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Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2019

V/v kết quả thực hiện và đề
xuất các hoạt động hợp tác
với Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Theo đề nghị của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Công
văn số 349/ĐHQG-QHĐN ngày 11/3/2019 và báo cáo của Giám đốc Sở Nội
vụ tại Báo cáo số 82/BC-SNV ngày 26/4/2019 kết quả thực hiện nhiệm vụ
được giao về hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, UBND
tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:
I. Nội dung đã hợp tác
1. Hợp tác về đào tạo
- Ngày 07/4/2018, Trường THPT chuyên Lê Khiết đã tổ chức giao lưu,
trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi với
Trường phổ thông năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh: chia sẻ Kế hoạch phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; Kế hoạch
dạy các chuyên đề và thời khóa biểu thực hiện; thi chọn đội tuyển học sinh
giỏi quốc gia; công tác tuyển sinh vào lớp 10. Qua đó, các tổ chuyên môn
Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học của hai trường trao đổi và làm việc
trực tiếp và Trường Phổ thông Năng khiếu Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ
một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trực tiếp với từng tổ bộ môn khoa
học tự nhiên; bồi dưỡng đội dự tuyển quốc gia môn Toán học.
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động:
Tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh đối với học sinh trường THPT chuyên Lê
Khiết; xét tuyển thẳng đại học đối với học sinh trường THPT chuyên Lê Khiết
có nguyện vọng và đủ điều kiện.
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng thường xuyên cử các đoàn công tác đi
thăm và học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo; cử cán bộ,
giảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tham gia các Hội thảo khoa
học do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; liên kết với các
trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp
đào tạo bậc Đại học hình thức vừa làm vừa học; phối hợp với Viện Đào tạo
Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo Thạc sĩ Quản trị
kinh doanh quốc tế liên kết với Đại học Paris - Cộng hòa Pháp tại trường.
Đồng thời, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc

gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
năm 2017 về "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của doanh
nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi" đã được
nghiệm thu cấp tỉnh vào ngày 09/4/2019; triển khai liên kết đào tạo Thạc sĩ
các lớp cao học năm 2019 cho các ngành: Luật kinh tế, Luật dân sự và tố tụng
dân sự, Kinh tế và quản lý công; hỗ trợ mở ngành Thương mại điện tử đào tạo
trình độ đại học hệ chính quy.
- Ngày 04/4/2017, đoàn công tác của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
đã đến Quảng Ngãi làm việc với UBND tỉnh, Trường Đại học Phạm Văn
Đồng và các sở ngành liên quan của tỉnh. Hai bên đã đánh giá lại nội dung
hợp tác, định hướng các hoạt động hợp tác trong thời gian đến giữa tỉnh
Quảng Ngãi và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ, hỗ trợ cho
Trường Đại học Phạm Văn Đồng:
+ Các nguồn tài nguyên sách, tạp chí và cổng thư viện điện tử để cán bộ,
giảng viên được tiếp cận nguồn tài liệu phong phú này. Đến nay, Thư viện
trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Trung tâm
Thông tin tư liệu thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng hơn 1000 đầu sách,
tạp chí, tài liệu.
+ Hỗ trợ thành lập Học viện mạng Cisco tại Trường Đại học Phạm Văn
Đồng và tiếp thu các công nghệ mới từ Cisco Systems; gửi giảng viên đi đào
tạo tại Học viện mạng cấp vùng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh để đạt được các chứng chỉ cấp độ chuyên gia CCNA, CCNP (đến nay
đã có 4 giảng viên được cấp chứng chỉ CCNA); đưa các nội dung mạng Cisco
tích hợp vào chương trình đào tạo chính khóa của nhà trường, đã đào tạo cho
hơn 1.400 sinh viên hệ chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin Chương
trình chứng chỉ Quốc tế CCNA (cấp chuyên viên quản trị mạng).
- Sở Nội vụ phối với với Trường Đại học Kinh tế Luật tổ chức lớp bồi
dưỡng cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho 83 công
chức các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
2. Hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
- Năm 2017, UBND tỉnh giao Sở Khoa học Công nghệ phối hợp với
Trường Đại học Kinh tế Luật triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đề xuất
giải pháp phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh Quảng Ngãi”. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Sở
hữu trí tuệ - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn và
xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa cho các tổ chức,
cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.
II. Đề xuất các hoạt động hợp tác triển khai trong năm 2019
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
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a) Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
b) Đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ choTrường
THPT chuyên Lê Khiết các nội dung sau:
- Cố vấn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và phương tiện đối với các hoạt
động nghiên cứu khoa học cho cán bộ, viên chức và học sinh tham gia Kỳ thi
quốc gia, quốc tế về khoa học công nghệ như Intel ISEF.
- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên đối
với các môn khoa học và công nghệ như hướng dẫn giáo viên sử dụng các
thiết bị thí nghiệm và tổ chức các bài thực hành thí nghiệm theo hướng hiện
đại và cập nhật hỗ trợ kỹ thuật, cùng tổ chức các cuộc thi cho câu lạc bộ
STEM, câu lạc bộ Robot,…của Trường.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên dạy chuyên, bồi dưỡng học
sinh giỏi và giáo viên dạy chuyên các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh
theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Trường Đại học Phạm Văn Đồng
a) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh:
- Hỗ trợ Trường Đại học Phạm Văn Đồng xây dựng các chương trình
tiên tiến, quốc tế; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có
trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường:
+ Hỗ trợ xây dựng, tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo
hướng tiếp cận CDIO hướng dẫn nâng cao phương pháp giảng dạy ffarm bảo
chất lượng.
+ Đào tạo trình độ cao các ngành khoa học cơ bản (Toán, Lý, Hóa,
Sinh,...), các ngành công nghệ (Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin,...).
- Hỗ trợ nguồn nhân lực có các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ
của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để Trường Đại học Phạm Văn Đồng
mở các ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học; chia sẻ kinh nghiệm trong
công tác quảng bá tuyển sinh và công tác tuyển sinh hàng năm.
- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho Trường
Đại học Kinh tế Luật tiếp tục hỗ trợ Trường Đại học Phạm Văn Đồng mở
ngành Thương mại điện tử đào tạo trình độ đại học hệ chính quy trong năm
2019; hỗ trợ số liệu phòng mô phỏng thực hành kinh tế - tài chính tại Trường
Đại học Phạm Văn Đồng phục vụ giảng dạy.
- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xem xét tổ chức thi đánh giá năng
lực đợt 2 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho
học sinh tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận được tham gia kỳ thi đánh giá
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năng lực năm 2019 (Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã có văn bản đề nghị
đến Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).
- Tiếp tục liên kết đào tạo Thạc sĩ theo nhu cầu của tỉnh nhằm góp phần
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu khoa học công
nghệ phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể: Trường Đại học
Kinh tế - Luật và Trường Đại học Phạm Văn Đồng tiếp tục hoàn thành các
thủ tục liên kết để tổ chức tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ các ngành: Luật kinh
tế, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Kinh tế và quản lý công trong năm 2019.
- Hỗ trợ giảng viên có trình độ cao của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí
Minh đến giảng dạy tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (khi có đề nghị của
Trường Đại học Phạm Văn Đồng).
- Tạo điều kiện để các giảng viên có trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học
Phạm Văn Đồng được tham gia giảng dạy và hướng dẫn học viên sau đại học
tại các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- Hỗ trợ, tập huấn năng lực quản trị đại học cho Trường Đại học Phạm
Văn Đồng.
- Hỗ trợ, phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức các lớp
bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.
- Cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng tham gia
học kỳ hè tại các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Tổ chức giao lưu sinh viên giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng với các
trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
b) Về nguồn tài nguyên, thư viện điện tử:
Hỗ trợ, chia sẻ cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng các nguồn tài
nguyên sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã số hóa và cổng thư viện điện tử.
c) Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế:
- Thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo, gửi thư mời đến UBND
tỉnh Quảng Ngãi và Trường Đại học Phạm Văn Đồng tham dự các hội nghị,
hội thảo, các hoạt động lớn của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các
trường thành viên, các trung tâm, viện trực thuộc.
- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xem xét cử lãnh đạo tham dự và
thông báo cho các trường thành viên cử cán bộ, giảng viên tham dự, viết bài,
báo cáo tại Hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công
nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung
bộ” tổ chức tại Quảng Ngãi (do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi, và
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức dự kiến vào tháng 6/2019).
- Phối hợp triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học - công
nghệ theo đặt hàng của địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh (công nghệ xử lý môi trường, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ
4

cao trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, ứng dụng công nghệ
thông tin trong quản lý, sản xuất, phát triển du lịch,...). Hỗ trợ Trường Đại học
Phạm Văn Đồng tư vấn xây dựng các trung tâm thực hành, trung tâm dữ liệu,
cơ sở ươm tạo danh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
- Hỗ trợ Trường Đại học Phạm Văn Đồng được tham gia các dự án quốc
tế, phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế mà Đại học Quốc gia TP. Hồ
Chí Minh đang có quan hệ hợp tác.
3. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn và thực hiện phát
triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế và đề xuất các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ có tính cấp thiết và hiệu quả ứng dụng cao để tổ chức
thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.
4. Sở Nội vụ: Phối với với Trường Đại học Kinh tế Luật tổ chức lớp bồi
dưỡng cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019 cho công
chức các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.
5. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi: Phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị chức năng có liên quan, các doanh nghiệp có quy mô lớn
để thực hiện các nội dung đã thỏa thuận; trong đó tập trung vào một số lĩnh
vực trọng tâm như: Thực hiện chuyển giao công nghệ về nông - lâm - ngư
nghiệp; công tác đào tạo lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp....
UBND tỉnh Quảng Ngãi thông báo kết quả thực hiện hợp tác trong thời
gian qua và đề xuất các hoạt động trong thời gian tới; Kính đề nghị Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo,
Khoa học và Công nghệ;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất và các
KCN Quảng Ngãi;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm159

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng
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