TRƯỜNG ĐH KHXH & NV TP.HCM
Bộ môn ĐTH&QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2011

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 - 2011
I. Tổng kết các hoạt động trong năm học 2010 – 2011:
Ngày 25/10/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn đã ký
Quyết định số 312/QĐ-XHNV-TCHC đổi tên Bộ môn Đô thị học thành “Bộ môn Đô
thị học và Quản lý Đô thị”, mã ngành học và chương trình đào tạo không thay đổi.
1. Tổ chức nhân sự:
Số cán bộ giảng viên công tác tại Bộ môn Đô thị học trong năm học 2010 – 2011 là
14 người (tính đến tháng 6/2011), 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 chế Học NCS tại New
Zealand
từ
tháng
02/2010 đến 2016

5

ThS.KTS Nguyễn Phương Nga

Giảng viên, biên chế

6

CN. Nguyễn Diệp Quý Vy

Giảng viên, biên chế Học Cao học tại Úc từ
tháng 05/2010 đến 2011

7

CN. Trương Nguyễn Khải Huyền Giảng viên, biên chế Học Cao học tại Úc từ
tháng 6/2009 đến 2011

8

ThS. Đặng Nguyễn Thiên Hương Giảng viên, biên chế

Chấm dứt hợp đồng tính
từ tháng 01/7/2011

1

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

Trong đó:
-

02 Đảng viên

-

Về trình độ chuyên môn: 01 PGS.TS, 01 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
-

Tổ chức giảng dạy các môn chuyên ngành cho các lớp ĐTH01, ĐTH02 và
ĐTH03.

-

Tổ chức thẩm định/đánh giá đề 07 cương môn học.

-

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 192 SV (khóa
2008 là 67 SV, khóa 2009 là 64 SV và khóa 2010 là 61 SV).

-

Tổ chức tổng kết năm học 2010 – 2011 với sự tham gia của đại diện ban chủ
nhiệm, giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể sinh viên. Qua buổi tổng kết, ban
chủ nhiệm và giảng viên đã nghe và giải đáp những thắc mắc cũng như phản hồi
của sinh viên về tất cả các hoạt động trong năm học 2010 – 2011.

-

Tổ chức thành công lễ đón tân sinh viên khóa 2010 với sự tham gia đầy đủ của
các giảng viên và sinh viên khóa 2008, khóa 2009.

-

Tổ chức thành công 03 đợt thực tập tham quan cho sinh viên các khóa:
o Khóa 2008: thực tập với chủ đề “Quản lý đô thị”.
o Khóa 2009: thực tập tại Khu đô thị - công nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Dĩ An,
tỉnh Bình Dương.
o Khóa 2010: thực tập tại Khu dân cư Phước Long B, Quận 9, TPHCM.
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-

Số lượng sinh viên nhận nhọc bổng trong năm học 2009 – 2010 là:
o 21 SV nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2010 – 2011
(Điểm chuẩn > 8.06)
o 01 SV nhận học bổng Eland
o 02 SV nhận học bổng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
o 01 SV nhận học bổng tham gia Diễn đàn lãnh đạo trẻ tại Hàn Quốc.

-

Tổ chức dự giờ và phát phiếu khảo sát cho 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 vào tháng 3/2011 tại Trường Đại học Bách
khoa.

-

Tham gia công tác tuyển sinh 2011 theo sự phân công của nhà trường.

-

Bế giảng lớp Đào tạo ngắn hạn về Quản lý đô thị tại TP.Bến Tre. Bộ môn nhận
được bằng khen của UBND TP.Bến Tre.

-

Lập kế hoạch và phân công giảng dạy cho năm học 2011 – 2012.

-

Phân công giáo viên chủ nhiệm cho lớp ĐTH04 (Khóa 2011)

-

Chạy thử nghiệm website của Bộ môn nhằm hướng đến mục tiêu công khai
trong hoạt động giáo dục và tin học hóa công tác quản lý. Địa chỉ:
www.dothihoc.edu.vn

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:
o Báo cáo chuyên đề “Quản lý nhà nước về đô thị cấp phường và quận”,
3/2011.
o Báo cáo chuyên đề “Triển vọng thị trường bất động sản TPHCM và Việt
Nam”, 5/2011.

-

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

-

01 đề tài nghiên cứu cấp TP đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

-

Số bài viết tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo: 10 bài, một số cá nhân chủ động
đăng ký tham gia các hội thảo và các khóa tập huấn.

-

02 cán bộ tham gia hội thảo quốc tế ở nước ngoài.
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-

Tổ chức thành công Hội nghị NCKH SV lần thứ 1 với 12 đề tài nghiên cứu được
báo cáo trong hội nghị. Kết quả 11/12 đề tài đạt điểm khá trở lên (>80 điểm).

-

Hướng dẫn sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học
2011 – 2012 (12 đề tài).

-

Sinh viên đăng ký và tham gia Giải thưởng Holcim, 04 được chọn vào tuyển
chọn cấp trường.

-

Phát động cuộc thi “Sáng kiến nhỏ cho thành phố lớn”.

4. Hợp tác quốc tế
-

Làm việc và trao đổi với các đoàn chuyên gia, sinh viên của các trường đại học
khác: Đại học Calgary (Canada)…

-

Tham gia các mạng lưới phát triển đô thị của Châu Á Thái Bình Dương, Đại học
Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Yokohama (Nhật Bản)…

-

04 lượt giảng viên tham gia hội thảo nước ngoài.

5. Quản lý sinh viên
-

Tổ chức Hội trại truyền thống ngày Đô thị Việt Nam vào ngày 13/11/2009 tại Hồ
Cốc, Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia nhiệt tình của giảng viên và sinh viên.

-

Sinh viên tích cực tham gia các phong trào của Đoàn trường và Hội sinh viên
trường như cắm trại, thể thao, cuộc thi duyên dáng sinh viên ĐHQG…

-

Phát hành Bản tin Đô thị số 04 do sinh viên biên tập và viết bài.

6. Đảm bảo chất lượng
-

Thành lập tổ Đảm bảo chất lượng và từng bước hoạt động theo đúng yêu cầu của
nhà Trường.

-

Tham dự đợt Tập huấn về xây dựng cơ sở dữ liệu và Hội nghị Chất lượng lần 2
(tháng 6/2011).

-

Tổ chức lại hồ sơ minh chứng và tài liệu của đơn vị, chuẩn bị cho đợt kiểm tra
vào tháng 9/2011.

7. Công đoàn:
01 công đoàn viên của bộ môn đã tham gia đội văn nghệ của trường trong đợt Hội
diễn văn nghệ Công đoàn ĐHQG TPHCM, tháng 5/2011.
Công đoàn bộ phận Bộ môn ĐTH&QLĐT tham gia các cuộc vận động của Công
đoàn trường như: Công đoàn xanh-sạch-đẹp, Đóng góp Quỹ học bổng Nguyễn Đức
Cảnh, Hỗ trợ nạn nhân do thảm họa sóng thần tại Nhật Bản…
Quan tâm và hỗ trợ kịp thời cho các công đoàn viên trong công đoàn.
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NHẬN XÉT CHUNG
1. Đã 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 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.

II. Phương hướng hoạt động cho năm học 2011 – 2012:
Phương hướng chung:
-

Định hướng phát triển theo cấp độ khu vực Đông Nam Á, ngang bằng với hai
khoa Đô thị học của Đại học Tổng hợp Malaysia và Đại học Chulalongkorn vào
năm 2020.

-

Phấn đấu đưa công tác quản lý đơn vị và sinh viên theo hướng chuyên nghiệp
hóa.

-

Phấn đấu nâng cao trình độ giáo viên đạt chuẩn của đại học trọng điểm quốc gia,
đặc biệt chú trọng về ngoại ngữ và chuyên môn sâu.

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.
-

Thực hiện đề án phát triển lên Khoa.

-

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

-

Đăng ký thi công chức cho 02 cán bộ.

-

Năm 2012 sẽ có nhiều biến động về nhân sự:
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o 03 GV học NCS ngoài nước
o 01 GV học NCS trong nước
o 01 GV học nâng cao chuyên môn dài hạn ngoài nước
-

Do sẽ thiếu hụt giảng viên trong thời gian tới nên kế hoạch nhân sự trong năm
học 2011 – 2012 như sau: nhận 02 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khóa 2008,
tuyển dụng thêm 03 nhân sự từ bên ngoài làm giảng viên.

-

Chuẩn bị kết nạp thêm 02 Đảng viên mới.

2. Đào tạo
-

Hoàn thiện chương trình đào tạo theo tín chỉ, đẩy mạnh tính liên thông giữa các
chương trình giáo dục trong trường.

-

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

-

Tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy cho sinh viên các khóa trong năm học
2011 – 2012.

-

Chuẩn bị tốt cho đợt thực tập tốt nghiệp của khóa 2008 và kế hoạch tốt nghiệp.

-

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.

-

Tổ chức buổi phổ biến thông tin về ngành học, chương trình đào tạo và hệ thống
tín chỉ cho sinh viên khóa 2011, thông qua buổi đón Tân sinh viên Khóa 2011
(9/2011).

-

Tổ chức thực tập tham quan cho sinh viên các khóa (2009, 2010 và 2011).

-

Hoàn thiện và xin giấy phép cho webside riêng của bộ môn.

-

Tiếp nhận và đưa vào hoạt động phòng Nghiên cứu và Thực hành đô thị (9/2011).

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 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.
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-

Các đề tài nhận kinh phí nghiệm thu đúng hạn và kết quả 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 lần 2.

-

Phát động cuộc thi “Khoảnh khắc đô thị” lần 2.

4. Hợp tác quốc tế
-

Tổ chức hội thảo quốc tế với Khoa Quy hoạch đô thị của trường Đại học
Chulalongkorn (Thái Lan) vào tháng 8/2011 với chủ đề “Kịch bản phát triển các
đại đô thị Đông Nam Á 2030”.

-

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.

-

Dự định tổ chức một đoàn cán bộ và sinh viên sang giao lưu với sinh viên của
Khoa Kiến trúc, ĐH Quốc gia Lào.

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, 2010 và
2011.

-

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

-

Hỗ trợ sinh viên tổ chức buổi đón tân sinh viên khóa 2011 vào đầu năm học
2011 – 2012.

-

Hỗ trợ sinh viên biên tập và phát hành Bản tin Đô thị số 05.

-

Hỗ trợ sinh viên tổ chức hội trại nhân kỷ niệm “Ngày Đô thị Việt Nam”.

6. Đảm bảo chất lượng
Tạo điều kiện cho tổ đảm bảo chất lượng hoạt động hiệu quả.
Chuẩn bị cho các đợt đánh giá tiếp theo trong năm học 2011 – 2012.
7. 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.
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-

Tổ chức chuyến từ thiện tại cộng đồng người S’tiêng xã Tân Hưng, huyện Đồng
Phú, Bình Phước.

BỘ MÔN ĐÔ THỊ HỌC
Nơi nhận:

Trưởng Bộ môn

- Như trên
- Lưu Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa
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