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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành “Chiến lược phát triển nhà trường, giai đoạn 2011-2015”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG

-

Căn cứ quyết định số 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03/08/2004 về việc
thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long .

-

Căn cứ quyết định 179/QĐ-BGDĐT ngày 11-01-2010 về Phê duyệt Chương trình hành
động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ ngày 6-01-2010 của Ban cán sự
Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đọan 2010-2012.

-

Căn cứ Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai
đoạn 2010-2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ văn bản số 4025/UBND-VHXH ngày 30 tháng 12 năm 2010 của UBND
tỉnh về việc chấp thuận cho lập dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Kinh tế
Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNH
Điều I : Ban hành “Chiến lược phát triển nhà trường, giai đoạn 2011-2015” của Trường
Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long.
Điều II : Chiến lược này làm định hướng phát triển nhà trường, là mục tiêu cho toàn bộ
hoạt động của trường, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cho các giai đoạn ngắn hạn (1 năm);
xác định các lĩnh vực ưu tiên cho từng giai đoạn phát triển của trường
Điều III : Chiến lược này được triển khai thực hiện từ tháng 1/2011.

HIỆU TRƯỞNG
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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu Trường cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long:
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long được thành lập theo Quyết
định số 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCBTT ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ giáo
dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long (thành
lập năm 1976).
Địa chỉ:
- Số 01B đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long.
- Thành lập: năm 2004
- Tên tiếng Anh: VinhLong College of Economics and Finance (VCEF)
- Điện thoại: 0703 823359
- Website: www.vcef.edu.vn
- E.mail: tochuc@vcef.edu.vn
- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Vĩnh Long.
Vị trí của Trường: là một trường cao đẳng trực thuộc tỉnh, đào tạo nhân lực
quản lý kinh tế có trình độ cao đẳng, TCCN cho tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh khu
vực ĐBSCL.
2. Mục đích xây dựng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài
chính Vĩnh Long giai đoạn 2010 - 2015:
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu làm xuất hiện nhiều cơ hội phát
triển cũng như những thách thức trong quá trình phát triển đối với giáo dục đại học
nói chung và của Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long nói riêng. Chính
vì vậy, Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long phải xây dựng kế hoạch
chiến lược giai đoạn 2011-2015.
3. Vai trò, vị trí của chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển
trường:
Văn bản chiến lược nhằm định hướng cho mọi hoạt động cũng như các
chính sách phát triển của Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long giai đoạn
2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 để thực hiện sứ mạng và mục tiêu của trường; là
công cụ quản lý hữu hiệu của trường nhằm từng bước chuyển sang phương thức
quản lý chiến lược; làm cơ sở hoạch định chính sách và lập kế hoạch xây dựng,
phát triển trường trong từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; có vai trò
quan trọng như một văn bản có tính pháp quy của trường.
4. Các căn cứ, cơ sở pháp lý xây dựng văn bản chiến lược:
- Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục của Quốc hội khóa
XII, kỳ họp thứ 6 số 44/2009 QH12 ngày 25/11/2009.
- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi
mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
- Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT
ngày 28/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn
2006-2020;
- Văn bản số 4025/UBND-VHXH ngày 30 tháng 12 năm 2010 của UBND
tỉnh về việc chấp thuận cho lập dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Kinh tế
Vĩnh Long.
- Ngoài ra còn dựa vào kết quả của các hội nghị, hội thảo về đổi mới
phương pháp dạy học, về kiểm định chất lượng, về nâng cao năng lực quản lý của
CBGV nhà trường.
5. Giá trị sử dụng của văn bản chiến lược:
- Làm định hướng phát triển nhà trường trong tương lai, là mục tiêu cho
toàn bộ hoạt động của trường, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cho các giai đoạn
ngắn hạn (1 năm); xác định các lĩnh vực ưu tiên cho từng giai đoạn phát triển của
trường;
- Làm cơ sở cho việc đổi mới tư duy trong quản lý và điều hành của các cấp
quản lý thuộc trường;
- Làm cơ sở để giám sát, tổng kết, đánh giá kết quả và điều chỉnh các mặt
hoạt động của trường để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra.
5. Kết cấu của văn bản chiến lược phát triển gồm 4 phần:
- Phân tích thực trạng trường;
- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức;
- Sứ mạng và tầm nhìn của trường
- Mục tiêu, chiến lược phát triển và giải pháp.

PHẦN I

1. THỰC TRẠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH
LONG ĐẾN NĂM 2010 .
1.1. Tổ chức bộ máy và đội ngũ :
1.1.1. Tổ chức bộ máy :
- BGH
- 7 Phòng chức năng, nghiệp vụ, 4 Khoa đào tạo, 4 Bộ môn trực thuộc, 3 trung
tâm trực thuộc.
1.1.2. Đội ngũ
Tổng số cán bộ, công chức hiện có là 98 người. Trong đó:
- 34 cán bộ quản lý
- 64 giảng viên; 01 Tiến sĩ; có 21 Thạc sĩ (có 4 đang là NCS). GV có trình
độ sau đại học đạt tỷ lệ 35,4%.
1.2. Ngành đào tạo
Trình độ
Cao
đẳng

Ngành
- Ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính nhà nước.
- Ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
Marketing; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý.
- Ngành: Kế toán

TCCN

- Ngành Tài chính ngân hàng: Ngân hàng; Ngân sách-Thuế; Bảo hiểm
- Ngành Kế toán: Kế toán DNSX; Kế toán Thương mại dịch vụ; Kế toán
HCSN; Kế toán HTX.
- Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp; Marketing.

1.3. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo
- Nhà trường đã Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng
và TCCN, giải pháp thực hiện chuẩn đầu ra.
- Báo cáo thực hiện qui chế công khai (công khai cam kết chất lượng giáo
dục; công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính)
hàng năm theo quy định.
1.4. Nghiên cứu khoa học
- Đến năm 2010, CBGV thực hiện 6 đề tài cấp trường, 02 đề tài cấp cơ sở,
thực hiện 15 luận văn thạc sĩ, 01 luận văn tiến sĩ.

- Có 7 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước
(như: Tạp chí Kinh tế phát triển, Công nghệ ngân hàng, Tạp chí Thương mại, tạp
chí Kiểm toán).
1.4.4. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin:
- Có hệ thống mạng nội bộ (LAN), phủ sóng internet không dây toàn trường,
30 máy tính làm việc, 12 máy chiếu đa năng (projector) gắn cố định ở một số
phòng học và di động, 120 máy tính dành cho giảng dạy.
1.5. Hợp tác và liên kết đào tạo
1.5.1. Hợp tác quốc tế
Có mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Vân Nam
(Trung Quốc), gửi 2 GV đào tạo trình dộ Thạc sĩ. Nhà trường đã xây dựng phương
hướng hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015 và đang triển khai thực hiện.
1.5.2. Hoạt động liên kết đào tạo
- Nhà trường liên kết với các trường đại học (ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH
Ngân hang TPHCM, ĐH Bình Dương) hàng năm mở các lớp đại học vừa làm vừa
học tại Vĩnh Long; liên kết với các Trường, Trung tâm tại các tỉnh (Cà Mau, Trà
Vinh…) mở các lớp Trung cấp.
- Ngoài ra, trường còn liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ,
kiến thức như: Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, Tin học cho cán bộ ngành
thuế…
1.6. Cơ sở vật chất
1.6.1. Phòng học, phòng thực hành, thư viện, ký túc xá, khu thể thao.
Diện tích mặt bằng hiện có là 1,5 ha; có 33 giảng đường và phòng học; 5
phòng máy tính, khối nhà Thư viện - tư liệu với hơn 2.300 đầu sách, có 2 khối nhà
ký túc xá sức chức 480 chỗ được trang bị tương đối hoàn chỉnh, hệ thống đèn,
quạt, ti vi, công trình phụ kép kín. Có 1 nhà tập luyện thể thao với diện tích 129
m2 (chưa có khu thể thao).
Dự kiến mở rộng trường thêm 4,5 hecta vào năm 2011.
1.6.2. Trang thiết bị, phương tiện, giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học.
Có 30% số phòng học, giảng đường có trang bị Projector và màn chiếu điện
tử; 1 phòng Lab 48 cabin.
Có hơn 80% phòng học, giảng đường được trang bị hệ thống âm thanh; 4
phòng thực hành máy tính với hơn 120 máy tính được kết nối mạng Internet; phủ
sóng Wifi toàn trường, đảm bảo việc trao đổi thông tin, dữ liệu trong mạng
Intranet của trường.
1.7. Tài chính:
Nguồn tài chính của nhà trường chủ yếu từ Ngân sách Nhà nước cấp và
nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp.

Quản lý tài chính đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm
bảo sự minh bạch, công khai. Chi tiêu theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
Đánh giá chung:
- Đạt được những thành tựu nhất định trong tuyển sinh, tăng quy mô đào
tạo, phát triển ngành nghề đào tạo, kết quả đào tạo, đào tạo đội ngũ CBGVCC,
nâng cao năng lực quản lý và điều hành nhà trường.
- Hạn chế: trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.
2. SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020:
2.1 Sứ mạng:
Sứ mạng của Trường Cao đẳng Kinh Tế - Tài chính Vĩnh Long là đào tạo
nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra, tổ chức nghiên cứu khoa học và thực nghiệm,
chuyển giao, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước.
2.2 Tầm nhìn đến năm 2020
Đến năm 2020 trở thành trường Đại học Kinh tế Vĩnh \long, đào tạo và
nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước.
3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI
CHÍNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011- 2015.
3.1. Mục tiêu phát triển nhà trường:
Thành lập trường Đại học Kinh tế Vĩnh Long có năng lực cạnh tranh cao và
thích ứng hội nhập toàn cầu.
3.2. Chiến lược phát triển nhà trường
3.2.1. Chiến lược phát triển đào tạo
3.2.1.1. Mục tiêu phát triển đào tạo:
- Đào tạo đạt chuẩn như nhà trường đã cam kết.
- Mở rộng ngành nghề đào tạo, giữ vững các ngành đào tạo là thế mạnh của
trường.
3.2.1.2. Đảm bảo chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra, gắn đào tạo với đáp ứng nhu
cầu xã hội.
- Đảm bảo chất lượng đào tạo: Khắc phục các tiêu chí trong kiểm định chất
lượng chưa đạt yêu cầu; thực hiện công tác khảo thí theo quy định.
- Chuẩn đầu ra, gắn đào tạo với đáp ứng nhu cầu xã hội: Cùng với các nhà
tuyển dụng đánh giá thực hiện chuẩn đầu ra mà nhà trường đã cam kết.
3.2.1.3. Giải pháp thực hiện
- Định kỳ rà soát, đổi mới chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy trên cơ sở
ý kiến đóng góp của giảng viên, của sinh viên và của đại diện cựu sinh viên, và
của các nhà tuyển dụng;
- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập.

- Đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới cách quản lý, điều hành dạy và học;
- Tăng cường năng lực của đội ngũ giảng dạy, quản lý, phục vụ công tác đào
tạo thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, đảm bảo đội ngũ
cán bộ nhà trường tiếp cận nhanh, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất
lượng thời kỳ hội nhập.
3.2.2. Chiến lược nâng cao năng lực hoạt động NCKH
3.2.2.1. Mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động NCKH
- Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên;
- Phát triển mối quan hệ giữa trường và các tổ chức kinh tế - xã hội thông
qua hoạt động hợp tác nghiên cứu;
- Chuyển giao các kết quả NCKH cho các tổ chức, doanh nghiệp;
- Góp phần đổi mới chương trình đào tạo dựa trên những kết quả NCKH;
- Nâng cao năng lực quản lý của trường;
- Thu hút các nguồn lực xã hội cho công tác NCKH và đóng góp vào ngân
sách của trường.
3.2.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động NCKH
- Tổ chức các hình thức hoạt động NCKH đa dạng nhằm thúc đẩy công tác
NCKH.
- Xây dựng từng bước công tác quan hệ hợp tác trong hoạt động NCKH với
các tổ chức kinh tế - xã hội nhằm tư vấn, chuyển giao kết quả NCKH;
- Gắn kết hoạt động NCKH với hoạt động đào tạo.
- Cải tiến chất lượng công tác quản lý hoạt động NCKH;
3.2.3. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực
3.2.3.1. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
Chất lượng đội ngũ giảng viên là danh tiếng của nhà trường.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy
đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn cả lý thuyết và thực tế, có đủ năng lực tiếp cận
với những kiến thức hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và
NCKH, có phẩm chất và trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp
giáo dục;
- Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/sinh viên theo quy chuẩn.
- Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức đủ tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển
vững chắc để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển của trường;
3.2.3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
- Tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, công chức nhà trường học tập, bồi
dưỡng về chính trị và pháp luật;

- Củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp
vụ phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm.
- Mời các cán bộ khoa học tham gia vào công tác giảng dạy của trường. Sử
dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu và thỉnh giảng.
- Tích cực tìm nguồn tài trợ từ học bổng nước ngoài, cử cán bộ giảng dạy
trẻ đi học tập và nghiên cứu;
- Nâng cao năng lực điều hành quản lý, nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ
cán bộ quản lý (tin học, ngoại ngữ, quản lý…). Tổ chức định kỳ cho cán bộ, công
chức quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý
chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc có hiệu quả và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở
cơ sở;
- Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp, bảo đảm tính kế thừa, dân
chủ và công khai;
3.2.4. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất
3.2.4.1. Mục tiêu phát triển cơ sở vật chất
- Mở rộng diện tích mặt bằng, xây dựng trên diện tích mở rộng theo hướng
trường đại học tiên tiến.
- Đầu tư phương tiện kỹ thuật, thiết bị giảng dạy tiên tiến, hiện đại, phù hợp
và đồng bộ với quy mô, đặc điểm đào tạo, NCKH, đảm bảo hiệu quả cao trong sử
dụng, không lạc hậu về công nghệ.
3.2.4.2. Giải pháp phát triển cơ sở vật chất .
- Tập trung chỉ đạo việc hoàn thành thủ tục đất đai để mở rộng trường;
- Lập kế hoạch trang bị đầy đủ các phòng, thiết bị, phần mềm mô phỏng
hoạt động của các ngành để đảm bảo nhu cầu thực hành của sinh viên, học viên,
đảm bảo nhu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.
3.2.5. Chiến lược phát triển nguồn lực tài chính
3.2.5.1. Mục tiêu phát triển nguồn lực tài chính
Chiến lược phát triển nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng để xây
dựng và phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long. Phân bổ hợp lý
và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu nhằm đảm bảo các hoạt động của nhà
trường, gồm : Học phí, nguồn thu từ đào tạo ngắn hạn, ngân sách Nhà nước cấp, tài
trợ từ các doanh nghiệp, dịch vụ.
3.2.5.2. Giải pháp phát triển nguồn lực tài chính:
- Đa dạng hóa nguồn tài chính; khai thác hiệu quả các nguồn lực để xây
dựng cơ sở vật chất của trường;
- Tăng cường, mở rộng đào tạo ngắn hạn, các hoạt động dịch vụ;
- Tìm kiếm các đối tác tổ chức các hoạt động liên kết trong đào tạo nhằm
tăng thêm nguồn thu;

- Tiến hành khảo sát nhu cầu chi quản lý hành chính, để làm cơ sở khoán
kinh phí cho các đơn vị, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý hành chính.
3.2.6. Phát triển thương hiệu và văn hóa nhà trường .
3.2.6.1.Thương hiệu:
-

Chất lượng đào tạo là yếu tố nuôi dưỡng và phát triển thương hiệu.

Quãng bá nhà trường qua: Website, brochure (ấn phẩm quảng cáo), tờ rơi tư vấn
tuyển sinh. Tham gia các sự kiện, các hoạt động của ngành, của cộng đồng .
3.2.6.2.Văn hóa:
-

Ứng xử thân thiện trong CBGVCC và SVHS.

-

Giữ gìn môi trường trong sạch lành mạnh, nhà trường xanh, sạch, đẹp.

-

Xây dựng quy định về văn hóa công sở trong nhà trường.

PHẦN KẾT LUẬN

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hiện nay, ở nhiều lĩnh
vực trong khối kinh tế đòi hỏi số lượng lớn nhân lực trình độ cao, trong quá trình
thực hiện chiến lược giai đoạn 2011-2015, đồng thời nhà trường lập đề án đầu tư
thành lập trường Đại học Kinh tế Vĩnh Long và xây dựng thành trường đại học có
uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, có khả năng cạnh tranh và hội nhập
toàn cầu, đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực về số lượng và chất lượng trong thời
kỳ mới.

