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Bộ môn Đô thị học và quản lý đô thị

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-10
I. Tổng kết các hoạt động trong năm học 2009 – 2010:
1. Tổ chức nhân sự:
Số cán bộ giảng viên công tác tại Bộ môn Đô thị học trong năm học 2009 – 2010 là
14 người, cụ thể như sau:
STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa

Trưởng Bộ môn,
giảng viên chính
biên chế

2

ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan

Phó Trưởng Bộ
môn, giảng viên,
biên chế

3

ThS. Lê Văn Hùng

Giảng viên

4

ThS. Sơn Thanh Tùng

Giảng viên, biên Học NCS tại New
chế
Zealand từ tháng
02/2010 đến 2016 sẽ
về nước

5

ThS.KTS Nguyễn Phương Nga

Giảng viên, biên
chế

6

CN. Nguyễn Diệp Quý Vy

Giảng viên, biên Học Cao học tại Úc
chế
từ tháng 05/2010 đến
2013 kết thục

7

CN. Trương Nguyễn Khải Huyền

Giảng viên, biên Học Cao học tại Úc
từ tháng 6/2009 đến
1

chế
8

ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương

Giảng viên, biên
chế

9

ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ

Giảng viên

10

ThS.KTS Phùng Hải Đăng

Giảng viên

11

ThS. Nguyễn Chí Tâm

Giảng viên

12

ThS. Nguyễn Hải Nguyên

Giảng viên

13

TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Giảng viên

14

CN. Phạm Thị Giang

Thư ký

2011 sẽ về nước

Trong đó:
-

02 Đảng viên

-

Về trình độ chuyên môn: 01 PGS.TS, 1 TS, 09 Thạc sỹ (01 đang học NCS), 02
học viên cao học và 01 Cử nhân.

-

Về độ tuổi: trên 35 tuổi – 04 người, dưới 35 tuổi – 10 người.

-

Về giới tính: 06 nam và 08 nữ.

2. Đào tạo
-

Bổ sung và hoàn chỉnh Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ (100%) ngành
Đô thị học và được Hội đồng Khoa học nhà trường thông qua.

-

Phân công giảng viên phụ trách hầu hết các môn học có trong chương trình đào
tạo, hạn chế số lượng giảng viên thỉnh giảng. Số môn học do giáo viên cơ hữu
đảm nhiệm là 77%.

-

Hoàn thành các qui chế nội bộ: qui chế đào tạo, qui chế nghiên cứu khoa học,
nội qui làm việc, nội qui phòng đọc.

-

Xây dựng phòng tư liệu, bổ xung hàng tuần các tài liệu mới bằng các nguồn khác
nhau, có hơn 400 đầu sách.

-

Tổng số sinh viên hiện học tại bộ môn tính đến tháng 9/2010 là 199 SV (khóa
2008 là 69 SV, khóa 2009 là 65 SV và khóa 2010 là 65 SV). Không có sinh viên
bỏ ngang chừng (chỉ có 2 sinh viên đi du học nước ngoài tự túc), nhận thêm 3
sinh viên từ khoa khác chuyển về.
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-

Tổ chức tổng kết năm học 2008 – 2009 cho lớp sinh viên khóa 2008. Qua buổi
tổng kết, ban chủ nhiệm và giảng viên đã biết và giải đáp những thắc mắc cũng
như phản hồi của sinh viên về tất cả các hoạt động trong năm học 2008 – 2009.

-

Tổ chức thành công lễ đón tân sinh viên khóa 2009 với sự tham gia đầy đủ của
các giảng viên và sinh viên khóa 2008.

-

Tổ chức thành công 02 đợt thực tập tham quan cho sinh viên các khóa:
o Khóa 2008: thực tập tại Khu công nghiệp Tân Bình với chủ đề “Môi trường
đô thị”.
o Khóa 2009: thực tập tại khu dân cư Nam Long, Tân Thuận Đông, Quận 7 với
chủ đề “Quy hoạch đô thị”.

-

Số lượng sinh viên nhận nhọc bổng trong năm học 2009 – 2010 là:
o

15 SV nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2008 – 2009
(Điểm chuẩn > 7.55)

o 09 SV dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2008
– 2009 (Điểm chuẩn dự kiến > 7.97)
o 05 SV nhận học bổng do P.CTCT&QLSV trao cho sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn
o 01 SV nhận học bổng Eland
o 04 SV nhận học bổng do báo SGGP trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn và học lực khá
o 01 SV nhận học bổng do người Hàn Quốc tài trợ
-

Tổ chức dự giờ các môn học chuyên ngành theo đúng kế hoạch và yêu cầu của
Phòng KT&ĐBCL.

-

Phân công giảng viên tham gia coi thi kết thúc học phần theo kế hoạch và yêu
cầu của Phòng KT&ĐBCL.

-

Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2010.

-

Tham gia công tác tuyển sinh 2010 theo sự phân công của nhà trường.

-

Tiến hành ký kết và bắt đầu giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị
cho cán bộ địa phương thành phố Bến tre với 71 học viên.

-

Tiếp đoàn đại diện của trường Đại học An Giang về việc hợp tác đào tạo.

3. Nghiên cứu khoa học
-

Bộ môn Đô thị học đã phối hợp với nhóm nghiên cứu ngành Đô thị học tổ chức
các hội thảo và báo cáo chuyên đề sau:
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o Báo cáo chuyên đề “Khu công nghiệp sinh thái”, 12/2009.
o Báo cáo chuyên đề “Xu hướng kiến trúc đô thị Việt Nam”, 12/2009.
o Hội thảo cấp trường “Giải pháp phi công trình cho giảm ngập tại thành phố
Hồ Chí Minh” ngày 27/01/ 2010.
-

Tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
cấp trường năm 2010.

-

Hướng dẫn sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học
2010 (13 đề tài).

-

Số bài viết tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo: 15 bài, một số cá nhân chủ động
đăng ký tham gia các hội thảo và các khóa tập huấn.

4. Hợp tác quốc tế
-

Từ tháng 12/2009 đến tháng 06/2010, Bộ môn Đô thị học hợp tác với Trường
Đại học Việt Đức tổ chức lớp “Quy hoạch phát triển đô thị” tại Cơ sở Đinh Tiên
Hoàng với sự tham gia của các cá nhân trong và ngoài trường.

-

Xúc tiến các quan hệ quốc tế, tiếp đón các giao sư, sinh viên nước ngoài đến trao
đổi, nghe báo cáo chuyển đề.

5. Quản lý sinh viên
-

Tổ chức Hội trại truyền thống ngày Đô thị Việt Nam vào ngày 8/11/2009 tại Bà
Rịa - Vũng Tàu.

-

Sinh viên tham gia và đạt giải nhì toàn đoàn trong Hội trại Sức trẻ nhân văn,
ngày 27-28/03/2010.

-

Sinh viên đã tham gia các đợt vận động vì môi trường, hiến máu nhân đạo,
hưởng ứng văn hóa xếp hàng… và các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên và
Hội Sinh viên tổ chức.

-

Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc đô thị” cho sinh viên các khóa
vào ngày 19/05/2010 với 68 tác phẩm tham dự. Kết quả gồm 01 giải nhất, 02
giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

-

Phát hành Bản tin Đô thị số 02 ngày 19/05/2010 do sinh viên biên tập và viết bài.

6. Công đoàn:
03 công đoàn viên của bộ môn đã tham gia đội văn nghệ của trường trong đợt Hội
diễn văn nghệ Công đoàn ĐHQG TPHCM, ngày 07/05/2010.
Công đoàn bộ phận Bộ môn Đô thị học đã tổ chức Đại hội Công đoàn vào tháng
04/2010 với các nội dung:
-

Đánh giá hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2008 – 2010
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-

Bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 với 03 thành viên (01 Chủ
tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên).

-

Thông qua phương hướng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2010 – 2012.

-

Bầu đại biểu tham dự Đại học Công đòan Trường.

NHẬN XÉT CHUNG
1. Sớm ổn định, đi vào quĩ đạo chung của nhà trường. Có kế hoạch định hướng
phát triển rõ ràng.
2. Về qui mô đào tạo, chương trình hành động có thể xếp vào nhóm trung bình khá
3. Trình độ đội ngũ giáo viên tạm thời đáp ứng được yêu cầu đào tạo, hầu hết tốt
nghiệp loại khá, giỏi nhưng chuyển từ đơn ngành sang liên ngành còn rất chậm,
chưa chủ động trong kế hoạch phát triển cá nhân, thiếu kinh nghiệm giảng dạy
và nghiên cứu.
4. Tinh thần làm việc chưa đồng đều, một số không muốn tham gia công tác quản
lý, tinh thần ham mê nghiên cứu khoa học chưa cao, thụ động. Có tiềm năng,
nhưng không phát triển mạnh.
5. Hoạt động quản lý, hành chính đã định hướng theo hướng chuyên nghiệp, nhưng
còn chậm.
6. Có tinh thần đoàn kết, nhưng chưa có chiều sâu.

II. Phương hướng hoạt động cho năm học 2010 – 2015:
Phương hướng chung:
-

Định hướng phát triển theo cấp độ khu vực Đông Nam Á

-

Phấn đầu đưa công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp hóa

-

Phấn đấu nâng cao trình độ giáo viên đạt chuẩn của đại học trọng điểm quốc gia

1. Tổ chức nhân sự: chủ trương chung là phát triển đội ngũ giáo viên theo qui mô
sinh viên, không tăng nhanh về lượng, chú trọng chất lượng, đảm bảo phải là
những giảng viên thực giỏi, nhiệt huyết, có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực
ngoại ngữ và nghiên cứu.
-

Hỗ trợ cho cán bộ giảng viên trong Bộ môn thực hiện kế hoạch nâng cao trình độ
chuyên môn ở trong và ngoài nước.

-

Lập kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trong giai đoạn 2011 – 2015.
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Năm Tổng số
Trình độ chuyên môn
cán bộ Cử nhân Thạc sỹ Tiến sỹ
2010
14
03
09
02
2011
15
03
10
02
2012
15
02
11
02
2013
18
03
12
03
2014
18
03
11
04
2015
20
03
12
05
-

Dự định phát triển và kết nạp thêm 02 Đảng viên mới năm 2010.

2. Đào tạo
-

Hoàn thiện chương trình đào tạo theo tín chỉ, đặc biệt là công tác tổ chức thực
hiện như giáo vụ.

-

Thực hiện chương trình 3 công khai đối với chương trình đào tạo của bộ môn
(chương trình, nhân sự, tài chính).

-

Đổi tên bộ môn thành Bộ môn Đô thị học và Quản lý đô thị.

-

Tiếp tục nghiên cứu để định hướng chuẩn đầu ra cho sinh viên

-

Tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy cho sinh viên các khóa trong năm học
2010 – 2011.

-

Chuẩn bị tốt cho đợt thực tập của khóa 1 và kế hoạch ra trường.

-

Tiếp tục tổ chức báo cáo đề cương giảng dạy theo tiến độ và thông qua đề cương
chi tiết, bài giảng cho các môn chuyên ngành.

-

Tiến hành in ấn các tài liệu giảng dạy nội bộ cấp bộ môn trước khi đưa ra in ở
cấp trường.

-

Biên soạn và phát hành Sổ tay sinh viên Đô thị học.

-

Tổ chức buổi phổ biến thông tin về ngành học, chương trình đào tạo và hệ thống
tín chỉ cho sinh viên khóa 2010.

-

Tổ chức thực tập tham quan cho sinh viên các khóa (2008, 2009 và 2010).

-

Tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị cho cán bộ địa
phương Thành phố Bến Tre, Sóc Trăng,… (tháng 11/2010).

-

Phân công giảng viên tham gia công tác tuyển sinh năm 2011.

-

Xây dựng webside riêng của bộ môn.
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3. Nghiên cứu khoa học
-

Tiếp tục thực hiện tốt những mục tiêu và nhiệm vụ mà nhóm nghiên cứu ngành
Đô thị học đã đề ra, bao gồm:
o Hướng những nghiên cứu của Bộ môn cho phù hợp với ngành đào tạo, ứng
dụng những sản phẩm và công trình nghiên cứu đã nghiệm thu phù hợp làm
giáo trình giảng dạy cho sinh viên.
o Bảo vệ đúng hạn những đề tài đã đăng ký (trong năm 2010 có 2 đề tài được
triển khai).
o Kết hợp với những ngành đào tạo gần như Địa Lý trong những hoạt động
nghiên cứu và trao đổi khoa học.
o Khuyến khích và hỗ trợ các giảng viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học các cấp
o Tổ chức thêm nhiều các báo cáo chuyên đề và hội thảo trong và ngoài nước
để nâng cao chuyên môn cho các thành viên của nhóm nghiên cứu nói riêng
và Bộ môn Đô thị học nói chung.

-

Phấn đấu trên 80% các đề tài đăng ký được chọn và bảo vệ loại khá trở lên.

-

Hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã
được duyệt, đồng thời lên kế hoạch tổ chức tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh
viên.

-

Phát động cuộc thi “Sáng kiến nhỏ cho thành phố lớn” với mục đích khuyến
khích sinh viên thể hiện những ý tưởng, giải pháp và thiết kế liên quan đến việc
làm đẹp không gian sống đô thị.

-

Khuyến khích và hướng dẫn sinh viên tham gia giải thưởng Holcim.

4. Hợp tác quốc tế
-

Lên kế hoạch tham gia dự án hợp tác với các trường đại học khu vực Đông Nam
Á về vấn đề đổi mới và cải cách đô thị.

-

Đặt quan hệ hợp tác với các cá nhân và tổ chức quốc tế trong vấn đề tổ chức hội
thảo, báo cáo chuyên đề, trao đổi giảng viên và sinh viên.

-

Cố gắng khuyến khích, hỗ trợ cho giáo viên tham dự các khoa huấn luyện, hội
thảo ở nước ngoài.

5. Quản lý sinh viên
-

Phối hợp với Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đòan và Ban chấp hành Chi hội
theo dõi tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên khóa 2008, 2009 và 2010.
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-

Hỗ trợ sinh viên tham gia các hoạt động văn nghệ - thể thao do nhà Trường tổ
chức.

-

Tiếp tục duy trì hoạt động của CLB Anh văn.

-

Hỗ trợ sinh viên tổ chức buổi đón tân sinh viên khóa 2010 vào đầu năm học
2010 – 2011.

-

Hỗ trợ sinh viên tổ chức hội trại truyền thống Ngày Đô thị Việt Nam 18/11/2010.

-

Hỗ trợ sinh viên biên tập và phát hành Bản tin Đô thị số 03.

6. Công đoàn
-

Tiếp tục hỗ trợ và quan tâm đến các công đoàn viên.

-

Hỗ trợ và khuyến khích công đoàn viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể
thao do công đoàn trường tổ chức.

BỘ MÔN ĐÔ THỊ HỌC
Nơi nhận:

Trưởng Bộ môn

- Như trên
- Lưu Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa
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