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CÔNG AN NHÂN DÂN 

 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân trực thuộc Bộ 

Công an, là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân; 

có trách nhiệm đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ 

khác; bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ kỹ thuật, hậu cần cho lãnh đạo, chỉ huy, 

cán bộ của lực lượng Công an nhân dân theo quy định; thực hiện công tác đối 

ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo chương trình, kế hoạch của 

Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển 

giao công nghệ của lực lượng Công an nhân dân. 

 

Các giai đoạn trong tiến trình phát triển 

- Ngày 08/9/1984: Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) sắp xếp lại tổ chức các 

trường trung học Công an nhân dân, trong đó có Trường Trung học Thông tin 

liên lạc và Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ III thuộc hệ thống giáo dục 



trung học chuyên nghiệp của Nhà nước, dưới sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Ngày 14/10/1993: Bộ Nội vụ sáp nhập Trường Trung học Kỹ thuật 

nghiệp vụ III và Trường Trung học Thông tin liên lạc thành Trường Trung học 

kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân (sau này đổi tên thành Trung Trung cấp kỹ 

thuật Nghiệp vụ Công an nhân dân). 

- Ngày 21/10/2010: Thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công 

an nhân dân trên cơ sở nâng cập Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an 

nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần của ngành 

Công an với nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần có 

trình độ đại học; bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần cho cán bộ 

lãnh đạo, chỉ huy và là một trong những trung tâm, nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học về kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần trong Công an nhân dân. 

Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường, gồm: 

Ban Giám hiệu: 

- Thiếu tướng TS Nguyễn Ngọc Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; 

- Đại tá TS Nguyễn Văn Căn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; 

- Đại tá Vũ Việt Anh, UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; 

- Đại tá TS Nguyễn Mạnh Cường, UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; 

- Đại tá TS Phạm Thị Thúy Hằng, UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng. 

Các Hội đồng thuộc Trường: 

- Hội đồng Khoa học và đào tạo; 

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng. 

Các tổ chức Chính trị - Xã hội: Đảng bộ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh; Hội Phụ nữ; Công đoàn. 



Các phòng, đơn vị chức năng: 07 Phòng. 

Các đơn vị giảng dạy: 10 Khoa. 

Tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao 

công nghệ; 

- Trung tâm Lưu trữ và Thư viện; 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 

- Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe.  

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân có trụ sở nằm trên 

địa bàn thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh là một tỉnh 

thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà 

Nội; là tỉnh nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh gắn 

với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có mạng lưới giao thông kết nối thuận tiện 

với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Bắc Ninh nổi tiếng là vùng đất địa linh 

nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng - một vùng đất chứa 

đầy ắp những dấu tích lịch sử được kết tinh trong những di sản văn hóa tiêu 

biểu; vùng đất sinh thành nhiều bậc khoa bảng hiền tài. Đó là niềm tự hào và 

cũng là những điều kiện hết sức thuận lợi để Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần 

Công an nhân dân hội nhập đổi mới và phát triển.  

Những phần thưởng cao quý mà Nhà trường được trao tặng 

- Huân chương Chiến công hạng Nhất năm 1985, năm 1992. 

- Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1986. 

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004. 

- Huân chương Quân công hạng Ba năm 2009. 

- Huân chương Quân công hạng Nhì năm 2014. 

- Được tặng nhiều lượt Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chính phủ, 

của Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ. 



- Nhiều lượt cán bộ, giáo viên được tặng thưởng Huân chương, Huy 

chương, Kỷ niệm chương, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Sứ mạng 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân là cơ sở đào tạo 

chất lượng cao các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần 

Công an nhân dân, là trung tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ hàng đầu các sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học công 

nghệ và hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa 

phương. 

Tầm nhìn đến 2030 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân trở thành Học viện 

Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân là cơ sở đào tạo định hướng nghiên cứu có 

tính ứng dụng cao, là trung tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật, hậu cần của ngành Công an. 

Giá trị cốt lõi 

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân coi trọng tính năng 

động, sáng tạo, trung thực, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

tuân thủ pháp luật, quy định, điều lệnh Công an nhân dân. 

 

 


