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THƯ NGỎ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ chí minh (Trường ĐH Giao 
thông vận tải TP. Hcm) là trường đào tạo đa ngành về giao thông vận tải 
của việt Nam. Trường đang đào tạo trên 15.000 sinh viên, học viên với 29 

chuyên ngành khác nhau về giao thông vận tải, gồm: hàng hải, đường bộ, đường 
sắt, giao thông đô thị, cơ khí, điện-tự động giao thông, khai thác vận tải, quản 
trị dự án và quản trị Logistics… ở cả trình độ đại học và sau đại học. Trường có 
12 khoa và Bộ môn trực thuộc, 28 phòng ban chức năng, viện, trung tâm, công 
ty phục vụ các nhu cầu đào tạo, huấn luyện và thực hiện các dịch vụ khoa học 
kỹ thuật khác.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hcm vinh dự được nhận các phần thưởng cao 
quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương 
Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng ba và nhiều cờ thi đua của 
chính phủ, nhiều bằng khen của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục & Đào tạo, 
Liên đoàn Lao động việt Nam, Thành đoàn TP. Hồ chí minh. Đảng bộ Trường ĐH 
Giao thông vận tải TP. Hcm nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh.

mục tiêu của Trường là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mạng giao thông vận tải 
đa phương thức nối kết giao thông đô thị với các vùng, khu vực và quốc tế đồng 
bộ, thông suốt, an toàn và hiệu quả cùng với chiến lược đào tạo nguồn nhân lực 
cho phát triển kinh tế biển. Nhà trường phấn đấu để tiếp tục vươn tới tầm cao mới 
trong giai đoạn hội nhập giáo dục quốc tế, củng cố vị thế vững chắc của mình 
trong hệ thống giáo dục đại học việt Nam, từng bước nâng cao chất lượng đào 
tạo để trở thành trường đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hcm rất hân hạnh chào đón các tổ chức, 
cá nhân, các nhà khoa học và sinh viên đến thăm, làm việc, cộng tác và học 
tập tại Trường. 

Xin trân trọng cám ơn.

Hiệu trưởng
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Thư
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Ngày 18/05/1988: Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện đã ra quyết định số 
1252/TccB-LĐ thành lập “Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức Giao thông 
vận tải tại TP. Hồ chí minh” và sau đó chuyển đổi thành “Trung tâm Ðại học 
Hàng hải phía Nam”.

Ngày 20/08/1991: Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1665 QĐ/TccB-
LĐ chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ðại học Hàng hải phía Nam 
thành Phân hiệu Đại học Hàng hải trực thuộc trường Đại học Hàng hải. 

Ngày 26/04/2001: Thủ tướng chính phủ đã có quyết định số 66/2001/QĐ-
TTg thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hcm trực thuộc Bộ Giao 
thông vận tải trên cơ sở Phân hiệu Đại học hàng hải.

Trường chọn ngày 18/5 là ngày kỷ niệm quá trình 
hình thành và phát triển. 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Hơn 25 năm qua, Trường đào tạo và cung cấp trên 10.000 
thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân cho ngành giao thông vận tải và đất 
nước, huấn luyện hàng trăm khóa học ngắn hạn và cấp hàng 

chục ngàn chứng chỉ cho cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông 
vận tải.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hcm đã vinh dự nhận được 
các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như:

- Huân chương Độc lập hạng ba (năm 2013). 

- Huân chương Lao động hạng nhất (2009). 

- Huân chương Lao động hạng ba (năm 1998). 

- Nhiều cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của Bộ, Ngành, 
địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam. 

- Đảng bộ trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hcm nhiều năm liền 
được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
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Sứ mệnh: Đào tạo đội ngũ cán bộ Khoa học và Kỹ thuật, cán bộ quản lý 
có trình độ đại học, sau đại học và trên đại học cho ngành giao thông 

vận tải. Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ, hàng hải, đường sắt, đường sông, 

hàng không dân dụng, giao thông đô thị, kinh tế biển, vận tải, 
quản trị logistics,… phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp 

hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường ĐH Giao thông 
vận tải TP. Hcm phấn đấu trở thành trường đại học 
lớn, đa ngành của việt Nam; là trung tâm đào tạo, 
bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ đầu tàu về giao thông vận tải; có uy tín, hòa 

nhập với các trường đại học trong khu vực và 
vững vàng tiếp cận trình độ các trường 

đại học tiên tiến trên thế giới.

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN 
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BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIệU TRƯởNG
NGƯT.PGS. TS ĐồNG VăN HƯớNG

PHÓ HIệU TRƯởNG
PGS.TS. NGUYỄN BÁ HOÀNG

HIệU TRƯởNG
NGƯT.PGS. TS. NGUYỄN VăN THƯ

PHÓ HIệU TRƯởNG
NGƯT.PGS.TS. NGUYỄN HữU KHƯơNG
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KHOA - BỘ MÔN CHUYÊN MÔN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 
Đào tạo kỹ sư cNTT có khả năng tổ chức 
khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng 
trong công nghệ điều khiển, xử lý thông 
tin, nhận dạng các hệ thống kỹ thuật, 
mạng máy tính, viễn thông, có khả năng 
thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản 
lý, khai thác dữ liệu khoa học, giáo dục, 
xã hội và kinh tế.

KHOA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:  
Sinh viên được đào tạo các kỹ năng như 
lập trình quy hoạch, lập dự án đầu tư, 
khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công, duy 
tu, bảo trì, quản lý và khai thác hạ tầng kỹ 
thuật các công trình liên quan đến đường 
bộ, đường sắt, đường thủy và đường bằng 
sân bay.

KHOA Cơ BảN: Giảng dạy các học phần 
Toán, Lý, Hóa và giảng dạy các học phần 
về Giáo dục Thể chất cho các hệ cao 
đẳng, Đại học, Liên thông, bằng 2, hệ 
đào tạo vừa làm vừa học, Sau đại học.

KHOA Cơ KHí: Đào tạo và cung cấp 
nguồn nhân lực kỹ thuật cho các đơn vị 
khai thác vận tải ôtô, các trung tâm bảo 

trì ôtô và máy động lực trên cả nước. các 
kỹ sư cơ khí có thể làm việc trong các lĩnh 
vực thiết kế, phân tích, chế tạo, điều khiển, 
kiểm tra sản xuất, nghiên cứu, phát triển, 
bán hàng và quản lý kỹ thuật.

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN Tử VIỄN THÔNG: 
chương trình đào tạo đảm bảo cung cấp 
cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức để 
có thể làm việc tốt trong lĩnh vực điện, điện 
tử viễn thông.

KHOA HÀNG HảI: Đào tạo sinh viên, học 
viên trở thành sĩ quan hàng hải phục vụ trên 
các tàu vận tải hàng hoá, vận tải dầu, khí, 
vận tải hành khách, hoa tiêu, công trình, 
dịch vụ, quốc phòng... Ðào tạo đội ngũ 
thuyền viên, cập nhật kiến thức mới nhằm 
đáp ứng các yêu cầu của công ước Quốc 
tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện cấp bằng và 
Trực ca cho người đi biển (STcW 95).

KHOA MÁY TÀU THỦY: cung cấp cho 
sinh viên những kiến thức về khai thác, bảo 
dưỡng, sửa chữa các máy móc và thiết bị 
trên tàu thủy. Sau khi tốt nghiệp các kỹ 
sư có thể trở thành các sĩ quan máy tàu 
thủy theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải 
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Quốc tế (Imo)…

KHOA Kỹ THUậT TÀU THỦY: Đào tạo kỹ sư, 
thạc sỹ cho các nhà máy đóng tàu, các cơ 
quan quản lý, khai thác tàu, các cơ quan quản 
lý an toàn kỹ thuật tàu thuỷ, các viện nghiên 
cứu, thiết kế tàu thuyền… 

KHOA Kỹ THUậT xâY dỰNG: Đào tạo các 
kiến thức cơ sở ngành xây dựng (Kết cấu, Nền 
móng, vật liệu, Thi công…) cho sinh viên các 
khoa liên quan trong trường.

KHOA KINH Tế VậN TảI: Ðào tạo cán bộ trình 
độ đại học, sau đại học làm công tác quản lý, 
kinh doanh và khai thác giao thông vận tải thủy 

gồm vận tải biển và vận tải sông, quản lý xây 
dựng giao thông. 

KHOA Lý LUậN CHíNH TRị: cung cấp cho sinh 
viên kiến thức các môn khoa học mác – Lênin và 
Tư tưởng Hồ chí minh, hiểu rõ đường lối cách 
mạng của Đảng cộng sản việt Nam, những 
kiến thức cơ bản về Hiến pháp và Pháp luật của 
nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa việt Nam.

BỘ MÔN NGOạI NGữ: Giảng dạy tiếng anh 
cơ bản và chuyên ngành cho tất cả các ngành 
học, trang bị cho sinh viên khả năng giao tiếp, 
sự tự tin trong công việc; đồng thời cung cấp 
kiến thức, từ vựng để đọc, dịch, trao đổi công 
việc bằng văn bản hay qua thư tín. 

98



HOạT ĐỘNG ĐÀO TạO

Trường hiện đang áp dụng đào 
tạo theo hệ thống tín chỉ dựa trên 
chương trình khung của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo. 
Về quy mô đào tạo: Trên 15.000 sinh 

viên, học viên.

CÁC BậC & CHUYÊN NGÀNH  
ĐÀO TạO:
1. Bậc đào tạo trình độ tiến sỹ: Gồm 01 
chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự 
động hóa.
2. Bậc đào tạo trình độ thạc sỹ gồm các 
chuyên ngành: Ngành Khoa học hàng 
hải (Điều khiển tàu biển, Quản lý hàng 
hải), Ngành tổ chức và quản lý vận tải; 
Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động 
hóa; Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực 
(Kỹ thuật tàu thuỷ, Khai thác và Bảo trì 
tàu thuỷ, Kỹ thuật cơ khí ô tô); Ngành 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
(Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường ô 
tô và đường thành phố, Quy hoạch và 
kỹ thuật giao thông), Ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình thủy.
3. Bậc đào tạo trình độ đại học gồm:

3.1 Ngành Khoa học Hàng hải có 
các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển; 
vận hành khai thác máy tàu thủy; Thiết bị 
năng lượng tàu thủy.

3.2 Nhóm Ngành điện, điện tử gồm: + 
Ngành Kỹ thuật điện, điện tử có 2 chuyên 
ngành: Điện và tự động tàu thủy; Điện công 
nghiệp; + Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền 
thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông); + 
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
(chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp).

3.3 Ngành Kỹ thuật tàu thủy có các 
chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy; 
công nghệ đóng tàu thủy; Kỹ thuật công 
trình ngoài khơi.

3.4 Ngành Kỹ thuật cơ khí có các 
chuyên ngành: cơ giới hoá xếp dỡ; cơ 
khí ô tô; máy xây dựng; cơ khí tự động

3.5 Ngành Kỹ thuật công trình xây 
dựng có các chuyên ngành: Xây dựng 
dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết 
cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và 
công trình ngầm.

3.6 Ngành Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông có các chuyên ngành: Xây 
dựng công trình thủy; Xây dựng cầu hầm; 

“Lấy chất lượng đào tạo làm hàng đầu” 

1110



Xây dựng đường bộ; Quy hoạch và thiết kế công 
trình giao thông; Xây dựng đường sắt – metro.

3.7 Ngành Công nghệ thông tin. 
3.8 Ngành Truyền thông và mạng máy tính. 
3.9 Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành 

Kinh tế vận tải biển).
3.10 Ngành Kinh tế xây dựng có các chuyên 

ngành: Kinh tế xây dựng; Quản lý dự án xây dựng.
3.11 Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành 

Quản trị Logistic và vận tải đa phương thức).
4. Bậc đào tạo trình độ Cao đẳng: Điều khiển 
tàu biển; vận hành khai thác máy tàu thủy; 
công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật ô tô 
(chuyên ngành cơ khí ô tô); Khai thác vận tải 
(chuyên ngành Kinh tế vận tải biển).
5. Liên kết đào tạo quốc tế (liên kết đào tạo 
với các trường đại học Vương quốc Anh chất 
lượng cao): cử nhân Kế toán và quản trị Tài 
chính; cử nhân Quản trị Kinh doanh; cử nhân 
Quản lý Dự án Xây dựng.
6. Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao: 
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng.

Các loại hình đào tạo: chính quy, vừa làm 
vừa học, Liên thông, Liên kết nước ngoài, cập 
nhật kiến thức, nâng cao trình độ, huấn luyện 
nghiệp vụ, cấp chứng chỉ theo quy định.

Là 1 trong 40 trường đầu tiên được Bộ 

Gd&ĐT kiểm định chất lượng. Năm 2013, 
Trường đã được cấp giấy chứng nhận quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISo 9001: 2008.

Từ năm 2002, Trường là một trong hai đơn 
vị duy nhất tại việt Nam được Bộ Giao thông 
vận tải cấp phép huấn luyện bậc đại học theo 
Luật hàng hải quốc tế.

Trường thường xuyên cập nhật các chuẩn 
đầu ra của các ngành đào tạo, triển khai thí 
điểm chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận 
với chuẩn đầu ra (cDIo), mở rộng các chương 
trình đào tạo chất lượng cao theo hướng tiếp 
cận công nghệ và thành tựu tiên tiến để sinh 
viên ra trường giỏi cả chuyên môn lẫn kỹ năng 
mềm, đặc biệt là ngoại ngữ.

“Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo 
theo nhu cầu xã hội” 
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HOạT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, xây dựng Trường Đại học 
Giao thông vận tải Thành phố Hồ chí 

minh thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, có 
uy tín trong nước và khu vực.

với đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, giàu kinh 
nghiệm và năng động, trong những năm qua nhiều 
đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất cấp 
Nhà nước, cấp Bộ đã được triển khai nghiên cứu 
và ứng dụng giúp doanh nghiệp và địa phương áp 
dụng tiến bộ khoa học vào đời sống thực tiễn. 

Sinh viên Trường đã đạt nhiều giải cao trong kỳ thi 
olympic Toán, Tin, các môn cơ học toàn quốc, 

hội thi tay nghề giỏi cấp ngành Giao thông vận tải 
và cấp quốc gia. 

Tạp chí “Khoa học công nghệ giao thông vận 
tải” (ISSN: 1859-4263) của Trường với nhiều 
bài báo chất lượng cao đã được Hội đồng 
chức danh giáo sư Nhà nước công nhận điểm  
quy đổi.

các hội thảo khoa học quốc tế được thường xuyên 
tổ chức tại Trường cũng tạo nhiều cơ hội cho cán 
bộ, giảng viên Trường tiếp cận với các công nghệ, 
xu thế hiện đại, các thành tựu của thế giới và đặt 
nền móng cho những công trình nghiên cứu khoa 
học của họ sau này.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM coi nghiên cứu khoa học, 
công nghệ là cốt lõi để nâng cao chất lượng đào tạo. 
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HOạT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ QUAN HỆ QUỐC Tế

Nhà trường đã và đang tích cực chủ động 
tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng 
mối quan hệ chặt chẽ và hợp tác đào 

tạo với các trường đại học của vương quốc anh, 
Hà Lan, Thụy Điển, Úc, Liên bang Nga, Panama, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, 
malaysia,…Ngoài ra, Nhà trường cũng thắt chặt 
các mối quan hệ với các tổ chức văn hóa giáo 
dục lớn trên thế giới như: Hội đồng anh, Nuffic-
Neso (Hà Lan), Edexcel (vương quốc anh), IIG, 
vEF (Hoa Kỳ). công tác đối ngoại cũng được đẩy 
mạnh bằng việc tham gia các hiệp hội, diễn đàn 

quốc tế và các dự án liên kết.

Trường là thành viên chính thức của các Hiệp hội, 
Tổ chức sau: 

- Hiệp hội các Trường đào tạo và huấn luyện 
hàng hải châu Á – Thái Bình Dương (amETIaP); 

- Hiệp hội quốc tế các Trường Đại học Hàng hải 
(IamU); 

- Hiệp hội các cơ sở đào tạo và Huấn luyện 
thuyền viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
(GlobalmET); 

- Hiệp hội các trường đại học quốc tế (IaU)

Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng 
trường đại học theo chuẩn quốc tế. 

Quốc tế hóa trường đại học thông qua các mối quan hệ quốc tế đa dạng 
để cung cấp, đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho thị trường thế giới. 
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GIảNG VIÊN

Nhà trường luôn chú trọng đến công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
chất lượng giảng dạy của cán bộ, 

giảng viên.

Số lượng giảng viên của Trường đang tăng nhanh 
song song với sự gia tăng số lượng sinh viên và sự 
phát triển cơ sở hạ tầng của Trường.

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên 
được triển khai mạnh mẽ. chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực đang được nhà trường thực hiện 
hiệu quả và đồng bộ.

Nhà trường thường xuyên cử cán bộ, giảng viên 
tập huấn, nghiên cứu ở nước ngoài nhằm bổ sung, 
cập nhật, nâng cao kiến thức để theo kịp sự phát 
triển của khoa học, công nghệ trong nước và trên 
thế giới. 

Ngoài ra, hàng năm Trường còn mời các Giáo 
sư cao cấp đến từ các trường và tổ chức quốc 
tế hàng đầu tham gia huấn luyện nâng cao trình 
độ chuyên môn cũng như ngoại ngữ cho cán bộ 
giảng viên. Hiện nay 90% giảng viên và cán bộ 
Nhà trường có bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Trường hình thành đội ngũ cán bộ khoa học đầu 
ngành có năng lực để triển khai các đề tài nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc 
các dự án, các chương trình quốc gia, hợp tác 
quốc tế thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và các 
ngành khác. 

“Chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ của toàn thể 
giảng viên cán bộ công nhân viên nhà trường”  
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SINH VIÊN

Số lượng sinh viên của Trường tăng nhanh trong 
những năm gần đây. Đến nay Trường có trên 
15.000 sinh viên, học viên các hệ. công tác 

đào tạo và tuyển sinh được thực hiện chặt chẽ và hiệu 
quả. Sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao, đáp ứng 
nguồn nhân lực cho nhu cầu lao động trong nước và 
quốc tế.

Học tập và nghiên cứu khoa học được coi là nhiệm vụ 
đầu tiên và quan trọng nhất của tất cả sinh viên.

Nhà trường luôn nắm bắt các nhu cầu cần thiết, tâm tư 
nguyện vọng của sinh viên, quan tâm và hỗ trợ, hướng 
dẫn sinh viên từ học tập đến hoạt động xã hội, giải trí, 
thực tập, việc làm.

Trường tổ chức các hoạt động học thuật cho sinh viên 
tham gia như: nghiên cứu khoa học, thi HSSv giỏi, thi 
olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ... 

Trường khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động 
rèn luyện chính trị tư tưởng thông qua tổ chức Đoàn, Hội sinh 
viên trong Trường. các hoạt động tình nguyện xã hội như: 
mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu nhân đạo... luôn 
thu hút được đông đảo sinh viên tham gia. Hội sinh viên 
Trường thường xuyên tổ chức phát động và tuyên dương 
phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp; Giải thưởng “Sao 
tháng giêng” của Trung ương Hội sinh viên việt Nam.

Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hcm năng 
động, tự tin, sẵn sàng hội nhập.

Luôn lấy người học là trung tâm, vì một thế hệ sinh viên khát khao 
tri thức, vượt khó và hội nhập quốc tế. 
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Cơ SỞ VậT CHẤT

Trường có ba cơ sở tại TP. Hcm (quận 
Bình Thạnh, quận 2, quận 12) và 1 cơ 
sở tại TP. vũng Tàu với hệ thống phòng 

học, giảng đường, phòng hội thảo, phòng vi 
tính, thí nghiệm cơ bản, thực hành và thư viện, 
Phòng mô phỏng buồng lái tàu trên biển hiện 
đại và tàu thực tập 2.000 DWT cho sinh viên 
các ngành đi biển…

1. Cơ sở 1: Số 2 đường d3, P. 25, Q. Bình Thạnh, 
TP. HCM.

diện tích: 15.400,5 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 20.502,87 m2

Gồm: 50 Phòng học, 01 Hội trường, 07 
Phòng máy tính, 01 Phòng học ngoại ngữ, 27 

Phòng Thí nghiệm, thực hành, 01 Phòng giáo 
viên, Khu sân tập thể dục thể thao, khu hồ bơi, 
Thư viện, văn phòng làm việc, nhà ăn tập thể, 
Nhà bảo vệ, nhà để xe...

2. Cơ sở 2: Khu giảng đường và ký túc xá 
(10/12 Trần Não, KP3, P. Bình An, Q. 2,  
TP. HCM)

diện tích: 4.333 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 9.205 m2

Gồm: 17 Phòng học, Thư viện, 01 Phòng 
máy tính, 01 Phòng giáo viên, văn phòng 
làm việc: Khu sân tập thể thao, Ký túc xá 
sinh viên, nhà ăn tập thể: Nhà bảo vệ, nhà 
để xe...
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Ký túc xá có khả năng đáp ứng chỗ ở cho 
1.500 sinh viên (5-8 sinh viên/phòng, 
có công trình phụ riêng và khu thể thao  
tập trung).

3. Cơ sở 3: Hẻm 70 đường Tô Ký, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM):

diện tích: 11.047,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 11.002 m2

Gồm: 41 Phòng học, 01 Hội trường, 
Thư viện, 01 Phòng máy tính, 01 Phòng 
học ngoại ngữ, 21 Phòng Thí nghiệm, thực 
hành, 02 Phòng giáo viên, Khu sân tập thể 
thao: văn phòng làm việc, nhà ăn tập thể, 
nhà bảo vệ, nhà để xe...

4. Cơ sở 4: Tại Vũng Tàu

5. Cơ sở 5 (sẽ xây dựng): 20 ha đất tại xã 
Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, 
đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. 
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Sơ Đồ TỔ CHỨC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BAN CHấp HÀNH ĐẢNG BỘ

HỘI ĐồNG TrườNG

HỘI ĐồNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 
CÁC HỘI ĐồNG Tư VấN

CÁC TỔ CHỨC 
CHÍNH TrỊ - XÃ HỘI

BAN GIÁM HIỆU

ĐơN VỊ CHỨC NăNG ĐơN VỊ ĐÀO TẠO ÐơN VỊ LAO ĐỘNG SẢN XUấT
VÀ DỊCH VỤ

Phòng CTCT & QLSV Khoa Công nghệ Thông tin UT - STC

TT Huấn luyện thuyền viên

TT NCKH & PTCN GTVT

TT Ngoại ngữ - TH - LTĐH

Viện CNTT & TĐH

TT Bồi dưỡng & Nghiệp vụ 
GTVT

TT Vận tải biển và Thuyền viên 

Khoa Công trình giao thông

Khoa Cơ bản

Khoa Cơ khí 

Khoa Điện - ĐTVT

Khoa Hàng hải

Khoa Máy tàu thủy

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Lý luận chính trị

Bộ môn Ngoại ngữ

Viện Đào tạo & HT Quốc tế

Viện đào tạo Sau đại học

Viện NC Môi trường  
& Giao thông

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo VLVH

Phòng Đối ngoại

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng KHCN, NC & PT

Phòng Thanh tra

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tuyển sinh

Phòng Quản trị thiết bị 

VP Ban Giám hiệu

BQL Cơ sở Q.12

BQL Dự án 

BQL Khu nội trú Q.2

Trung tâm Dữ liệu & CNTT 

Trung tâm Khảo thí & KĐCL

TT QHDN & HTSV

Thư viện
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VIỆN, CÔNG TY VÀ TRUNG TâM

1. Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (IEC)
ĐT: (84) 8 3898 2977/ 3512 1931
Fax: (84) 8 3512 1931
Email: info@iec-ut.edu.vn
Website: www.iec-ut.edu.vn

2. Viện Đào tạo sau Ðại học
ĐT: (84) 8 3 512 5827
Fax: (84) 8 3 512 5827
Email: sdh@hcmutrans.edu.vn
Website: http://sdh.hcmutrans.edu.vn

3. Viện Công nghệ Thông tin và Tự động hóa
ĐT: (84) 8 35106619

4. Viện Nghiên cứu Môi trường  
và Giao thông
ĐT: (84) 8 35128261 

5. Công ty TNHH Đào tạo và Nguồn nhân 
lực Hàng hải (UT-STC)
ĐT: (84) 8 3512 6250
Fax: (84) 8 3512 6251
Email: center@ut-stc.com.vn
Website: www.ut-stc.com.vn

6. Trung tâm dữ liệu và Công nghệ Thông tin 
ĐT: (84) 8 35120869
Website: http://ditc.hcmutrans.edu.vn

7. Trung tâm Khảo thí và Kiểm định  
Chất lượng
ĐT: (84) 8 35123405/ 3 5124146
Email: ktkd@hcmutrans.edu.vn

8. Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên (MTC)
ĐT: (84) 8 3898 2806
Fax: (84) 8 3898 2806
Email: mtc@hcmutrans.edu.vn
Website: www.hcmutransmtc.com.vn

9. Trung tâm Vận tải biển và Thuyền viên 
(SSC)
ĐT: (84) 8 3512 7130
Fax: (84) 8 3512 7129
Email: ssc_saigon@hcm.fpt.vn

10. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng 
Nghiệp vụ Giao thông Vận tải
Điện thoại: (84) 8 6258 7592
Fax: (84) 8 6258 7592

11. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và 
Hỗ trợ Sinh viên
ĐT/Fax: (84) 8 3512 1597 
Email: qhdn@hcmutrans.edu.vn
Website: http://qhdn.hcmutrans.edu.vn

12. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học -  
Luyện thi Ðại học
ĐT: (84) 8 3512 4452
Fax: (84) 8 3898 0456

13. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và  
Phát triển Công nghệ Giao thông Vận tải
ĐT: (84) 8 3512 0560
Fax: (84) 3512 0560
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CƠ SỞ 1
Số 2 đường d3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: (08) 3 899 2862 - 3 899 1373
Fax: (08) 3 898 0456 - 3 512 0567

CƠ SỞ 2 
Khu giảng đường và ký túc xá 
10/12 Trần Não, KP 3, P. Bình An, Q. 2, TP. HCM
ĐT: (08) 3 899 0853 - 3 740 4267

CƠ SỞ 3 
Khu huấn luyện và lớp học tại  
phường Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM
ĐT: (08) 3 883 7811

CƠ SỞ 4  
Cơ sở tại TP. Vũng Tàu
ĐT: (064) 3 852 174 - 3 807 755

CƠ SỞ 5
Cơ sở tại Đồng Nai

TRƯỜNG ĐạI HỌC GIAO THÔNG VậN TảI TP. HCM

E: ut-hcmc@hcmutrans.edu.vn   -   W: www.hcmutrans.edu.vn
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