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Ngày 10/6/2021 
I. THOIGIAN, HÌNH THÚC, THÀNH PHÀN: 

1. Thoi gian: 9g00 ngày 10/6/2021. 
2. Hinh théc: thông qua úng dung meetgoogle 
3. Thành phân tham du: 

STT Ho tên Chrc vu, don vj công tác 
Chúc danh 

Ban chù nhiÇm CLB_- 
Chu nhiem 

Phy trách chung 
1. GS.Ts. Trân DiÇp Tuân CTHDT Truong �HY Duoc 

TP. HCM 

CTHDT Truong �H Hàng Hài 
Viet Nam 

Phó chù nhiÇm 

Thuong truc 
2. PGS.TS. Nguyên Kh�c Khiêm 

Phó chù nhiÇm 

Phu trách miên B�c 
Phó chù nhiÇm 

Phu trách miên Trung 

vàTay nguyên 
Phó chú nhiÇm 

Phu trách miên Nam 

3. PGS.TS. Nguy�n Dinh Thi CTHÐT Truong DH Xây dung 

4. TS. Phan Minh �úc CTHDT Ðai hÍc Dà N�ng 

CTHÐT Truong �H Kinh Tê 

TP. HCM 
5. GS.TS. Nguyên �ông Phong 

6. TS. Nguy¿n Ngoc Hiên CTHDT DH Vinh Uy viên 

7. TS. Truong Tân Dat CTHDT Truong �H �ông Tháp Uy viên

PGS.TS. Huynh V�n Chuong CTHD DH Hu¿ Üy viên 8. 

CTHDT DH Kinh té - Lut 
DH QG TPHCM 

9. PGs.TS. LE Tuân LÙc Uy viên 

10. Ong Pham Ngoc Lan 
Truong Ban Hô trã Câu l¡c bÙ khôi truong thuÙc 

Hiêp hÙi Các truong �H,CÐ ViÇt Nam 

11. PGS.TS. Ngô Quôc Dat Thu ky HÐT �H Y Dugc TP. HCM 

12. CN. Trân Kim Ngân Thu ký DH Y Duoc TP. HCM 

Thành phân v�ng m�t:
CTHDT �H Kù thut công 1. PGS.TS. Ngô Nhu Khoa Uy viên 
nghiÇp DH Thái Nguyên 

4. Chu tri: GS.TS. Trân DiÇp Tuân 
Thu ký: CN. Trân Kim Ngân 



II. NOIDUNG HOP: 
1. Công bô Quyêt dËnh bô sung Ban chu nhiÇm Câu l¡c bÙ (BCNCLB) 
2. Phân công công viÇc phå trách các công viÇc cça các thành viên trong BCNCLB 
3. Thông nhât vê hÇ thông thông tin quân lý cua CLB 
4. Thong nhât kiên ngh/ gui HiÇp hÙi 
5. MÙt sô hoat �Ùng truóc m�t cça CLB 

III. DIEN TIËN VÀ KÉT LUAN CUÓC HOP: 
1. Công bo Quvêt dinh bô sung BCN và phan công trong BCNCLB: 
Thay mat HiÇp hÙi các truong �ai hÍc, Cao d�ng ViÇt Nam, Ong Ph¡m Ngoc Lan 

công bô Quyêt dËnh sô 20/QÐ-HH-CLB ngày 07/6/2021 vê viÇc công nhn bô sung 03 
thây vào BCNCLB Chç t/ch HÙi dông truòng: 

PGS.TS. Huynh V�n Chuong - CTHÐ �H Hu¿ - Üy viên 
PGS.TS. Le Tuân LÙc - CTHDT �H Kinh té -Lut �H QG TPHCM- Üy viên 
PGS.TS. Ngô Nhu Khoa - CTHÐT �HKTCN, �H Thái Nguy ên - Uy viên 

2. Phân công phu trách công viÇc trong CLB: 
2.1. Phân chia các thâyphu trách cong viec cça câu lac bÙ theo ving l�nh tho (goi 

t�t là to) 
GS.TS. Trân DiÇp Tuân nêu �ê xuât phân công các thày trong Ban chù nhiÇn 

phy trách công viÇc theo tëng vùng nhu sau: 
Thây Tuân Chù nhiÇm CLB phå trách chung các công viÇc cça CLB 
Thày Khoa phå trách các truong thuÙc vùng núi phía B�c (tô 1) 

Thây Khiêem phå trách các truÝng thuÙc dông bäng sông Hông (tô 2) và Phó Chù 
nhiêm thurong trrc thay Chù nhiÇm CLB khi v�ng, bn. 

ây Thi phå trách các truong thuÙc Thù dô Hà NÙi (tô 3) �ông thoi là Phó chç 
nhiÇm phu trách chung các truong miên B�c (tól,2,3) 

Thày Hien và thây Chuong phu trách các truong thuÙc B�c miên Trung (to 4) 
Thây Duc phå trách các truong thuÙc Nam miên Trung và Tây Nguyên (tô 5) 

dông thoi là Phó chç nhiêm phå trách miên Trung ( to 4,5)

Thày LÙc phå trách các truong thuÙc TP, Hô Chi Minh và �ông Nam BÙ (tó 6) 
Thày Dat phu trách các truong thuÙc miên Tây Nam BÙ (tó 7) 
Thày Phong Phó Chç nhiÇm CLB phå trách các truong phía Nam (tó 6,7) 

Thu ký CLB së cung câp cho các thây phå trách các vùng miên danh sách các 
CTHÐT, các thây huy �Ùng thu ký HÐT vào giúp viÇc, lp zalo riêng và thuong xuyên 
trao doi và n�m ho¡t dÙng to và miên minh phå tråch nhu d� drge phän cõng 

2.2. Ngoài ra, CLB së tiép tuc nghiên ciru dé phân chia các Chiù tich HÙi �óng tr1rong 
theo nhóm 

Sau khi khão sát xong, BCNCLB së phân chia các Chü tËch HÙi dông truong theo 
nhóm các truong tråc thuÙc tëng BÙ ho·c liên bÙ, UBND tinh, dê các Chü tich HÙi dông 
truong có �ièu kiÇn két noi và thông nhât kiên nghË vói BÙ Chç quan và UBND tinh, 
thành phÑ nhïng vân �è liên quan dên HÙi dông truong (Ví då: các trurong truc thuÙc 
các BÙ Y té, BÙ Công thuong, BÙ GTVT, BÙ Vän hóa Thông tin.., BÙ Giáo duc và �ào 
tao..., các truong thuÙc các UBND tinh, thành phô). 

BCN sE phân công các Chç tjch HÙi �ông truong phs trách truc tiêp các nhóm và 

tao ra hÇ thông mang luói ho¡t �Ùng cça CLB thông qua các tô, nhóm. 



3. He thong thông tin quan lý cça Câu lac bÙ: 
3.1. Email: caulacbocthdt@gmail.com 

Tât cà CTHÐT giri thu dên và nhân thông tin të email này. 
BCNCLB durgc cung câp mt khâu dê mÛ khi trao �ôi trong BCNCLB. 

3.2.Zalo kêt nôi tât cå CTHDT �Ã tiêp nhn thông tin và trao �ôi không cóthu ký 
cua các CTHÐT. 

3.3. Zalo cua BCN �ê trao dói công viÇe trong BCN, có thu ký BCN dé giúp BCN 
triên khai các công viÇc. 

3.4. Zalo cùa các tô và nhóm trao �oi nÙi bÙ. 
4. Thong nhât kiên nghi gii Hiêp hÙi: 

Theo kët lun cuÙc hop Toa dàm Câu l¡c bÙ chü tich HÙi dông truong ngày 

26/5/2021 vÛi su tham gia cça hon 120 Chú tich HÐT các �ai hÍc, trrÝng �ai hoc, 

ViÇn, Hoc viÇn cå nuóe và trao �ôi cça các thây Cho tËch HÐT trong cuÙc hop Ban cho 
nhiÇm Câu l�c bÙ Chü tjeh HÙi �ông truòng ngày 10/6/2021, vói måc dich thúc dây và 
phát triên tu chç �¡i hÍc theo �úng tinh thân cça Luât Giáo duc �¡i hÍc séa �ôi sô 
34/2018/QH14 và NghË dËnh 99/2019/ND-CP, Câu lac bÙ Chç tich HÙi �Óng truong 
neu ra nhïng dê xuât, kiên nghË vói HiÇp hÙi nhu sau: 

4.1. Hoàn thiÇn hành lang pháp lý tao thuan lgi cho tr chù dai hoc: 
- Dê nghË Chinh phù cân sóm ban hành mÙt Nghi dËnh riêng huóng dän vê ty chü 

giáo duc dai hÍc cho các co sÝ giáo dåc d¡i hÍc, vì tính �äc thù cça mô hinh ty chç d¡i 

hoc khác rât nhiêu so vÛi các mô hinh ty chç khác cça nhà nuóc; trong dó phân �Ënh ro 
noi hàm tu chç cça các co sß giáo dåc d¡i hÍc vê dào t¡o, hÍc thuât, khoa hÍc công 

nghe, to chéc bÙ máy, �Ùi ngü và tài chính, tài sán... Riêng tu chç vê täi chinh càn phân 
ra tëng múc �Ù tu chç khác nhau: tu chç hoàn toàn, tu chç mÙt phân vê chi thuòng 

xuyên và chi �âu tu, trong tëng múc dÙ tr chú có nÁu rð quyên h¡n, trách nhiÇm cça 

Hoi �ông truong, CT HÐT �ê thrc hiÇn thành công và hiÇu quà Luât sô 34/2018/QH14, 

trong dó HÙi �ông truong là to chúc quan tri, thåc hiÇn quyên �¡i diÇn cça chç sß hïu 

và các bên có lgi ich liên quan. 
Trong truong hãp chua thê ban hành kip nghË dinh mÛi, �dê các truòng d¡i hÍe 

sóm ón dinh vè quàn tr/ và quân lý, diêu hành nhà trròng theo Luât 34 và NÐ 99, dè 
nghi BÙ Giáo dåc và �ào t¡o và các bÙ, ngånh liên quan cân có các thông tu huÛng dän 
chi tiêt mot sô nÙi dung vê ty cho �¡i hÍc, �·c biÇt là vê tô chéc bÙ my, tài chính. tài 

san... 
4.2. Hoàn thiÇn NghË djnh hwóng d�n thuc hiÇn Luât giáo duc dai hpe: 
Dê nghi sóm to chéc so kêt �ánh giá viÇc triên khai NghË �dinh 141/2013/NÐ-CP 

và Nghi dËnh 99/2019/NÐ-CP. Trên co so �ó, Chinh pho thông nhat ban hành thành 
mot NghË dinh chung vè huóng dân thåc hiÇn các Luât giáo duc dai hÍc hiçn hành (Lut 
só 08/2012/QH13 và Luât sQ 34/2018/QH14) 

4.3. Xoa bo co chê chü quan trao quyén ty chü cho các trurong dai hge: 

Tiên tói xóa bò co quan chç quän nh�m phát huy tôt vai trò quàn lý nhà nuóe vê 
giáo duc và �ào t¡o cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o thông qua ban hành chiên lugc, quy 



hogch, kë ho¡ch, giao nhiÇm vu, t¡o ra co chê, chinh sách, giám sát, thanh tra, kiëm t 

viÇc thuc hiÇn pháp quy cça các co sò �ào t¡o, �ông thÝi �£m båo duge viÇe trao quyên 
t chù cho các truong, phát huy vai trò quán trË thuc quyèn cça HÙi dông truong theo 

Lugt giáo duc dai hÍe và Nghi dinh huóng dan Lut giáo dåc hiÇn hành. 
4.4. Tuyên truyên, mò rÙng nhn thic vé vai trò cia HÙi döng truong: 
-De nghi Hiep hÙi và BÙ Giáo duc và �ào t¡o càn tác �Ùng Chinh phù chia sé 

dên các câp l�nh �¡o ß các bÙ, ngành, dËa phuong, các co quan quàn lý true tiêp các 

truong, ckng nhu toàn xä hÙi hi¿u hon ve chérc n�ng, nhiÇm vu, quyên h¡n cça HÙi dông 
trurong theo dúng Lut giáo dåc d¡i hÍc séa �ôi, bÑ sung sÑ 34/2018/QH14 và Nghi 

dinh 99/2019/NÐ-CP, däm bào vai trò HÙi �ong truÝng là co quan quán tri, d¡i diÇn 
chù so hïu trong quy trinh quân lý hành chính chung. 

Bo Giáo dåc và �ào t¡o có các cuÙc hop giao ban dËnh ký 6 tháng vÛi HÙi dông 
truróng dê cùng chia sé thông tin và thông nhât các nÙi dung länh chi d¡o tir câp BÙ dên 

các co so dào t¡o d¡i hÍc trong quân trË �¡i hÍc huóng �ên tu chü, bao gôm cà các co 

so �ào t¡o không thuÙc BÙ �ê nâng cao vai trò quan lý nhà nuóc cça BÙ chuyên ngành 

v giáo duc và dào t¡o cça tât cà co so giáo dåc dai hoc Vi�t Nam. 

4.5. Nang cao näng lye quan lý, quan tr/ dai hoe theo Lut và Nghj dinh mói: 

- Dê nghË BÙ Giáo duc và �ào t¡o: cân sóm có nhïng �ê án tp trung �ào t¡o, bôi 

duong, nâng cao n�ng lye quàn tri cho cán bÙ quan lý giai �oan 2021-2030 (khai tháe 

dê án 89), trong dó gôm: HÙi �ông truong, Chù tËch HÙi dông truong, HiÇu truong, Phó 

hiÇu truong cho tát cå các trurong d¡i hoc, không riêng gi các truong thuÙc BÙ Giáo duc 

&Dào tao. 
- �Á nghË HiÇp hÙi to chuc các khóa bôi durong nâng cao trinh �Ù, n�ng luc länh 

dao cho các HÙi �Óng truòng và Cho tich HÙi dông truong duói nhiÁu hinh thére. trong 
dó uru tiên hinh thérc truc tuyên theo các chù dê khác nhau mà các Chù tich HÙi �ông có 

nhu câu durgc bôi duöng. 

5. Môt so hoat �ông truóc m�t cça Câu lac bô: 
Hoàn thiÇn danh sách trích ngang cça các Chú tich HÙi �ông truong �é �Á nghË 

Hiêp hÙi cáp cho mõi ngudi mÙt the �eo vì sô luong thành viên CLB �ông, khó nhn 
biét khi hop tâp trung và không thê làm the dê bàn droc. (CLB �ê nghË các CTHÐT 
kiem tra nêu thieu thông tin và ành theo danh sách trich ngang thi gui bô sung qua email 
cho CLB chm nh¥t vào thé 6 ngày 25 tháng 6 n�m 2021). 

Thuong xuyên cp nhât hoàn thiÇn zalo kêt nôi các thành viên Chú tich HDT các 
trrong trong CLB. . 

Ung hÙ và dây m¡nh ho¡t �Ùng cça các tô, nhóm don vË co so CLB. 

Viec chu£n bË cho hop trrc tiêp t¡i TP. Häi Phòng sau khi dich Covid-19 dã on 
dinh, dr kiên tô chéc vào tuân cuôi tháng 8/2021 (dr kiên 4 buði trong 3 ngày chiêu 

ngày thú tu 25/8, sáng chièu ngày thér n�m 26/8 và sáng thé sáu ngày 27/6/2021); nÙi 
dung së duoc BCNCLB thông báo vào sau (khoàng ngày 20/7/2021) dê các CTHDT 
xép ljch tháng 8/2021. 



- Biên so¡n tp san cça CLB, du kiên sér dung làm tài liçu cho hop t¡i Häi Phông: 
Câp nhât các v�n b£n nhà nuóc vÁ HÐT và các bài viêt hay cça các chuyên gia vÁ HÐT, 
các kinh nghiêm tó chúéc quàn lý HÐT. Sau khi biên tàp, BCNCLB së giëi các danh muc 
dê các CTHÐT góp ý và cho in an phát cho d¡i bièu t¡i HÙi th£o. 

IV. KET THÚC: 

Cuoc hop kêt thúc lúc 10g30 phút cùng ngày. 

Thr ký Chu toa 

Trân Kim Ngân Trân DiÇp Tuan 


