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Phn I. BOI CANH vA THU'C TRJNG 
1.1. Thãch thu'c 

- Xu th xut hin nhUng loai hInh dào tao  mâi (dào tao  trirc tuyn dai  chñng MOOC, 

dào tao  online,...). 

- Sir canh  tranh gay gAt trong hoat dng dào tao,  bi dung giáo viên, can b quân 1 

giáo diic v9i các tru?rng dai  h9c khãc, không chi vâi các tnrng dai  hçc sir pham có 

truyn tMng. 

- DOi höi mi cña nhà tuyn diing v san phrn dào tao  cüa các trithng sir pharn trong 

bi cãnh di rni toàn din giáo diic và dào tao  cüa Vit Nam. 

- Nguy co thiu hiit di ngü cO näng 11rc cao byi xu hrnrng djch chuyn dn các noi cO 

diu kiên thuân Ioi hcrn. 

- Nhu cu tuyn rnâi giáo viên han ch& cãc sinh viên sir pharn gp nhiéu khó khän sau 

khi tt nghip. 

- Ngun du tu cong có han,  không dáp ñng kjp vói nhu cAu phát trin cüa Trir?ing. 

- Các yêu cu v cht 1ucng giáo dic theo B tiêu chun mOi d dánh giá cht li.rçng 

giáo diic trii?rng dai  hoc cña Viêt Nam và B tiêu chun AUN-QA cho chit hrqng cc sâ 

giáo diic dai  h9c. 

- Yêu cu cña Bô GD&DT, cüa di tác quôc t, cüa xà hi ye kim djnh chit lircrng dôi 04 

vi các chtrnng trinh dào tao. SL 

1.2. Co hôi 

- Dãng va Nhà nixOc luôn coi phát trin giáo dc là quc sách hang du, du tir cho giáo 

diic là du tu cho phát trin, duçc u'u tiên di triric trong các chircrng trInh, k hoach phát 

trin kinh t-xä hôi. 

- Djnh hucng chin luçYc cüa B GD&DT v di mâi giáo ditc dào tao  nói chung Va giáo 

dic dai  hQc nOi riêng tp trung vào các trii cot: tang cung näng lrc quân 1 nhà nuOc 

va quãn trj dai  h9c; quy hoach mang luOi các c s giáo diic dai  h9c, tang ciRng chat 

1ung va sir phü hçp cüa dào tao  và nghién ci'u khoa hçc; dam bão tài chInh bn vüng 

cho giáo diic dai  hçc; tang cung minh bach  thông tin, truyn thông. 

- Nhu cu bi dung phát trin di ngü d dáp irng vi di mi giáo diic cüa các co' sO' 

giáo dic, dc bit là giáo dic ph thông ngày càng tang. 

- Sir phát trin cüa khoa hQc cong ngh tao  diu kin thun li cho vic di rnO'i phuong 

pháp giãng day, da dang các hinh thirc dào tao,  bi dirO'ng, dáp üng nhu cAu cüa tirng Ca 

nhân nguO'i h9c. 

- Qua trinh hi nhtp quc t sâu rng v giáo d%lc tao cor hi thun 1çi cho tiêp c.n v&i 

cac xu th rnO'i, nhüng mô hInh giáo diic hin dai,  tranh thu các ngun l?c  ben ngoài. 

- Nhu cu hçcp tác cüa các truâng dai  h9c nuâc ngoài và Co ch hin tai tao thun lqi cho 

xây dirng và thirc hin các hqp tác có tInh quc t trong dào tao  và nghiên cüu khoa h9c. 

- Chuong trInh phát trin các trirO'ng sir pham d nâng cao nang hrc di ngü giáo viên 

và can b quãn l co sO' giáo diic ph thông (ETEP) và các d%r an phát trin khác dang 

là các ngun dAu tu quan tr9ng vào các trirO'ng dai  hQc sir pham. 
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1.3. I3iêm yu 

- Các k hoach chin luo 

- Chua quy hoch lj tn 

- Phn lan can b quãn 1 

quán trj dti h9c. 

- Di ngü giáng viên CO 

tru?Yng dai  h9c cO uy tin 

- Nang 1irc nghiên ciru 

- Mt b phn viên chirc 

tãc, chm thIch 1rng truó" 

- Ht ttng co sa 4t chit, 

trong giãng day, bi dui 

- H thng các trung p 

- Các chirong trInh dào t 

1.4. Diem manh 

- Tru?ng Dai  h9c Sir pha 

nghirn và uy tin trong ii 

là mt trong 7 tru?mg sir 

-Dingucánbquân1, 

v9ng cng hin vào các 

- Nhà tnr?ng có sir hcip t. 

Va ngoài rnràc Va các 

- ChirGng trInh dao tao  d 

hQc tp khác nhau cüa n 

- Nhà trithng cO nhiu h S 

ph thông. 

- H thng thu vin din I 

t có chit krçng. 

- Hott dng van hóa, th 

luôn du?c chü tr9ng Va 

- Nhiu ciru sinh viên Cu. 

1 nhà nirâc. 

- Nhà tru?ng dã dirçic cô 

giá chit hrcmg gião d%lc 

BGDDT ngày 04 tháng 3 

chira dirçc trin khai mt each h thng. 

th t chirc b may d dáp lrng yêu cu cüa tinh hInh mâi. 

du truang thành tir cong tác chuyên môn, It duçc dào tao  v 

Inh d cao cOn khiêm tn so vâi yeu cu phát trin thành mt 

rong khu virc. 

oa h9c giáo dklc  cOn  han  ch. 

cOn thiu tinh chuyên nghip, chü dng, sang tao  trong cOng 

thay di. 

rang thi& bj cOn han ch& chira dáp irng dtrqc các yêu cu cao 

g và nghiên ci'ru khoa h9c. 

sthông v tinh chua dirqc xac l.p rO rang. 

o chua ducc kim dinh. 

Ha Ni 2 là trithng dai  h9c cOng 1p vOl b dày 50 nãm kinh 

h virc dào tao,  nghiên cfru khoa hQc và bi dirOng giáo viên, 

sham chü cht cOa Ca rnrOc. 

giãng viên tré chim uu th& nhit huyt, giàu nang 1irc và khát 

oat dng nhà trirOng và cüa ngành giáo diic. 

c sâu rng vOi nhiu c sO nghiên ciru, dào tao  giáo viên trong 

dja phircing trong hoat dng dào tao,  bi thrOng. 

qc t chOc linh hoat, mm déo, dáp Irng nhu cu và diu kin 

irOi hQc. 

t dng gn kt gitta di ngü giâng viên vOi thrc tin giáo diic 

kt né,i vOi nhiu ngun tài lieu khoa h9c trong nirOc Va quôc 

thao, cong tác xä hi cUa ngirOi h9c, cong tac h trçl day h9c 

ang 'a  hiu qua cao. 

trirOng dã và dang gitr cac tr9ng trach trong các c quan quãn 

g nhn dat  chun chit 1irng giáo diic theo B tiêu chun dánh 

rirOng dai  h9c ban hành kern theo Quyt djnh so 06/VBHN-

nàm 2014 cüa 13 truOng B GD&DT. 
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Phãn II. KE HOACH CHIEN LUC 
2.1. Sfr mng, tam nhIn, và mic tiêu 
2.1.1. Sá'ming 

TriiOng Dai  h9c Six phm Ha Ni 2 Co sir mang dào tao  và bi dung giáo viên, 

can b quãn 1 giáo diic, can b khoa hQc trInh d dai  h9c, sau dai  hoc; nghiên ciru khoa 

hçc, chuyn giao tn thirc và cong ngh trInh d tiên tin, dac  bit trong linh virc khoa 

h9c giáo diic, gop phân thu hçp khoãng cách v trmnh d chuyên rnôn, nghip vii cho di 
ngü giáo viên, can b quân l giáo diic khu virc nông thôn và rnin ni1i phia Bäc vOi khu 

virc thành thj, thit 1p mô hInh tiêu biu v mang lirri k& n& giU'a trung six pham vOi 

các trixmg pM thong, dáp lrng yêu cu phát trin kinh t xã hi và hi nhp cüa dat 

nuac. 
2.1.2. Tin, nl,ln 

Tci nàm 2030, Trung Dai  h9c Six pham Ha Ni 2 s: 

Trâ thành mt trong nhctng tru?rng di hçc six pham hang dâu cUa Vit Nam, gop 

phn vao sir phát trin các Co sâ dào tao  giáo viên khu virc phIa Bäc và Ca nuàc; 

là tnr?ng dai  hçc cO uy tin a khu vrc Dông Narn A v dào tao  giáo viên và k& 

Mi vOi h tMng các tnrang pM thOng, hixang tOi các truang dai  h9c six pham 

hang du châu A. 

Cung cp Co sâ vt cht, trang thit bj hin dai  phic vii cho dào tao  và nghiên 
ciru khoa h9c trInh d cao, dtc bit là nghien cthi khoa h9c giáo dic. 

Darn bão ngu?i h9c tt nghip cO chit hxcng cao, cO nãng 1?c  lam vic, thich 

nghi, sang tao  và tir h9c su& dai. 
2.1.3. Myc lieu 
a. Myc tiêu chung 

Xây dirng Truang Dai  h9c Six pharn Ha Ni 2 thành: 
Co sâ dào tao  và Mi duOng giao viên, can b quãn l giáo dijc, can b khoa hçc 

trInh d dai  h9c, sau dai  hçc cO cht 11rçYng cao. 

- Trung tam nghien cfru khoa h9c chit luçng cao vOi tr9ng tam là nghien ciru giao 

diic và chuyn giao tn thrc, cOng ngh trong khoa h9c giáo diic và khoa h9c CO 

bàn. 
Trung tarn kt Mi các tru?mg dai  h9c, cao dtng six pham, các sâ giáo diic và dào 

tao và các truang pM thông phia Bäc Vit Nam trên các linh virc phát trin ngh 
nghip, nghien c1ru giáo duc, Mi rnâi ni dung và phuong pháp nhrn nâng cao 
chit krcing giâng dy và hc tap. 
Co sâ dào tao  và nghiên ctIru vâi trang thi& bj hin dai  nhm  tao  rnôi trixâng six 

pham t& nht cho giãng day,  h9c tp và nghiên ciu khoa hçc, tirng buOc tth 
thành co sa dào to giáo viên có uy tin trong khu vi,rc DOng Nam A. 

b. Myc tiêu cy the' 
- Ca cá'u te' ch&c: Dam bâo cc cu t chirc cüa Nhà truang theo dung quy djnh cüa 

Diêu l truang dai  h9c và các quy djnh khác cüa phap lutt cO lien quan; có day dü quy 
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viên th?c hin chiiig trI 
six phm dào tto bâiig ti 

+ Phát trin ca chu 

và h thông van bàn quãn 1 ye các linh vrc hoat dng; vic 
m vi, quyn han  cüa các phOng, ban, khoa rO rang, phü hp. 

dào tao  cir nhân six phm da dang, dáp img yeu cu v giáo 

giáo dic ph thông mài; phát trin các chuGng trinh cir nhân 
g Anh, các chuong trinh dào tao  giáo viên chAt krqng cao. 

g trInh dào tao  thac sT và tin si trong lTnh vijc khoa hçc giáo 

ch t, chirc và hoat dOn 
phãn djnh chüc nän ;,nh 

- Dào tgo, bi dir5 

+ Các chuxing trI 

diic. 

+ Da dang hó các 
bi duOng giáo vienl can 
thôn và min nüi phIa B 

- Nghiên thu khoa 

Xây drng môi 
thüc dy nghiên c' kho 

trInh và phixmig thu qu 
cüa dOi  ngui giãng v en, n 

- Diu kin dá bá 

+ Dam bâo Ca di 

xay dirng; các phôn;. thI 
tnnYng, phOng h9c, hu V 
lieu; din tIch dt/si vi 

duOng và nghiên c' kh 
+ Dam bào cc cu 

khi ngành; Dôi ng GV 

Va giài; 
+ ChAt lucing iáo 

+100%chu. gtrI 

chuAn chAt lucing b i cac 

- D61 ngogi, tá 

+ Thi& 1p &ro c m 
và các trueing ph t ông; 

+ Phát trin s. hçp 
chucing trInh dào tarn  và 
giáo die; 

+ Tham gia vo m 
luqng kI kt hqp tá vài 
bang các hoat dng ci t 
khoa h9c, chuyn gio tn 

huyên d bèi duOng thu?mg xuyën, dáp irng kjp thai nhu câu 

0 quãn l cci sâ giáo diic ph thông, due  bit là khu vrc nông 

Qc: 

g nghien ciru khoa h9c có chAt luvng, hiu qua vài djnh huàng 
h9c giáo dic, nghiên cuu gAn vth thirc tin; tin hQc hóa quy 

1 khoa h9c cüa Tru?ing; tang s6 luçmg các cong b6 khoa hçc 

hiên ciru viên trong pham vi quc gia và qu& th. 
chit lwcrng giáo dc: 

kin v co s& 4t chAt (Tng din tIch dAt, tng din tIch san 
ghim, phông thire hành, xurng thi,rc tap,  nhà tap da näng, hOi 
n, trung tam h9c lieu; hQc 1iu cüa thu vin và trung tam h9c 

n, din tIch sàn/sinh vien) dáp ing t& hoat dng dào tao,  bi 

a hc cüa giãng viên và ngu?i hoc; 

Oi ngü giâng viên co httu, ti l sinh viên/giãng viên theo tung 

hat trin can di v dO tu&, thâm niên, kinh nghim cong tác 

c cüa tnthng dáp irng Tiêu chuAn AUN-QA; 

dào tao  cir nhân six pham duqc kim djnh va cong nhn dat 
t chirc kim djth trong nuâc houc khu vrc. 

quóc té: 

g luâi din hInh quc gia trong k& ni gifa tru1ng six pham 

tác vói các cci si dào tao  giáo viên trong nu'âc v xây drng 
uong trInh bi duOng thuing xuyën và nghiën cü'u khoa h9c 

g krài giáo dic khu virc Dông Nam A và quôc té. Tang s 
ác trithng dai  h9c nuâc ngoài và hin thrc hóa kI kt hqp tác 

trong phat trin chuong trInh lien kt, hqp tac nghiên ctru 
thuc và cong ngh. 
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2.1.4. Gid frj cut Mi 

Uy tin: Cht luçing dào tao  và nghien ciru khoa hçc là kim chi nam cho sir phát trin 

Nhà truâng thành co sà giáo diic hang d.u; vic xây dirng uy tin cüa Nhà triRing dôi vâi 

xä hôi là môt qua trInh lâu dài và duqc thirc hin xuyên sut qua mci hoat dng; khai 

thác, phãt trin mçi ngun lirc d bâo dam cho nguii hc sau khi tt nghip dãp img yeu 

ctu thuc tin giáo due và cO khã näng tu hoc sut di. 

Tn tuç: Chia khoa quan tr9ng nhat dam bao th?c hiçn thanh cong su rnng, tam 

nhIn và miic tiéu cña Nhà tri1xng; coi tr9ng vic xây drng di ngü nhân sir có trInh d 

cao, phát huy trI tu tp th& tIch circ dM mâi tu duy d xay dimg và th?c hin nhüng 

buâc di dt phá nhm phát trin Nhà trithng. 

Cong hiên: DOng gop sue lirc, trI tu trong dào tao  là phung châm so mt cüa mi 

can b, giàng vién, sinh viên Nhà trithng; thñc day vic dê cao lông nhit huyêt, sir tn 

ti1y cüa di ngü viên chirc trong cong tác dào tao  và nghiên ciru khoa hoc. 

2.2. Chin lurçrc phát triên cüa Trirông Dii hçc Sir p1iim Ha Ni 2 giai doan  2017-

2022 
2.2.1. Tam nhIn chk4n 1u'rc, quãn 1j5 và dam bão chit lu'çing 

- Ph bin rng rài và thirc thi k hoach phat trin chin luçc phü hçip vui sir mang và 

tAm nhIn cüa Nhà trrning. 

- Câi thin quy trInh quân l' và co cu t chirc hin hành, dam bão sir minh bach,  hiu 

qua, hçip pháp d thirc thi, quán l va giám sat hiu qua k hoach phát trin chin luqc. 

- Cãi thin co ch dam báo chtt luçng vâi tr9ng tam là dam báo cht lucing các chucrng 

trInh dào tao,  gop phAn nâng cao chAt luçmg day và hc cüa Nhà tru?Yng. 

2.2.2. Chircing trinh dào tgo 

- Rà soát cac chuong trInh dào tao dai hoc, sau dai  hc va bi durng thung xuyén hin 

hành nhAm dam bâo cac chucing trInh duqc trin khai hiu qua, dáp ung nhu cAu cüa các 

ben lien quan. 
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- Thit k và thirc thi cá' chrnng trInh dào tto giáo viên mâi vâi si.r tham gia cña các 

ben lien quan, dng thai dam bão các chuong trInh dào tto tIch hçip dixçc nhung xu 

huâng di mâi trong giá. diic quôc gia và quc t trong dào tto giáo viên nhãm dáp 1rng 

nhu câu cüa xã hôi. 

2.2.3. Nghiên cá'u, phát rin và thi mói 

- Xây dirng và thirc thi k hotch dài han  v nghiên ciru khoa h9c giáo diic nhm dáp i1ng 

nhu cAu dào tto giáo vie cüa giáo dçtc ph thông, khuyn khIch các nghiên ci'ru giáo 

diic mang tInh thirc tin ông qua vic trin khai dir an hçp tác k& n& vi các trung 

ph thông. 

- Ph bin rng räi kt q a nghiên ci1ru khoa h9c giáo diic Y trong nixàc Va quôc te. 

- Xây dimg các nhOm nhiên ciru vó'i tr9ng tam là nghien cü'u khoa h9c giáo diic và 

nghiên ciiru khoa h9c cc an. 

- Câi thin các chInh sac nhm h trc cO hiu qua các hoat dng nghien cñu bao gm 

vic nâng cao nãng lc ghiên ctru cho giâng viên và phát trin h thng thu thp dü 

1iu nghiên cru bang CN T. 

2.2.4. Hoit  d3ng d6i ngii 

- Xây drng mô hinh din hInh quôc gia trong kt ni v9i h tMng các trithng ph thông 

trong di mi chuang trI I dào tao,  phuGng pháp diy h9c và trin khai bi duO'ng thiRrng 

xuyên vâi các trithng ph. thong, các sâ giáo diic và dào tao. 

- Thüc dy hçip tác vâi cc tnrng dai  h9c trong nuc v nghien cfru khoa h9c gião dc, 

phát trin chixong trInh b ii duOng thung xuyên và chirong trinh dào tao. 

- Hçp the vâi mang luO'i • uc t và các trthng dai  h9c nuc ngoài nham nâng cao cht 

hiçing giãng day, h9c tp và nghien ciru cña Nlhà trueing và các truOng ph thông. 

- Xdy dirng và thirc thi k hoach truyn thông hang nãm nhm tang cu?ng quãng bá hInh 

ãnh Nhà trung tài các bn lien quan. 

2.2.5. Môi trwong giáo . c và nguôn lyc 

- Xây dirng môi tr1Ing iáo diic phü hçip vi sir mng, thm nhin và miic tiêu giáo diic 

cfia Nhà tru1ng, tp tru g phát trin van hoá trung hc th hin trong môi quan h 

giãng day  và hçc tap,  ba. gm sir tilang the giüa di ngü giâng viên vâi ngui h9c. 

- Phát trin các chInh sac và quy trinh minh bach,  hiu qua d cO th tuyn ch9n dixc 

nhân sr có näng lrc, tn h d và cung cp các co hi bi thrOng nâng cao nang lirc 

chuyên môn, nghip vii c o di ngü. 

- Tang cng vic da da . hóa các ngun thu hçp pháp ti'r hoat dng dào tao,  bi dung 
thiiOng xuyên, nghien c khoa h9c và hçip tác quc th v khoa h9c giao diic nhãm nâng 
cao näng lc cUa Nhà tru ng. 

- cai thin trang thit bj hm phiic vii cho vic di mcii phirnng phap day  và hçc, dtc 
bit chU tr9ng xây dirng ôi tru?ing h9c ttp trirc tuyn, phiic vii cho vic truyên tai cüa 
cac lap h9c tr%rc tuyén. 
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2.2.6. Ho tri giãng dzy 

- Cãi thin các chInh sãch hin hành nhtm h trçY giãng viën trong cãc hoat dng giãng 

dy và nghiên ciiru và phát trin nãng lijc. 

- Thi& k chwmg trInh dc bit d nâng cao k näng ngoti ngfr và k5 näng sr dirng 

CNTT cho di ngü giãng viên nhtm dáp üng nhu cu cña ngu?i h9c, cong  dng dja 

phuorng và xu huâng quc t. 

- Phát trin chInh sách dánh giã, Ca ch cong th.n và däi ng nhtm khuyn khIch giãng 

viên phát trin các näng, dáp irng yêu cu v chun giáo viên, nhu cu cüa ngr?i hçc, 

cüa cong  dng dja phuang và các xu th toàn cAu. 

2.2.7. Ho tro hc '?Ip 

- Cãi thin chAt hxqng quy trInh tuyn sinh nhtm dam bão sir cOng khai và minh bach. 

- Phát trin djch vii tu vAn cho ngu?ii h9c v các linh virc: h9c tip, cuc sng sinh viên 

và phát trin ngh nghip. 

- Cãi thin phuorng thi.'rc dánh giá näng lirc nguOi h9c dira trên phãn hi cüa giáng viên 

và ngui h9c nhtm dam bão dánh giá dira trên yeu ctu cn dt cüa mon h9c, dng th?yi 

phát huy hiu qua cüa dánh giá qua trinh. 

- ThUc dAy hot dng cüa Ban lien lc Ciru sinh viên nhtm khuyên khIch sir tham gia 

chü dng cña ciru sinh viên trong các hoat dng dào tto cüa Nhà trmmg. 

- Câi thin các chjnh sách khen thuâng nhrn cOng nhn thành tich h9c tp cüa ngu?i 

h9c, khuyn khIch nguO'i h9c tharn gia vào các hoat dng ngoti khoá; t chirc da dng 

các hott dng ngoi khoá nhtrn dáp i'rng nhu cu cüa ngui hçc và da dng hoá các trãi 

nghim hçc tip. 

2.3. K hoach thtrc hin 

K hoch th?c hin chi tip ti phii 111c kern theo. 

2.4. T churc thtrc hin, giám sat vã dánh giá 

2.4.1. Chuân bj triên khai K hoach chkn 1woc 

T chirc tuyén truyn, ph bin và nâng cao nhtn thirc cho cOng chi'rc, viên chirc, 

nguâi lao dng, sinh viên, h9c viên v K hotch chin hxqc va vic thirc hin K hoach 

chin luçc di vâi sir phát trin cüa Nhà trung. Dng th?yi, giâi thiu rng räi K hoch 

chin luçic dn các co quan, t chirc trong và ngoái nu9c có lien quan. 

T chirc b may và phân cOng trách nhirn, quyn han cho các cá nhân, b phn, 

dan vj chirc näng cña Nhà trung trong t chi'rc thirc thi, thirc hin và giám sat K hoch 

chin luac. 

Trên co sâ K hotch chin luqc giai doan 20 17-2022, tAm nhin 2030 cüa Tru?ng 

Dai hçc Six phm Ha Ni 2, các phOng, ban chirc näng tharn mu'u xây drng chin 1uc 

phát trin cho các lTnh vrc tr9ng tarn: Chin luçc phát trin dào tao; Chin luçic phát 

trin khoa h9c - cOng ngh; Chin lucre phãt trin và thu hUt nguôn nhân 1?c  chAt h.rng 

cao; Chin luqc darn bao chAt lucing giáo diic; Chin luçc phat trin co s6 vt chAt và 

Chin luoc tài chInh; các phOng, ban chüc näng, các khoa, don vj tri,rc thuc có trách 
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nhim xay drng k hotc và các chuong trinh hành dtng, 1 trmnh ciii th cüa ti~ng don 

vl theo trng giai doan. 

2.4.2. Trién khai 1/nrc hi n Kê /ioac/, cJzin /wçtc 

Dàng us', Hi dôn. trung, Ban Giám hiu Tnr?ing Dai h9c Sii phm Ha Ni 2 

chju trách nhim chjnh t ong vic chi djo thirc hin K hotch chin 1uçc sau khi duoc 

Hiu truâng phé duyt. 

Länh dao các dcrn vi chju trách nhim trin khai thirc hin hiu qua chin hrçc 

phát trin cho các linh v ic tr9ng tarn và k hoch näm hQc tai don vj, báo cáo qua trInh 

trin khai các k hotch 1n Ban Giám hiêu và tharn rnuu d diu chinh vic thrc hiên 

K hoach chin luoc thee tinh hInh thisc té. 

Các don vj, cá nh;' trong tru?Yng cO trách nhim phôi hçip, h trçl nhau trong qua 

trinh thirc thi các hoat d g cüa don vj, cüa Tmng theo K hoach chin 1uçc. 

2.4.3. Giám sal, dánh gii và diu chin/i K I,oçich c/,kn 1u'ic 

Hott dng giám st ducic thirc hin thrnyng xuyen bâi các b phn chi'rc näng 

trong sut qua trInh t ch c thirc thi K hoach chin luc. 

Hang tháng, Nhà t ung và các don vj t chüc dánh giá tin d thirc hin cüa k 

hoach nãm h9c. Kt qua ánh giá hang tháng là co s d lãnh dao  Nhà trung có nhung 

chi dao,  don dc kjp th?ñ . i vâi các don vj, cá nhân trong vic thirc hin k hoach nãm 

h9c, gOp phn thirc hin 'I anh cong K hoach chin luc. 

Tháng 5 hang nä ,Nhà tri.rng và các don vj t chcrc dánh giá kêt qua thirc hin 

cüa nArn h9c. K& qua dá h giá hang näm là co sâ d 1p k hoach hoat dng cho närn 

h9c tip theo, diu chinh hotch chin luçic va chin luçxc phát trin cho các linh virc 

tr9ng tarn (nu cn thit) s phü hcp vâi tInh hInh thirc t. 

Näm 2022, Nhà tr 6ng và các don vj t chrc dánh giá tng kêt 'a toàn b qua 

trinh thirc hin K hoach chin luçc giai doan 20 17-2022, thrn nhIn dn 2030. Kt qua 

dánh giá tng kt là co s d xây dirng Kê hoach chin lu?c cho giai doan tip theo. 
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Phân III. KET LUN 

K hotch chin luçic giai dotn 20 17-2022, tm nhIn 2030 là mt van bàn quân 

1) quan tr9ng nhm djnh huâng các hoat dng cüa Tri.thng Dti h9c Su phm Ha Ni 2 

và cãc don vj trrc thuc, dam bâo thirc hin thành cong rni1c tiêu chin 1uçc, tm nhIn 

và sr mang cüa Nhà tru?ng. 

T chrc th?c hin thành cOng K hoach chin hrqc dà dirçic phê duyt vài nhung 

rniic tiêu và djnh huàng lan duçic tuyên b trong tuyên ngOn v silt' mng, tAm nhIn là 

nhim v11 ht silrc to iOn, gOp phAn phát trin Truang Dai  h9c Su phm Ha Ni 2, bi 

duO'ng và dào tao  nhân tài, nâng cao dan trI, tao  ngun nhân 1irc cho sir nghip cong 

nghip hoá và hin dai  hoã dt nuOc. 

D thirc hin thành cong K hoach chin luçic da di.rçic phê duyt, diu quan 

trQng và co bàn là cAn sir n hrc và quy& tam cao cilia toàn th can b, giãng viên, sinh 

viên Nhà truông; dng thi CO sii' quan tam chi dao  trilc tip cilia B Giáo diic và Dào 

tao, tao diu kiên v mi mt cilia các b, ban, ngành Trung uong; cilia tinh Vinh Philic 

và các dja phuong khãc. 

TruOng Dai  hçc Su pham Ha Ni 2 cam kt tp trung mçi ngun lirc, chi dao 

quyt lit và t chilrc thc hin thành cong các mi,ic tiêu chin luçc dä dt ra; quy& tam 

dua Nhà truO'ng trO thành mt trong nhU'ng trithng dai  h9c su pham hang dAu cilia Vit 

Nam, gop phAn vào s1r phát triên các Co SO dào tao  giáo viên khu virc phIa Bäc và Ca 

nuOc; là truOng dai  hQc CO uy tin 0 khu VVC  Dông Nam A v dào tao  giáo viên và kt 

n& vó'i h thng CaC tru0ng ph thong, huOng tOi các tru0ng dai  hçc su phrn hang 

dAu châu A /. 
Ha Nç5i, ngày 14 tháng 12 nãm 2017 

Nguyn Quang Huy 
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