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TIÊU ĐIỂM

11 Trong ngày 16/4/2022, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức 
Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 
2019-2024. Hội nghị được thực hiện theo quy trình 5 bước dưới 
sự hướng dẫn và giám sát của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đồng 
chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đồng 
chí Phạm Văn Dũng – Chuyên viên chính Văn phòng Ban cán sự 
Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nhất – chuyên viên chính Vụ Tổ 
chức cán bộ. Về phía Tỉnh ủy Lâm Đồng, có sự tham dự của đồng 
chí Nguyễn Quốc Kỳ – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng 
chí Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ – 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có sự tham 
dự của đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; 
đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng trường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các tổ 
chức chính trị- xã hội, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Trường.

Tại bước 1, Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường lần 1 đã thảo 
luận và biểu quyết thống nhất đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều 
kiện, quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó 
Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại bước 2, Hội nghị Tập 
thể lãnh đạo mở rộng đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu 
chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới 
thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tại bước 3, Hội nghị Tập thể lãnh 
đạo Trường lần 2 đã tiếp tục căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều 
kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của viên chức, đồng 
thời trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 2 đã tiến hành 
thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Hội nghị Cán bộ 
chủ chốt cấp Trường (bước 4) với sự tham dự của 73 đại biểu, 
đã trao đổi,thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và 
khả năng đáp ứng yêu cầu của nhân sự được giới thiệu ở Bước 3, 
và tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Bước 
cuối cùng trong quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng bao gồm 3 
bước cụ thể  để thực hiện biểu quyết nhân sự được thực hiện bởi 
Tập thể lãnh đạo Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội 
đồng trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ 
CHỨC HỘI NGHỊ THỰC HIỆN 
QUY TRÌNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU 
TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2019-2024

Đồng chí Lê Minh Chiến, Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại 
học Đà Lạt – Chủ trì Hội nghị

Ông Trần Thống được tín nhiệm và 
bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 
2019-2024
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“THẮM TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT-LÀO” 
CHÚC MỪNG TẾT TRUYỀN THỐNG 
BUNPIMAY LÀO NĂM 2022 TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng 
trường Trường Đại học Đà Lạt

Đại biểu tham dự tại Bước 3 của Hội nghị

Cũng trong ngày 16/04/2022, vào lúc 14h, Hội đồng Trường đã tổ 
chức phiên họp lần thứ 10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 
để thực hiện bước nhỏ cuối cùng trong Bước 5 của quy trình bổ nhiệm 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024. Tham 
dự phiên họp có 18/19 thành viên Hội đồng Trường, đạt tỷ lệ 94.7%. 
Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường, 
Hội đồng đã nghe báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả các bước của quy 
trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với 
nguồn nhân sự tại chỗ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
Đại học Đà Lạt và công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 
về việc đề nghị Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. Tại phiên 
họp này, Hội đồng Trường đã thảo luận, nhận xét, đánh giá về báo cáo, 
cũng như nhân sự được đề cử và tiến hành biểu quyết nhân sự Phó Hiệu 
trưởng bằng phiếu kín, ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng 
và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định

Kết thúc quy trình 5 bước bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng nhiệm kỳ 
2019-2024, nhân sự được tín nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 là ông Trần Thống 
– chức vụ hiện nay là Đảng ủy viên, Quyền Trưởng phòng Tổ chức 
Hành chính.

PGS.TS Nguyễn Tất Thắng – Phó 
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt 
tặng quà cho các sinh viên Lào nhân 
dịp Tết Bunpimay

Vào ngày 14/4, tại Khu nội trú, Trường Đại học Đà Lạt phối hợp 
với Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Tết cổ truyền nhân dân các bộ tộc Lào 
năm 2022 cho các du học sinh Lào đang học tập tại Trường.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung – 
Phó Bí thư tỉnh Đoàn Lâm Đồng; ông Nguyễn Bạn – Chủ tịch Hội hữu 
nghị Việt Nam – Lào tỉnh Lâm Đồng; Các đồng chí trong các Ban của 
Tỉnh đoàn Lâm Đồng; PGS.TS Nguyễn Tất Thắng – Đảng ủy viên, Phó 
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, cùng đại diện lãnh đạo các phòng 
chức năng, các đoàn thể, khoa chuyên môn, BCH Đoàn thanh niên – 
Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, các giảng viên, , đại diện các bạn 
sinh viên Việt Nam và đặc biệt là 24 bạn sinh viên Lào đang học tập tại 
Trường.

Tại chương trình, các vị đại biểu và lưu học sinh Lào đã cùng tham 
dự những nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay như: buộc chỉ cổ tay, 

té nước chúc may mắn trong năm 
mới và cùng hòa mình vào điệu 
múa Lăm Vông truyền thống. 
Buổi chiều cùng ngày, Trường 
cũng tổ chức các hoạt động giao 
lưu thể thao, các trò chơi dân gian 
Việt Nam và Lào giữa các lưu học 
sinh Lào và sinh viên Việt Nam, 
từ đó giúp các bạn có thêm cơ hội 
được giao lưu, tìm hiểu về văn 
hóa, con người, phong tục truyền 
thống của hai dân tộc.

Tết Bunpimay là ngày Tết 
cổ truyền của của nhân dân các 
bộ tộc Lào. Năm nay theo Phật 
lịch của Lào, Tết Bunpimay diễn 
ra từ ngày 14 đến ngày 16/4. Tết 
Bunpimay có nhiều hoạt động 
văn hóa đặc sắc để đón chào năm 
mới. Trong ngày đầu tiên của 
năm mới, mọi người sẽ đến nhà 

ông bà để chúc tết và thực hiện 
nghi lễ buộc chỉ vào cổ tay để cầu 
mong những điều may mắn sẽ tới 
với người thân của mình. Sau 
đó mọi người cùng nhau ăn bữa 
cơm thân mật với những món ăn 
truyền thống. Vào ngày tiếp theo, 
cả gia đình sẽ đi chùa để thực hiện 
nghi lễ tắm tượng Phật, té nước 
cho nhau để cầu chúc sức khỏe, 
may mắn và ngày cuối cùng sẽ 
dành cho các hoạt động vui chơi 
đầu năm. Theo quan niệm của 
người Lào, té nước là để cầu may, 
gột rửa những điều xấu xa, bệnh 
tật và đón một năm mới sạch sẽ, 
mạnh khỏe và sống lâu; buộc chỉ 
vào cổ tay để cầu mong những 
điều may mắn sẽ tới với người 
thân của mình. Những phong tục 
trong ngày Tết Bunpimay mang 

ý nghĩa đem lại sự bình an cho vạn vật, ấm no hạnh 
phúc cho nhân dân.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học 
sinh Lào hàng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng 
ủy, Lãnh đạo Trường Đại học Đà lạt đối với các lưu 
học sinh Lào đang học tập tại Trường, thông qua đó 
góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và thắt chặt mối 
quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – 
Lào nói chung và giữa nhân dân tỉnh Lâm Đồng với 
nhân dân hai tỉnh Champasak và Bolykhamxay nói 
riêng, cũng như, ôn lại truyền thống kỷ niệm 60 năm 
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Lào. Đồng 
thời, tạo điều kiện để sinh viên Lào đang học tập tại 
Trường Đại học Đà Lạt được đón Tết cổ truyền của 
Nhân dân các bộ tộc Lào – Tết Bunpimay trong một 
không khí đầy ấm áp và nghĩa tình.

Nghi thức truyền thống trong Tết 
Bunpimay

Nghi lễ buộc chỉ vào cổ tay để cầu 
mong những điều may mắn

Các lưu học sinh Lào cùng các đại 
biểu hòa mình vào điệu múa Lăm 
Vông truyền thống
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22 Vào chiều ngày 14/4/2022, 
tại phòng Hội thảo Thư viện, 
Trường Đại học Đà Lạt đã tổ 
chức Hội nghị Giảng viên chủ 
nhiệm, Trợ lý công tác sinh viên 
học kỳ II,  năm học 2021-2022.

Đây là hoạt động được tổ 
chức định kỳ nhằm tổng kết, 
đánh giá hiệu quả công tác giảng 
viên chủ nhiệm (GVCN), trợ lý 
công tác sinh viên (Trợ lý CTSV) 
trong thời gian vừa qua, từ đó 
định hướng, đổi mới nội dung, 
phương pháp, tăng cường năng 
lực quản lý cho GVCN, trợ lý 
CTSV. Đồng thời, tạo điều kiện 
để Ban Giám hiệu, lãnh đạo các 
phòng chức năng và GVCN, trợ 
lý CTSV có dịp đối thoại, trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong 
công tác chủ nhiệm.

“Báo cáo tổng kết công tác 
GVCN, trợ lý CTSV của Phòng 
Chính trị và Công tác sinh viên” 
đã nêu ra những thực trạng và 
khó khăn còn tồn tại trong công 
tác chủ nhiệm như: việc liên lạc, 
trao đổi, sinh hoạt định kỳ lớp 
giữa GVCN, trợ lý CTSV chưa 
diễn ra thường xuyên. Bên cạnh 
đó, báo cáo cũng nêu lên những 
định hướng và giải pháp để giúp 

GVCN, trợ lý CTSV tăng cường 
hiệu quả công tác quản lý sinh 
viên như đẩy mạnh phối hợp với 
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
Trường; giữ mối liên hệ chặt chẽ 
với các phòng ban chức năng; tổ 
chức các hoạt động ngoại khóa 
để gắn kết sinh viên và GVCN,…

Với tinh thần dân chủ, trách 
nhiệm, dưới sự chủ trì của PGS.
TS Nguyễn Tất Thắng, TS. 
Nguyễn Văn Ngọc (Trưởng 
phòng Phòng Chính trị và Công 
tác sinh viên), TS. Trần Hữu Duy 
(Trưởng phòng Phòng Quản lý 
đào tạo) và TS. Vũ Tuấn Anh 
(Phó Trưởng phòng phụ trách 
Phòng Tài chính), Hội nghị đã 
thảo luận các vấn đề liên quan 
đến công tác GVCN, trợ lý CTSV 
tại Trường, đề xuất giải pháp 
nâng cao công tác GVCN, trợ lý 
CTSV trong những năm học tới, 
đồng thời, nghe trình bày và trao 
đổi một số tham luận của các đơn 
vị liên quan đến công tác GVCN, 
trợ lý CTSV.

Hội nghị có sự tham dự của 
PGS.TS Nguyễn Tất Thắng – 
Phó hiệu trưởng Trường Đại học 
Đà Lạt cùng đại diện lãnh đạo 
các phòng chức năng, các đoàn 
thể, khoa chuyên môn và toàn thể 
GVCN, trợ lý CTSV của Trường 
Đại học Đà Lạt.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.
TS Nguyễn Tất Thắng đã nêu rõ 
vai trò, trách nhiệm và lợi ích 
của GVCN, trợ lý CTSV trong 
công tác quản lý sinh viên. Đội 

ngũ GVCN, trợ lý CTSV cần có 
những phương pháp quản lý sinh 
viên hiệu quả hơn, phối hợp chặt 
chẽ hơn với Ban chủ nhiệm các 
khoa và các phòng ban có liên 
quan để nắm bắt đầy đủ thông 
tin sinh viên, thực hiện tư vấn, 
hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên kịp 
thời trong những trường hợp cần 
thiết. PGS.TS Nguyễn Tất Thắng 
cũng đề nghị các giảng viên tiếp 
tục góp ý, kiến nghị để tham mưu 
cho Ban Giám hiệu trong việc 
nâng cao chất lượng công tác 
quản lý sinh viên.

Kết luận Hội nghị, TS. 
Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng 
phòng Phòng Chính trị và Công 
tác sinh viên gửi lời cảm ơn và 
tiếp thu những ý kiến đóng góp 
của các đại biểu tham dự Hội 
nghị, cũng như mong muốn các 
GVCN, trợ lý CTSV sẽ tiếp tục 
phối hợp và phát huy hơn nữa vai 
trò, trách nhiệm của mình trong 
công tác quản lý sinh viên, tăng 
cường gắn kết giữa sinh viên với 
Trường.

HỘI NGHỊ GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM, 
TRỢ LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN HỌC 
KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022
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SÁCH CHUYÊN KHẢO CỦA HAI CỰU 
SINH VIÊN KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VỪA ĐƯỢC XUẤT 
BẢN BỞI NHÀ XUẤT BẢN QUỐC TẾ 
SPRINGER

HỌP MẶT CLB “VÌ HOÀNG SA – TRƯỜNG 
SA THÂN YÊU” TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 
VÀ TRAO HỌC BỔNG VỪ A DÍNH TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Theo thông tin từ nhà xuất bản Springer, nhóm tác giả “Dương Tấn 
Nhựt, Hoàng Thanh Tùng, Edward Chee-Tak YEUNG” đã xuất bản 
cuốn sách với tựa đề “Plant Tissue Culture: New Techniques and Appli-
cation in Horticultural Species of Tropical Region” trong năm 2022. 
Đây là sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công bố 
những đóng góp quan trọng của GS.TS. Dương Tấn Nhựt, TS. Hoàng 
Thanh Tùng và các cộng sự cho ngành Sinh học – Nông nghiệp Việt 
Nam bằng kết quả nghiên cứu xuất sắc mang tầm quốc tế, góp phần xác 
lập một trường phái nghiên cứu có tầm ảnh hưởng cao trong địa hạt nuôi 
cấy mô thực vật nói riêng và lĩnh vực công nghệ sinh học nói chung.

Công trình này là kết quả của nỗ lực lao động trí tuệ trong nhiều 

năm của nhóm tác giả, với sự hợp 
tác tích cực của các đồng nghiệp 
trong và ngoài nước, trong đó có 
các nhà nghiên cứu thuộc Phòng 
Sinh học phân tử và Chọn tạo 
giống cây trồng, Viện Nghiên 
cứu Khoa học Tây Nguyên – Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. Điều gây ấn tượng 
nhất không chỉ là ý nghĩa quan 
trọng về khoa học và thực tiễn 
của công trình nghiên cứu mà 
còn là ở chỗ các tác giả của công 
trình (GS.TS. Dương Tấn Nhựt 
và TS. Hoàng Thanh Tùng) đều 
là các cựu sinh viên Khoa Sinh 
học, Trường Đại học Đà Lạt.

Việc nhiều cựu sinh viên 
Trường Đại học Đà Lạt thành 
công trong nghiên cứu khoa học 
– có nhiều công trình xuất sắc 
mang tầm vóc quốc tế được công 
bố bởi các nhà xuất bản quốc tế 
uy tín – là minh chứng sinh động 
và thuyết phục cho chất lượng 
đào tạo của Trường. Với bề dày 
truyền thống gần 65 năm hình 
thành và phát triển, Trường Đại 
học Đà Lạt tự hào là nơi vun đắp 
nền tảng vững chắc, chắp cánh 
cho những ước mơ nghiên cứu 
khoa học bay xa và đạt được 
những kết quả quan trọng, đóng 
góp có ý nghĩa vào sự nghiệp 
phát triển khoa học và công nghệ 
của nước nhà. Những thành tựu 
nghiên cứu xuất sắc của các cựu 
sinh viên đã và sẽ tiếp tục củng 
cố, tăng cường uy tín và vị thế 
khoa học của Trường, truyền 
nguồn cảm hứng lớn lao cho các 
thế hệ sinh viên kế tục, góp phần 
vào nỗ lực xây dựng Trường Đại 
học Đà Lạt sớm trở thành một 
trong những cơ sở giáo dục đại 
học uy tín hàng đầu của khu vực 
Đông Nam Á.

- GS.TS. Dương Tấn Nhựt, cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, hiện là Phó 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam; Ủy viên Hội đồng trường, Trường Đại học Đà Lạt; Thành viên Hội đồng Biên tập 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt.

- TS. Hoàng Thanh Tùng, cựu sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, hiện là nghiên 

cứu viên tại Phòng Sinh học phân tử và Chọn tạo giống cây trồng, Viện Nghiên cứu Khoa 

học Tây Nguyên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chuyên gia phản biện 

độc lập cho Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt. 

Trang bìa của cuốn sách

Sáng ngày 28/4/2022, tại 
Trường Đại học Đà Lạt, Quỹ học 
bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ 
“Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân 
yêu” tổ chức chương trình Họp 
mặt hội viên CLB “Vì Hoàng 
Sa – Trường Sa thân yêu” tại 
tỉnh Lâm Đồng. Đây là dịp gặp 
gỡ, giao lưu để kết nối những 
tấm lòng, trái tim và ý chí mong 
muốn hành động vì Hoàng Sa – 
Trường Sa thân yêu.

 Chương trình có sự tham dự 
của bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên 
Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên 
Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ 
tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, 
Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa 
– Trường Sa thân yêu”; Trung 
tướng Phạm Văn Dỹ – Nguyên 
Chính ủy Quân khu 7; đồng chí 
Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; 
cùng đại diện lãnh đạo Hội Cựu 
chiến binh, Sở Giáo dục Đào tạo, 
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và các 
thành viên CLB “Vì Hoàng Sa 
– Trường Sa thân yêu”; Về phía 
Trường Đại học Đà Lạt có sự 
tham dự của TS. Mai Minh Nhật 
– Phó Hiệu trưởng cùng các sinh 
viên Trường Đại học Đà Lạt.

 Phát biểu tại chương trình 
gặp mặt, bà Trương Mỹ Hoa cho 
biết: Qua 8 năm thành lập và hoạt 
động, đến nay CLB “Vì Hoàng 
Sa – Trường Sa thân yêu” đã 
không ngừng lớn mạnh với nhiều 

hoạt động hướng về biển đảo 
Việt Nam, góp sức cùng cán bộ, 
chiến sĩ và bà con ngư dân đang 
ngày đêm bám biển giữ gìn chủ 
quyền biển đảo quê hương. Hiện 
nay, CLB có 135 hội viên tập thể 
với 32 đơn vị ở nước ngoài và 
2.997 hội viên cá nhân. Trong đó, 
tại Tỉnh Lâm Đồng có 4 đơn vị 
hội viên tập thể và 95 hội viên cá 
nhân. Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ 
thêm: Quỹ Học bổng Vừ A Dính 
được thành lập từ năm 1999 với 
mục tiêu hoạt động giúp đỡ học 
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 
ở miền núi và hải đảo; con em 
bộ đội hải quân, cảnh sát biển, 
kiểm ngư, bộ đội biên phòng… 
vượt khó học giỏi và phấn đấu 
tốt trong cả nước; góp phần xây 
dựng cơ sở vật chất phục vụ cho 
sự nghiệp giáo dục nhằm thực 
hiện chính sách đại đoàn kết dân 
tộc của Đảng và Nhà nước.

 Tại buổi gặp mặt, Trường 
Đại học Đà Lạt cũng trao 30 triệu 
đồng tặng quân – dân Trường Sa 
và 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì 
Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”. 
Theo TS. Mai Minh Nhật – Phó 
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà 
Lạt, vinh dự là một thành viên 
của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường 
Sa thân yêu”, trong những năm 
qua, Trường Đại học Đà Lạt đã 
có nhiều hoạt động sinh động, 
bổ ích nhằm tuyên truyền, giáo 
dục cho sinh viên về tình yêu đối 
với biển đảo quê hương, về trách 
nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng 

TS. Mai Minh Nhật – Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt phát 
biểu tại buổi họp mặt

Quỹ học bổng “Vừ A Dính” trao học 
bổng đến các học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn

Trung tướng Phạm Văn Dỹ – 
Nguyên Chính ủy Quân khu 7
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liêng của đất nước. Trong thời 
gian tới, nhà trường cam kết sẽ 
tiếp tục tích cực, chủ động tham 
gia mọi hoạt động của CLB, sẵn 
sàng đồng hành với CLB trên 
phương diện vật chất và tinh 
thần, hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được phân công.

 Trong dịp này, CLB “Vì 
Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” 
đã tổ chức kết nạp hội viên mới và 
trao bảng công nhận hội viên tập 
thể cho 02 đơn vị và trao thẻ hội 
viên cho 17 cá nhân trên địa bàn 
tỉnh. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục 
hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu 
số khó khăn có thành tích học tập 
tốt, vươn lên trong cuộc sống, tại 
chương trình, Quỹ Học bổng Vừ 
A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – 
Trường Sa thân yêu” đã trao 50 
suất học bổng Vừ A Dính cho 50 
học sinh dân tộc thiểu số trên địa 
bàn thành phố Đà Lạt, mỗi suất 
gồm 1 triệu đồng và quà tặng hiện 
vật; tặng 14 chiếc xe đạp cho 14 

học sinh dân tộc thiểu số huyện Đam Rông; tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế 
năm học 2022 – 2023 cho 10 học sinh dân tộc thiểu số huyện Đạ Tẻh.

 Tại chương trình, Trung tướng Phạm Văn Dỹ – Nguyên Chính ủy 
Quân khu 7 đã trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho Công 
ty CP Nông sản thực phẩm Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động Vì Trường Sa thân yêu. Đồng thời, trò chuyện, chia sẻ với 
hội viên CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tại tỉnh Lâm Đồng 
và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt về những vấn đề nóng của thế giới 
và Biển Đông hiện nay.

Kết nạp và trao thẻ hội viên cho tập thể và cá nhân hội viên tại Lâm Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT THAM 
GIA HỘI THAO VÀ HỘI THI VĂN 
NGHỆ KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG 
CHUYÊN NGHIỆP – CAO ĐẲNG – ĐẠI 
HỌC TỈNH LÂM ĐỒNG HỌP HỘI ĐỒNG XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, 

PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021Hưởng ứng phong trào Thể thao – Văn nghệ chào mừng 47 năm 
ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975-
30/04/2022) do Khối thi đua các trường Chuyên nghiệp – Cao đẳng – 
Đại học tỉnh Lâm Đồng phát động, Trường Đại học Đà Lạt đã tham gia 
Hội thao và Hội thi văn nghệ được tổ chức tại Đại học Yersin – Đà Lạt.

 Tại Hội thao, Trường Đại học Đà Lạt đã đăng ký tham gia với ba 
môn thi đấu: bóng đá nam, cầu lông, bóng bàn. Giải thể thao được diễn 
ra trong 3 ngày (21-23/04/2022). Các vận động viên đến từ các đơn vị 

trong Khối thi đua, sôi nổi tranh 
tài và nhận được sự cổ vũ nhiệt 
tình của đông đảo cổ động viên.

 Đến với Hội thao, các Trường 
trong Khối thi đua đã mang đến 
tinh thần thể thao “Đoàn kết, 
Trung thực, Bình đẳng và Cao 
thượng”. Cùng với sự nỗ lực của 
các vận động viên và sự cổ vũ 
nhiệt tình từ các cổ động viên, 
đoàn thể thao của Trường Đại 
học Đà Lạt đã giành được nhiều 
giải thưởng cao: nội dung bóng 
đá đạt giải nhất; nội dung bóng 
bàn: đạt 4 huy chương vàng; 1 
huy chương bạc, 5 huy chương 
đồng; nội dung cầu lông: đạt 1 
huy chương vàng, 1 huy chương 
bạc, 1 huy chương đồng.

 Đây thực sự là một trong 
các hoạt động có ý nghĩa hướng 
đến kỷ niệm 47 năm ngày giải 
phóng hoàn toàn Miền nam 
thống nhất đất nước (30/04/1975-
30/04/2022) và là một ngày hội 
với nhiều hoạt động thể dục thể 

thao phù hợp giúp các cán bộ, viên chức, người lao động trong Khối thi 
đua có cơ hội rèn luyện, nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, 
giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

 Đối với Hội thi văn nghệ, có tất cả 24 tiết mục dự thi, đa dạng thể 
loại từ hợp xướng, tam ca, song ca, đơn ca đến múa, độc tấu nhạc cụ…
với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và 
ngành Giáo dục. Những tiết mục biểu diễn này đã thể hiện được sự tài 
năng, nhiệt huyết và tình yêu văn nghệ của các đội thi, và đã đưa người 
nghe sống lại những thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

 Trường Đại học Đà Lạt đã tham gia Liên hoan với 03 tiết mục, xây 
dựng chương trình với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Với chương trình dàn 
dựng công phu, giọng hát tinh tế, Trường Đại học Đà Lạt đã nhận được 
sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, sự đánh giá cao của Ban giám khảo 
và dành được giải B văn nghệ, Giải A thuộc về đội chủ nhà – Đại học 
Yersin.

 Để đạt được các thành tích như trên, trước hết nhờ sự quan tâm và 
tạo điều kiện của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đối với các hoạt động 
phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên; bên cạnh đó, với sự tham 
gia thi đấu, biễu diễn nhiệt tình, đầy nhiệt huyết của tất cả các cán bộ, 
viên chức và người lao động trong Trường và sự cổ vũ nhiệt tình của 
khán giả đã góp phần đem lại thành công cho các tiết mục do Trường 
Đại học Đà Lạt tham gia.

 Về tham dự Hội thi Thể thao – Văn nghệ năm nay có 8 đơn vị trong 
khối thi đua, trong đó Trường Đại học Đà Lạt có 80 vận động viên và 
diễn viên tham dự. Với sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp của đội 
chủ nhà – Đại học Yersin, Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Vào lúc 15h30 ngày 29/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 đã tiến 
hành họp và thông qua Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho ông Nguyễn Văn Tuấn.

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2021 của Trường Đại học Đà Lạt được 
thành lập theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHĐL ngày 28/4/2022 của Trường Đại học Đà Lạt gồm 8 thành viên 
do ông Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng làm Chủ tịch.
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NHÀ KHOA HỌC ĐAM MÊ 
NGHIÊN CỨU CÂY DƯỢC LIỆU

(Nguyệt  Thu -  Báo Lâm Đồng) 
-  Được đào tạo bài  bản qua 
trường lớp,  cộng niềm đam mê 
nghiên cứu khoa học,  PGS-
-TS Trịnh Thị  Điệp -   Trưởng 
khoa Hóa học và Môi  trường 
(Trường Đại  học Đà Lạt)  đã 
ghi  dấu ấn của mình bằng rất 
nhiều công tr ình nghiên cứu 
khoa học từ cây dược l iệu, 
để bào chế ra các sản phẩm 
thuốc điều tr ị  bệnh cho con 
người .

Khi là cán bộ nghiên cứu ở 
Viện Dược liệu, bà Điệp đứng đầu 
một nhóm nghiên cứu chuyên về 
Chiết xuất Hóa thực vật, nghiên 
cứu khoa học là nhiệm vụ chính 
và bà đã luôn chú ý kết hợp việc 
đào tạo sinh viên, học viên cao 
học trong các đề tài, dự án do 
bà thực hiện. Hiện nay, là cán 
bộ giảng dạy tại Trường Đại học 
Đà Lạt, bà vẫn tiếp tục coi trọng 
công tác nghiên cứu khoa học, 
xác định nghiên cứu khoa học là 
yếu tố quyết định cho việc nâng 
cao chất lượng đào tạo ở trường 
đại học và đang xây dựng nhóm 
nghiên cứu chuyên về Hóa học 
cây thuốc để nghiên cứu khám 
phá, khai thác nguồn tài nguyên 
cây thuốc đầy tiềm năng trên 
vùng đất Tây Nguyên.

 Đến nay, trong khuôn khổ 
thực hiện các đề tài nghiên cứu 
khoa học công nghệ, bà đã công 
bố 4 bài báo khoa học trên Tạp 
chí Khoa học quốc tế và 64 bài 
báo đăng trên các tạp chí khoa 
học chuyên ngành trong nước và 
hội nghị khoa học quốc tế, quốc 
gia. Hoàn thành 1 đề tài nghiên 
cứu cấp Nhà nước, 1 đề tài nghiên 
cứu nhánh cấp Nhà nước, 1 đề 
tài cấp Bộ, 4 đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp cơ sở. Những ngày 
này, PGS-TS Trịnh Thị Điệp lại 
tiếp tục bắt tay nghiên cứu khoa 

học, và cây dược liệu ở vùng đất 
Tây Nguyên tiếp tục là nguồn 
nguyên liệu chính trong những 
đề tài nghiên cứu mới của mình. 
Để nghiên cứu và tìm ra 1 thành 
phần thuốc mới của 1 cây dược 
liệu, thường mất rất nhiều thời 
gian, và để cho ra kết quả ứng 
dụng được vào thực tiễn phải mất 
vài ba năm.

PGS-TS Trịnh Thị Điệp cho 
biết, đối tượng dược liệu được 
chọn để nghiên cứu sâu về thành 
phần hóa học và tác dụng dược lý 
là những cây thuốc có tiềm năng 
như: các loài đã được sử dụng 
chữa bệnh có hiệu quả trong 
dân gian nhưng còn ít được biết 
về thành phần hóa học và chưa 
được đánh giá tác dụng bằng 
thực nghiệm khoa học như cây 
lược vàng, cây niệt gió, cây hồng 
sâm Đà Lạt, xáo tam phân, xáo 
leo...; các loài cây thuốc đã được 
nghiên cứu và sử dụng nhiều ở 
nước ngoài, cây mọc tự nhiên 
hoặc được di thực vào Việt Nam 
nhưng chưa được khai thác sử 
dụng làm thuốc ở trong nước: cúc 
gai di thực, ban Âu, dây thường 
xuân, lan gấm; các loài cây qua 
sàng lọc hoạt tính sinh học của 
cao chiết toàn phần cho thấy có 
hoạt tính đáng chú ý, cần đi sâu 
vào tìm hiểu về thành phần hoạt 
chất cụ thể như lá đu đủ... Trong 

lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, đề 
tài mới nhất, bà vừa công bố kết 
quả nghiên cứu thành phần hóa 
học và quy trình chiết xuất hoạt 
chất từ dây thường xuân trồng ở 
Đà Lạt làm nguyên liệu sản xuất 
thuốc điều trị ho và viêm đường 
hô hấp - đây là đề tài khoa học 
công nghệ cấp Bộ Giáo dục và 
Đào tạo do bà làm chủ nhiệm 
đề tài. Ngoài nhiệt huyết với 
chuyên môn của một nhà khoa 
học, bà còn dành thời gian và 
tâm huyết của mình để truyền 
lại các kiến thức và kinh nghiệm 
tích lũy được về lĩnh vực nghiên 
cứu dược liệu cho các em sinh 
viên đại học và học viên cao học 
ngành Dược học, ngành Hóa học 
thông qua việc hướng dẫn các em 
thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu 
khoa học mang lại nhiều lợi ích 
thiết thực.

Chia sẻ về dự định trong thời 
gian tới, PGS-TS Trịnh Thị Điệp 
khẳng định sẽ tiếp tục tập trung 
xây dựng và triển khai các dự án, 
các đề tài nghiên cứu về cây dược 
liệu để góp phần mang đến nhiều 
sản phẩm có giá trị thực tiễn giải 
quyết các vấn đề của người bệnh 
trong chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng. Đồng thời, mong muốn 
các sản phẩm dược liệu có nguồn 
gốc từ thiên nhiên sẽ được nhiều 
người biết đến và sử dụng.
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KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
ĐÀ LẠT VÀ TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG

ĐỊA CHỈ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở ĐÀ LẠT

(Minh Đạo -  Báo Lâm Đồng) -  Ngày 12/4,  tại  Trường Đại  học 
Đà Lạt ,  lễ  ký  kết  thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và Tập 
đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long (gọi  tắt  là  Tập đoàn Nam 
Long)  diễn ra với  sự tham gia của Hiệu trưởng,  TS.  Lê Minh 
Chiến;  Phó Hiệu trưởng,  PGS.TS.  Nguyễn Tất  Thắng;  Chủ t ịch 
Tập đoàn Nam Long,  TS.  Bùi  Hữu Phú;  ông Lê Quyết  Chí ,  Chá-
nh Văn phòng Tập đoàn;  cùng các nhà quản lý  giáo dục,  nhà 
khoa học là  t iến sỹ ,  thạc sỹ;  trưởng,  phó các phòng,  khoa của 
Trường Đại  học Đà Lạt…

(Minh Đạo -  Báo Lâm Đồng) -  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh (TT GDQP&AN) thuộc Trường Đại  học Đà Lạt  được 
thành lập theo Quyết  định 1046/QĐ-BGDĐT, ngày 26/2/2021 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Năm 2022,  Trung tâm 
đã chính thức tổ  chức hoạt  động giảng dạy. 

PHÁT HUY THẾ MẠNH, 
HỢP TÁC BỀN VỮNG

Trong phần giới thiệu về đơn 
vị, TS. Lê Minh Chiến cho biết, 
Trường Đại học Đà Lạt có gần 
60 năm hình thành và phát triển; 
hiện là cơ sở giáo dục đại học có 
vị thế lớn trong khu vực. 

Với bề dày thành tựu đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, đội ngũ 
cán bộ, nhà khoa học hùng hậu, 
cùng 3 trụ cột chính của chiến 
lược phát triển, Trường Đại học 
Đà Lạt đang tiến tới xây dựng trở 
thành Đại học Đà Lạt có ít nhất 3 
thành viên trường đại học. 

Về Tập đoàn Nam Long, 
Chủ tịch, TS. Bùi Hữu Phú giới 
thiệu khái quát một số thế mạnh 

như các sản phẩm ứng dụng công 
nghệ 4.0 trong các lĩnh vực xây 
dựng, giao thông chiếu sáng, 
nông nghiệp thông minh, môi 
trường, dầu khí… Tập đoàn đã 
và đang hướng đến tiếp tục cạnh 
tranh thị trường không chỉ trong 
nước mà cả các nước. 

Hai bên đã đi đến thống 
nhất ký kết biên bản thỏa thuận 
hợp tác với mục tiêu nhằm phát 
huy thế mạnh của mỗi bên để 
cùng phát triển các hoạt động về 
nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã 
hội; các chương trình an sinh xã 
hội nhằm nâng cao nhận thức 
cộng đồng, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu 
phát triển của địa phương trong 
bối cảnh hội nhập và phát triển. 
Cùng đó, hình thành và phát triển 
mối quan hệ hợp tác lâu dài, toàn 
diện, bền vững trên cơ sở phát 
huy thế mạnh, khai thác tốt tiềm 
năng của mỗi đơn vị.

Cụ thể, có các nội dung như: 
Hai bên có thể thảo luận xây 
dựng các chương trình đào tạo 
các cấp (đại học, sau đại học và 
tiến sỹ) trên cơ sở nhu cầu, năng 
lực và thống nhất của hai bên, 
nhằm nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực phục vụ nhu cầu tuyển 
dụng của xã hội. Tập đoàn Nam 
Long sẽ xem xét trao học bổng 
cho sinh viên của trường có thành 
tích học tập và tham gia nghiên 
cứu khoa học xuất sắc.

MONG MUỐN THAM GIA 
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ 
THÔNG MINH VỚI TỈNH LÂM 
ĐỒNG

Hai bên sẽ tăng cường phối 
hợp thực hiện các đề tài, dự án 
nghiên cứu khoa học và công 
nghệ. Theo đó, nhà trường và tập 
đoàn sẽ bàn bạc, thống nhất ký 
kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công 
nghệ, phù hợp với các ngành 
trong chương trình đào tạo; đồng 
thời, mở rộng các đề tài, dự án 
hợp tác nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ trong các 
lĩnh vực: Giao thông, chiếu sáng, 
dầu khí, môi trường và nông 
nghiệp thông minh, trên các nền 
tảng công nghệ 4.0 IoT, AI, GIS 
do chính NLT-Group làm chủ 
các sản phẩm công nghệ “Made 

in Vietnam” và “Make by Nam 
Long” đã và đang được triển khai 
tại các dự án xây dựng thành phố 
thông minh, thực hiện chuyển 
đổi số cho các cơ quan, tổ chức, 
trường học, tập đoàn và doanh 
nghiệp ở nhiều tỉnh thành trong 
nước... 

Mặt khác, hàng năm, Tập 
đoàn Nam Long sẽ mời cán bộ 
lãnh đạo, quản lý và cán bộ kỹ 
thuật của Trường Đại học Đà 
Lạt tọa đàm, tham gia giảng 
dạy, huấn luyện cho sinh viên 
các môn học liên quan. Phía tập 
đoàn cũng cam kết tiếp nhận sinh 
viên của Trường Đại học Đà Lạt 
đến tham quan, thực tập chuyên 
môn và làm đề tài tốt nghiệp tại 
doanh nghiệp; cùng đó là tạo điều 
kiện để sinh viên có cơ hội được 
phỏng vấn tuyển dụng vào làm 
việc tại tập đoàn…

Sau lễ ký kết, TS. Lê Minh 
Chiến đã giao trách nhiệm cho 
các phòng, khoa liên quan của 
nhà trường tổ chức triển khai 
thực hiện theo lĩnh vực quản lý 
và chuyên môn. TS. Bùi Hữu Phú 
giới thiệu các đầu mối của tập 
đoàn để hai bên khẩn trương sớm 
cụ thể hóa các hoạt động đã được 
ký kết. 

Trước mắt, TS. Bùi Hữu Phú 
đề xuất với Trường Đại học Đạt 
một số nội dung như: Ngày 18/5, 
Tập đoàn Nam Long sẽ phối 
hợp với nhà trường tổ chức trao 
học bổng cho một số sinh viên 
Trường Đại học Đà Lạt; hai bên 
sẽ ký hợp đồng nghiên cứu khoa 
học một số đề tài… 

“Với thế mạnh của tập đoàn, 
chúng tôi mong muốn Trường 
Đại học Đà Lạt sớm có kế hoạch 
đăng ký làm việc với tỉnh Lâm 
Đồng để hai bên đề xuất những 
giải pháp xây dựng thành phố 
thông minh cho tỉnh Lâm Đồng” 
- Chủ tịch Tập đoàn Nam Long, 
TS. Bùi Hữu Phú phát biểu.

Quy mô đào tạo học phần TT GDQP&AN Trường ĐHĐL của riêng 
Nhà trường khoảng 3.000 sinh viên/năm. Cùng đó, quyết định của Bộ 
Quốc phòng, Trung tâm (TT) còn liên kết đào tạo sinh viên của 8 trường: 
Đại học Yesin Đà Lạt; Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 
Đà Lạt); Cao đẳng Y tế Lâm Đồng; Cao đẳng Nghề Đà Lạt; Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng; Cao đẳng Du lịch Đà Lạt; Cao đẳng Sư 
phạm Đà Lạt và Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, với tổng quy 
mô khoảng 2.770 sinh viên/năm. 

Từ khi có quyết định thành lập TT, Đảng ủy Nhà trường, lãnh đạo 
TT đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản 
pháp luật của Nhà nước về GDQP&AN. Mặc dù mới đi vào hoạt động, 
nhưng TT đã nhanh chóng triển khai tổ chức các hoạt động, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên. Cụ 
thể, tập huấn các nội dung thực hành; tổ chức 6 seminar chuyên môn 
và 2 giảng viên có 2 báo cáo khoa học đăng các tạp chí trong nước. Và 
gần đây nhất là ngày 2/3/2022, Trường ĐHĐL đã cử một cán bộ của TT 
tham gia đào tạo sĩ quan dự bị 3 tháng tại Trường Quân sự Quân khu 7. 

Bắt đầu từ năm 2022 (từ tháng 1 đến tháng 3), TT GDQP&AN 
Trường ĐHĐL đã chính thức tiến hành 2 đợt giảng dạy học phần 
GDQP&AN cho sinh viên Nhà trường. Bao gồm, 750 sinh viên K44, 
Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn được tổ chức thành 16 lớp; 1.000 
sinh viên K45 của tất cả các khối được tổ chức thành 28 lớp học. Cả hai 
đợt sinh viên đều được học lý thuyết và thực hành. 750 sinh viên K44 đã 
hoàn thành khóa học GDQP&AN, hiện TT đang hoàn thiện việc chấm 
điểm, nhập điểm để xét cấp chứng chỉ. TT đã cấp 66 chứng nhận hoàn 
thành khóa học cho sinh viên Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc 
Việt, huyện Đức Trọng; 146 chứng nhận cho sinh viên Trường Cao đẳng 
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Y tế Lâm Đồng. Được biết, TT 
đang hoàn thiện việc chấm điểm, 
nhập điểm để xét cấp chứng nhận 
hoàn thành khóa học cho 380 
sinh viên của Trường Cao đẳng 
Nghề Đà Lạt và 216 sinh viên 
của Trường Cao đẳng Công nghệ 
và Kinh tế Bảo Lộc. 

Hiện nay, TT có 8 giảng viên, 
và để đáp ứng nhu cầu đào tạo, đã 
thỉnh giảng các giảng viên từ Học 
viện Lục quân Đà Lạt có trình độ 
chuyên môn cao và tâm huyết với 
nghề dạy học. TT cũng đã có kế 
hoạch tuyển bổ sung, xin thêm 
cán bộ sĩ quan biệt phái làm công 
tác giảng viên. Cùng đó, kho vũ 
khí, trang thiết bị dạy học, trang 
phục dùng chung cho sinh viên 
học tập được bảo quản, kiểm tra 
thường xuyên và an toàn. Giám 
đốc Trung tâm, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Đà Lạt, TS. Lê 
Minh Chiến cho biết, từ năm 
2017, bằng nguồn của Trường, 
Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) đã đầu 
tư mua sắm 600 bộ quân phục; 
máy bắn tập MBT-03 súng AK 
(một bộ); 30 khẩu AK, CKC; 20 
khẩu B40, B41; ngoài ra, còn có 
hàng trăm hiện vật khác như lựu 
đạn luyện tập, cắt nổ; mô hình 
luyện tập; giá đặt bia; kính kiểm 
tra AK; thiết bị tạo giả âm thanh; 
cáng cứu thương; giá đặt súng… 
TT còn được Cục Dân quân tự vệ 
cấp 3.000 bộ trang phục nam/nữ; 
1.000 màn tuyn; 1.200 vỏ chăn; 

1.200 mũ mềm; 1.760 dây lưng; 
1.000 ba lô; 374 áo bông; 20 bộ 
máy tính; 3 máy tính cá nhân; 3 
máy chiếu; 01 bộ máy chủ server; 
200 khẩu AK47 hoán cải; 20 tủ 
đựng súng; 300 lựu đạn tập. 
Hiện nay, TT có văn phòng hành 
chính, 2 phòng sinh hoạt chuyên 
đề, 1 phòng máy tính, 2 phòng ở, 
1 phòng trực ban, 1 phòng bảo 
vệ; học lý thuyết tại các giảng 
đường chung của Nhà trường và 
học thực hành tại 3 thao trường, 
bãi tập; sắp tới sẽ cải tạo sân B2 
và B4 làm khu học chiến thuật 
và điều lệnh. “Trung tâm tiếp tục 
khẩn trương củng cố, nâng cấp, 
đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị dạy học, thao trường, bãi tập 
theo đúng quy định”, Giám đốc 
Lê Minh Chiến cho biết. Thay 
mặt lãnh đạo TT, ông Lê Minh 
Chiến cũng nêu một số kiến nghị, 
đề xuất đến Cục Dân quân tự vệ, 
Vụ GDQP&AN của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH tiếp 
tục quan tâm giúp đỡ về cơ sở 
vật chất, nguồn kinh phí để bảo 
đảm đúng các quy định hiện hành 
trong công tác GDQP&AN và 
từng bước hiện đại công tác này 
trong tình hình mới. 

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra 
các TT GDQP&AN năm 2022 
của Ban thường trực Hội đồng 
GDQP&AN Trung ương, do Phó 
Trưởng ban thường trực, Phó 
Tổng Tham mưu trưởng Quân 

đội Nhân dân Việt Nam - Trung 
tướng Ngô Minh Tiến ký, sau 2 
ngày kiểm tra tại TT GDQP&AN 
thuộc Trường ĐHĐL, đoàn đã 
đóng góp nhiều nội dung rất 
quý báu. Đó là ý kiến của Thiếu 
tướng Lương Quang Cương - Phó 
Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, 
Bộ Quốc phòng cùng các ý kiến 
của các đại tá, thượng tá và vụ 
trưởng… Kết luận sơ bộ, Thiếu 
tướng Lương Quang Cương đánh 
giá: Đoàn đã thực hiện kiểm tra 
toàn bộ các nội dung đề ra, nghiêm 
túc, đầy đủ, công tác chuẩn bị chu 
đáo; lãnh đạo Trường ĐHĐL chỉ 
đạo nghiêm túc, chặt chẽ. Thiếu 
tướng Lương Quang Cương đánh 
giá việc thực hiện nhiệm vụ của 
TT GDQP&AN thuộc Trường 
ĐHĐL đã làm tốt các yêu cầu 
quy định. Đồng thời, ông cũng 
nêu 8 nhóm vấn đề chỉ đạo để TT 
tiếp tục tiến hành triển khai thực 
hiện. Thay mặt lãnh đạo Trường 
ĐHĐL và TT GDQP&AN, TS. 
Lê Minh Chiến đã tiếp thu các ý 
kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các 
thành viên đoàn kiểm tra; đồng 
thời, cam kết tổ chức thực hiện 
theo sự chỉ đạo này. Ông Chiến 
cũng cho biết, sau kiểm tra, Nhà 
trường tiếp tục phối hợp làm việc 
với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm 
Đồng, Hội đồng GDQP&AN tỉnh 
và sẽ có báo cáo cụ thể kết quả 
đến cấp trên.

KÝ HỢP TÁC DỰ ÁN THÍ ĐIỂM HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI KẾT HỢP NÔNG NGHIỆP
(Minh Đạo -  Báo Lâm Đồng) -  Chiều 22/4,  Trường Đại  học Đà Lạt  (DLU) đã tổ  chức lễ  ký  kết  biên 
bản ghi  nhớ (MoU) hợp tác Dự án thí  điểm hệ thống năng lượng mặt  trời  kết  hợp nông nghiệp 
giữa Trường Đại  học Đà Lạt  với  Cơ quan hợp tác quốc tế  Đức (GIZ) ,  Cơ quan Năng lượng Hàn 
Quốc (KEA) và các đối  tác là  ENVELOPS,  KLES,  GTC, HAEZOOM, Fraunhofer  ISE. . .

Tham dự có PGS, TS. Nguyễn Tất Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường 
Đại học Đà Lạt; ông Kim Kyung Min - Phó Giám đốc KEA; ông Yoon 
Sung - Tổng Giám đốc ENVELOPS; ông Krohn Thomas - Giám đốc 
Dự án GIZ; cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, Sở Công thương, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch Tập 
đoàn SUNFOOD DALAT; các chuyên gia, các nhà khoa học…

Trước khi ký kết trực tiếp tại Trường Đại học Đà Lạt, các đại biểu 
đã giới thiệu tổng quan Dự án về thông tin các bên liên quan, định 
hướng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, trực tiếp tại buổi lễ và trực 
tuyến tại điểm cầu ở Hàn Quốc. 

Năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời kết hợp nông nghiệp 
nói riêng đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của tất cả các 
đối tác dự án. Với tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời và diện tích đất 
nông nghiệp rộng lớn, Việt Nam đã và đang trở thành một địa điểm hấp 
dẫn cho sự phát triển của điện mặt trời kết hợp nông nghiệp. 

Với nỗ lực chung, tất cả các đối tác dự án mong muốn sử dụng một 
mô hình mới về sản xuất năng lượng để hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực 
hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh, một ngành nông nghiệp bền 
vững và đạt được cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để thực hiện các mục tiêu trên và thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực 
điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Việt Nam, ENVELOPS, KLES, 
GTC, HAEZOOM, GIZ và Fraunhofer ISE đã quyết định hợp tác cho 
một dự án thử nghiệm với Trường Đại học Đà Lạt. 

Mục tiêu biên bản ghi nhớ là khẳng định cam kết thiết lập quan hệ 
đối tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác tích cực giữa các bên về các nội 
dung như: Thí điểm nông điện ở Việt Nam; nghiên cứu dự án thí điểm 
điện nông nghiệp; cùng nhau thúc đẩy các kết quả và công nghệ. 

Theo đó, các bên đồng ý sử 
dụng các cuộc họp đa phương 
để lập kế hoạch, thực hiện và chỉ 
đạo dự án. Đồng thời, các bên sẽ 
tham vấn theo yêu cầu của một 
trong hai bên về tất cả các vấn 
đề phát sinh từ biên bản ghi nhớ 
này và các vấn đề khác có lợi ích 
chung. 

Để thúc đẩy trao đổi thông tin 
thường xuyên, các bên sẽ tổ chức 
tham vấn đa phương ít nhất hàng 
quý trong năm đầu tiên thực hiện. 
Biên bản ghi nhớ có hiệu lực kể 
từ ngày ký đến ngày 30/6/2025. 

Sau khi ký kết, nhóm thực 
hiện dự án sẽ xây dựng mô hình 
thí điểm để phục vụ cho mục đích 
nghiên cứu và ứng dụng trong 
năng lượng và nông nghiệp. 

Về lâu dài, nhóm thực hiện 
dự án hướng tới mục tiêu mở 
rộng hệ thống và chuyển giao 
công nghệ cho nông dân tỉnh 
Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam 
nói chung.
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CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM GIAO 
LƯU, CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỚI SINH VIÊN
(V.Quỳnh -  Báo Lâm Đồng) -  Chiều 22/4,  Trường Đại  học Đà Lạt  phối  hợp với  Cộng đồng kết  nối 
doanh nghiệp Việt  Nam (OBC) tổ  chức chương tr ình giao lưu s inh viên với  doanh nhân.  Với  chủ 
đề “Ngưỡng cửa cuộc đời”,  chương tr ình thu hút  hơn 300 s inh viên tham gia.

Chương trình giao lưu nhằm 
giúp sinh viên trang bị kỹ năng 
mềm, hành trang tư duy khởi 
nghiệp, cơ hội tìm kiếm việc 
làm, quá trình lập thân, lập 
nghiệp; đồng thời, định hướng 
nghề nghiệp, mục tiêu sống; khơi 
nguồn động lực học tập mạnh 
mẽ cho sinh viên; khởi tạo đam 
mê học tập, đam mê cống hiến, 
khẳng định giá trị bản thân và 
chủ động tìm tòi, sáng tạo trong 
học tập.

Tại chương trình, ông Ngô 
Bảo Thái - Tổng Giám đốc OBC 
Việt Nam nhấn mạnh, 4 yếu tố 
quan trọng tạo nên thành công 
trong cuộc sống và công việc của 
mỗi người là tư duy, kiến thức, kỹ 
năng và công cụ. Đây cũng là đòi 
hỏi mà doanh nghiệp cần đối với 
người lao động. 

Do đó, sinh viên cần nắm bắt 
những kiến thức từ trên lớp, cơ 
hội học tập bên ngoài, rèn luyện 
nhiều kỹ năng và có công cụ để 

thực hiện. Mạnh dạn bứt phá, 
vượt ra khỏi giới hạn bản thân sẽ 
giúp sinh viên đến gần hơn với 
doanh nghiệp và các cơ hội công 
việc.

Cũng trong chương trình, 
sinh viên Trường Đại học Đà Lạt 
đã được lắng nghe các diễn giả 
khác chia sẻ, giải đáp những thắc 
mắc liên quan câu chuyện khởi 
nghiệp;  chủ đề “Nền tảng lập 
nghiệp cho sinh viên”, “Tâm thái 
đón nhận”, “Hành Trang nghề 
nghiệp, những điều cần thiết sinh 
viên cần biết trước ngưỡng cửa 
nghề nghiệp”.

Các chuyên gia đưa ra lời 
khuyên đối với sinh viên khi 
muốn khởi nghiệp cần phải tìm 
ra những điểm mới, sáng tạo, lấy 
thất bại làm bài học để tăng kinh 
nghiệm thành công. Bên cạnh 
việc học tập, sinh viên cần nỗ lực 
tham gia các hoạt động câu lạc 
bộ đội nhóm, những sự kiện hoạt 
động có ý nghĩa, các trải nghiệm 

có liên quan đến ngành nghề của 
mình; cần cải thiện kỹ năng mềm, 
kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ 
thông tin để đáp ứng yêu cầu của 
thời đại.

Phát biểu tại chương trình, 
TS. Mai Minh Nhật - Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt 
chia sẻ: Với các bạn sinh viên 
đang ngồi trên ghế nhà trường, 
đây chính là quãng thời gian 
quan trọng nhất để suy nghĩ, lên 
ý tưởng và thử nghiệm để khởi 
nghiệp.

Chương trình giao lưu sinh 
viên với doanh nhân là cơ hội quý 
báu để sinh viên được trang bị kỹ 
năng mềm, tư duy khởi nghiệp; 
giúp sinh viên phá bỏ tư duy thụ 
động, tự ti của bản thân; tháo gỡ 
vướng mắc. Đây cũng là dịp để 
các doanh nhân, các chuyên gia 
hiểu rõ hơn về những vướng mắc 
của sinh viên để cùng chia sẻ, 
cùng với nhà trường phát triển 
thế hệ tương lai của đất nước.

TUỔI TRẺ 
ĐẠI  HỌC  

ĐÀ LẠT
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HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN 
BÍ THƯ ĐOÀN TNCS   
HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ           
2019 – 2022

TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC 
ĐÀ LẠT TỔ CHỨC 
LIÊN HOAN TUYÊN 
TRUYỀN CA KHÚC 
CÁCH MẠNG THEO 
HÌNH THỨC “NHẠC 
KỊCH”

Sáng ngày 17/04/2022, Đoàn 
Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức 
Hội nghị kiện toàn chức danh Bí 
thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, 
nhiệm kỳ 2019 – 2022. Tham dự 
Hội nghị, có đồng chí Trần Đức 
Trung – Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đồng chí 
Đỗ Minh Ngọc – UV. BTV Tỉnh 
Đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh 
Đoàn Lâm Đồng. Về phía Đảng 
ủy trường Đại học Đà Lạt, có sự 
tham dự của TS. Nguyễn Văn 
Ngọc – Đảng ủy viên, Trưởng 
phòng Chính trị và Công tác sinh 
viên; cùng các đồng chí trong 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
Đoàn trường khóa XVI, nhiệm kỳ 
2019 – 2022. Phát biểu chỉ đạo tại 
Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Ngọc 
– Đảng uỷ viên, Trưởng phòng 
Chính trị và Công tác sinh viên 
cho biết: “Do điều kiện khách 
quan về công việc nên một số 
đồng chí thôi không tham gia giữ 
chức vụ chủ chốt trong đội ngũ 
Đoàn TNCS Trường Đại học Đà 
Lạt trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tại 
đây TS. Nguyễn Văn Ngọc cũng 
nhấn mạnh về tiêu chuẩn đối với 
các đồng chí kế nhiệm phải mang 
tính kế thừa, hội đủ các điều kiện 
cần thiết, tập trung tâm – trí – 
lực vào công tác Đoàn của Nhà 
Trường, đóng góp xứng đáng vào 
những thành tựu chung của Nhà 

trường và của tỉnh Lâm Đồng”.
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà 

Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Ban Thường vụ, Ban Chấp 
hành Đoàn trường đã tiến hành các quy trình về công tác cán bộ theo 
hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt và Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đảm bảo đúng quy trình 5 bước, đúng 
quy định, công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ.

Căn cứ kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022 mở rộng ngày 09/4/2022 Ban Thường 
vụ Đoàn trường đã gửi Tờ trình số 03-TTr/ĐTN ngày 12/04/2022 trình 
Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt về việc xin ý kiến 
nhân sự cụ thể kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022. Ban Thường vụ 
Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt đã họp và thống nhất để Ban Thường 
vụ Đoàn trường tiếp tục thực hiện quy trình bầu kiện toàn chức danh Bí 

thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm 
kỳ 2019-2022 đối với đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn 
trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt đã ban hành 
công văn số 128-CV/ĐU ngày 12/04/2022 về việc công tác cán bộ của 
Đoàn trường Đại học Đà Lạt gửi Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng 
về ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà 
Lạt đối với nội dụng trên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có công văn trả lời số 2094-CV/
TĐTN-VP ngày 13 tháng 04 năm 2022 về việc thống nhất với chủ 
trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Đà Lạt giới thiệu 
Đ/c Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn trường ứng cử bầu giữ chức 
vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đà Lạt khoá XVI, 
nhiệm kỳ 2019-2022.

Tại Hội nghị, 100% (17/17 phiếu) các đồng chí trong Ban Chấp 
hành Đoàn trường bỏ phiếu kín bầu đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Bí 
thư Đoàn trường, giữ chức vụ Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 
Đại học Đà Lạt khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hải đã cảm ơn sự quan tâm, tạo 
điều kiện của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường 
vụ Đảng ủy trường Đại học Đà Lạt, các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn 
trường đã ủng hộ, tín nhiệm và tin tưởng. Trên cương vị mới, đồng 
chí xin hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ, nhận thức 
chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đồng thời phát huy sức trẻ, 
đoàn kết cùng tập thể BCH Đoàn trường quyết tâm thực hiện thắng lợi 
mọi nhiệm vụ được giao tiếp tục xây dựng công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên trường Đại học Đà Lạt ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt đồng chí Phạm Hồng Hải không quên gửi lời cảm ơn sâu 
sắc đến đồng chí Phan Tuấn Anh – Nguyên Bí thư Đoàn trường khoá 
XVI, nhiệm kỳ 2019-2022, đồng chí là một người lãnh đạo Đoàn xuất 
sắc, một người đồng chí tuyệt vời đã dành cả Tuổi Thanh xuân cống 
hiến, tận tâm cho phong trào Đoàn – Hội của Nhà trường nói riêng và 
của Tỉnh Lâm Đồng nói chung. Chúc đồng chí có thật nhiều sức khỏe 
để tiếp tục cống hiến cho công tác phát triển Trường Đại học Đà Lạt.

Tối 15/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Trường Đại 
học Đà Lạt tổ chức Liên hoan Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 
2022 với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Chương trình nhằm chào mừng 
47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975 – 30/4/2022).

Tham gia Liên hoan có 17 đơn vị đến từ các Liên Chi đoàn và 
Câu lạc bộ trực thuộc được chia thành 5 đội thi. Với hình thức nhạc 
kịch, mỗi đội thi mang đến một phần biểu diễn có kịch bản gắn với 
các giai đoạn lịch sử và sử dụng các ca khúc cách mạng để diễn tả 
các giai đoạn lịch sử ấy.

Hơn 350 diễn viên, ca sỹ không chuyên là sinh viên Trường Đại 
học Đà Lạt đã thể hiện các tiết mục văn nghệ dưới dạng nghệ thuật 
tổng hợp, sân khấu hóa với các nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, 
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người lính, ca ngợi quê hương, 
đất nước, biển đảo quê hương… 
Với hình thức biểu diễn sáng tạo, 
các ca khúc cách mạng đã đến 
với sinh viên một cách tự nhiên 
và dễ hiểu theo nội dung, chủ đề 

logic, rõ ràng.
Phát biểu tại Liên hoan, 

PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng – 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 
Đà Lạt chia sẻ: Với chủ đề “Giai 
điệu tự hào”, Liên hoan Tuyên 
truyền ca khúc cách mạng năm 
2022 là dịp để tuổi trẻ nhà trường 
vun đắp tình yêu quê hương, đất 
nước, thắp lên niềm tin, lý tưởng, 
định hướng lối sống, khát vọng 
cống hiến, sẵn sàng dấn thân tiên 
phong trên mọi mặt trận và thể 
hiện lời tri ân của tuổi trẻ hôm 
nay gửi đến các bậc cha anh đi 
trước. 

  Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng 
và chu đáo, những tiết mục đặc 
sắc được mang đến Liên hoan 
cũng là minh chứng cho sự nỗ 
lực, quyết tâm, tinh thần xung 
kích của tuổi trẻ Trường Đại học 
Đà Lạt trong việc kế thừa, gìn giữ 
và phát huy truyền thống dân tộc, 
chào mừng Đại hội Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh các cấp. Theo đánh 
giá của Ban Giám khảo, tham gia 
Liên hoan lần này, các đội thi đã 
mang đến những phần biểu diễn 
có sự chuẩn bị tập luyện chu đáo, 
dàn dựng công phu, thể hiện các 

KHAI MẠC HỘI THAO SINH VIÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NĂM 2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu trường Đại học Đà 
Lạt. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 
Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); Kỷ niệm 136 năm Ngày 
Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); Hướng tới chào mừng Đại 
hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học 
Đà Lạt khóa XVI, nhiệm kỳ (2022-2024)  Sáng ngày 15 tháng 4 năm 
2022 tại Trường Đại học Đà Lạt đã diễn ra buổi lễ khai mạc Hội thao 
Sinh viên trường Đại học Đà Lạt năm 2022.

tác phẩm âm nhạc theo cách đầy sáng tạo của tuổi trẻ và mang tính nghệ 
thuật cao. Nhiều tiết mục có ý nghĩa, gây xúc động cho khán giả.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao:
– Giải nhất: Đội II – Khoa Du lịch, Khoa Xã hội học và Công tác xã 

hội, khoa Hóa học và Môi trường, khoa Sư phạm.
– Giải Nhì: Đội IV: Khoa Luật học, khoa Công nghệ thông tin, khoa 

Toán – Tin học. và Đội I: Khoa Quốc tế học, Khoa Ngoại ngữ, khoa Ngữ 
văn và Lịch sử, khoa Vật Lý – Kỹ thuật hạt nhân

– Giải Ba: Đội III: Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Khoa Sinh 
học, Khoa Nông lâm. và Đội V: CLB Sinh viên tình nguyện, CLB Nhịp 
sống giảng đường, CLB Sáo trúc, CLB Demo, CLB Guitar, CLB Kara-
tedo

Dịp này, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học cũng 
tiến hành trao giải cho các thí sinh xuất sắc tham gia Ngày hội Sinh viên 
DLU khỏe năm 2022 với chủ để “Thử thách Plank & Squat”. Ngày hội 
nhằm thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, 
nâng cao thể lực, cải thiện vóc dáng cho sinh viên; tạo môi trường cho 
sinh viên rèn luyện tiêu chí “Thể lực tốt” để xét Sinh viên 5 tốt các cấp.

Về dự lễ khai mạc Hội thao Sinh viên trường Đại học Đà Lạt năm 
2022 có sự hiện diện của TS. Mai Minh Nhật – Đảng Ủy viên, Phó Hiệu 
trưởng trường Đại học Đà Lạt; TS. Trần Quốc Hùng – Trưởng Khoa 
giáo dục Thể chất; Đại diện đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Lãnh đạo 
các Phòng, Khoa, tổ Trọng tài, quý Thầy giáo, Cô giáo cùng đông đảo 
các vận động viên, Sinh viên trong Trường.

Hội thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào 
tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phục vụ tốt cho quá 
trình học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần vào việc đào tạo Sinh 
viên phát triển toàn diện tại trường. Qua hội thao còn nhằm lựa chọn 
ra những vận động viên xuất sắc bổ sung vào Đoàn thể thao Sinh viên 
Trường Đai học Đà Lạt để tiếp tục luyện tập, bồi dưỡng để thi đấu các 
giải của tỉnh Lâm Đồng, Hội thao sinh viên khu vực và toàn quốc.

Hội thao sinh viên trường Đại học Đà Lạt là ngày hội thể thao 
truyền thống diễn ra hằng năm. Năm nay Hội thao có 15 Đoàn tham dự 
với gần 500 vận động viên tham gia. Hội thao diễn ra từ ngày 15/4/2022 
đến ngày 19/4/2022 với năm môn thi đấu bao gồm: Bóng đá Nam Nữ, 
Bóng chuyền Nam nữ, Cầu lông đơn Nam Nữ và đôi Nam, Nữ, Cờ vua 
và Karate.
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Được sự đồng ý của Đảng ủy, 
Ban Giám Hiệu trường Đại học 
Đà Lạt. Hướng tới chào mừng kỷ 
niệm 47 năm Ngày Giải phóng 
miền Nam, Thống nhất đất nước 
(30/4/1975 – 30/4/2022); Kỷ 
niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao 
động (01/5/1886 – 01/5/2022); 
Hướng tới chào mừng Đại hội Đại 
biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh trường Đại học Đà 
Lạt khóa XVII, nhiệm kỳ (2022-
2024)  Sáng ngày 15 tháng 4 năm 
2022 tại trường Đại học Đà Lạt 
đã diễn ra buổi lễ khai mạc Hội 
thao Sinh viên Trường Đại học 
Đà Lạt năm 2022. Sau 5 ngày thi 
đấu, vào chiều ngày 19/4, Trường 
Đại học Đà Lạt đã tổ chức Lễ bế 
mạc Hội thao Sinh viên Trường 
Đại học Đà Lạt.

Về dự lễ bế mạc Hội thao Sinh 
viên trường Đại học Đà Lạt năm 
2022 có sự hiện diện của TS. Lê 
Minh Chiến – Bí Thư Đảng Uỷ, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà 
Lạt; TS. Mai Minh Nhật – Đảng 

Ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà 
Trường; TS. Trần Quốc Hùng – 
Trưởng Khoa giáo dục Thể chất; 
Đại diện đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên; Lãnh đạo các Phòng, 
Khoa, tổ Trọng tài, quý Thầy 
giáo, Cô giáo cùng đông đảo các 
vận động viên, Sinh viên trong 
Trường.

Hội thao sinh viên trường Đại 
học Đà Lạt là ngày hội thể thao 
truyền thống diễn ra hằng năm. 
Năm nay Hội thao có 15 Đoàn 
tham dự với gần 500 vận động 
viên tham gia. Hội thao diễn năm 
nay ra từ ngày 15/4/2022 đến 
ngày 19/4/2022 với năm môn thi 
đấu bao gồm: Bóng đá Nam Nữ, 
Bóng chuyền Nam nữ, Cầu lông 
đơn Nam Nữ và đôi Nam, Nữ, Cờ 
vua và Karate.

Trải qua 5 ngày thi đấu, Hội 
thao đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. Các vận động viên đã cống 
hiến cho khán giả những hình 
ảnh đẹp có chuyên môn cao với 
tinh thân thể thao cao thượng, sự 

nhiệt huyết, sáng tạo và khát vọng 
vươn lên của tuổi trẻ. Hội thao 
nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích, thúc đẩy phong trào tập luyện 
thể dục thể thao, rèn luyện sức 
khỏe, phục vụ tốt cho quá trình 
học tập và nghiên cứu khoa học, 
góp phần vào việc đào tạo Sinh 
viên phát triển toàn diện của tại  
Trường. Qua hội thao còn nhằm 
lựa chọn ra những vận động viên 
xuất sắc bổ sung vào Đoàn thể 
thao Sinh viên Trường Đai học 
Đà Lạt để tiếp tục luyện tập, bồi 
dưỡng để thi đấu các giải của tỉnh 
Lâm Đồng, Hội thao sinh viên 
khu vực và toàn quốc.

Về cơ cấu giải thưởng của 
Hội thao bao gồm: 1 Giải nhất; 
1 Giải nhì và 2 Giải ba, Giải 
khuyến khích và Giải vận động 
viên xuất sắc nhất với các môn 
thi đấu đồng đội và môn thi đấu 
cá nhân. Kết thúc Hội thao ban tổ 
chức đã trao 79 giải cá nhân cho 
các vận động viên và 8 giải đồng 
đội cho các đoàn thể thao.

CHƯƠNG TRÌNH 
PHÒNG, CHỐNG 

MẠI DÂM TRONG 
NGÀNH GIÁO DỤC 

ĐẾN NĂM 2025
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VĂN BẢN 
HÀNH CHÍNH

66
KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch số 287/KH-ĐHĐL ngày 31/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Hội nghị sinh viên 
năm học 2021-2022;

2. Kế hoạch số 291/KH-ĐHĐL ngày 05/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc triển khai Quyết định 
số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo 
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi 
đồng, giai đoạn 2021-2030” của ngành Giáo dục;

3. Kế hoạch số 292/KH-ĐHĐL ngày 05/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc thực hiện Chương trình 
phòng, chống tội phạm tại Trường Đại học Đà Lạt đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

4. Kế hoạch số 293/KH-ĐHĐL ngày 05/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức đón Tết cổ truyền 
Bunpimay cho sinh viên Lào năm 2022 của trường Đại học Đà Lạt;

5. Kế hoạch số 306/KH-ĐHĐL ngày 08/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tham gia trưng bày, giới 
thiệu sách nhân Ngày hội Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2022, hưởng ứng ngày sách và Văn hóa đọc 
Việt Nam;

6. Kế hoạch số 309/KH-ĐHĐL ngày 13/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Hội nghị nghiên 
cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Đà Lạt năm 2022;

7. Kế hoạch số 326/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 15/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Lễ ký 
kết Biên bản ghi nhớ dự án hợp tác nghiên cứu năng lượng mặt trời;

8. Kế hoạch số 366/KH-ĐHĐL ngày 19/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Talkshow Giao 
lưu Sinh viên với Doanh nhân "Ngưỡng cửa cuộc đời" của trường Đại học Đà Lạt;

9. Kế hoạch số 387/KH-ĐHĐL ngày 27/04/2022 về việc tổ chức khai giảng bậc sau đại học khóa 29 và Lễ tốt 
nghiệp, trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ các khóa;

10. Kế hoạch số 391/KH-ĐHĐL ngày 27/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc khai trương Trung tâm 
Giáo dục Đào tạo Trí tuệ nhân tạo (AIC).

THÔNG BÁO

1. Thông báo số 290/TB-ĐHĐL ngày 04/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng 
Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) năm 2022;

2. Thông báo số 295/TB-ĐHĐL ngày 05/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc trực đảm bảo an toàn, 
an ninh trật tự trường học;

3. Thông báo số 296/TB-ĐHĐL ngày 06/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về thời gian tổ chức thực hiện 
quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024;

4. Thông báo số 300/TB-ĐHĐL-HĐT ngày 07/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về thời gian tổ chức phiên 
họp lần thứ 10 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt;
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5. Thông báo số 303/TB-ĐHĐL ngày 07/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc góp ý chức năng các 
phần mềm của hệ thống thông tin tổng thể quản trị Nhà trường cấp độ 1 và cấp độ 2;

6. Thông báo số 308/TB-ĐHĐL ngày 12/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc đánh giá, xếp loại chất 
lượng Quý I năm 2022;

7. Thông báo số 361/TB-ĐHĐL ngày 19/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc hướng dẫn kê khai giờ 
phục vụ cộng đồng Năm học 2021-2022;

8. Thông báo số 362/TB-ĐHĐL ngày 19/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nộp các chứng chỉ, 
chứng nhận Ngoại ngữ và Tin học;

9. Thông báo số 386/TB-ĐHĐL ngày 26/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nghỉ Lễ 30/4 và Quốc 
tế Lao động 1/5 năm 2022;

10. Thông báo số 404/TB-ĐHĐL ngày 28/4/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc trực bảo vệ tài sản, 
phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học.

CÁC VĂN BẢN KHÁC

1. Quyết định số 1079/QĐ-BGDĐT ngày 20/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương 
trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học;

2. Quyết định số 298/QĐ-ĐHĐL ngày 29/04/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về công tác cán bộ;

3. Công văn số 136/TTTT-NTCĐ ngày 31/03/2022 của Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường về 
việc tham gia hưởng ứng cuộc thi "Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt 
Nam";

4. Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/04/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét 
công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022;

5. Công văn số 1410/BGDĐT-GDTC ngày 14/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai "Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022;

6. Công văn số 1549/BGDĐT-GDTC ngày 20/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Điều chỉnh hướng 
dẫn định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần;

7. Công văn số 2307/UBND-NV ngày 20/04/2022 của UBND thành phố Đà Lạt về việc đăng ký tham gia 
chương trình học bổng Chuncheon toàn cầu năm 2022;

8. Công văn số 1622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022.
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