài cấp Bộ được phê duyệt mới với tổng kinh
phí là 1.350.000.000 đồng, Nhà trường đang làm thủ tục ký hợp đồng theo đúng quy
định hiện hành.
Với chính sách hỗ trợ giảng viên tham dự hội nghị hội thảo, hỗ trợ giảng viên
đăng bài báo trên tạp chí thông qua hình thức khen thưởng, tăng số lượng đề tài cấp
Trường trọng điểm (mỗi đề tài cấp trường trọng điểm sản phẩm phải công bố tối thiểu
01 bài báo khoa học). Trong năm học 2015-2016, theo thống kê, Nhà trường đã đạt
được 192 bài báo trên tổng số 570 giảng viên, chiếm tỷ lệ 33%. Hầu hết các bài báo
tập trung đăng trên tạp chí quốc tế và trong hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
Ngày 27/11/2015, Hội đồng bình chọn giải thưởng Quả cầu vàng đã bỏ phiếu
chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Trong đó
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM có TS. Đỗ Đình Thuấn đạt giải thưởng
trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Giải thưởng khoa học kỹ thuật thanh niên mang
tên “Quả cầu vàng” do T.Ư Đoàn, Bộ KH-CN chủ trì, nhằm phát hiện và tôn vinh các
tài năng trẻ không quá 35 tuổi đang học tập, công tác trong lĩnh vực khoa học kỹ
thuật.
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Trong năm học 2015-2016, TS. Trần Ngọc Đảm trình đơn cấp Bằng sáng chế
“Phương pháp xử lý nước thải y tế bằng công nghệ Plasma, hiện tại đơn đã được cục
Sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận và đang trong quá trình thẩm định
hồ sơ.
- Với mục tiêu xây dựng nhà trường sớm trở thành một trung tâm hàng đầu của
Việt Nam về nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật công nghệ và công nghệ giáo dục
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp qua đó triển khai các chương trình nghiên cứu
quốc gia về khoa học giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp và những nghiên cứu khác về
lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp. Viện Sư phạm Kỹ thuật của nhà trường
với đội ngũ gồm nhiều chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực khoa học giáo dục và giáo
dục nghề nghiệp sẽ góp phần tư vấn giải quyết những vấn đề then chốt về lý luận,
thực tiễn và các chính sách trong đào tạo các loại hình nhân lực nghề nghiệp, nâng
cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng khoa học giáo dục và khoa học quản lý.
Nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác với các trường đại học uy tín khác trong
khu vực và trên thế giới, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên Nhà trường được học hỏi
cọ sát ngay trong quá trình học tập, trong năm học vừa qua Nhà trường cũng đã gửi đi
và tiếp nhận về những đợt sinh viên trao đổi và giao lưu với các trường đại học nước
ngoài như: Đoàn giao lưu từ trường Đại học Josai , Nippon Institute of Technology;
Tiếp nhận 01 sinh viên trao đổi Hàn Quốc học trong vòng 1 năm tại nhà trường; Trao
đổi 4 sinh viên với Đại học Rajamangala Thái Lan sang làm đồ án tốt nghiệp. Ngoài
ra nhà trường còn tổ chức các hoạt động hội thảo thông tin du học của 21 trường đại
học hàng đầu của Hàn Quốc; Tạo sân chơi khoa học quốc tế hóa với sự tham gia của
các sinh viên đến từ Lào, Campuchia như MCR; Dancing Robot; Cử sinh viên tham
dự cuộc thi sáng tạo Innovation Challenge của USAID tổ chức và hiện đang có 2 đội
lọt vào vòng bán kết .
Phòng Quan hệ Quốc tế đã chủ trì tổ chức các hội thảo, seminar về khoa học, đào
tạo với các tổ chức nước ngoài như RCP (Regional Cooperation Platform for
Vocational Education and Teacher Training in the ASEAN Region); VEEC (Vietnam
Engineering Education Conference); RAVTE (Regional Association for Vocational
Teacher Education in East & Southeast Asia). Đây đều là các hội thảo có tầm mức
ảnh hưởng không chỉ tại Việt Nam, với sự góp mặt của các nhân vật chủ chốt trong
giáo dục, các hiệu trưởng các trường đại học trong nước và khu vực.
Nhà trường hiện đang là thành viên chính thức và nhận được nguồn tài trợ kinh
phí của các dự án lớn nhỏ khác nhau. Với vai trò đầu tàu trong hệ thống Sư phạm kỹ
thuật của Việt Nam, Nhà trường đã và đang là thành viên tham gia đóng góp tích cực
vào các chương trình hợp tác xây dựng khung đào tạo giáo viên dạy nghề của khu
vực (RCP). Hiện nay nhà trường đang tham gia 2 dự án của RCP về "Xây dựng mô
hình và phương pháp phối hợp ba bên giữa khối cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và
cơ sở giáo dục để phát triển giáo dục dạy nghề" và "Xây dựng bộ tiêu chuẩn giáo viên
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dạy nghề của khu vực Đông Nam Á". Các dự án đang diễn ra đúng tiến độ trong sự
phối hợp chặt chẽ với RCP, điều hành bởi tổ chức GIZ (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit) tại Việt Nam.
Nhà trường cũng đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác khăng khít và tin cậy với
tổ chức Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) có nguồn vốn viện trợ từ chính phủ Hoa
Kỳ. Trong nhiều dự án nhắm vào việc phát triển giáo dục, USAID luôn tìm đến Nhà
trường như một đối tác giáo dục có năng lực tốt và nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu
của mình tại Việt Nam. Hiện nay, Nhà trường đã và đang triển khai một số dự án lớn
do tổ chức này tài trợ. Kể từ năm 2010 đến nay, Nhà trường đã trải qua 2 giai đoạn
của chương trình Liên minh các trường đại học kỹ thuật (HEEAP) một cách hiệu quả
và đang áp dụng triệt để các kinh nghiệm học tập từ chương trình vào thực tế giảng
dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của mình. Dự án HEEAP dự kiến kết thúc vào
năm 2018 nhưng ngay ở thời điểm 2016, USAID tiếp tục đầu tư dự án BUILD-IT
nhằm liên tiếp và mở rộng hơn những thành tựu và tầm ảnh hưởng của dự án này
bằng việc kết nạp thêm nhiều các trường đại học kỹ thuật khác của Việt Nam.
Đánh giá cao thành công của dự án HEEAP trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam,
USAID tiếp tục triển khai dự án USAID-COMET (Connecting the Mekong Through
Education and Training) trên phạm vi các nước Đông Nam Á. Với ưu thế và những
đóng góp lớn của mình, Nhà trường cũng đã dành được vị trí thành viên chính thức
trong dự án này. Dự án nhắm đến một mô hình MekongSkills2Work để chuẩn bị cho
sinh viên khối kỹ thuật ở khu vực Đông Nam Á những kỹ năng làm việc cần thiết
trong tương lai trong hoàn cảnh toàn cầu hóa và triển khai các hiệp định xuyên Thái
Bình Dương và hiệp định trong khu vực. Hiện tại, Nhà trường đang tham gia pha 1
của dự án và nỗ lực cao nhất để được lựa chọn là Cơ quan triển khai mô hình
MekongSkills2Work tại Việt Nam (sẽ xác định trong pha 2).
Các hội nghị, hội thảo quốc tế đều được tổ chức quy mô hàng trăm người tham
dự, thu hút hàng trăm bài báo quốc tế có chất lượng chuyên môn tốt và đúc rút được
những luận điểm, ý tưởng thiết thực trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật cho nước ta .
Với vai trò thành viên tích cực, Nhà trường đã được tổ chức RAVTE lựa chọn là
đơn vị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa các thành viên của Hiệp hội
trong 11/2015 (RAVTE-GAM 2015). Trong hoạt động này, các thành viên có nhiều
trao đổi thiết thực về các định hướng hoạt động và cách thức triển khai chi tiết các
nhiệm vụ của Hiệp hội trong năm tiếp theo. Hội nghị đã thu hút được trên 50 đại diện
từ các tổ chức trong nước và quốc tế tham dự .
Nhà trường đã và đang có mối quan hệ rất thân thiện và hiệu quả với Lãnh sự
quán Ấn Độ. Minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp này là việc nhà trường hàng năm
liên tục gửi giảng viên của mình đi Ấn Độ tham dự chương trình India Technical and
Economic Cooperation (ITEC) được chính phủ Ấn Độ phê duyệt tài trợ với nhiều chủ
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đề nâng cao chuyên môn khác nhau về Năng lượng tái tạo, Quản lý giáo dục, Anh
văn...
Các seminar chuyên ngành cũng được tổ chức thường xuyên, đơn cử như
Seminar về lĩnh vực quản lý công nghiệp và kinh tế có mời đội ngũ chuyên gia của tổ
chức REI-VN (Resource Exchange International – Vietnam) thu hút hàng trăm sinh
viên và giáo viên có quan tâm tham dự và nhận được phản hồi tích cực về kiến thức
tiếp thu được từ các chuyên gia
Để chuẩn bị cho việc hội nhập vào nền giáo dục toàn cầu thì mặt bằng kiến thức
chuyên môn và ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên của Nhà trường phải tiệm cận được
đến tầm cao của các đại học uy tín khác trên thế giới và khu vực. Nhà trường có chủ
trương khuyến khích và tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên ứng tuyển học bổng
sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước hoặc ngoài ngân sách nhà nước.
Mở các lớp bồi dưỡng, tăng cường năng lực ngoại ngữ cho giảng viên (kết hợp với đề
án Ngoại ngữ 2020); các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ... nhằm tạo nguồn và
tăng cường khả năng ứng tuyển thành công cho các chương trình học bổng nói chung
và theo các đề án của nhà nước thiết lập.
Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Quan hệ quốc tế luôn thông báo công khai thông
tin học bổng, hết lòng hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cán
bộ giảng viên trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan theo quy định tại thông
báo tuyển sinh, các chương trình học bổng đi học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham gia dự tuyển.
Các cán bộ được đề cử đi học sau đại học theo diện có học bổng thuộc hoặc
không thuộc ngân sách nhà nước, đề án 911... đều phải thông qua quá trình tuyển
chọn của nhà trường và phải được cho phép bởi Hiệu trưởng. Các tiêu chuẩn lựa
chọn, xét tuyển đều đúng theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Để
bắt kịp xu thế hội nhập và nâng cao mặt bằng ngoại ngữ chung của đội ngũ giảng
viên của Nhà trường, Nhà trường khuyến khích các giảng viên ứng tuyển cho các học
bổng học tập Thạc sỹ, Tiến sĩ ở các nước nói tiếng Anh bản địa.
b. 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học
tập.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp
ủy, phòng/khoa/ban về xây dựng xã hội học tập, xây dựng các mô hình học tập, học
tập suốt đời. Giúp cho cán bộ giảng viên và sinh viên trường thấy rõ trách nhiệm của
việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tôn vinh các điển hình trong phong trào
học tập, khen thưởng tập thê, cá nhân có thành tích xuât săc trong việc triên khai nhân
rộng các mô hình học tập.
-Tổ chức các buổi hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình học tập hay trong
toàn trường. Tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã
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hội học tập, cán bộ giáo dục và khuyến học để quán triệt các tiêu chí và cách đánh
giá, công nhận các danh hiệu của mô hình học tập theo Thông tư 44/2014/TTBGDĐT, ngày 12/12/2014 cua Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-Tăng cường công tác chỉ đạo với các đoàn thể trong công tác vận động giảng
viên, sinh viên thực hiện phong trào nhân rộng mô hình học tập.
- Tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như cử cán bộ, giảng
viên, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn, đồng thời còn tham
gia các lớp trung cấp, cử nhân, cao cấp chính trí để đáp ứng nhu cầu công tác.
- Nhà trường đầu tư xây dựng các không gian học tập, cải tạo, nâng cấp thư viện
trường cả về cơ sở vật chất lẫn số lượng đầu sách, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh
viên toàn trường.
- Hàng năm nhà trường miễn, giảm học phí cho 4.000 học sinh, sinh viên, cấp
trên 3.000 suất học bổng khuyến khích học tập; 500 suất học bổng tài trợ; cấp trên
100 suất trợ cấp xã hội; Trên 300 suất trợ cấp khó khăn cho HSSV với tổng số tiền
khoảng hơn 13,5 tỷ đồng; huy động học bổng tài trợ hơn 2 tỷ đồng.
4. Việc triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa
XII) trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên (báo cáo số 24-BC/ĐU ngày
08/3/2017 đính kèm):
- Đảng ủy trường triển khai thông báo số 109-TB/ĐU ngày 25 tháng 12 năm
2016 về việc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 04 vào ngày 05/01/2017 với
sự tham gia của trên 500 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ trường.
- Định hướng cụ thể các nội dung trọng tâm trong quá trình học tập, quán triệt và
thực hiện Nghị quyết 04 như: Vì sao Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng? Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá
trình chuẩn bị Nghị quyết, Những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Dự báo một số
khó khăn, hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Một số vấn đề về
kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết... qua đó giúp đảng viên trường có cái nhìn
khái quát và tập trung nhất.
- Toàn thể đảng viên trong đảng bộ ra sức phấn đấu rèn luyện bản thân, tu dưỡng
đạo đức cách mạng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng
là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”
- Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương theo sự phân công của Đảng ủy khối với
sự tham gia của gần 900 đảng viên của 04 Đảng bộ: Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Nông lâm TP.HCM, Cao đẳng Tài
chính – Hải quan. Buổi báo cáo đã diễn ra thành công, cung cấp nhiều thông tin bổ
ích như:
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+ Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm
2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng
trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền
kinh tế
+ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu
quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối
cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mai tự do thế giới mới, Kết luận số 09KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước
năm 2016
+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và
Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được
quán triệt đến toàn thể đảng viên tham gia Hội nghị qua những câu chuyện thực tế,
tấm gương sống trong đời sống.
- Sau khi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương
khóa XII, mỗi đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về
thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức,
mục tiêu, giải pháp; kiến nghị các biện pháp thực hiện Nghị quyết tại trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và liên hệ bản thân.
II. Tình hình tư tưởng, tâm trạng đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên; đặc biệt
là trước các sự kiện, vấ n đề diễn ra trong thời gian gần đây mà giảng viên, sinh
viên quan tâm
* Trong đội ngũ cán bộ, giảng viên:
Trước tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, toàn thể Cán
bộ - Giảng viên đều tin tưởng vào đường lối và chủ trương chính sách của Đảng và
Nhà nước, những định hướng trong lãnh đạo và chỉ đạo đổi mới trong giảng dạy và
học tập của lãnh đạo nhà trường. Viên chức nhà trường an tâm, có trách nhiệm trong
thực hiện các nhiệm vụ được phân công. tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn
trường.
* Trong học sinh, sinh viên:
- Tình hình tư tưởng sinh viên ổn định, tích cực học tập, đổi mới phương pháp
học tập, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường ngoại ngữ, các hoạt
động khác. Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày học sinh sinh viên và
đặc biệt là lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 –
26/3/2017).
- Thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ thông qua các hoạt động do nhà
Trường, Đoàn - Hội tổ chức.
- Tổng số sinh viên nội trú Ký túc xá 2000 sinh viên, Nhà trường, Ban quản lý
Ký túc xá, Liên chi hội sinh viên Ký túc xá thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện hỗ
trợ sinh viên an tâm học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động phối hợp với
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địa bàn cư trú Phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức và Phường Tăng Nhơn Phú A –
Quận 9.
- Thể hiện tinh thần yêu nước, yêu quê hương, đồng bào, tinh thần tương thân
tương ái, giúp đỡ người khác tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyên vì
cộng đồng: ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, hiến máu tình nguyện
III. Công tác Đảng
- Đảng ủy trường thường xuyên cử cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ chuyên
trách đảng, đoàn thể tham các lớp bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị.
+ Số đảng viên có trình độ cao cấp chính trị: 17; đạt tỷ lệ 3.76%/ tổng số đảng
viên; trong đó, có: 05 là CBQL (0 nữ); 12 là giảng viên (0 nữ);
+ Số đảng viên có trình độ trung cấp chính trị: 09 ; đạt tỷ lệ 1.99%/ tổng số đảng
viên; trong đó, có: 04 là CBQL (01 nữ); 05 là giảng viên (01 nữ);
+ Đang cử đi học lý luận chính trị: Cử nhân: 07, Trung cấp: 05
- Luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên thông qua các
hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cũng như hoạt động của các Đoàn khoa, Nhóm
trung kiên và Chi bộ với các hoạt động cụ thể như:
+ Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của hơn 500 Đoàn viên, thanh niên; qua đó
tạo thêm niềm tin, động lực và khơi gợi sự tự hào trong Đoàn viên, thanh niên, giúp
Đoàn viên, sinh viên nổ lực phấn đấu để được sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.
+ Các nhóm trung kiên phối hợp với Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức nhiều
chuyến tham quan, về nguồn đến các địa chỉ đỏ; tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề
nhân các ngày lễ lớn; tổ chức các cuộc thi về Đảng, về Bác Hồ.
+ Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các đợt về
nguồn; luôn nắm bắt tình hình Đoàn viên là Giảng viên, CBVC và sinh viên để phát
hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.
- Số đảng viên mới kết nạp trong quý I năm 2017: 03 đảng viên; Trong đó, có:
01 CBVC; 02 là sinh viên.
- Tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 đến chi bộ
trực thuộc và đảng viên nhằm tạo nhận thức thống nhất và thực hiện đúng Điều lệ
Đảng và các quy định của Ban Bí thư.
- Thực hiện tốt việc phân công đảng viên viên, chuyên trách Đảng, Ủy viên Ủy
ban kiểm tra Đảng dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, ít nhất mỗi quý 01 lần đảng
ủy viên phụ trách chi bộ phải dự sinh hoạt chi bộ phụ trách 01 lần. Các chi bộ đa
phần điều tổ chức sinh hoạt đầy đủ và đúng quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra nền nếp sinh hoạt Đảng thông qua việc kiểm tra
biên bản họp định kỳ, của ủy ban kiểm tra đối với việc chấp hành Điều lệ Đảng của
chi ủy, của đảng viên.
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- Số liệu đánh giá phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2016:
+ 03 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2016.
+ 11 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” năm 2016.
+ 18 chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2016.
+ 63 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
+ 330 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.
+ 81 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.
+ 50 đảng viên được miễn đánh giá (kết nạp chưa đủ 6 tháng).
IV. Đánh giá chung:
* Thành công
- Tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu trường luôn đồng lòng, nhất trí cao trong các
vấn đề chung, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường hoàn thành những mục tiêu
trong năm học.
- Đội ngũ cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết, có nhiều ý tưởng, sáng kiến tích cực trong
công tác quản lý và giảng dạy, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cũng như
chất lượng đào tạo.
- Thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra trong năm học, thực hiện có hiệu quả
các đề án, chương trình trong công tác giáo dục và đào tạo.
- Nhà trường triển khai sâu rộng hoạt động ứng dụng Công nghệ Thông tin và
IoT trong quản lý và giáo dục, tăng cường ứng dụng phương pháp dạy học trực tuyến
và xây dựng bài giảng điện tử.
- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường thực hiện tốt các chương
trình, hoạt động trong năm học, tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Tổ chức thành công
nhiều chương trình lớn như: Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 – 26/3/2017); Cuộc thi “Nét đẹp sinh viên 2017”; Cuộc thi “Tìm
hiểu Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chi Minh”....cùng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa
khác.
* Khó khăn
- Do giai đoạn quý I – năm 2017 là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động lớn của
nhà trường như: Kiểm định trường. Kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN,
Chuẩn bị các hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường.... đòi hỏi
tập thể Giảng viên, Cán bộ Viên chức và Sinh viên trường phải nổ lực hết mình để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi Đảng ủy
trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đấu tranh, phản biện với các
luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; bám sát tình hình, đẩy mạnh công
tác giáo dục chính trị để Giảng viên, Cán bộ Viên chức, Sinh viên trường giữ vững
lập trường, kiên định với mục tiêu, lý tượng cách mạng của Đảng và Nhà nước.
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V. Trọng tâm hoạt động quý II/2017:
1. Tổ chức kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2017 21/5/2017);
2. Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường.
(Tháng 10.2017);
3. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí trường ĐH
Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (14.5.2027);
4. Tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2017);
5. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyển sinh Đại học năm 2017 (Tháng
6.2017);
6. Chỉ đạo tổ chức tuyển dụng giảng viên, viên chức trường năm 2017 (Tháng
4,5/2017);
7. Hội nghị giao ban công tác Đảng quý II.2017 (Tháng 6.2017);
Nơi nhận:
- BTG Thành ủy: Phòng khoa giáo;
- BTV Đảng ủy Khối;
- BTG Đảng ủy khối;
- BTV Đảng ủy;
- Chi ủy các chi bộ;
- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(đã ký)
Đỗ Văn Dũng
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