


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống 

19/4/1990 – 19/4/2020 

 



Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống                                            

19/4/1990 – 19/4/2020                                                                                                                                          1 

 
 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 
 
 

 

2012 2005 

 

 

• 2019  Tập thể lao động xuất sắc, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi 

đua UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

• 2018  Tập thể lao động xuất sắc 

• 2017  Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

• 2016  Tập thể lao động xuất sắc 

• 2015 Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

• Về cá nhân, giai đoạn 2015 - 2019 có 1 bằng khen Thủ tướng Chính 

phủ, 7 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 11 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế và 5 bằng Lao động sáng tạo. 

 



Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống                                            

19/4/1990 – 19/4/2020                                                                                                                                          2 

 

Chặng đường 30 năm  
 

 

Khuôn viên Cơ sở I, năm 2019… 

 

… và năm 1990 
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• Ngày 19 tháng 4 năm 1990, Trường Đào tạo Công nhân lái xe thuộc Công ty Vận 

tải ôtô Thừa Thiên Huế được thành lập với 18 cán bộ, giáo viên, chuyên đào tạo lái xe 

ô tô các hạng. 

• Năm 1991, Trường Đào tạo Công nhân lái xe Thừa Thiên Huế thuộc Sở Giao thông 

vận tải Thừa Thiên Huế. 

• Năm 1993, đổi tên thành Trường Đào tạo Lái xe và Lái tàu sông Thừa Thiên Huế, 

đào tạo thêm lái tàu sông. 

• Năm 1995, đào tạo thêm lái xe môtô các hạng. 

• Năm 1999, khánh thành nhà A, bao gồm các phòng làm việc, phòng học lý thuyết và 

hội trường. 

• Năm 2000, đổi tên thành Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Thừa Thiên 

Huế, đào tạo thêm vận hành máy thi công cơ giới và công nhân ngành giao thông vận 

tải. 

• Năm 2003, khánh thành nhà B với 4 phòng làm việc, 1 phòng học lý thuyết và 1 

phòng học thực hành. 

• Năm 2005, nâng cấp thành Trường Trung học Giao thông vận tải Huế. Đào tạo hệ 

sơ cấp nghề và hai ngành trung cấp chuyên nghiệp là Cơ khí sửa chữa ôtô – máy xây 

dựng và Xây dựng cầu đường bộ. Khánh thành nhà C (giảng đường). Thay mới được 

80 % phương tiện tập lái. Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

• Năm 2006, khánh thành Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại Thủy 

Phương, Hương Thủy (Cơ sở 2).  

• Năm 2010, đưa vào sử dụng  biểu trưng mới, bài hát, lễ phục tốt nghiệp và đồng 

phục của cán bộ, giáo viên, học sinh. Chính thức hoạt động trang thông tin điện tử 

gtvthue.edu.vn. 

• Năm 2011, khánh thành Dự án mở rộng, gồm nhà D (giảng đường) và nhà E (xưởng, 

phòng học thực hành), nâng diện tích Cơ sở 1 từ 5.300 m2 lên 8.300 m2.  

• Năm 2012, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Bắt đầu tập huấn nâng cao 
nghiệp vụ cho hơn 3.200 giáo viên dạy lái xe của khu vực miền Trung. 

• Năm 2015, khởi công Dự án Cơ sở 2 tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy 

với diện tích 7,93 ha. Ngày 09 tháng 10 năm 2015, thành lập Trường Cao đẳng Giao 

thông Huế. 

• Năm 2016, bắt đầu đào tạo trình độ cao đẳng với ba ngành Công nghệ kỹ thuật giao 
thông, Công nghệ kỹ thuật giao thông và Quản trị kinh doanh.  

• Năm 2019, đồng tổ chức Hội thảo quốc tế Phát triển quan hệ đối tác giáo dục Việt 
Nam – Canada, tại Trường, với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) và 
Hội đồng Giáo dục quốc tế bang British Columbia, Canada (BCCIE).   
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Kết quả đào tạo  

giai đoạn 2015 – 2019 
 

• Trình độ trung cấp và cao đẳng 

 

 

 

 

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp cao đẳng, trung cấp năm 2019 
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• Trình độ sơ cấp (lái xe ô tô và nghề khác) 

 

 

• Lái xe mô tô hạng A1 và A2 
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• Tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe 

 

Địa phương 2015 2016 2012 - 2016 

Bình Định 103 1 214 

Đà Nẵng 292 3 423 

Đắk Lắk 82 92 327 

Đắk Nông - - 14 

Gia Lai 10 0 242 

Hà Tĩnh 95 64 267 

Khánh Hòa - 40 341 

Kon Tum 27 17 92 

Nghệ An 124 - 496 

Ninh Thuận 76 - 85 

Phú Yên 27 - 96 

Quảng Bình 24 - 79 

Quảng Nam 21 62 147 

Quảng Ngãi - 136 168 

Quảng Trị 1 3 42 

Thừa Thiên Huế 36 8 237 

Cộng 918 426 3.270 

 

Sinh viên cao đẳng kỹ thuật ô tô trong giờ học thực hành 
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Hoạt động khoa học, sáng kiến 

giai đoạn 2015 – 2019 
 

• Bài báo khoa học 

  

 

• Sáng kiến cấp trường 
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• Đề tài khoa học cấp trường 

 

Năm nghiệm thu Tên đề tài, mã số, xếp loại Thực hiện 

2015 Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho 

các công trình xây dựng bằng vật liệu 

địa phương, KHCN-01-2015, loại B. 

Lê Thanh Phong (chủ 

nhiệm), Trương Nhật 

Tân. 

 Định vị thương hiệu Trường Trung học 

Giao thông vận tải Huế về đào tạo lái xe 

ô tô tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 

KHCN-02-2014, loại B. 

Nguyễn Thanh Khanh 

(chủ nhiệm), Ngô 

Tuấn Huy 

2016 Nghiên cứu nâng cao kỹ năng giao tiếp 

và ứng xử sư phạm của giáo viên dạy 

lái xe ô tô khu vực miền Trung, KHCN-

01-2016, loại A. 

Nguyễn Xuân Trung 

(chủ nhiệm), Nguyễn 

Thị Ngọc Huyền. 

 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên dạy lái xe tỉnh Thừa Thiên 

Huế, KHCN-02-2016, loại A. 

Nguyễn Đăng Thông 

(chủ nhiệm), Ngô 

Quốc Hưng. 

2017 Nghiên cứu lựa chọn bộ công cụ hỗ trợ 

giảng dạy các môn học kỹ thuật xây 

dựng, KHCN-02-2015, loại A. 

Nguyễn Văn Ngôn 

(chủ nhiệm), Lê Thanh 

Phong. 

2018 Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn 

nghề nghiệp của học sinh lớp 12 tỉnh 

Thừa Thiên Huế và sự phù hợp của 

ngành chọn học với đặc điểm tính cách, 

KHCN-01-2017, loại A. 

Nguyễn Xuân Trung 

(chủ nhiệm), Nguyễn 

Đăng Thông. 

 Nghiên cứu khả năng chịu uốn của dầm 

bê tông cốt thép được tăng cường bằng 

vật liệu polime cốt sợi, KHCN-02-2018, 

loại B. 

Lê Thanh Phong (chủ 

nhiệm), Phạm Trường 

Hiếu, Trần Văn Huy, 

Nguyễn Văn Ngôn. 

2019 Nghiên cứu ứng xử của kết cấu bản 

mặt cầu bê tông tăng cường bằng 

thanh pôlime cốt sợi thủy tinh chịu tải 

trọng tập trung, KHCN-01-2018, loại B. 

Nguyễn Văn Ngôn 

(chủ nhiệm), Lê Thanh 

Phong. 
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• Hội thi Tay lái vàng 

 

 

Giáo viên Ngô Quý Hưng đoạt giải Nhất năm 2017 

 

• Hội thi, hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

 

Năm Đoạt giải Giáo viên Bài giảng 

2015 Nhì Nguyễn Văn Ngôn Đà giáo di động 

 Ba Nguyễn Minh Tuấn Timer 

  Phạm Trường Hiếu Nhà ở lệch tầng 

  Võ Thanh Lai Tập lái xe ô tô tại chỗ có nổ máy 

  Ngô Quý Hưng Khởi hành xe ngang dốc 

2017 Ba Ngô Quý Hưng Tập lái tại chỗ không nổ máy 

  Phạm Thị Ngọc Trung Kế toán khấu hao tài sản cố định 

 Khuyến 

khích 

Nguyễn Minh Tuấn Timer 
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• Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2015 
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• Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2017 và 2019 

 

 

 

Xe lắc năng lượng mặt trời dành cho người 
khuyết tật, giải Khuyến khích, năm 2019. 
Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Trung, Dương 
Văn Lập, Phan Tại Khương Hoàng 

 

Mô hình xe điện 3 bánh sử dụng năng lượng 
mặt trời, giải Khuyến khích, năm 2019. Tác 
giả: Dương Văn Lập. 
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• Giái thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2016 
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• Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh (2018) và toàn quốc (2019) 
 

 

Mô hình xe điện ba bánh sử dụng năng lượng mặt trời, giải Nhất cấp tỉnh và giải 
Khuyến khích toàn quốc. Tác giả: Dương Văn Lập 

 

 

Mô hình đà giáo di động, giải Nhất cấp tỉnh. Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Ngôn, Đỗ 
Trung 
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Thiết bị giảng dạy chẩn đoán lỗi ô tô trên máy tính, giải Ba cấp tỉnh. Tác giả: Nguyễn 
Tất Thành 

 

 

Mô hình cấu tạo và liên kết thép, dầm, cột, móng nhà ở gia đình, giải Ba cấp tỉnh và 
giải Khuyến khích toàn quốc. Tác giả: Phạm Trường Hiếu 
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Thiết bị thực tế ảo tập lái ô tô, giải Khuyến khích toàn quốc. Tác giả: Nguyễn Hữu Trí 

 

 

Mô hình hệ thống pan động cơ diesel, giải Khuyến khích cấp tỉnh. Tác giả: Lê Quang 
Kính 
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Một số hình ảnh và hợp tác quốc tế 

 

 

Tình nguyện viên WUSC (bên phải) tập huấn phát triển quan hệ đối tác cho giảng 
viên và giáo viên, ngày 21/10/2016 

 

 

Tình nguyện viên WUSC tập huấn kỹ năng giao tiếp đa văn hóa cho giảng viên và 
giáo viên, ngày 13 và 14/03/2018 
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Đón tiếp đoàn giáo sư Trường Cao đẳng Richland (Hoa Kỳ), ngày 27/7/2018 

 

 

Hội thảo quốc tế Phát triển quan hệ đối tác giáo dục Việt Nam – Canada, ngày 
17/01/2019   
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Kết quả tài chính giai đoạn 2015 – 2019 
 

• Kết quả thu chi (triệu đồng) 

 

 

• Thu nhập bình quân hàng tháng (triệu đồng) 
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Phát triển cơ sở vật chất giai đoạn 2015 – 2019 
 

• Giá trị tài sản cố định (triệu đồng) 

 

 

 

Lễ khánh thành nhà xưởng, Giai đoạn 1 - Dự án mở rộng Cơ sở II, năm 2016  
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Phát triển đội ngũ giai đoạn 2015 – 2019 
 

• Cơ cấu trình độ theo năm 

 
 

• Cơ cấu trình độ năm 2019 
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GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU 
giai đoạn 2015 - 2019 

 

Nguyễn Đăng Thông 

 

• Sinh năm:     1961 

• Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Kỹ sư Cơ khí 

động lực, Cử nhân Chính trị 

• Chức vụ:      Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng 

trường 

• Danh hiệu:   Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2015 - 2017) 

• Hoạt động khoa học, sáng kiến:  3 bài báo, 2 đề tài cơ sở, 5 sáng kiến cấp cơ sở. 

 
Nguyễn Văn Ngôn 

 

• Sinh năm:          1977 

• Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, NCS ngành Kỹ thuật xây dựng 

công trình đặt biệt 

• Chức danh:      Giáo viên Khoa Xây dựng 

• Danh hiệu:       Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2014 - 2016) 

• Khen thưởng:   Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2018) 

• Giải thưởng:     Giải Nhất tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2018 

• Hoạt động khoa học, sáng kiến:  6 bài báo, 3 đề tài cơ sở, 2 sáng kiến cấp cơ sở. 

 
Lê Quang Kính 

 

• Sinh năm:     1980 

• Trình độ chuyên môn:     Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô máy kéo 

• Chức vụ:     Giám đốc Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô 

• Danh hiệu:        Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2016 - 2018) 

• Khen thưởng:   bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 

(2015), bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐ Việt Nam (2015) 

• Giải thưởng:     giải Ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa 

Thiên Huế (2015), giải Khuyến khích Hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm tỉnh Thừa Thiên Huế (2018) 

• Hoạt động khoa học, sáng kiến:  1 bài báo, 3 sáng kiến cấp cơ sở. 
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Nguyễn Xuân Trung 

 

• Sinh năm:         1973 

• Trình độ chuyên môn:     Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí 

• Chức vụ:          Trưởng phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm 

bảo chất lượng 

• Danh hiệu:         Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2017 - 2019) 

• Khen thưởng:   bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế (2016), bằng Lao động sáng tạo Tổng LĐLĐ Việt Nam 

(2015, 2016) 

• Giải thưởng: giải Nhì (2015) và Khuyến khích (2017, 2019) Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, giải Ba (2016) Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công 

nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

• Hoạt động khoa học, sáng kiến:  23 bài báo, 2 đề tài cơ sở. 

 

 

Nguyễn Thanh Khanh 

 

• Sinh năm:     1979 

• Trình độ chuyên môn:     Tiến sĩ Kinh tế 

• Chức vụ:                         Trưởng khoa Kinh tế 

• Danh hiệu:         Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2016 - 2018) 

• Khen thưởng:     Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ (2017) 

• Hoạt động khoa học, sáng kiến:  6 bài báo, 1 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cơ sở. 

 

 

Lê Quang Hoàng 

 

• Sinh năm:     1972 

• Trình độ chuyên môn:     Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

• Chức vụ:        Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB 

• Danh hiệu:         Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2017 - 2019) 

• Khen thưởng:     bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế (2015, 2017) 

• Hoạt động khoa học, sáng kiến:  6 sáng kiến cấp cơ sở. 
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     Sơ đồ tổ chức 
 

  
Hội đồng trường 

  

    

      

Các đoàn thể 
 Hiệu trưởng và các 

phó hiệu trưởng 

 Các hội đồng tư 
vấn   

      

 
Phòng Đào tạo  

  
Khoa Cơ điện 

 

    

      

 Phòng Khoa học, Đối ngoại 
và Đảm bảo chất lượng 

  
Khoa Kinh tế 

 

    

      

 
Phòng Quản trị cơ sở vật 

chất 

  
Khoa Xây dựng 

 

    

      

 
Phòng Tài chính kế toán 

  
Bộ môn Cơ bản 

 

    

      

 
Phòng Tổ chức - Hành chính 

  Trung tâm Kỹ thuât nghiệp 
vụ Giao thông vận tải 

 

    

      

 
 

  Trung tâm Bảo trì và sửa 
chữa ô tô 

 

   

      

    Trung tâm Hợp tác doanh 
nghiệp và hỗ trợ HSSV 

 

     

      

    Trung tâm Sát hạch  
lái xe Cơ giới đường bộ 

 

     

      

    Trung tâm Thí nghiệm và 
kiểm định xây dựng 

 

     

      

      

 Các lớp trung cấp, cao đẳng   Các khóa học sơ cấp  
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Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng 
 

 

 

ThS. Nguyễn Đăng Thông 

Hiệu trưởng từ 2008, Chủ tịch Hội đồng trường từ 2018 đến nay 

 

   

ThS. Phạm Hưng Phúc 

Phó Hiệu trưởng từ 2007 

đến nay 

ThS. Trương Diên Thọ 

Phó Hiệu trưởng từ 2010 

đến nay 

ThS. Ngô Sĩ Các 

Phó Hiệu trưởng từ 2019 
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KHOA CƠ ĐIỆN 

 

Trưởng khoa:  ThS. Nguyễn Hữu Trí 

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Tất Thành 

 

Khoa Cơ điện tiền thân là Tổ Giáo viên lý thuyết của Trường Đào tạo Lái xe và Lái 

tàu sông, được thành lập vào năm 1990 với nhiệm vụ giảng dạy các môn học lý thuyết 

trong đào tạo lái ô tô và lái tàu sông. Cùng với sự phát triển của Nhà trường qua các 

giai đoạn, Khoa Cơ điện có những tên gọi khác nhau. 

Từ năm 1990 đến 1993: Tổ Giáo viên lý thuyết của Trường Đào tạo Công nhân lái 

xe Thừa Thiên Huế. 

Từ năm 1993 đến 2000: Ban Giáo viên lý thuyết của Trường Đào tạo Lái xe và Lái 

tàu sông Thừa Thiên Huế, do ông Phan Hồng Sơn làm Trưởng ban. 

Từ năm 2000 đến 2005: Ban Giáo viên lý thuyết của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ 

Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế. 

Từ năm 2005 đến 2015: Khoa Cơ khí Giao thông của Trường Trung học Giao thông 

vận tải Huế. 

Từ năm 2015 - đến nay: Khoa Cơ điện của Trường Cao đẳng Giao thông Huế. 

Đến nay, Khoa đã đào tạo 13 khóa trung cấp chuyên nghiệp ngành Bảo trì và sửa 

chữa ô tô, Điện dân dụng và công nghiệp; 02 khóa cao đẳng Công nghệ ô tô và hiện 

nay đang đào tạo 02 khóa cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.  

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa hiện có 14 người, trong đó có 09 thạc sĩ (07 

thạc sĩ chuyên ngành ô tô), 02 kỹ sư, 01 cử nhân cao đẳng và 02 công nhân kỹ thuật. 

Trong những năm qua, giáo viên của Khoa đã đạt giải Nhất (2013), Nhì và Ba (2015) 

tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, giải Nhất (2009) và Nhì (2006) tại 

Hội thi Giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc, giải khuyến khích (2019) 

tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc . Khoa là nôi đào tạo nguồn nhân lực cho 

Nhà trường như ông Phạm Hưng Vĩnh nguyên là Phó phòng Quản lý Đào tạo, Sát 

hạch & Người lái của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, ông Phạm Hưng Phúc, 

Ngô Sĩ Các hiện là Phó hiệu trưởng và nhiều trưởng phòng, giám đốc các trung tâm 

của Nhà trường. 

Năm 2019, ngành Công nghệ ô tô mà Khoa đang đảm nhận được Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp công nhận là ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia và được hỗ trợ từ 

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp hơn 13 tỷ đồng để  đầu tư thiết bị dạy 

học và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia.  

Trong giai đoạn tới (2020-2025), tập thể Khoa Cơ điện phấn đấu để ngành Công 

nghệ ô tô trở thành ngành nghề trọng điểm cấp khu vực. 
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KHOA KINH TẾ 

 

 

 

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Khanh 

 

Khoa Kinh tế được thành lập từ ngày 02/9/2006, có nhiệm vụ đào tạo trình độ trung 

cấp ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh vận tải 

đường bộ.  

Từ năm 2015 đến nay, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa có nhiệm vụ 

đào tạo thêm trình độ cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh và nghề Kế toán doanh 

nghiệp. Ngoài ra, giảng viên của Khoa Kinh tế còn tham gia giảng dạy hệ liên thông từ 

trung cấp lên đại học với các đơn vị liên kết đào tạo. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa hiện có 04 giảng viên cơ hữu và hơn môt số 

giảng viên kiêm nhiệm, trong đó có 01 học vị Tiến sĩ, 100% học vị Thạc sĩ.  

Giảng viên của Khoa Kinh tế luôn chú trọng giảng dạy cho học sinh, sinh viên về 

những kiến thức chuyên môn, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức xã hội, kỹ 

năng sống để học sinh, sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ 

năng sống để tự tin trong giao tiếp, tự tìm kiếm cơ hội việc làm và có chỗ đứng quan 

trọng trong xã hội. Vì vậy học sinh, sinh viên của Khoa sau khi ra trường có thể đảm 

nhận tốt công việc tại các đơn vị, các doanh nghiệp và được đơn vị tuyển dụng đánh 

giá chất lượng tốt. 
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Ngoài giảng dạy, Khoa Kinh tế luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan 

trọng. Giai đoạn 2015 - 2019 các giảng viên trong Khoa thực hiện 1 đề tài khoa học 

cấp cơ sở, tham gia thực hiện 1 đề tài cấp tỉnh và đăng tải nhiều bài báo trên các tạp 

chí khoa học chuyên ngành. Các hoạt động nghiên cứu bao gồm:  

- Áp dụng sơ đồ Gantt trong thực hiện kế hoạch thực tập và viết chuyên đề tốt 

nghiệp;  

- Định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe;  

- Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô;  

- Chất lượng học tập và công tác quản lý chất lượng giáo dục đào tạo;  

- Đánh giá sự hài lòng của học viên về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm sát hạch 

lái xe cơ giới đường bộ;  

- Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô;  

- Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập 

cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển…. 

Với những thành tích và những cống hiến trên, từ năm 2015 đến nay Khoa Kinh tế 

luôn đạt tập thể lao động tiên tiến. Về thành tích cá nhân: 

Trong thời gian tới, Khoa Kinh tế phấn đấu trở thành nơi đào tạo có uy tín về các 

ngành nghề kinh tế bậc giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực Bình 

Trị Thiên, tạo môi trường học tập để người học phát huy giá trị bản thân, vững vàng 

kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng, sẵn sàng công hiến cho xã hội. Các 

nhiệm vụ trọng tâm  bao gồm: 

1. Nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đẩy mạnh việc đổi mới giảng dạy; tăng 

cường thực hành, thực tập trong các chương trình đào tạo nhằm gia tăng cơ hội trải 

nghiệm và phát triển nghề nghiệp của học sinh, sinh viên. Đồng thời, cân đối hợp lý 

giữa thời lượng lý thuyết và thực hành trong các chương trình đào tạo, gắn kết với 

chuẩn đầu ra. 

2. Xây dựng, bổ sung các ngành nghề đào tạo mới phù hợp với điều kiện Nhà 

trường và nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, như ngành: Kinh tế xây dựng; 

Quản trị bán hàng… 

3. Đẩy mạnh hiệu quả nghiên cứu và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học vào thực tế, đặc biệt chú trọng đến phát triển các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh 

vực kinh tế và xã hội.  
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KHOA XÂY DỰNG 
 

 

 
Trưởng khoa: ThS. Phan Quang Bình 
 

Khoa Xây dựng được thành lập ngày 05 tháng 9 năm 2006, là một trong ba khoa 

thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Huế, với chức năng đào tạo chuyên ngành Xây 

dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, tham gia đào tạo liên thông từ 

trung cấp, cao đẳng lên đại học với các đơn vị liên kết đào tạo, nghiên cứu và ứng 

dụng khoa học vào công tác giảng dạy.  

Hiện Khoa có 05 giảng viên trình độ thạc sĩ, trong đó 01 nghiên cứu sinh. Các giảng 

viên có kinh nghiệm giảng dạy và công tác lâu năm trên các công trình thực tế. 

Ở 03 khóa đầu tiên (2006-2009), Khoa đã đào tạo 1.097 học sinh trung cấp Xây 

dựng cầu đường bộ. Từ năm 2009 đến 2015, đào tạo thêm trung cấp nghề Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp. Từ 2016 đến nay, đào tạo thêm 02 nghề trình độ cao đẳng 

là Công nghệ kỹ thuật giao thông và Công nghệ kỹ thuật xây dựng. 

Giảng viên của Khoa thường xuyên tham gia và đoạt giải cao tại hội thi, hội giảng 

các cấp trường tỉnh và toàn quốc, điển hình là các cá nhân Phan Quang Bình, Trương 

Nhật Tân, Nguyễn Văn Ngôn và Phạm Trường Hiếu.  

Về nghiên cứu khoa học và sáng kiến, các giảng viên Khoa Xây dựng đã chủ trì và 

tham gia thực hiện thành công 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đang thực 

hiện 02 đề tài; đạt giải khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ cấp 

tỉnh năm 2014; đã công bố 07 bài báo trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành; chủ trì 

và tham gia 05 sáng kiến cấp trường. 
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BỘ MÔN CƠ BẢN 

 

 
 

Trưởng bộ môn: ThS. Lê Thị Bạch Dương 

Phó Trưởng bộ môn: ThS. Trần Hoàng Đợi 

 

Năm 2010, tổ bộ môn Cơ bản được thành lập, thuộc Khoa Cơ điện, Trường Trung 

học Giao thông vận tải Huế, gồm có 04 giáo viên cơ hữu với nhiệm vụ giảng dạy các 

môn chung trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề. Từ năm 2015 đến 

nay, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Tổ có nhiệm vụ giảng dạy thêm các môn 

học trình độ cao đẳng và các lớp đại học liên thông (liên kết đào tạo). 

 Tháng 10 năm 2019, tổ Cơ bản được tách ra từ Khoa Cơ điện thành Bộ môn Cơ 

bản thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Hiện nay, đội ngũ giáo viên của Bộ môn 

gồm có 6 người (03 giáo viên cơ hữu và 03 giáo viên kiêm nhiệm) trong đó có 4 thạc 

sĩ , 01 cử nhân và 01 đang học thạc sĩ.  

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ môn trong giai đoạn 2020 - 2025:  

-  Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên về số lượng và chất 

lượng, đáp ứng nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu của thị trường và hội nhập 

quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu của Nhà Trường và vị thế của Bộ môn trong 

Trường. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi cán bộ giảng viên trong Bộ môn phải 

phấn đấu, nỗ lực không ngừng và có những chiến lược, biện pháp thực hiện cụ thể. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và tác phong làm việc 

khoa học cho học sinh, sinh viên, những kỹ năng cơ bản phục vụ cho ngành nghề của 

mình sau khi ra trường.  
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PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Đặng Phước Lâm 

 

Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Giao thông Huế, tiền thân là phòng Tổ chức 

– Giáo vụ, được thành lập vào năm 1993.  

Trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, với cơ cấu tổ 

chức và phân công nhiệm vụ khác nhau nên Phòng có tên gọi khác nhau qua từng thời 

kỳ. Cụ thể, năm 2005, Phòng Tổ chức – Giáo vụ tách ra thành lập Phòng Đào tạo và 

Phòng Công tác học sinh. Năm 2010, Nhà trường sáp nhập Phòng Đào tạo và Phòng 

Công tác học sinh thành Phòng Đào tạo - Công tác học sinh. Ngày 01/4/2018, khi thành 

lập Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ học sinh sinh viên, Nhà trường đã tách 

bộ phận Công tác học sinh về Trung tâm và Phòng Đào tạo - Công tác học sinh trở về 

tên gọi là Phòng Đào tạo. 

Với chức năng là đơn vị tham mưu thuộc Trường, Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm 

tham mưu cho Ban lãnh đạo Nhà trường trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo. 

Phòng đảm nhiệm các  nhiệm vụ cụ thể như: Phụ trách công tác tuyển sinh các cấp; 

Quản lý hoạt động học tập và giảng dạy hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp trong và 

ngoài trường; Công tác tổ chức thi, xét tốt nghiệp các cho sinh viên, học viên các bậc 

đào tạo; Quản lý văn bằng chứng chỉ của sinh viên, học viên tốt nghiệp; Công tác quản 
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lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ hoạt động đào tạo; Xây dựng đề án và mở các mã ngành đào 

tạo mới. Ngoài ra, nhiều cán bộ của Phòng còn tham gia công tác giảng dạy các hệ sơ 

cấp, trung cấp và cao đẳng của Nhà trường.  

Trong gần 30  năm qua, Phòng luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng là công 

tác đào tạo. Phát huy tốt vai trò của phòng chức năng trong việc tham mưu thực hiện 

đúng Quy chế, Quy định. Trong công tác quản lý đào tạo, phòng đã có nhiều cố gắng, 

phân công cán bộ theo dõi giờ giảng dạy, cải tiến biểu mẫu, sổ sách nên đã hoàn thành 

tốt công tác do nhà trường giao, hoạt động giảng dạy đảm bảo, hồ sơ lưu trữ đúng quy 

định, thống kê giờ vượt chuẩn kịp thời, chính xác, đảm bảo công bằng,... Xác định 

công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nên trong nhiều năm qua 

phòng đã không ngừng cải tiến cách thức tổ chức và ý thức kỷ luật trong thực thi nhiệm 

vụ. Mặc dù còn có những khó khăn trong công việc, nhưng phòng đã luôn hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

Để hoàn thành tốt công việc được giao, Phòng luôn chủ động xây dựng kế hoạch, 

cụ thể hóa chương trình công tác đối với từng loại hình đào tạo theo các quy định hiện 

hành của các cơ quan quản lý cấp trên, tạo nền tảng và cơ sở cho việc đề xuất và triển 

khai thực hiện công việc kịp thời và hiệu quả;  Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, 

hội ý, rà soát nhiệm vụ công tác của Phòng; Phát hiện và tham mưu giải quyết kịp thời 

các vấn đề cấp bách, nhạy cảm; Phối hợp tốt với các Phòng ban chuyên môn của Sở 

Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và 

với các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm khác trong Nhà trường; Xây dựng đội ngũ cán 

bộ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm. 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ của Phòng là 23 người, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Tổ 

trưởng, 01 nhóm trưởng và 20 chuyên viên. Xác định nhân lực là yếu tố then chốt trong 

mọi hoạt động, Phòng đã tạo điều kiện, động viên cán bộ đi học nâng cao trình độ. Tới 

năm 2020, Phòng có 5 thạc sĩ, 3 kỹ sư, 14 cử nhân, trong đó có 3 người đang học cao 

học. Trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng kiến, các thành viên của 

Phòng Đào tạo cũng đã đóng góp nhiều sáng kiến, bài báo có ý nghĩa thiết thực liên 

quan đến hoạt động đào tạo của Nhà trường. 

Trải qua quá trình hình thành, phấn đấu và phát triển, đến nay tập thể Phòng Đào 

tạo đã đạt được nhiều thành tích trong công tác. Trong 5 năm gần đây, Phòng Đào tạo 

liên tiếp đạt Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, đặc biệt Phòng được UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế công nhận Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” trong ba năm 2016, 

2017 và 2018. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của chủ tịch UBND 

tỉnh Thừa Thiên Huế như ThS. Ngô Sĩ Các (năm 2018), đạt danh “Chiến sĩ thi đua cấp 

cơ sở” như ThS. Ngô Sĩ Các (năm 2015, 2017, 2018); ThS. Nguyễn Đặng Phước Lâm 

(năm 2015, 2018, 2019); ThS. Nguyễn Xuân Quang (năm 2015); ThS. Nguyễn Ánh 

Vân (năm 2019). 

Trong những năm sắp tới, với nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ Phòng Đào tạo 

tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể Phòng ngày càng vững mạnh, hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 

xây dựng uy tín của Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới. 
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PHÒNG KHOA HỌC, ĐỐI NGOẠI VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 

 
 

Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Xuân Trung 

Phó trưởng phòng: ThS. Hoàng Hùng 

 

Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng là bộ phận tham mưu, quản lý 

và chuyên môn thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Hiện nay, nhiệm vụ chính 

của Phòng là các hoạt động sáng kiến, khoa học và công nghệ, đối ngoại và hợp tác 

quốc tế, khảo thí và đảm bảo chất lượng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, 

đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên.  

Phòng được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2011 từ Tổ Quản trị đời sống – Khoa 

học công nghệ, thuộc Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, thành lập trước đó 

vào ngày 01 tháng 01 năm 2010. Từ khi thành lập đến nay, Phòng đã có những đóng 

góp nổi bật vào thách tích chung của nhà trường: 

- Năm 2010, lần đầu tiên thiết kế và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của 

trường, với địa chỉ gtvthue.edu.vn, khởi đầu cho hoạt động thông tin và đối ngoại. Đến 

năm 2016 thì nâng cấp và chuyển sang địa chỉ cdgthue.edu.vn. Cũng trong năm này, 

Trường Trung học Giao thông vận tải Huế là một trong số ít các trường trung cấp hoàn 

thành báo cáo tự đánh giá chất lượng và nộp về Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Cuối năm 2010, gia nhập Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC). 

- Năm 2011, có bài báo khoa học đầu tiên và triển khai thực hiện đề tài khoa học 

cấp cơ sở đầu tiên, khởi đầu cho hoạt động khoa học công nghệ trên toàn trường. Đến 

nay, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đăng tải được 78 bài thuộc nhiều lĩnh vực nghiên 
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cứu trên nhiều tạp chí khoa học trong nước, hàng năm có từ 1-2 đề tài khoa học cấp 

trường được nghiệm thu. 

- Năm 2012, bắt đầu tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên dạy lái xe tại 16 

tỉnh miền Trung (từ Nghệ An đến Ninh Thuận), theo Đề án nâng cao chất lượng đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông 

ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

- Năm 2013, lần đầu tiên đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đến nay, đã có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.  

- Năm 2014, lần đầu tiên đoạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, đã có 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. 

- Tháng 10 năm 2015, thành lập Trường Cao đẳng Giao thông. 

- Năm 2016, kết thúc tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe với 61 khóa, 

3.271 học viên, từ 104 cơ sở đào tạo lái xe là các trung tâm dạy nghề, trường trung 

cấp và trường cao đẳng. 

- Năm 2017, triển khai áp dụng và được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 

9001:2015 cho trường, đến năm 2018 thì dừng lại và thống nhất áp dụng hệ thống 

đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

- Năm 2019, lần đầu tiên tổ chức một thảo quốc tế tại đơn vị, Hội thảo "Hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giao đoạn mới giữa các trường Việt Nam 

và Canada", đồng tổ chức với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) và Hội 

đồng giáo dục Quốc tế bang Bristish Columbia (BCCIE). 

Ngoài ra, cán bộ của Phòng còn tích cực tham gia công tác giảng dạy, biên soạn 

chương trình từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng.  

Trong giai đoạn tới, Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng sẽ cùng 

với các bộ phận khác của nhà trường tập trung vào hoạt động đảm bảo chất lượng, 

đặc biệt là chất lượng giáo viên và chất lượng chương trình đào tạo. Phấn đấu trở 

thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao của địa phương và toàn quốc.  
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PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT 
 

 
 

Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Xuân Thủy 

Phó trưởng phòng: ThS. Hoàng Hương Trầm 

 

Ngày 01 tháng 01 năm 2016, Phòng Quản trị cơ sở vật chất được thành lập theo 

Quyết định số 860/QĐ-CĐGT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Giao thông Huế, trên cơ sở Tổ Quản trị Cơ sở vật chất tách ra từ Phòng Khoa học, Đối 

ngoại và Đảm bảo chất lượng trước đó. 

Phòng Quản trị Cơ sở vật chất có chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu các hoạt 

động liên quan đến xây dựng hạ tầng, mua sắm và sửa chữa tài sản, công cụ dụng cụ 

cho nhà trường với mục đích sử dụng nguồn lực tài chính đạt hiệu quả cao nhất. Hiện 

nay, Phòng có 5 thành viên, gồm 2 thạc sĩ, 3 cử nhân có trình độ chuyên môn thuộc 

các lĩnh vực xây dựng, kinh tế, công nghệ.  

Từ năm 2015 đến nay, Phòng đã đảm nhiệm nhiều dự án đầu tư xây dựng, mua 

sắm quan trọng như: 

- Dự án Cơ sở II Trường Cao đẳng Giao thông Huế - Giai đoạn 1 và 2 (đợt 1) tại 

phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành Trung tâm Sát hạch lái xe CGĐB; 

- Cải tạo, sửa chữa hai nhà D và E tại Cơ sở 1; 

- Mua sắm 19 xe ô tô phục vụ đào tạo lái xe. 

Mục tiêu Phòng Quản trị Cơ sở vật chất trong giai đoạn 2020 – 2025 là tập trung 

hoàn thành Dự án Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Giao thông Huế - Giai đoạn 2 và bổ 

sung, đổi mới trang thiết bị phục vụ đào tạo của đơn vị, đặc biệt là đào tạo trực tuyến.  
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PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

 

 

Kế toán trưởng, Trưởng phòng: ThS. Trần Lê Uyên Phương 

Phó Trưởng phòng:   Lê Văn Anh 

 

Phòng Tài chính kế toán được thành lập vào năm 1993, với tên gọi ban đầu là 

Phòng Tài vụ, thuộc Trường Đào tạo lái xe và lái tàu sông Thừa Thiên Huế. Năm 2005, 

đổi tên phòng là Phòng Tài chính kế toán, thuộc trường Trung học Giao thông vận tải 

Huế và đến nay thuộc Trường Cao đẳng giao thông Huế, với tổng số cán bộ hiện tại 

là 06 người.  

Phòng được giao nhiệm vụ quản lý về mặt tài chính của nhà trường. Là đơn vị tự 

chủ về mặt tài chính, trong nhiều năm qua nguồn thu của nhà trường liên tục tăng, nhờ 

đó thu nhập bình quân của cán bộ, giáo viên nhà trường luôn được cải thiện tăng theo 

từng năm. Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, cùng với tình hình khó khăn chung của 

toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và nhà trường nói riêng, công tác tuyển sinh các 

hệ của nhà trường gặp nhiều khó khăn do vậy nguồn thu của nhà trường đã giảm sút 

đáng kể, đặc biệt trong năm 2019.  

Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tập thể cán, bộ giáo viên nhà trường nói chung 

và cán bộ phòng tài chính nói riêng đã và đang cùng nhau cố gắng tìm ra nhiều giải 

pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, công tác dạy và học nhằm cải thiện 

tình hình nguồn thu hiện tại, bên cạnh đó phòng cũng đưa ra nhiều ý kiến để ngày tiết 

kiệm chi phí tăng hiệu quả quản lý kinh tế. 
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PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH 
 

 

Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Anh Tài 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn 

 

Năm 1993, Phòng Tổ chức – Giáo vụ được thành lập sau khi Trường Đào tạo Công 

nhân lái xe Thừa Thiên Huế, thuộc Công ty Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế được đổi tên 

là Trường Đào tạo Lái xe và Lái tàu sông Thừa Thiên Huế. Năm 2005, khi được nâng 

cấp thành Trường Trung học Giao thông vận tải Huế Phòng Tổ chức – Giáo vụ sáp 

nhập thêm Ban Hành chính – Quản trị với Phòng Tổ chức – Giáo vụ. Tháng 10 năm 

2005 từ như cầu thực tế và quy định về cơ cấu chứng năng nhiệm vụ trường trung cấp 

lại được tách ra thành lập Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Đào tạo. 

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng 

về công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, thi đua- khen thưởng – kỷ luật đối 

với CBNV; công tác hành chính tổng hợp của Trường. 

Đối với công tác Tổ chức nhân sự, lao động tiền lương và chế độ chính sách: 

Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong 

Trường; Đề xuất thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị thuộc Trường; tổ 

chức triển khai các đề án đã được phê duyệt; Đề xuất việc xây dựng các quy chế, quy 

định liên quan đến công tác Tổ chức nhân sự; Lập kế hoạch về lao động; đề xuất sắp 
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xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử 

dụng lao động trong Trường; Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ 

lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp yêu 

cầu phát triển của Trường; Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây 

dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội qui, qui chế làm việc trong Trường phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển; Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với 

CBNV: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, 

các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, 

kỷ luật; Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật, thi đua, 

khen thưởng của Trường; Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, 

đánh giá cán bộ giáo viên hàng năm; cập nhật danh sách cán bộ giáo viên chuyển 

công tác và nghỉ hưu hàng năm; Thực hiện các thủ tục: thành lập các Hội đồng tư 

vấn/Tổ công tác, cử cán bộ giáo viên của Trường đi học tập, công tác trong và ngoài 

nước đảm bảo theo đúng quy định của Trường. 

Đối với công tác Hành chính tổng hợp: Đề xuất việc xây dựng các quy chế, quy 

định liên quan đến công tác Hành chính tổng hợp; Tổng hợp chương trình công tác; 

lập các biểu và báo cáo thống kê; lên lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao 

ban của Ban giám hiệu Trường và ghi biên bản các cuộc họp cấp Trường; thông tin, 

theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong Trường; chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết cho lãnh đạo cấp Trường đi công tác; Giúp Hiệu Trưởng điều hành mối quan hệ 

công tác giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định; 

chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu Trưởng theo yêu cầu; Phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị công chức – viên chức hàng năm và các đại hội, 

hội nghị của Trường; Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết của Trường; Thực 

hiện công tác tổng hợp - hành chính - văn thư lưu trữ; Điều phối sử dụng phương tiện, 

cơ sở vật chất, thiết bị thuộc thẩm quyền quản lý; Đầu mối chịu trách nhiệm mua sắm, 

quản lý công cụ dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động thường xuyên 

của Trường và các đơn vị thuộc Trường; Phối hợp tổ chức  thanh lý, xử lý thiết bị, vật 

tư, tài sản hư hỏng hoặc không dùng đến thuộc trách nhiệm quản lý để bảo đảm việc 

sử dụng có hiệu quả; Thực hiện công tác pháp chế, đảm bảo cho Trường hoạt động 

tuân theo pháp luật; đại diện cho Trường làm việc với các cơ quan pháp luật, tố tụng, 

điều tra, khiếu nại và tố cáo; Thực hiện công tác hành chính khác của Nhà trường. 

 Công tác truyền thông: Quan hệ với giới truyền thông, cung cấp thông tin cho báo 

chí theo thẩm quyền và quy định của Trường; theo dõi và đề xuất biện pháp xử lý thông 

tin báo chí cho lãnh đạo Trường; Sắp xếp các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền 

thông, chuẩn bị tài liệu liên quan cho lãnh đạo được phỏng vấn; Chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị trong Trường tổ chức các sự kiện của Trường nhằm thu hút công chúng, 

tạo dựng và phát triển hình ảnh về Trường.  

Phòng Tổ chức – Hành chính nhiều năm liền luôn là bộ phận hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao, bên cạnh công tác chuyên môn cán bộ giáo viên của phòng còn 

tham gia công tác giảng dạy theo kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường. Đến nay, 

Phòng Tổ chức – Hành chính đã khẳng định được vị thế trong bộ máy và xứng đáng 

là bộ phận đầu mối mọi hoạt động của Nhà trường. 
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TRUNG TÂM BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ 

 

 

 
Giám đốc: ThS. Lê Quang Kính 

Phó Giám đốc: Lê Trọng Dũng 

 

Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô Trường Cao đẳng Giao thông Huế được thành 

lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là Xưởng Thực hành sửa chữa ô tô thuộc Khoa Cơ 

khí Giao thông, Trường Trung học giao thông vận tải Huế và có 3 người (01 kỹ sư cơ 

khí động lực, 01 cao đẳng cơ khí động lực, 01 trung cấp cơ khí chế tạo). Năm 2009,  

được đổi tên thành Xưởng Cơ khí trực thuộc Trường Trung học Giao thông vận tải 

Huế. Đầu năm 2016, Xưởng Cơ khí được nâng cấp thành Trung tâm Bảo trì và sửa 

chữa ô tô thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Hiện nay, Trung tâm có số cán bộ, 

công nhân viên chức là 9 người, gồm 01 thợ máy bậc 7/7, 01 thợ điện ô tô bậc 7/7, 01 

trung cấp cơ khí chế tạo, 02 trung cấp cơ khí sửa chữa ô tô, 01 kỹ sư chế tạo máy, 01 

kỹ sư cơ khí động lực, 02 thạc sĩ kỹ thuật cơ khí động lực. 

Danh hiệu và khen thưởng: 

- Tập thể lao động xuất sắc (2017, 2018, 2019) 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2018). 
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TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN 

 

 

Giám đốc: ThS. Đặng Văn Phước 

Phó Giám đốc: Nguyễn Đăng Hoàng Tú 

 

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ học sinh, 

sinh viên được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-CĐGT của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Giao thông Huế.  

Từ đó đến nay, Trung tâm đã tiếp cận được gần 30 doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh 

nhà và các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh,... Trong đó, 

đã tham mưu cho Hiệu trưởng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 11 doanh nghiệp về 

các nội dung: Phối hợp để tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập, tham quan tại 

doanh nghiệp; gắn học tập với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quảng bá thương hiệu; 

phối hợp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công  nghệ và 

tuyển dụng lao động. 

Ngoài nhiệm vụ hợp tác doanh nghiệp, Trung tâm còn đảm nhiệm công tác hỗ trợ 

học sinh, sinh viên (HSSV), quản lý đào tạo trình độ đại học liên thông từ trung cấp, 

quản lý đào tạo các lớp nghề thường xuyên như cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 

Về nhiệm vụ hỗ trợ HSSV, Trung tâm sẽ hỗ trợ HSSV trong quá trình học tập, hỗ 

trợ HSSV tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, hướng dẫn cho HSSV làm thủ tục 
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hưởng chính sách hỗ trợ học phí do ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Đề xuất sinh 

viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện được 

hưởng học bổng khuyến khích học tập hằng năm do Nhà trường, do Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội  và các hội khuyến học, các tổ chức phi chính phủ trao tặng. 

Đối với nhiệm vụ quản lý đào tạo các lớp đại học liên thông từ trung cấp (liên kết 

đào tạo), chỉ tính riêng từ năm 2018, Trung tâm đã hoàn thành công tác quản lý đào 

tạo lớp Đại học liên thông ngành Luật, niên khóa 2015-2018 với tổng số 47 sinh viên. 

Năm 2019, Trung tâm đã hoàn thành công tác quản lý đào tạo lớp Đại học liên thông 

niên khóa 2016-2019 với tổng số 171 sinh viên gồm các ngành Luật, Kế toán và Công 

nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.  

Từ tháng 7/2018 đến nay, sau khi được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng 

nhận Cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa số 1419/2018/GCN-SGTVT, Trung tâm đã thực hiện tuyển sinh và đào 

tạo được 204 học viên các lớp thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 

Ngoài ra, đối với nhiệm vụ phát triển nghiên cứu khoa học của HSSV. Trung tâm 

đã tiếp nhận đề tài chế tạo Mô hình Xe thu gom rác sử dụng năng lượng mặt trời được 

chuyển giao từ Khoa Cơ điện. Thời gian thực hiện đề tài 25/3/2018 đến ngày 

25/05/2018.  Kết quả đã đạt được Giải Nhất Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm Tỉnh thừa 

thiên Huế 2018.  

Gắn kết với doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở vấn đề tìm chỗ thực hành, thực tập 

cho học sinh, sinh viên hay xin học bổng. Hiện nay Trung tâm đang hướng tới việc giúp 

HSSV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, đảm bảo 100% việc làm cho HSSV tốt 

nghiệp; ít nhất 60% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành. Trong thời 

gian đến, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm sẽ tiếp tục nổ lực hơn nữa, để cố gắng 

luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức chung cho sự phát 

triển của Nhà trường. 
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TRUNG TÂM KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

Giám đốc: Hoàng Tiến Dũng 

Phó Giám đốc:  Hồ Hải An, Đỗ Trọng Nhân  

 

Là bộ phận đầu tiên được thành lập và gắn liền với sự phát triển của đơn vị. Trải 

qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay đội ngũ giáo viên dạy thực hành đã có rất 

nhiều đóng góp trong việc đổi mới xây dựng và phát triển của nhà trường.  

Sau ngày đất nước thống nhất, toàn tỉnh Bình Trị Thiên chỉ có một trường dạy lái 

xe ở Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Đến năm 1989 theo nhu cầu phát triển của xã hội, 

tỉnh Bình Trị Thiên được tách thành 3 tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên 

Huế. Cuối năm 1989 lãnh đạo Công ty vận tải ô tô Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập 

cơ sở đào tạo lái xe trực thuộc Công ty. Nhiệm vụ được giao cho kỹ sư Trần Viết Luyến 

(sau này là Hiệu trưởng), tìm hiểu lập kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo và làm 

luận chứng bảo vệ trước Công ty, sau đó báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.  

Ngày 19 tháng 04 năm 1990 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định thành lập 

Trường Đào tạo công nhân lái xe Thừa Thiên Huế thuộc Công ty vận tải ô tô Thừa 

Thiên Huế. Năm 1991, Trường chuyển về thuộc Sở Giao thông vận tải. 

Năm 1993, đổi tên thành Trường Đào tạo Lái xe và Lái tàu sông Thừa Thiên Huế, 

đào tạo thêm lái tàu sông và Tổ Giáo viên thực hành lái xe được thành lập. 

Năm 1994, thành lập Ban giáo viên thực hành. 

Năm 2015, Trường Cao đẳng Giao thông Huế thành lập. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 

01 năm 2016, Ban Giáo viên thực hành trở thành Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Giao 

thông vận tải với nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Hiện nay, tâp thể Trung tâm gồm có 

48 cán bộ, giáo viên, nhân viên.  
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TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 
 

 

Giám đốc:  ThS. Lê Quang Hoàng 

Phó Giám đốc:  Ngô Viết Việt 

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Trung học Giao thông 

vận tải Huế, được thành lập theo Quyết định số 4744/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 

của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm được xây dựng là 

trung tâm sát hạch loại I theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải. Trung tâm đi vào 

hoạt động chính thức vào năm 2006, ban đầu thành lập gồm có 06 người: Giám đốc, 

01 Phó Giám đốc, 02 bảo vệ, 01 kỹ thuật và 01 kế toán. Hiện nay, số cán bộ, viên chức 

là 17 người, gồm 02 thạc sĩ, 11 đại học, 02 cao đẳng, 01 trung cấp và 01 sơ cấp. 

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Thừa Thiên Huế có chức năng giúp 

việc và tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý trên lĩnh vực phục vụ công tác 

ôn luyện, kiểm tra tốt nghiệp và sát hạch; giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý chặt chẽ 

cán bộ, nhân viên, bảo quản tốt phương tiện, thiết bị và một số tài sản khác để thực 

hiện tốt kế hoạch đào tạo, sát hạch góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên Nhà trường. 

Ngoài ra, một số cán bộ còn tham gia công tác giảng dạy các lớp đào tạo lái xe ô 

tô các hạng, bảo hiểm tay lái trong quá trình thuê phương tiện để ôn luyện. 
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TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 

 

 

Giám đốc: ThS. Lê Thanh Phong 

 

Ngày 01 tháng 1 năm 2015, Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định Xây dựng trực 

thuộc Trường được thành lập căn cứ Quyết định số 831/QĐ-THGTVT ban hành ngày 

27/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, trên cơ sở 

Phòng Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng LAS-XD 1216 của Khoa Xây dựng. 

Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định Xây dựng hoạt động chính trong lĩnh vực Thí 

nghiệm kiểm định các công trình xây dựng, tăng thêm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ 

cho nhà Trường. Đồng thời cũng là nơi thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học 

cho sinh viên, giảng viên khối ngành Xây dựng. 

Hiện nay, Trung tâm có 06 thành viên, gồm 02 thạc sỹ, 04 kỹ sư có trình độ chuyên 

môn thuộc lĩnh vực xây dựng. Các thành viên Trung tâm có kinh nghiệm thực tiễn, 

chuyên môn tốt, hoạt động trong lĩnh vực Thí nghiệm kiểm định Xây dựng; đồng thời 

cũng là lực lượng Giảng viên kiêm nhiệm khối ngành Cao đẳng Xây dựng và các ngành 

đào tạo Sơ cấp, ngắn hạn liên quan. 
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Từ khi thành lập đến nay, công tác Thí nghiệm xây dựng luôn được chú trọng để 

tăng thêm nguồn thu dịch vụ cho nhà Trường. Mặc dù thị trường công tác Thí nghiệm 

Xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay là rất khó khăn, do có nhiều đơn 

vị khai thác. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và năng động trong tìm kiếm công việc và sự 

khẳng định về chất lượng công việc của tập thể Trung tâm; trong những năm vừa qua, 

số lượng công trình thực hiện được mỗi năm một tăng với nhiều tiềm năng phát triển. 

Thực hiện chức năng kiêm nhiệm giảng dạy, đa số các Giáo viên kiêm nhiệm tại 

Trung tâm đều thực hiện tốt và đủ số tiết mỗi năm học. Các học phần giảng dạy chủ 

yếu ở các modul thực hành, thực tập các lớp Cao đẳng Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật 

xây dựng; các lớp sơ cấp ngắn hạn Máy công trình, lái xe mô tô hạng A1,… 

Trong công tác nghiên cứu khoa học, các thành viên Trung tâm thực hiện nhiều đề 

tài có ý nghĩa thiết thực ở lĩnh vực Xây dựng trong giai đoạn 2015-2019, một số công 

trình và cá nhân nổi bật như: 

ThS. Lê Thanh Phong, chủ nhiệm đề tài Chế tạo bê tông tự đầm phục vụ xây dựng 

bằng vật liệu địa phương Thừa Thiên Huế đạt giải Ba tại Giải thưởng Sáng tạo khoa 

học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016. 

Phan Tại Khương Hoàng, thành viên giải pháp: Xe lắc năng lượng mặt trời dành 

cho người khuyết tật đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên 

Huế lần thứ IX năm 2019. 

Trần Văn Huy, thành viên nhóm nghiên cứu Các ứng xử của vật liệu bê tông cốt 

thép kết hợp cốt liệu Polyme. Các đề tài lĩnh vực này liên tục được nghiệm thu thành 

công vào các năm 2018, 2019 ở cấp cơ sở. 

Các thành viên Trung tâm là tác giả và đồng tác giả của 5 bài báo chuyên ngành 

được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín có tính điểm. Qua đó, đưa thành tích 

tập thể Trung tâm 5 năm liền đạt Tập thể lao động tiên tiến; các cá nhân đạt danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm và bằng khen của các cấp trao tặng. 

Giai đoạn 2020-2025, Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định Xây dựng định hướng 

phát triển là cơ sở thực hành đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu chuyên môn phục vụ công 

tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Xây dựng cho nhà Trường và 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xây dựng uy tín và chất lượng hoạt động thí nghiệm 

thực tế nhằm phát triển Phòng LAS-XD 1216 là Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây 

dựng có quy mô trên địa bàn tỉnh; hoạt động hoàn toàn theo hệ thống quản lý chất 

lượng  phòng thí nghiệm TCVN ISO/IEC 17025:2017. 

Tập trung phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn Xây dựng tại Trường, đảm bảo 

đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề để mở rộng thêm các lĩnh vực hoạt động: khảo 

sát, thiết kế, giám sát, thẩm tra các công trình Xây dựng. Phát triển các đề tài nghiên 

cứu khoa học lĩnh vực Xây dựng và sản xuất thực tiễn cho các đơn vị khách hàng trong 

tỉnh. Mở thêm các lớp đào tạo chứng chỉ ngắn hạn để tăng thêm nguồn thu và phát 

triển bền vững. 
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