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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016 

 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2015 

(Theo Quyết định số 342/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 21/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)  
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Xây dựng 

hệ thống 

theo dõi 

dự toán 

và thực 

hiện 

thanh 

toán/tạm 

ứng 

online cấp 

đơn vị 

trực 

thuộc và 

cá nhân 

tại UEH. 

 

Phòng Tài chính 

- Kế toán 

 

Bùi Quang Hùng 

Trần Hoàng Tâm  

Nguyễn Thị Thùy Hương 

- Xây dựng hệ thống theo dõi dự toán 

và thực hiện thanh toán/tạm ứng qua 

trang web;  

- Tích hợp, đồng bộ hệ thống với dữ 

liệu tài chính, kế toán, dự toán của 

UEH;  

- Phân quyền sử dụng hệ thống ở cấp 

đơn vị trực thuộc, cấp cá nhân người 

dùng;  

- Các đơn vị/cá nhân sẽ thực hiện các 

giao dịch đề nghị thanh toán/tạm ứng 

qua giao diện web ở mọi nơi, mọi lúc; 

- Dữ liệu của hệ thống tích hợp với dữ 

liệu của hệ thống TC-KT UEH để 

kiểm soát dự toán (nội dung, mức độ) 

vả ghi nhận đề nghị thanh toán/tạm 

ứng của đơn vị/cá nhân 

- Phòng TC-KT nhận dữ liệu từ hệ 

thống và xử lý nghiệp vụ theo quy 

Việc đưa vào sử dụng hệ thống 

mang lại các ý nghĩa sau:  

- UEH đã hoàn tất việc tích hợp, 

đồng bộ và tin học hóa 100% các 

giao dịch tài chính, kế toán của UEH 

ở các cấp độ người sử dụng khác 

nhau. Các giao dịch thu/chi đều thực 

hiện thông qua giao dịch điện tử;  

- Việc theo dõi, thực hiện dự toán, 

kiểm soát chi ở cấp độ UEH, cấp các 

đơn vị được thực hiện thuận lợi, chặt 

chẽ. Góp phần đáng kể vào công tác 

kiểm soát chi, theo dõi, thực hiện dự 

toán năm 2015;  

- Góp phần cải tiến, đổi mới công tác 

tài chính, kế toán của UEH (chuẩn 

hóa, đồng bộ, tích hợp, chính xác) và 

các công việc khác liên quan. 
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định. Các đơn vị/cá nhân có thể theo 

dõi quá trình xử lý nghiệp vụ, tình 

hình thực hiện, sử dụng dự toán của 

đơn vị. 
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Xây dựng 

phương 

án thu 

học phí 

trước 

nhiều kỳ 

cho các hệ 

đào tạo 

của UEH 

 

Phòng Tài chính 

- Kế toán 

 

Bùi Quang Hùng  

Trần Hoàng Tâm  

Nguyễn Toàn Xuân Nhã 

Xây dựng mức thu học phí cho từng 

năm học trong toàn khóa học 

- Xác định lãi suất chiết khấu phù hợp 

để chiết khấu mức thu học phí các học 

kỳ. (Cân đối giữ nhu cầu vốn dự kiến, 

lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay)  

- Xác định mức học phí thu trước 

nhiều kỳ trên cơ sở lãi suất chiết khấu 

- Quản lý học phí đóng trước các kỳ 

để cập nhật doanh thu (học phí), tự 

động cập nhật kế hoạch đào tạo cho 

học viên, sinh viên để thuận lợi cho 

sinh viên trong đăng ký kế hoạch đào 

tạo từng học kỳ.  

- Sáng kiến đã triển khai áp dụng cho 

sinh viên hệ K41 ĐHCQ (đóng trước 3 

học kỳ), K41 CLC (đóng trước 2 năm, 

4 năm) và cao học K25 (đóng trước 1 

năm, 2 năm)  

- Giải pháp này sẽ triển khai rộng rãi 

cho sinh viên/học viên tất cả các 

khóa/hệ đào tạo của UEH trong năm 

2016. 

Tổng số thu trước học phí đã áp 

dụng thí điểm ở K41ĐHCQ và 

CHK25 là gần 10 tỳ. Con số này sẽ 

tăng nhiều khi triển khai rộng rãi 

cho các khóa/hệ của UEH. Những 

lợi ích đạt được của giải pháp này:  

1. Trong điều kiện UEH cần huy 

động nguồn vốn phục vụ cho nâng 

cấp cơ sở vật chất, việc sử dụng 

phương án đóng trước sẽ góp phần 

huy động thêm nguồn vốn cho đầu 

tư với chi phí thấp. 2. Tạo thuận lợi, 

an tâm cho phụ huynh, học viên 

trong công tác đóng học phí.  

3. Hạn chế các trường hợp nợ học 

phí hoặc không thất thoát do học 

viên tự ý nghỉ học, nợ học phí… 
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Thông tin 

phân bố 

giảng 

đường 

UEH trực 

tuyến 

 

Phòng Kế hoạch 

đào tạo - 

Khảo thí 

 

Ngô Vũ Hoàng Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từ cuối năm 2014, ứng dụng công 

nghệ thông tin để thiết kế hệ thống 

xem thông tin giảng đường UEH trực 

tuyến.  

- Cung cấp rõ ràng, lịch chi tiết thông 

tin lớp học, ngành, hệ bậc đào tạo và 

giảng viên phụ trách.  

- Nguồn cơ sở dữ liệu được tách, lọc 

trực tiếp từ hệ thống UIS của UEH. 

- Việc đồng bộ dữ liệu được thực hiện 

bằng công cụ thiết kế riêng. 

- Với giao diện được thiết kế có thể 

truy cập tốt trên các thiết bị như: máy 

vi tính, laptop, máy tính bảng, điện 

thoại thông minh, internet tivi. 

- Hiện hệ thống đã được triển khai 

chính thức phổ biến đưa vào sử dụng 

và được cập nhật liên tục.  

- Hệ thống hoạt động 24/7.  

- Địa chỉ trang thông tin phân bố giảng 

đường UEH trực tuyến : 

qlgd.khkt.ueh.edu.vn/lichgd 

 

 

 

 

- Loại bỏ hoàn toàn thủ tục giấy tờ.  

- Thực hành chủ trương tiết kiệm 

của UEH.  

- Phục vụ tốt cho công tác quản lý 

giảng đường theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008.  

- Trong năm 2015, triển khai chính 

thức hỗ trợ cho Phòng CSVC và 

Phòng CNTT thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ về phục vụ lớp học, 

giảng viên và người học của hai đơn 

vị này.  

- Bên cạnh đó cũng có một số đơn 

vị và cá nhân quan tâm đã sử dụng 

thử nghiệm.  

- Từ 01/01/2016, triển khai đại trà 

tại UEH.  

- Góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng quỹ giảng đường của nhà 

trường và phần nào trong việc đảm 

bảo an toàn, an ninh cơ sở của 

UEH. 
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Tra cứu 

thời khóa 

biểu, lịch 

thi online 

của các 

hệ/bậc 

đào tạo - 

Trường 

Đại học 

Kinh   tế 

TP.HCM 

 

Phòng Kế hoạch 

đào tạo - 

Khảo thí 

 

Võ Thành Đức  

Võ Thị Tâm 

- Xây dựng cấu trúc dữ liệu thống nhất 

về thời khóa lịch thi của tất cả các 

hệ/bậc đào tạo.  

- Giúp người sử dụng tìm kiếm lịch thi 

dễ dàng, nhanh chóng. Có thể tìm 

kiếm theo: tên học phần, lớp học phần. 

- Cải tiến các giải pháp trước đó là 

thông tin TKB, lịch thi của tất cả các 

hệ/bậc đào tạo chuyển lên Website 

theo định dạng Word nên người sử 

dụng khó khăn trong việc tìm kiếm. 

Giúp sinh viên các hệ/bậc đào tạo 

tìm TKB, lịch thi dễ dàng, nhanh 

chóng để đăng ký học lại, thi lại. 
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Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

hỗ trợ 

người học 

đăng ký 

và theo 

dõi kết 

quả phúc 

khảo qua 

hệ thống 

online 

 

Phòng Kế hoạch 

đào tạo -  

Khảo thí 

 

Trương Hồng Khánh  

Võ Thành Đức  

Nguyễn Thị Kim Chi 

- Xây dựng cấu trúc dữ liệu để chứa 

thông tin yêu cầu phúc khảo, các văn 

bản liên quan, tiến độ chấm và kết quả 

phúc khảo,...  

- Cải tiến việc cung cấp thông tin phúc 

khảo qua điện thoại bằng việc kết nối 

CSDL vào website để người học có 

thể tự theo dõi tiến độ và kết quả phúc 

khảo một cách nhanh chóng, đơn giản. 

 

Giúp sinh viên các Khóa/Bậc/Hệ 

nắm bắt thông tin quá trình phúc 

khảo điểm thi để có kế hoạch đăng 

ký thi lại, học lại đúng kế hoạch học 

tập của mình. - Giảm đáng kể các 

cuộc gọi điện thoại đến Phòng 

KHĐT-KT từ sinh viên đăng ký 

phúc khảo. 
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Cải tiến 

thuật toán 

xét tuyển 

sinh 

ĐHCQ 

2015 phù 

hợp với 

phương 

pháp xét 

tuyển của 

UEH 

 

Phòng  

Công nghệ 

thông tin 

 

Võ Hà Quang Định  

Đặng Thái Thịnh 

Sáng kiến đề xuất và xây dựng thuật 

toán xét tuyển sinh ĐHCQ 2015 phù 

hợp với phương án tuyển sinh của 

UEH. Theo quy định Bộ GD-ĐT, mỗi 

3 ngày Trường cung cấp thông tin cho 

thí sinh về tình hình nộp hồ sơ, với 

phần mềm tuyển sinh 2015, hệ thống 

có khả năng cung cấp tức thời thứ 

hạng thí sinh nộp hồ sơ trên website. 

Hệ thống còn có khả năng đưa ra các 

báo cáo phục phụ lãnh đạo nhà trường 

ra quyết định trên cơ sở nhiều phương 

án khác nhau và giả lập nhiều phương 

án điểm chuẩn.  

Kết quả được đông đảo thí sinh, phụ 

huynh và báo đài đánh giá cao tính 

linh hoạt của việc cung cấp thông tin 

kịp thời trên website tuyển sinh. 

- Hỗ trợ công tác quản trị nhà 

trường trong đợt tuyển sinh 2015; - 

Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng 

cho lãnh đạo nhà trường;  

- Giúp thí sinh nộp hồ sơ vào UEH 

tra cứu điểm và thứ hạng theo thời 

gian thực. 

 

Danh sách có 06 (sáu) sáng kiến của 11 (mười một) viên chức  


