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Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 
khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, có nêu lên những 
yêu cầu đối với hệ thống giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp của cả nước và đặc 
biệt nhấn mạnh đến vai trò của hệ thống sư phạm kỹ thuật: i) ... định hướng nghề 
nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện … Học sinh trung 
học phổ thông phải được tiếp cận nghề nghiệp và được chuẩn bị tốt cho giai 
đoạn học sau phổ thông; ii) Giáo dục nghề nghiệp tập trung đào tạo nhân lực có 
kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục 
nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp 
theo hướng ứng dụng, thực hành, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật 
của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và xuất khẩu”. Nhận thức 
được vai trò, trách nhiệm của mình; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 
Chí Minh với tư cách là trường dẫn đầu trong hệ thống sư phạm kỹ thuật đã chủ 
động xây dựng đề án “Xây dựng thành trường đại học sư phạm kỹ thuật trọng 
điểm quốc gia” nhằm mục đích góp phần cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 
cơ quan hữu quan khác thực hiện thành công Nghị quyết số 29/NQ-TW.  

Quá trình triển khai soạn thảo Đề án được nhà trường tiến hành công phu 
và tiếp nhận ý kiến đóng góp rộng rãi của các cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa 
học trong và ngoài trường với các mốc hoạt động chính như sau: 

- Tháng 12/2013: Khởi động dự thảo Đề án “Xây dựng Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường đại học sư phạm kỹ thuật 
trọng điểm quốc gia”; 

- Tháng 02/2014: Tổ chức cuộc họp trưởng các đơn vị phòng, khoa, ban 
trong toàn trường để đóng góp ý kiến cho Đề án; Lấy ý kiến đóng góp của tập 
thể Đảng uỷ trường; 

- Ngày 04/03/2014: Tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và đào tạo nhà 
trường để thông qua các nội dung của Đề án; 

- Ngày 14/03/2014: Ban hành đề án theo Quyết định số 371/ĐHSPKT của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. 

Với tầm nhìn đến 2030, đề án đã chỉ ra 05 mục tiêu tổng quát, 10 giải pháp 
trọng tâm, 06 chương trình hành động cụ thể trong các hoạt động của nhà 
trường để tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường triển khai thực hiện. 

Đề án “Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
thành trường đại học sư phạm kỹ thuật trọng điểm quốc gia” là sự kết tinh tâm 
huyết, nguyện vọng, nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo, cựu cán bộ viên chức,  
cựu sinh viên trước đây và quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, tập thể CBVC 
và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh hiện nay vì sự 
nghiệp phát triển giáo dục đào tạo cả nước nói chung và vì sự phát triển của 
trường trong giai đoạn mới nói riêng. 

Trân trọng./. 
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