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PHẦN 1 
MỞ ĐẦU 

 

1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược 

Trường Đại học Đà Lạt được thành lập trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt, xây 

dựng năm 1957 và bắt đầu đào tạo vào năm 1958. Sau khi đất nước thống nhất, Trường 

Đại học Đà Lạt được thành lập theo Quyết định số 426/TTg, ngày 27 tháng 10 năm 1976 

của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua lịch sử hơn 60 năm, với 45 năm đổi mới và phát triển, 

Trường Đại học Đà Lạt hiện là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực; Trường đã 

khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ 

và phục vụ cộng đồng có chất lượng và uy tín cao ở Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong 

hệ thống giáo dục đại học của đất nước. 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp đang diễn biến rất nhanh, tác động sâu 

rộng đến mọi mặt của đời sống. Giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành 

nhân tố quyết định sự phát triển của các quốc gia; đòi hỏi giáo dục phải được đổi mới, tổ 

chức linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học suốt đời. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của đất nước đã khẳng 

định phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp 

hiện đại. Chiến lược cũng đã xác định rõ một trong ba đột phá là tiếp tục phát triển nguồn 

nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. 

Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời 

cũng có nhiều thách thức đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung, các cơ sở giáo 

dục đại học nói riêng. 

Trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021 - 2030, đối với vùng Tây 

Nguyên, Trung ương định hướng phát triển: Nâng cao hiệu quả các diện tích cây công 

nghiệp, cây dược liệu, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và 

phân phối, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Chú trọng khôi phục 

và phát triển kinh tế rừng; phát triển năng lượng tái tạo; phát triển các trung tâm du lịch 

lớn, hình thành các tuyến du lịch chuyên đề đặc thù vùng Tây Nguyên. Phát triển nguồn 

nhân lực, ổn định dân cư, ưu tiên bảo tồn và khôi phục các giá trị truyền thống, bản sắc của 

các dân tộc vùng Tây Nguyên. 
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Trên cơ sở bối cảnh chung của thế giới và chiến lược phát triển đất nước, của vùng 

và địa phương, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Đại học Đà Lạt, Hội đồng Trường đề 

ra chiến lược phát triển của Trường trong giai đoạn mới 2021-2025, định hướng đến năm 

2030. 

1.2. Cơ sở pháp lý xây dựng chiến lược 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14, 

ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo 

dục đại học. 

- Quyết định số 69/QĐ-TTg, ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025. 

- Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT, ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về 

ban hành Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được 

Bộ GD&ĐT ban hành. 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 

2025, ngày 03/11/2020. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 

2025, ngày 28/7/2020. 

- Chiến lược tổng thể của Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 

đến 2030. 

- Quyết định số 815/QĐ-HĐT ngày 20/10/2020 của Hội đồng trường Trường Đại 
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học Đà Lạt về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt. 

1.3. Quan điểm phát triển 

1) Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và là trung tâm nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ. 

2) Thực hiện ba trụ cột giáo dục và đào tạo cho người học là: “Kiến thức – Thái độ - 

Kỹ năng”.  

3) Đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản trị đại học, tổ chức bộ máy, tự chủ 

học thuật theo hướng khoa học, hiện đại. 

4) Kế thừa và phát huy giá trị, bản sắc, lịch sử truyền thống Trường Đại học Đà Lạt.  

5) Trở thành Đại học Đà Lạt vào năm 2030. 
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PHẦN 2 
SỨ MẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

2.1. Sứ mạng 

Trường Đại học Đà Lạt có sứ mạng:  

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên và cả nước. 

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho khu vực Tây Nguyên 

và phụ cận, đồng thời thực hiện trách nhiệm phục vụ cộng đồng. 

2.2. Định hướng 

Đến năm 2030, là trường đại học được kiểm định theo các tiêu chuẩn của Mạng lưới 

bảo đảm chất lượng các trường đại học Đông Nam Á. 

Đến năm 2030, phát triển Trường Đại học Đà Lạt thành Đại học Đà Lạt. 

2.3. Giá trị cốt lõi và văn hóa 

Thụ nhân – Khai phóng – Bản sắc 

Thụ nhân: Phương châm giáo dục nhân bản, nhân văn trong sự nghiệp trồng người; 

đào tạo nhân lực toàn diện tài đức để xây dựng đất nước, hướng đến tương lai lâu dài. 

Khai phóng: Giáo dục khai phóng (Liberal Arts Education) giúp hình thành những 

cá nhân toàn diện ở nhiều lĩnh vực: những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có nền tảng tri 

thức, tư duy mở và liên ngành, có kỹ năng và tinh thần tự học; những giá trị quan trọng của 

giáo dục khai phóng: kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp, tư duy phản biện và khả năng 

sáng tạo, thích ứng với sự thay đổi không ngừng của xã hội.  

Bản sắc: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bản sắc Trường Đại học Đà 

Lạt; gắn với định hướng phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến 

khách. 
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PHẦN 3 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

3.1. Mục tiêu chung 

Xây dựng Trường Đại học Đà Lạt trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học 

có chất lượng được công nhận của hệ thống đào tạo quốc tế và Việt Nam, có sức hút với 

người học, tiến tới tự chủ tài chính. 

Xây dựng Trường theo hướng nghiên cứu kết hợp ứng dụng; đa dạng hóa ngành nghề, 

lĩnh vực đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất 

nước, vùng Tây Nguyên và phụ cận; chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện tốt trách nhiệm kết nối và phục vụ cộng đồng. 

Huy động trí tuệ tập thể trong và ngoài Trường nhằm mục tiêu phát triển toàn diện 

Trường Đại học Đà Lạt. 

3.2. Mục tiêu cụ thể phát triển các lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025  

3.2.1. Tổ chức, đội ngũ và quản lý 

Đổi mới công tác quản trị, quản lý Nhà trường dựa trên mục tiêu chiến lược và nền 

tảng hệ giá trị cốt lõi của Trường. 

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy phù hợp với hoạt động thực tế của Trường theo 

hướng đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả. 

Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên viên chuẩn hóa, đảm bảo đủ về 

số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng với cơ cấu hợp lý và tinh giản; đội ngũ này phải có 

phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết với nghề, gắn bó với Trường. 

3.2.2. Đào tạo, quản lý và hỗ trợ người học 

100% chương trình đào tạo các trình độ của Trường đáp ứng chuẩn đầu ra chương 

trình chung và chuẩn đầu ra theo nhóm lĩnh vực, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, đồng thời phù hợp với chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO. 

Phát triển có chọn lọc một số ngành đào tạo mới: đến năm 2025 có 10 - 12 ngành đào 

tạo trình độ thạc sĩ và 08 - 10 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, trên 40 ngành đào tạo trình độ 
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đại học (trong đó 70% ngành đào tạo nhóm ngành ứng dụng dịch vụ xã hội, tối thiểu 04 

ngành đào tạo trình độ đại học chất lượng cao)1. 

Ổn định quy mô tuyển sinh hằng năm khoảng 3.500 đến 3.700 sinh viên, học viên và 

nghiên cứu sinh, trong đó quy mô tuyển sinh đại học hệ chính quy đạt từ 2.800 đến 3.000 

sinh viên/1 năm. Triển khai đào tạo theo đặt hàng của nhà tuyển dụng. 

100% người học được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng các chế độ, chính sách, nguồn 

lực của Nhà trường. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ phục vụ người học được mở rộng và 

nâng cao chất lượng.  

3.2.3. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế 

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học: 

Trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu khu vực Tây Nguyên và phụ cận trong lĩnh 

vực tài chính – ngân hàng, công nghệ sinh học, nông học, du lịch… 

Nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động quan trọng, có đóng góp to lớn cho sự phát 

triển, nâng cao uy tín và vị thế của Trường Đại học Đà Lạt. 

Về lĩnh vực phát triển công nghệ: 

Đến năm 2025, Trường Đại học Đà Lạt là trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển 

giao công nghệ hàng đầu của Tây Nguyên và phụ cận. 

Gia tăng hàng năm nguồn thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ, hướng đến là nơi 

đặt hàng tin cậy của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận trong cung cấp giải pháp công nghệ 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu từ các đề tài nghiên cứu ứng dụng của cán 

bộ Trường Đại học Đà Lạt; xây dựng được quy trình chuyển giao công nghệ và sử dụng 

hiệu quả kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

Về lĩnh vực hợp tác quốc tế: 

Nâng cao hình ảnh, vị thế của Trường, làm tăng nguồn thu cho Trường thông qua 

việc: 

Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác với các đối tác đang có ở trong và ngoài 

nước. Đồng thời, từng bước tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác mới; 

                                                             
1 Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật. 
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Đa dạng hoá các hình thức hợp tác trong đào tạo, các loại hình đào tạo nhằm làm 

phong phú và nâng cao chất lượng đào tạo. Khuyến khích trao đổi học thuật (trao đổi giảng 

viên, sinh viên) nhằm tăng cường mối quan hệ với các trường, các viện; 

Xây dựng và hoàn thiện các quy định, đảm bảo chất lượng, quy chế hỗ trợ trong hợp 

tác đối ngoại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hợp tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế. 

3.2.4. Công nghệ số và chuyển đổi số2 

 Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho tất cả các 

lĩnh vực hoạt động trong Trường. 

Đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ 

nhân tạo, dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu, IoT, Blockchain…; tăng cường kết nối doanh 

nghiệp trong đầu tư xây dựng các nền tảng số, phát triển chương trình đào tạo.  

Tất cả các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường cơ bản vận 

hành trên nền tảng công nghệ số. 

3.2.5. Truyền thông, quan hệ doanh nghiệp, cựu sinh viên và phục vụ cộng đồng 

 Về lĩnh vực truyền thông: 

Đối với truyền thông đối ngoại: Xây dựng, củng cố và quảng bá hình ảnh của Trường 

Đại học Đà Lạt là một cơ sở giáo dục đại học uy tín ở khu vực Tây Nguyên và định hướng 

đẳng cấp khu vực Đông Nam Á, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. 

Đối với truyền thông nội bộ: Nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự ủng hộ của các nhóm 

đối tượng trong các hoạt động quản lý và chiến lược phát triển Trường, hướng tới xây dựng 

văn hóa của tổ chức phù hợp với định hướng, sứ mạng, mục tiêu và giá trị cốt lõi của 

Trường. 

Về lĩnh vực quan hệ doanh nghiệp và cựu sinh viên: 

Phát huy cao hiệu quả sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cho quá trình đào tạo và nghiên 

cứu khoa học; phát huy hiệu quả sự tài trợ của doanh nghiệp về tài chính, công nghệ và cơ 

sở thực hành tại doanh nghiệp. 

Nâng cao tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp, góp phần nâng cao thương hiệu cơ sở đào 

tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho địa phương – vùng – quốc gia. 

                                                             
2 http://avnuc.vn/1631-2/  
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Kết nối các thế hệ người học nhằm phát huy truyền thống, niềm tự hào và lịch sử của 

Trường Đại học Đà Lạt. 

Tạo điều kiện và môi trường cho các thế hệ sinh viên của Trường được gặp gỡ, trao 

đổi, chia sẻ thông tin và tương trợ giúp nhau cùng vươn lên trong công việc và trong cuộc 

sống.  

Tăng cường sự ủng hộ và phát huy các nguồn lực vật chất, tinh thần từ mạng lưới cựu 

sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Trường Đại học Đà Lạt. 

Về lĩnh vực phục vụ cộng đồng: 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trường trong việc đáp ứng yêu cầu của xã hội và 

phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động trao đổi kiến thức, phát triển kỹ năng và năng 

lực cho các bên tham gia dựa trên sự hợp tác và nguồn lực hiện có góp phần phát triển đời 

sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng.  

3.2.6. Tài chính 

Đổi mới phương thức quản lý để tăng cường phát triển, đẩy mạnh quyền tự chủ tài 

chính. Đến năm 2025, là trường đại học tự bảo đảm chi thường xuyên (thuộc nhóm 2 NĐ 

60/2021/NĐ-CP của Chính phủ). 

Thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính, đảm bảo cơ cấu thu một cách hợp lý. Đến 

năm 2025 cơ cấu thu đạt chỉ tiêu: thu học phí tỉ lệ 90%; thu từ hoạt động dịch vụ, NCKH, 

chuyển giao công nghệ tỷ lệ 7%; thu từ vốn huy động của xã hội, vận động tài trợ chiếm tỉ 

lệ 3%. 

Thực hiện cơ cấu chi một cách hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tiết 

kiệm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả các khoản chi đầu tư. Đảm bảo thu nhập, nâng 

cao đời sống cho cán bộ viên chức và người lao động. 

3.2.7. Cơ sở vật chất 

Đầu tư, phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo 

phục vụ tốt nhất nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, góp 

phần thúc đẩy quá trình tự chủ và thực hiện thành công chiến lược phát triển chung của 

Trường. 

Xây dựng Trường Đại học Đà Lạt thành một khuôn viên văn minh, hiện đại, thân 

thiện; gắn với bảo tồn kiến trúc cảnh quan, là điểm nhấn về du lịch sinh thái của thành phố.  
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Kiện toàn hệ thống quy định về quản lý cơ sở vật chất; nâng cao năng lực quản lý, 

chất lượng phục vụ. 

3.2.8. Quản lý chất lượng 

Hình thành văn hóa chất lượng Trường Đại học Đà Lạt, trong đó mọi hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng và pháp lý theo tiêu 

chuẩn chất lượng quốc gia, từng bước tiệm cận chuẩn khu vực ASEAN. 

Kết quả kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục của Trường (chu kỳ 2) được nâng 

cao ở tất cả các tiêu chí cơ bản. 

Tối thiểu 35% chương trình đào tạo của Trường được kiểm định theo tiêu chuẩn của 

Bộ Giáo Dục và Đào tạo và chuẩn AUN-QA. 

Cải thiện vị trí xếp hạng của Trường Đại học Đà Lạt trên các bảng xếp hạng trong 

nước và quốc tế. Lựa chọn và tham gia các bảng xếp hạng mới, phù hợp với đặc điểm và 

điều kiện của Trường. 

3.3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-

2025 

3.3.1. Tổ chức, đội ngũ và quản lý 

- Cập nhật và hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ phù hợp với các quy định của pháp 

luật, của Bộ giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế hoạt động của Trường. 

- Đẩy mạnh phát triển chất lượng và hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch, ra quyết 

định, giám sát, đánh giá thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật cũng như phù hợp 

với nhu cầu phát triển thực tế của Trường. 

- Xây dựng đề án hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Trường. 

- Tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ hơn nữa cho các đơn vị, đặc biệt là các 

đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ cho giảng viên, quản lý đương nhiệm và cán bộ thuộc diện quy hoạch của 

các đơn vị thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, thông qua các dự án về phát triển, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chương trình thu hút học giả quốc tế. 

- Đổi mới, cải tiến công tác thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích sự cố gắng nỗ 

lực của mọi cá nhân, bộ phận, đơn vị. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên giao nhiệm vụ 
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đào tạo và nghiên cứu đối với cán bộ trẻ để bồi dưỡng, sớm đạt chuẩn chức danh phó giáo 

sư, tiến sĩ. 

- Rà soát và điều chỉnh, cụ thể hóa Đề án vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch tuyển 

dụng viên chức hợp lý. Đổi mới phương thức đánh giá viên chức, người lao động gắn với 

hiệu quả công việc và sản phầm đầu ra. 

3.3.2. Đào tạo, quản lý và hỗ trợ người học 

- Hoàn thiện các Quy chế về đào tạo (trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ). Bổ sung các 

quy định, chính sách hỗ trợ người học theo đúng các quy định của Pháp luật và phù hợp 

với đặc điểm của Trường.  

- Xây dựng các quy trình phối hợp cụ thể, tăng cường hệ thống thiết bị và phần mềm 

đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, quản lý và phục vụ người học. 

- Đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác truyền thông tuyển sinh, nhằm thu hút 

người học có năng lực, tố chất tốt; thu hút và gia tăng số lượng sinh viên nước ngoài đến 

học tập, nghiên cứu tại Trường. 

- Rà soát, quy hoạch ngành nghề đào tạo của Trường theo hai phân nhóm: nhóm 

ngành đào tạo theo hướng nghiên cứu và nhóm ngành đào tạo theo hướng ứng dụng, dịch 

vụ xã hội với những chính sách tuyển sinh, định hướng đào tạo phù hợp với từng nhóm 

ngành.  

- Điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo, phù hợp với thế mạnh, đặc điểm của Trường và 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Chuyển đổi một số ngành học cũ, mở ngành học mới. Xây 

dựng lộ trình, kế hoạch phát triển một số ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các nhóm ngành 

chất lượng cao, nhóm ngành sức khỏe phù hợp với nguồn lực của Trường về Dược học, 

Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Điều dưỡng. 

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo và phương thức đào tạo (chính quy, vừa học vừa 

làm, chương trình đào tạo thứ hai, chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế, đào tạo 

trực tiếp, đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp...). Quan tâm mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đa dạng của xã hội.  

- Rà soát tổng thể chương trình đào tạo các trình độ để đáp ứng chuẩn đầu ra chương 

trình theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT, đồng thời đảm bảo tính liên thông, chuyển 

đổi, công nhận tín chỉ giữa các hình thức, trình độ, loại hình đào tạo và giữa các cơ sở giáo 

dục đại học trong và ngoài nước khi đáp ứng các điều kiện do Trường quy định.  
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- Đổi mới nội dung và các hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận các phương pháp 

giáo dục tiên tiến, tăng tính chủ động, sáng tạo, tính ứng dụng, thực hành. Tăng cường tập 

huấn, trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Nâng cao chất lượng nguồn học liệu, giáo trình, tài liệu tham khảo, đặc biệt ưu tiên 

việc mua nguyên bản hoặc biên soạn sách, giáo trình trên cơ sở sách, tài liệu của các nhà 

xuất bản có uy tín trên thế giới phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Xây dựng và sử 

dụng hiệu quả các nguồn học liệu số. 

- Xây dựng cổng thông tin tích hợp, cung cấp các dịch vụ để từng bước tiến đến triệt 

để ứng dụng chuyển đổi trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quản lý và phục 

vụ người học; phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ học tập. 

- Chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, nhân cách, lối sống và ý thức công 

dân cho sinh viên. Tạo lập các câu lạc bộ, các chính sách, điều kiện nhằm hỗ trợ, phát huy 

tối đa năng lực và tài năng sinh viên.  

- Cung cấp đa dạng các dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của 

sinh viên: ký túc xá, khu sinh hoạt thể thao, trung tâm học liệu, khu sinh hoạt văn hóa... Có 

phương án hợp tác, khai thác, đa dạng hoá nguồn tài trợ, học bổng hỗ trợ sinh viên học giỏi 

có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn tâm lý học đường cho 

sinh viên. 

- Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị 

ngoài trường nhằm tăng cường hợp tác liên kết đào tạo theo nhu cầu, đặt hàng. Xây dựng 

cơ chế và tăng cường các hoạt động hợp tác đại học – doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu 

quả đào tạo và NCKH, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Định kỳ khảo sát, đánh giá chất lượng và tình hình việc làm của sinh viên sau khi 

tốt nghiệp. Khảo sát ý kiến của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng để xây dựng và điều chỉnh, 

cập nhật chương trình đào tạo, cải tiến công tác quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động 

phục vụ người học. Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến và giới thiệu việc làm, ngày 

hội khởi nghiệp, giao lưu doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa cơ hội việc làm cho người học sau 

tốt nghiệp. 

3.3.3. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế  

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học: 
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- Tập trung vào các giải pháp, chính sách nâng cao số lượng và chất lượng công bố 

quốc tế. 

- Thay đổi phương thức đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học đối với cán bộ trên 

nguyên tắc tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ cả về tài chính và sự phát triển nghề nghiệp. 

- Thay đổi và đa dạng hóa loại hình tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học 

của cán bộ, trong đó có những loại hình tài trợ, hỗ trợ theo kết quả sản phẩm cuối cùng. 

- Hỗ trợ tốt hơn giảng viên về các thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục về tài chính, 

trong suốt quá trình đăng ký, thực hiện và nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học công nghệ 

theo hướng có quy chế, biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể, chi tiết và dễ áp dụng cho từng loại 

đề tài, dự án. 

Về lĩnh vực phát triển công nghệ: 

- Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ nhằm thúc 

đẩy hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có khả năng hợp tác chuyển giao 

công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải 

Nam Trung Bộ.  

- Thành lập tổ chuyên gia lập dự án khoa học công nghệ, xúc tiến, đấu thầu các dự án 

khoa học công nghệ theo nhu cầu của các địa phương để Trung tâm nghiên cứu và chuyển 

giao khoa học công nghệ của Trường có thể cạnh tranh trên thị trường khoa học công nghệ 

với các cơ quan tổ chức khoa học công nghệ khác. 

- Xây dựng kế hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ Khoa học và Công nghệ của 

Trường; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm chuyển giao công nghệ để phục vụ 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tăng ngân sách của Trường chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ mỗi năm để thu hút cán bộ tham gia nghiên cứu chuyển giao công nghệ, qua đó 

nâng cao chất lượng giảng dạy.  

- Xây dựng được chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các dự án nghiên cứu chuyển giao 

công nghệ; Bố trí quỹ hỗ trợ, quỹ cho vay cho cán bộ thực hiện thí nghiệm ở quy mô pilot 

trước khi chuyển giao công nghệ; hỗ trợ hoàn toàn kinh phí cho cán bộ thực hiện đăng ký 

sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. 
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- Tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyển giao công nghệ; chủ động khai thác các dự 

án hợp tác; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 

- Hình thành và phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm để tạo ra các sản phẩm 

nghiên cứu, các sáng chế có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. 

Về lĩnh vực hợp tác quốc tế: 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của 

Trường Đại học Đà Lạt. Chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện Quy định về quản lý hoạt động 

hợp tác quốc tế của Trường Đại học Đà Lạt nhằm khuyến khích, tạo điều kiện các đơn 

vị/cá nhân tham gia hoạt động hợp tác quốc tế. 

- Mở rộng quy mô đào tạo lưu học sinh. Đẩy mạnh liên kết đào tạo với nước ngoài đi 

đôi với việc giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, định kỳ thực hiện kiểm định chất 

lượng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Mở rộng và phát triển các chương 

trình “thực tập sinh” ở trong và ngoài nước. 

- Đẩy mạnh tìm kiếm các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, khoa học 

công nghệ và phục vụ xã hội. Phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và các cơ quan 

khác nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế; tích cực tham gia các chương 

trình hợp tác quốc tế của trung ương và địa phương. 

- Tăng cường tìm kiếm nguồn học bổng phục vụ đào tạo cán bộ và người học; Tăng 

cường trao đổi cán bộ và sinh viên với các cơ sở giáo dục đại học và khoa học công nghệ 

trong khu vực và quốc tế. 

- Thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện để cán bộ, người học tham gia các hội nghị, 

hội thảo quốc tế về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; tham gia các tổ chức giáo 

dục, khoa học, mạng lưới, diễn đàn, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế. 

- Thực hiện liên kết thư viện, trao đổi thông tin khoa học và công bố quốc tế. 

- Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ và người học; hợp tác xây dựng 

và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh có sự tham gia của 

giảng viên nước ngoài. 

3.3.4. Công nghệ số và chuyển đổi số  

- Đầu tư, nâng cấp và phát triển hạ tầng thông tin, hệ thống tích hợp dữ liệu. 
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- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa 

học. Phát triển các phương pháp học tập; đổi mới, xây dựng học liệu số đưa tương tác, trải 

nghiệm trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục chính đối với giảng viên và người 

học, nâng cao năng lực tự chủ của người học và trang bị kỹ năng số cho người học. 

- Đào tạo và bồi dưỡng năng lực số cho viên chức đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của 

Trường; đào tạo nhân sự khai thác, vận hành, quản trị và phát triển hệ thống trên nền tảng 

số của Trường. 

3.3.5. Truyền thông, quan hệ doanh nghiệp, cựu sinh viên và phục vụ cộng đồng 

Về lĩnh vực truyền thông: 

- Đánh giá và hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu Trường Đại học Đà 

Lạt (DLU). Triển khai hệ thống nhận diện và kiểm tra giám sát để đảm bảo đạt được mục 

tiêu truyền thông. 

- Tăng cường truyền thông và quảng bá hình ảnh Nhà trường, các thành tựu về đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng của Trường trên website, 

các nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn học thuật trong nước và quốc tế. 

- Tăng cường phối hợp các cơ quan báo chí, với các phương tiện truyền thông đại 

chúng nhằm chủ động trong hoạt động quảng bá về Trường và kịp thời xử lý các vấn đề 

liên quan khi có khủng khoảng thông tin xảy ra đối với thương hiệu DLU. 

- Xây dựng Chương trình truyền thông đối nội đến tất cả các thành viên của Trường 

để mỗi giảng viên, viên chức, người lao động và người học thấu hiểu và trở thành “đại sứ 

truyền thông” của Trường. 

- Phát huy chức năng của bộ phận truyền thông; Tăng cường giải pháp, hoạt động 

truyền thông với các trường THPT tốt để thu hút nguồn tuyển sinh đầu vào. 

Về lĩnh vực quan hệ doanh nghiệp và cựu sinh viên: 

- Xây dựng một cộng đồng cựu sinh viên toàn diện của Trường Đại học Đà Lạt. Có 

những hoạt động gắn kết, đặc biệt nối kết mạnh mẽ các cựu sinh viên có tâm, tầm, lực để 

hỗ trợ phát triển Trường. 

- Khoa/ngành chủ động xây dựng lộ trình kết nối doanh nghiệp của khoa mình mang 

tính đặc thù riêng; có kế hoạch truyền thông thương hiệu doanh nghiệp, cung ứng nhân lực 

và đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp (ngắn hạn và đặc thù). 
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- Tổ chức kết nối hợp tác trước và sau khi ký biên bản ghi nhớ hiệu quả: Cá nhân – 

Cá nhân, Khoa – Doanh nghiệp, Trường – Doanh nghiệp thông qua nhiều kênh, thành viên 

của: Tổ chức nghề nghiệp, các hiệp hội, trung tâm và cơ quan quản lý Doanh nghiệp...  

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và triển khai hoạt động cho Hội cựu sinh viên Trường. 

Tổ chức họp mặt truyền thống các thế hệ cựu sinh viên hàng năm nhân dịp kỷ niệm các 

ngày lễ lớn.  

- Tổ chức các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp 

vụ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoặc các buổi sinh hoạt giữa cán bộ, sinh 

viên Nhà trường với cựu sinh viên nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó các thế hệ sinh viên của 

Trường; tạo các các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho sinh viên cũng như truyền cảm hứng 

cho các em sinh viên đang học tập tại Trường. 

- Khảo sát cựu sinh viên, doanh nghiệp về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và 

chuyển giao khoa học công nghệ, kiểm định, đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, khởi 

nghiệp cũng như cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường. 

Về lĩnh vực phục vụ cộng đồng: 

- Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của đào tạo – nghiên 

cứu khoa học gắn liền phục vụ cộng đồng; về lợi ích và vai trò của học tập thông qua các 

hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng. 

- Đảm bảo thiết kế các chương trình đào tạo có các hoạt động gắn kết giữa lý thuyết 

và thực tiễn thông qua các hoạt động học tập trải nghiệm của sinh viên với cộng đồng, đảm 

bảo phát huy tối đa nội lực của các bên liên quan. 

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng 

và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển xã hội. 

- Đa dạng và chuẩn hóa các hoạt động tình nguyện, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng 

thông. 

- Tăng cường sự kết nối và hợp tác với các trường đại học tiềm năng (trong nước và 

quốc tế) có thiết kế các hoạt động dạy học dựa vào cộng đồng. 

- Nâng cao năng lực cho giảng viên, sinh viên và các đối tác (cộng đồng) trong việc 

thiết kế các hoạt động dạy học dựa vào cộng đồng. 
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3.3.6. Tài chính 

- Xác định mục tiêu của tự chủ tài chính, xây dựng cơ chế tự chủ về tài chính gắn với 

tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự; tự chủ thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn là tiền đề để tạo nguồn thu, làm cơ sở cho việc thực hiện tự chủ 

tài chính.  

- Xây dựng lộ trình, phương án tự chủ tài chính, tự chủ đại học theo chủ trương, quy 

định chung của Nhà nước (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập). 

- Xây dựng phương án, đề án, kế hoạch tăng cường, đa dạng nguồn thu: phát triển các 

loại hình dịch vụ khoa học nhằm tăng cường nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao công nghệ; tăng thu từ cơ sở vật chất; huy động nguồn tài trợ, các nguồn xã hội hóa 

khác…. 

- Tận dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước trong cơ cấu nguồn ngân sách của 

Trường trong xu hướng giảm dần nguồn ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên. Thúc 

đẩy tạo lập và sử dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước, chú trọng đến việc 

huy động nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng 

của Trường. 

- Tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện giảng dạy, học 

tập, nghiên cứu khoa học. Trong khuôn khổ nguồn kinh phí ngân sách còn hạn chế, cần 

đánh giá, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, nâng cao hiệu quả các khoản đầu 

tư, đầu tư có trọng điểm, tránh tình trạng kinh phí sử dụng dàn trải, không hiệu quả, lãng 

phí, nợ đọng. 

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng phù 

hợp với quy định của pháp luật và đặc thù của Trường. Xây dựng các định mức chi ưu tiên 

đảm bảo mức thu nhập theo chế độ cải cách tiền lương của Nhà nước, từng bước nâng cao 

thu nhập, đảm bảo đời sống cho cán bộ, giảng viên và người lao phù hợp với vị trí việc 

làm. Chủ động tiết kiệm trong chi tiêu, mở rộng nguồn thu để có thu nhập tăng thêm cho 

người lao động. 

3.3.7. Cơ sở vật chất 

- Tiếp cận, đề xuất và xây dựng các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

dự án tăng cường cơ sở vật chất hàng năm, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu sử dụng 
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vốn ngân sách nhà nước để tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên, có thế 

mạnh, tính cấp thiết và gắn liền với đặc thù của địa phương. 

- Tổ chức đầu tư xây dựng tuân theo quy hoạch; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã 

hội, đặc điểm văn hóa của địa phương; bảo đảm ổn định các hoạt động giảng dạy, học tập, 

nghiên cứu khoa học của Trường, tuân thủ an ninh, an toàn và ưu tiên định hướng thân 

thiện với môi trường, nguồn nước và nơi xử lý nước; chủ động đưa vào sử dụng năng lượng 

xanh trong khuôn viên Trường. 

- Đầu tư, phát triển cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ trong từng công trình và đồng 

bộ với toàn hệ thống để nâng cao hiệu quả trong khai thác, quản lý, sử dụng. 

- Hiện đại hoá hệ thống giảng đường, phòng học đảm bảo các tiêu chí về giáo dục 

nâng cao toàn diện năng lực, phẩm chất người học, đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp 

đào tạo định hướng cởi mở, linh hoạt, giàu tính ứng dụng. 

- Tăng cường đầu tư và bổ sung hoàn thiện hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực 

hành; thiết lập mô hình phòng thí nghiệm dùng chung đạt chuẩn VILAS để nâng cao hiệu 

quả trong nghiên cứu, chuyển giao và phát triển các dịch vụ công nghệ. 

- Tranh thủ tối đa các nguồn tài trợ nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư vào hệ thống 

cơ sở vật chất. Đổi mới công tác quản lý cơ sở vật chất của Trường theo hướng đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm, minh bạch. 

- Tăng cường năng lực, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện hoạt động của đội 

ngũ cán bộ, quản lý, quản trị, điều hành cơ sở vật chất nhằm nâng cao toàn diện chất lượng 

phục vụ, bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo tối ưu hoá nguồn lực sẵn có và bám sát chức năng, 

nhiệm vụ giáo dục đào tạo. 

- Xây dựng ý thức, thói quen và lối sống thân thiện với môi trường trong đội ngũ cán 

bộ, viên chức, sinh viên và người lao động toàn Trường. Bảo tồn di sản kiến trúc, giữ gìn 

và thường xuyên tôn tạo không gian cảnh quan. 

3.3.8. Quản lý chất lượng 

- Phát triển nguồn nhân lực hệ thống đảm bảo chất lượng: Tuyên truyền sâu rộng về 

vai trò, ý nghĩa của đảm bảo chất lượng trong việc thực hiện sứ mạng, định hướng và mục 

tiêu của Trường nhằm xây dựng nền tảng và ủng hộ rộng rãi của các bên liên quan trong 

việc xây dựng và thực hiện văn hóa chất lượng. Hoàn thiện mạng lưới các bộ phận đảm 

bảo chất lượng của tất cả các đơn vị trong Trường kèm theo hệ thống văn bản pháp lý rõ 
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ràng; nâng cao năng lực, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảm 

bảo chất lượng; Có chế độ khuyến khích đối với cá nhân, đơn vị tích cực tham gia công tác 

kiểm định. 

- Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc 

gia và quốc tế: Rà soát, quy hoạch các ngành đào tạo theo lộ trình kiểm định chất lượng; 

ưu tiên kiểm định chất lượng quốc tế và đối sánh các chương trình thuộc nhiệm vụ chiến 

lược, các chương trình đào tạo chất lượng cao; tự đánh giá và đánh giá ngoài theo bộ tiêu 

chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và AUN-QA cấp chương trình đào tạo và cơ sở giáo 

dục của Trường; thực hiện đối sánh chương trình đào tạo theo các chỉ số đảm bảo chất 

lượng cốt lõi của các đại học tiên tiến. Xây dựng lộ trình cải thiện vị trí của Trường trên 

các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. 

- Mở rộng quan hệ trong nước và quốc tế phục vụ công tác đảm bảo chất lượng: Mở 

rộng hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng trong khuôn khổ của 

các tổ chức đảm bảo chất lượng của ASEAN và quốc tế như AUN-QA, ABET, ACBSP... 

để kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế và khai thác các nguồn lực bổ sung hiệu quả 

cho hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường. 

- Tăng cường công tác truyền thông và quan hệ doanh nghiệp: Truyền thông thương 

hiệu và đảm bảo chất lượng tại các không gian học thuật của Trường, trên các kênh truyền 

thông của trường; cùng tổ chức các sự kiện và lan tỏa thương hiệu và chiến lược đảm bảo 

chất lượng đến người học và các bên liên quan của Trường. 

- Tăng cường dịch vụ giáo dục và phục vụ cộng đồng: Xây dựng các đề án theo từng 

mục tiêu về đảm bảo chất lượng liên quan đến dịch vụ giáo dục nhằm khai thác tối đa các 

nguồn lực đa dạng trong và ngoài nhân sách Nhà nước đồng thời tăng cường phục vụ cộng 

đồng để thực hiện chiến lược và các kế hoạch đảm bảo chất lượng. 
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PHẦN 4 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

4.1. Tổ chức, đội ngũ và quản lý 

- Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy với các phòng chức năng, các khoa, 

viện, trung tâm phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Trường. 

- Duy trì đội ngũ cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ chiếm 

từ 40% trở lên. 

- Đảm bảo cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ 

trên 72%. 

4.2. Đào tạo, quản lý và hỗ trợ người học 

- Đến năm 2030 các hoạt động quản lý và phục vụ người học đáp ứng được quy 

mô khoảng 15.000 sinh viên; xây dựng được môi trường học tập, nghiên cứu, và rèn 

luyện hiện đại với các hoạt động, dịch vụ đa dạng, tiên tiến, đạt chuẩn khu vực và quốc 

tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học. 

- Đến năm 2030, tập trung đầu tư có trọng điểm để Trường Đại học Đà Lạt có ít 

nhất 05 ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế; đồng thời tập trung phát triển số lượng các 

ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và đại học trong các nhóm ngành về khoa học tự 

nhiên và công nghệ; khoa học xã hội và nhân văn; kinh tế - luật – du lịch; nông lâm; y 

sinh để đáp ứng tiêu chuẩn thành lập các trường đại học thuộc Đại học Đà Lạt theo quy 

định hiện hành. 

4.3. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế 

- Phát triển được một số lĩnh vực nghiên cứu có thế mạnh mang tầm cỡ quốc gia. 

- Phát triển được ít nhất 10 nhóm nghiên cứu mạnh. 

- Tối thiểu 50% giảng viên có bài báo ISI/SCOPUS trong 1 năm. 

- Trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

và hợp tác quốc tế của khu vực Tây Nguyên và phụ cận, cũng như cả nước. 

4.4. Công nghệ số và chuyển đổi số 

- Hạ tầng mạng đáp ứng được nhu cầu về quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học 
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và chuyển giao công nghệ của Trường. 

- Phát triển các kho học liệu trực tuyến đáp ứng 100% nhu cầu về tài liệu học tập 

của người học. 

- Áp dụng có hiệu quả cao hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu, công 

nghệ số về trí tuệ nhân tạo. 

- Tối thiểu 95% người học hài lòng về chất lượng dịch vụ hỗ trợ trên môi trường 

số của Trường. 

- Đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ liên quan đến các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu, IoT, 

Blockchain…trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khu vực lân cận. 

4.5. Truyền thông, quan hệ doanh nghiệp, cựu sinh viên và phục vụ cộng đồng  

- Hoàn thiện đến tầm cao hệ thống truyền thông của Trường. 

- Mở rộng quan hệ doanh nghiệp, trở thành trung tâm nối kết doanh nghiệp với 

đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

- Mở rộng và triển khai hiệu quả việc kết nối mạng lưới cựu sinh viên và phục vụ 

cộng đồng. 

4.6. Tài chính 

Phấn đấu Trường Đại học Đà Lạt tự chủ toàn phần chi thường xuyên, có nguồn 

lực và cơ chế tài chính phù hợp với quy mô theo định hướng của Trường đến năm 2030 

phát triển Trường Đại học Đà Lạt thành Đại học Đà Lạt. 

4.7. Cơ sở vật chất 

- Hiện đại hóa toàn diện hệ thống cơ sở vật chất đạt các tiêu chí theo chuẩn của 

AUN. 

- Trường Đại học Đà Lạt trở thành trường đại học xanh, thông minh, kết nối và 

chia sẻ, đạt được mục tiêu chiến lược. 

4.8. Quản lý chất lượng 

- Trường Đại học Đà Lạt đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của AUN-QA về 

cơ sở giáo dục đại học. 

- Tất cả chương trình đào tạo của Trường được kiểm định theo tiêu chuẩn trong 
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nước và AUN-QA. 

- Trường Đại học Đà Lạt tham gia vào bảng xếp hạng theo tiêu chuẩn của Tổ chức 

giáo dục QS (Quacquarelli Symonds, Anh) trong khu vực châu Á (QS Asia University 

Rankings). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






