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PHỤ LỤC 2 
Mẫu đề xuất đề án thành phần 

(Tóm tắt nội dung chủ yếu của đề xuất đề án thành phần)   

Tên đề án :   Xây dựng và phát triển ngành …chuyên ngành …..đạt chuẩn quốc tế 

Mục tiêu của đề án: Ghi cụ thể 

Các sản phẩm của 

Đề án: 

Chi tiết hóa các sản phẩm nêu tại điều 3 của Quy định này, phù hợp với đặc 

thù của ngành, chuyên ngành dự kiến 

Mức độ cận kề 

chuẩn quốc tế 

Tự đánh giá theo tiêu chí nêu ở Phụ lục 1 

Khả năng thu hút 

người học 

Nhu cầu xã hội, tính mới, độc đáo của chương trình đạo tạo, nghiên cứu, 

khả năng của người học có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp 

Khả năng thu hút 

các nguồn lực 

Số lượng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, hợp tác chuyển giao tri 

thức, tên các dự án đầu tư chiều sâu, tăng cường năng lực liên quan tới 

ngành, chuyên ngành 

Trường đại học đối 

tác 

Tên trường bằng tiếng Anh, vị trí xếp hạng theo THES, QS, Shanzai 

Jiotong University 

Mức độ kiểm định của chương trình đào tạo của trường đối tác dự kiến sử 

dụng để xay dụng chương trình đạt chuẩn quốc tế 

Thế mạnh của trường đối tác 

Địa chỉ, trang  web 

Nội dung các thỏa thuận hợp tác với đối tác 

Các thông tin khác 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ liên lạc: Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược, Nhà điều 

hành Đại học Quốc gia Hà Nội,  

Đơn vị thực hiện: [Tên đơn vị / tên khoa  hoặc bộ môn thực hiện đề án thành phần] - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Giám đốc đề án dự 

kiến:  

[Họ tên, chức danh, địa chỉ, email, điện thoại liên hệ] 

Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: …. 

(Bằng chữ:....................) 

 Nguồn kinh phí Nhiệm vụ chiến lược:  …  

(Bằng chữ:....................) 

 Nguồn kinh phí từ người học: ………  

(Bằng chữ:....................) 
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 Nguồn kinh phí khác: ……..  

(Bằng chữ:....................) 

Thời gian thực hiện: Thời gian: …,, 

Hiệu quả , tác động  

của đề án thành 

phần 

Nêu những hiệu quả và  tác động chính đối với kinh tế - xã hội của đất nước

Khả năng đạt  chuẩn 

quốc tế  sau giai 

đoạn đầu tư ban đầu 

Tự đánh giá khả năng đạt các tiêu chí nêu ở Phụ lục 1 sau giai doạn đầu tư 

ban đầu 

Quản lý rủi ro Nêu các rủi  ro có thể có và giải pháp hạn chế rủi ro 

Tính bền vững Nêu tóm tắt khả năng duy trì và phát triển đề án thành phần sau giai đoạn 

đầu tu ban đầu 

 
Kèm theo tóm tắt nói trên còn có khung logic tóm tắt đề án thành phần, thể hiện các hoạt 

động chính và nguồn lực thực hiện để đạt từng sản phẩm, thời gian dự kiến đạt các sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


