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Phiên họp Thứ nhất của Hội đồng Khoa học
& Đào tạo ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.
Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQG TP. Hồ Chí Minh là tổ chức có chức năng tư vấn cho Giám đốc về định
hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo (mục tiêu, lội hình đào tạo, quy mô ngành nghề, nội dung,
chương trình đào tạo, hệ thống tổ chức và quản lý đào tạo...), định hướng chiến lược phát triển khoa học - công
nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển các mối liên kết trong và ngoài
nước nhằm khai thác các tiềm năng về lực lượng khoa học, tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ đào
tạo, nghiên cứu của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

Giám đốc ĐHQG, PGS Trần Chí Đáo tuyên bố khai mạc Phiên họp Thứ nhất
Phiên họp Thứ nhất của Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQG TP. Hồ Chí Minh được tổ chức trong hai ngày 9 và
10 / 01 / 1998. Các báo cáo tham luận được hoàn tất trong ngày đầu tiên gồm:








"Báo cáo chung của Giám đốc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh" - PGS Trần Chí Đáo, Giám đốc ĐHQG.
"Dự thảo Quy chế tổ chức và họat động của Hội đồng Khoa học & Đào tạo" - PGS Đào Văn
Lượng, Ủy viên Thư ký Hội đồng Khoa học & Đào tạo.
"Một số định hướng về Mục tiêu, Loại hình, Quy trình đào tạo và Kết cấu Chương trình đào tạo
giai đoạn đại cương" - PGS Đào Công Tiến, Phó Giám đốc ĐHQG.
"Phương hướng triển khai các hoạt động KH-CN và các ngành mũi nhọn" - GS Nguyễn Ngọc
Giao, Phó Giám đốc ĐHQG.



"Phát triển Giáo dục - Đào tạo Công nghệ thông tin phục vụ Sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện
đại hóa NỈ?ớc nhà" - Tiến sĩ Hoàng Kiếm, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin ĐH Khoa học Tự nhiên.



"Phác thảo dự án Xây dựng Hệ thống Thông tin Thư việnĐHQG TP. Hồ Chí Minh"
Nguyễn Minh Hiệp, Giám đốc Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên.



"Dự kiến Hệ thống Tổ chức 3 cấp của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và Phương hướng xây dựng Cơ
cấu Tổ chức Trường ĐH Kỹ thuật " - GS TrỈ?Ỉ?ng Minh Vệ, Phó Giám đốc ĐHQG., Hiệu trỈ?ởng ĐH Kỹ

- Thạc sĩ

thuật.


"Phương hướng xây dựng Cơ cấu Tổ chức Trường ĐH Kinh tế " - GS Nguyễn Thanh Tuyền, Hiệu
trưởng ĐH Kinh tế.
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Trong hai ngày làm việc có rất nhiều ý kiến của các Ủy viên đóng góp, đặc biệt PGS Nguyễn Thiện Nhân, Giám
đốc Sở Khoa học, Công nghệ, và Môi trường TP. Hồ; Chí Minh bày tỏ sự tâm đắc với Dự án Xây dựng Hệ thống
Thông tin ThỈ? viện ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và mong muốn Trung tâm Thông tin Khoa học, Công nghệ, và Môi
trường TP. Hồ; Chí Minh tham gia vào Hệ thống này nhỈ? là thành viên Thứ 13. (Hệ thống Thông tin Thư viện
ĐHQG TP. Hồ Chí Minh gồm 10 Trường và 02 Viện nghiên cứu).
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