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BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 
 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2011 

Kính thưa quí vị Đại biểu cùng toàn thể Quí Thầy cô giáo và Sinh viên trường, tôi 

xin thay mặt HĐQT được báo cáo vắn tắt kết quả đầu tư xây dựng Trường Đại học Công 

nghệ Sài Gòn theo đề án thành lập trường. 

Ngày 6.4.2004, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án và ký quyết định số 

57/2004/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. 

Theo đó Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không thuộc sở hữu 

nhà nước, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về qui hoạch, kế hoạch phát triển nhà 

trường; tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hoạt động theo 

điều lệ Trường Đại học và Qui chế trường đại học dân lập. Thực hiện quyết định trên, 

những người sáng lập và HĐQT cam kết: 

a) Tiến hành đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng công nghệ với các trình độ 

đại học – cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có 

phẩm chất, đạo đức, văn hóa, ngoại ngữ tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phù hợp 

với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của cộng đồng và nhu cầu học 

tập của nhân dân. 

b) Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. 

Để thực hiện cam kết trên của những người sáng lập tâm huyết với sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo thế hệ trẻ, chúng tôi nhận thức nội dung đầu tư xây dựng và phát triển nhà 

trường là: 

- Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, từng bước hiện đại phục vụ cho công tác giảng 

dạy, học tập và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

- Xây dựng đội ngũ những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và 

quản lý giáo dục có chất lượng. 

- Đầu tư xây dựng nội dung, chương trình đào tạo có chất lượng cao gắn liền với 

nhu cầu của kinh tế - xã hội đất nước. 

- Phương thức đào tạo, linh hoạt, tiên tiến và hiện đại. 

Thưa quí vị đại biểu cùng toàn thể Quí Thầy cô, CBNV và Sinh viên Trường Đại 

học Công nghệ Sài Gòn. 



2/5 

Với nhận thức như trên, thực hiện cam kết và đề án đã được Bộ Giáo dục & Đào 

tạo, Chính phủ phê duyệt, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo kết quả thực hiện dự án mà 

chúng ta long trọng làm Lễ khánh thành hôm nay: 

1) Về Đào tạo: nhà trường tiến hành đào tạo ở trình độ đại học – cao đẳng và TCCN ở 

các ngành: 

- Điện – Điện tử 

- Điện tử - Viễn thông 

- Cơ khí chuyên dụng 

- Kỹ thuật Công trình 

- Công nghệ Thông tin 

- Công nghệ Thực phẩm 

- Quản trị Kinh doanh và 

- Mỹ thuật Công nghiệp 

Hiện nay nhà trường đang xây dựng nội dung chương trình lập đề án xin phép 

được đào tạo thạc sĩ ở hai ngành: Kỹ thuật Công trình và Công nghệ thực phẩm 

 

Về phương thức đào tạo: 

- Chính qui 

- Liên thông 

- Tại chức (vừa học vừa làm) 

- Chuyên đề và 

- Liên kết đào tạo quốc tế (chương trình đào tạo liên kết toàn phần với Đại học 
Troy bang Alabama – Hòa Kỳ) ở trình độ cử nhân, kỹ sư. 

Lưu lượng Sinh viên toàn trường hiện tại là: 10.000 và sau khi hoàn thành dự 

án và cùng với việc nâng cao hiệu quả các phương thức đào tạo, dự kiến qui mô đào 

tạo của trường đến 15.000 sinh viên. 

2) Về đội ngũ thầy cô giáo và quản lý giáo dục: 538 người 

Trong đó: 

- Giảng viên cơ hữu: 167 

Với:  

+ Giáo sư, Phó Giáo sư : 06 

+ Tiến sĩ : 15 

+ Thạc sĩ : 68 
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+ Đại học : 79 

+ Cao đẳng : 03 

Đủ năng lực và thực tế đảm nhiệm: 

+ Trên 60% khối lượng giảng dạy lý thuyết. 

+ 100% khối lượng giảng dạy thực hành. 

- Giảng viên thỉnh giảng: 242 

Với:  

+ Giáo sư : 04 

+ Phó Giáo sư : 07 

+ Tiến sĩ khoa học : 05 

+ Tiến sĩ : 34 

+ Thạc sĩ : 120 

+ Đại học : 84 

- Cán bộ quản lý và phục vụ: 129 

Trong đó: 

Cán bộ quản lý: 11 

+ Giáo sư, phó giáo sư : 04 

+ Tiến sĩ : 02 

+ Thạc sĩ : 05 

+ Cử nhân : 05 

- Nhân viên: 115 

+ Tiến sĩ : 01 

+ Thạc sĩ :05 

+ Cử nhân, kỹ sư : 59 

+ Cao đẳng :10 

+ Trung cấp : 12 

+ LĐPT :31 

3) Về cơ sở vật chất: 

- Diện tích đất: 20.000 m2   
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-  Tổng diện tích xây dựng: 28.000 m2  

a) Giảng đường, phòng học :  6.550 m2  

b) Phòng thí nghiệm, xưởng :  3.448 m2  

c) Hội trường, phòng họp, hội thảo :  752 m2 

d) Thư viện :  465 m2  

e) Phòng làm việc :  1.573 m2  

f) Ký túc xác :  1.445 m2 

g) Nhà ăn, căn tin :  440 m2  

h) Hầm giữ xe  :  1.980 m2  

- Khu thể thao, giáo dục thể chất : 3.701m2  

4) Về vốn đầu tư : 

Quá trình đầu tư dự án thực hiện trong 3 giai đoạn. Những con số tôi  nêu ở đây là 

nguyên giá gốc tại thời điểm đầu tư. 

a) Tổng vốn:  92.086.211.445 VND 

Trong đó : 

- Xây dựng cơ bản : 82.649.098.010 VND 

- Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập : 9.437.113.435 VND 

b) Nguồn vốn:Toàn bộ vốn đầu tư của dự án ở trên  là vốn góp của các nhà đầu tư. 

Trong đó : 

- Vốn đầu tư do các nhà đầu tư đóng góp trực tiếp: 54.702.950.264VND 

- Vốn do các nhà đầu tư vay ngân hàng theo chương trình kích cầu của Thành 

phố : 37.383.261.181 VND  

   (Trong đó đã trả 10.383.261.181 VND) 

Toàn bộ cơ sở vật chất của dự án đã được cấp sổ đỏ quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu các công trình xây dựng. 

Kính thưa quí vị dại biểu, kính thưa Quí Thầy cô giáo, CBNV và Sinh viên của 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thân mến ! 

Hôm nay, chúng ta làm Lễ Khánh thành công trình xây dựng trường Đại học Công 

nghệ Sài Gòn – đây là kết quả nổ lực phấn đấu thực hiện cam kết của những người sáng 

lập, các nhà đầu tư và tập thể Thầy cô giáo, CBNV toàn trường. Với niềm hân hoan này, 

chúng ta chân thành cảm ơn Đảng, nhà nước, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đảng bộ, UBND 
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Tp. HCM đã trao cho chúng ta cơ hội đầu tư xây dựng phát triển nhà trường, tạo mọi điều 

kiện tốt nhất cho chúng ta về đất đai, hỗ trợ về vốn và cơ sở pháp lý để chúng ta thực hiện 

cam kết của mình. Chúng ta chân thành cảm ơn các ban ngành Trung ương và thành phố, 

địa phương và các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát, ngân hàng, đã đồng hành cùng 

chúng ta trong suốt thời gian thực hiện đề án một cách hiệu quả. 

 


