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TIÊU ĐIỂM

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC 
GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ 
HUYỆN LẠC DƯƠNG

Tiếp nối thành công của Hội 
thảo Hợp tác chuyển đổi số trong 
nông nghiệp giữa Trường Đại học 
Đà Lạt và huyện Lạc Dương diễn 
ra vào ngày 13/10/2021, sau thời 
gian trao đổi và thảo luận, vào 
chiều ngày 26/10/2021, Trường 
Đại học Đà Lạt đã ký kết Biên 
bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về 
phát triển kinh tế – xã hội và Biên 
bản hợp tác xây dựng Big Data 
cùng huyện Lạc Dương.

Tham dự buổi Lễ, về phía 
huyện Lạc Dương, có đồng chí 
Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND Huyện; đồng 
chí Ya Tiong – Phó Bí thư thường 
trực Huyện ủy; đồng chí Sử 
Thanh Hoài – Phó Bí thư Huyện 
ủy, Chủ tịch UBND Huyện, cùng 
các đồng chí trong Thường trực 
HĐND Huyện, lãnh đạo UBND 
Huyện, trưởng các cơ quan 
chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 
của Huyện. Về phía Trường Đại 
học Đà Lạt, có sự tham dự của TS. 
Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng; TS. Mai Minh Nhật 

– Ủy viên Ban thường vụ Đảng 
ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS 
Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu 
trưởng, cùng các chuyên gia, nhà 
khoa học, lãnh đạo các phòng, 
khoa chuyên môn của Trường.

Bày tỏ vui mừng trong buổi 
Lễ, ông Sử Thanh Hoài – Phó Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
Huyện gửi lời chúc mừng những 
thành tựu mà Trường Đại học Đà 
Lạt đã đạt được trong những năm 
gần đây. Đồng chí Phó Bí thư, 
Chủ tịch UBND Huyện đã giới 
thiệu khái quát về vị trí địa lý, các 
đơn vị hành chính của Huyện, 
những tiềm năng, lợi thế về 
không gian, cảnh quan sinh thái, 
con người, những điểm du lịch 
nổi tiếng trong phát triển du lịch 
của Huyện. Đồng chí Phó Bí thư, 
Chủ tịch UBND Huyện mong 
rằng qua buổi Lễ ký kết này, 
Huyện Lạc Dương và Trường 
Đại học Đà Lạt sẽ phối hợp chặt 
chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá 
trình phát triển kinh tế – xã hội, 
chuyển đổi số, phát triển cơ sở 
dữ liệu lớn (Big data) trong nông 
nghiệp, hướng đến phát triển các 
loại hình du lịch, bảo tồn và phát 
huy tài nguyên đa dạng sinh học 
của địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Lê 
Minh Chiến gửi lời cảm ơn đến 
các lãnh đạo huyện Lạc Dương 
đã đón tiếp trọng thị đoàn công 
tác của Trường Đại học Đà Lạt và 
bày tỏ sự vui mừng về việc ký kết 
hợp tác giữa Trường và Huyện. 
TS. Lê Minh Chiến đã giới thiệu 
ngắn gọn về lịch sử hình thành và 
phát triển, những thành tựu nổi 
bật của Trường Đại học Đà Lạt 
trong thời gian vừa qua. Đồng chí 

Bí thư, Hiệu trưởng khẳng định 
Trường Đại học Đà Lạt, trong 
tầm nhìn đến năm 2030, sẽ phát 
triển thành trường đại học mang 
tầm khu vực Đông Nam Á; là cơ 
sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, 
cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao; là trung tâm nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ có uy tín cao của khu vực 
Tây Nguyên, duyên hải Nam 
Trung bộ và Đông Nam bộ. Đồng 
thời, đồng chí Bí thư, Hiệu trưởng 
cũng nhấn mạnh sự phối kết hợp 
toàn diện giữa hai bên để thúc 
đẩy công tác đào tạo, nâng cao 
hơn nữa chất lượng nghiên cứu 
khoa học, phát huy tối đa tiềm 
lực của Trường và địa phương.

Để đặt nền móng vững chắc 
cho những hợp tác lâu dài giữa 
Trường Đại học Đà Lạt và huyện 
Lạc Dương, hai bên đã ký kết 
Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn 
diện giữa Trường Đại học Đà 
Lạt và UBND huyện Lạc Dương, 
với các nội dung như: Cùng xây 
dựng chương trình hợp tác toàn 
diện về phát triển kinh tế – xã 
hội, đặc biệt là các lĩnh vực mà 
huyện Lạc Dương có tiềm năng, 
lợi thế; Trường Đại học Đà Lạt 
cử các chuyên gia, nhà khoa học 
của Trường thực hiện công tác tư 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI 
NGHỊ ĐẠI BIỂU NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 806/KH-ĐHĐL-BGH-CĐ ngày 27/8/2021, 
vào chiều ngày 19/10/2020, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức thành 
công Hội nghị Đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao 
động năm học 2021 – 2022 cấp trường nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị quyết của Hội nghị năm học 2020 – 2021, xây dựng và 
thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu chủ 
yếu trong năm học 2021 – 2022.

vấn, chuyển giao kỹ thuật và công 
nghệ, nghiên cứu khoa học trong 
các lĩnh vực phát triển kinh tế – 
xã hội; Trường cũng sẽ tổ chức 
các lớp bồi dưỡng ngắn hạn để 
góp phần nâng cao trình độ, năng 
lực cho cán bộ, công chức, viên 
chức của huyện Lạc Dương. TS. 
Lê Minh Chiến mong muốn dựa 
trên Bản ghi nhớ hợp tác được 
ký tại buổi Lễ, các điều khoản 
chi tiết sẽ sớm được hai bên thảo 
luận và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo hai bên tin tưởng, 
nhất trí sẽ cụ thể hóa Biên bản ghi 
nhớ thành các nhiệm vụ, chương 
trình cụ thể để triển khai và có 
tổng kết, đánh giá hàng năm, làm 
cơ sở để đưa ra những kế hoạch 
cụ thể trong những năm tiếp theo. 
Lãnh đạo hai bên nhất trí giao 
cho các đơn vị chức năng, đơn vị 
chuyên môn cùng phối hợp triển 
khai thực hiện hiệu quả các điều 
khoản trong văn bản thỏa thuận.

Tại buổi Lễ ký kết, các đại 
biểu đã được nghe giới thiệu 
nhanh về “Dự án hợp tác chuyển 

đổi số trong nông nghiệp giữa 
Trường Đại học Đà Lạt và huyện 
Lạc Dương” do nhóm nghiên cứu 
mạnh của Trường Đại học Đà Lạt 
thực hiện, với hai nội dung chính: 
(1) Xây dựng cơ sở dữ liệu các 
đối tượng cây trồng vật nuôi đặc 
trưng của huyện Lạc Dương; (2) 
Ứng dụng triển khai ứng dụng 
(App) quản lý dữ liệu nông 
nghiệp. Cùng với các nội dung 
đã trình bày tại Hội thảo Hợp tác 
chuyển đổi số trong nông nghiệp 
giữa trường Đại học Đà Lạt và 
huyện Lạc Dương (ngày 13/10), 
dự án này là bước đi đầu tiên, tạo 
tiền đề cho việc hợp tác nghiên 
cứu chuyên sâu về chuyển đổi số 
trong nông nghiệp giữa hai đơn 
vị.

Dưới sự chứng kiến của lãnh 
đạo hai đơn vị, Khoa Sinh học – 
Trường Đại học Đà Lạt và Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn – Huyện Lạc Dương đã tiến 
hành ký kết Biên bản Hợp tác 
xây dựng Big data nông nghiệp 
huyện Lạc Dương. Trong thời 

gian 04 năm (gia hạn thêm tùy 
vào điều kiện và nhu cầu thực 
tế), hai bên sẽ hợp tác thực hiện 
Chương trình chuyển đổi số trong 
nông nghiệp, nâng cao hiệu quả 
ứng dụng công nghệ số trong sản 
xuất nông nghiệp tại huyện Lạc 
Dương. Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác 
xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trên 
các đối tượng vật nuôi, cây trồng 
đặc trưng của huyện Lạc Dương 
và xây dựng phần mềm ứng dụng 
để quản lý và hỗ trợ sản xuất 
nông sản của huyện Lạc Dương.

 Các đại biểu tham dự buổi 
Lễ cũng đã chứng kiến sự ra mắt 
của “Nhóm nghiên cứu mạnh về 
Big data của Trường Đại học Đà 
Lạt” và “Tổ công tác phối hợp 
thực hiện xây dựng Big data nông 
nghiệp huyện Lạc Dương”. Đây 
là hai đầu mối trực tiếp hợp tác 
triển khai thực hiện các nội dung 
đã được ký kết liên quan đến 
xây dựng, ứng dụng dữ liệu lớn 
trong nông nghiệp tại huyện Lạc 
Dương.

Hội nghị có sự tham dự của 
TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học 
Đà Lạt; TS. Nguyễn Văn Vinh – 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng trường Trường Đại học Đà 
Lạt; TS. Mai Minh Nhật và PGS.
TS Nguyễn Tất Thắng – Phó 
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà 
Lạt; các đồng chí trong Đảng ủy, 
Hội đồng trường, Ban Chấp hành 
Công đoàn Trường; các đồng chí 
là nguyên lãnh đạo Đảng ủy – 
Ban Giám hiệu, nguyên lãnh đạo 
Công đoàn Trường; cùng với 170 
đại biểu đến từ tất cả các đơn vị 
trong Trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, 
TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng đã nêu rõ một số 
nhiệm vụ Hội nghị cần tập trung 
thảo luận gồm: (1) Tổ chức thực 
hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT 
ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực 
hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 
2022; (2) Tập trung trí tuệ, đoàn 
kết toàn Trường trong nhận thức 
và hành động hướng đến tự chủ 
đại học, trên cơ sở đó xây dựng 
chiến lược phát triển Trường 
Đại học Đà Lạt giai đoạn 2021 

– 2025 và tầm nhìn những năm 
tiếp theo phù hợp với năng lực, 
nguồn lực của Trường Đại học 
Đà Lạt; (3) Tiếp tục nâng cao và 
phát huy hiệu quả hoạt động của 
Hội đồng trường, nhất là trong 
việc nâng cao năng lực quản trị 
Trường, hoàn thiện hệ thống văn 
bản nội bộ, đẩy mạnh vai trò của 
Hội đồng trường trong công tác 
xây dựng, tổ chức bộ máy, quản 
lý tài chính – tài sản; (4) Tập 
trung mọi nguồn lực cho công tác 
đào tạo – nghiên cứu khoa học – 
hợp tác quốc tế và kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học, hợp tác 
doanh nhân – doanh nghiệp; (5) 
Xác định chuyển đổi số là nhiệm 
vụ chiến lược, trong đó bao gồm 
chuyển đổi số gắn với xây dựng 
hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất, 
công nghệ thông tin, dữ liệu,… 
chuyển đổi số gắn với nghiên cứu 
khoa học và ứng dụng, chuyển 
giao…; (6) Tăng cường cơ sở 
vật chất phục vụ đào tạo, nghiên 
cứu khoa học; (7) Chủ động tổ 
chức thực hiện Kết luận số 230/
TB-UBND ngày 04/10/2021 của 
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Đồng; (8) Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả, hiện thực hóa các 
Nghị quyết của Hội nghị trong 
năm học mới trên cơ sở xem xét, 
đánh giá toàn diện các báo cáo tại 
Hội nghị này; (9) Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, đảm bảo 
an toàn ở mức cao nhất để nhanh 
chóng đưa Trường trở lại hoạt 

động bình thường.
Dưới sự chủ trì Hội nghị 

của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. 
Lê Thị Quỳnh Hảo – Chủ tịch 
Công đoàn Trường, các đại biểu 
đã được nghe Báo cáo tóm tắt 
tổng kết năm học 2020 – 2021 
và phương hướng nhiệm vụ năm 
học 2021 – 2022; Báo cáo thực 
hiện công tác tài chính năm 2020, 
tình hình tài chính năm 2021, và 
kế hoạch tài chính năm 2022; 
Báo cáo của Hội đồng Trường; 
Báo cáo sửa đổi Quy chế chi tiêu 
nội bộ; Báo cáo kết quả thi đua 
và phát động phong trào thi đua 
– khen thưởng; Báo cáo của Ban 
Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng 
hợp tóm tắt ý kiến đóng góp của 
các đơn vị. Với tinh thần dân chủ 
và trách nhiệm, Hội nghị được 
nghe nhiều ý kiến đóng góp, 
thảo luận, giải trình cụ thể của 
các đại biểu tham dự Hội nghị 
về các hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, tài chính, cơ sở 
vật chất,… nhằm nâng cao hơn 
nữa chất lượng mọi hoạt động 
của Trường, đồng thời, góp phần 
đưa ra các giải pháp để thực hiện 
thành công các mục tiêu chủ yếu 
trong năm học 2021 – 2022.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh 
tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 
2023 với 03 đồng chí: Đỗ Văn 
Khoa (Phòng Quản lý đào tạo), 
Trần Thị Nhung (Khoa Sinh học) 
và Phan Bửu Tú (Khoa Giáo dục 
thể chất). Ban Thanh tra nhân dân 
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đạo các đoàn thể, người đứng đầu các đơn vị, và các viên chức, người 
lao động được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Minh Chiến đã gửi lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất đến toàn thể quý thầy cô giáo, nhà quản lý, viên chức, người 
lao động của Trường nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam. Hiệu trưởng đã điểm lại những thành tựu mà Trường đã đạt được 
trong năm học 2020 – 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 
mới 2021 – 2022. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách 

do đại dịch Covid-19 gây ra, tập 
thể viên chức, người lao động và 
người học toàn Trường vẫn luôn 
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn 
thành tốt các mục tiêu, kế hoạch 
đề ra, tiếp tục củng cố và khẳng 
định vị thế của Trường Đại học 
Đà Lạt trong hệ thống giáo dục 
đại học Việt Nam. Hiệu trưởng 
cũng mong muốn quý thầy, cô 
giáo, viên chức, người lao động 
của Trường sẽ tiếp tục nâng cao 
hơn nữa tinh thần đoàn kết, lòng 
trách nhiệm, sự tận tụy và tâm 
huyết với nghề, phát huy hết tiềm 
năng, sức sáng tạo để hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 
đồng thời, mỗi thầy cô giáo phải 
thực sự là một tấm gương sáng 
để sinh viên noi theo, góp phần 
cùng toàn ngành hoàn thành 
nhiệm vụ vinh quang của mình. 
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà 
Lạt trân trọng gửi lời cảm ơn đến 
lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Lâm Đồng; Thành ủy, UBND 
thành phố Đà Lạt; các sở ban 
ngành và Phường 8; các nhà hảo 
tâm, các doanh nhân – doanh 
nghiệp. Hiệu trưởng cũng bày tỏ 
lòng tri ân đến các nhà giáo, nhà 
quản lý của Trường qua các thời 
kỳ, các cựu sinh viên, quý phụ 
huynh về sự quan tâm, hỗ trợ và 
giúp đỡ trong suốt quá trình phát 
triển của Trường.

Nhân dịp Kỷ niệm 39 năm 
ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường 
Đại học Đà Lạt có 12 viên chức, 
người lao động được trao tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
giáo dục” của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Đây là sự ghi nhận, biểu 
dương và tôn vinh xứng đáng 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 
những đóng góp, cống hiến của 
quý thầy, cô đối với sự phát triển 
của Ngành. Đại diện các viên 

chức, người lao động được nhận 
Kỷ niệm chương, TS. Trần Nhật 
Thiện (Phó Trưởng khoa, Khoa 
Kinh tế và Quản trị kinh doanh) 
đã chia sẻ niềm vinh dự khi được 
nhận Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục”. Tiến sĩ gửi lời 
cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, 
viên chức và người lao động của 
Trường qua các thời kỳ đã luôn 
hỗ trợ, động viên để hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao, và 
bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu 
dài, tận tâm vì một Trường Đại 
học Đà Lạt ngày càng phát triển 
vững mạnh.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt 
cho tập thể Trường Đại học Đà 
Lạt, TS. Lê Minh Chiến cũng bày 
tỏ sự tri ân đối với sự cống hiến 
tận tụy cho sự nghiệp phát triển 
Nhà trường của ba viên chức đến 
tuổi hưu trí, gồm: PGS.TS Lê 
Bá Dũng – Nguyên Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn 
Đình Hảo – Nguyên Phó Hiệu 
trưởng; PGS.TS. Lê Ngọc Chung 
– Nguyên Trưởng phòng QLKH 
–HTQT. Trong suốt hơn 40 năm 
công tác, quý Thầy đã có những 
cống hiến to lớn, toàn diện bằng 
tình cảm sâu nặng, bằng trí tuệ và 
nhân đức cho sự nghiệp nghiên 
cứu khoa học, đào tạo và quản 
lý, được tập thể Trường Đại học 
Đà Lạt ghi nhận, biết ơn và trân 
trọng.

Sau buổi Lễ, PGS.TS 
Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt 
cũng đã có buổi gặp mặt, chúc 
mừng các giảng viên người nước 
ngoài đang công tác tại Trường. 
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt 
Năm 20-11, Phó Hiệu trưởng 
đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới 
những đóng góp của các giảng 

viên nước ngoài, đồng thời gửi 
lời chúc sức khỏe và mong muốn 
các giảng viên tiếp tục cống hiến 
cho sự nghiệp phát triển giáo dục 
và đào tạo của Nhà trường.

Phát huy những giá trị vốn 
có và truyền thống “tôn sư trọng 
đạo”, tập thể lãnh đạo, viên chức, 
người lao động và người học 
Trường Đại học Đà Lạt sẽ tiếp tục 
phấn đấu không mệt mỏi để đạt 
được những mục tiêu và kỳ vọng 
trên những chặng đường sắp tới, 
hướng đến tầm nhìn phát triển 
Trường Đại học Đà Lạt thành đại 
học mang tầm khu vực.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam, kính chúc toàn 
thể quý Thầy, Cô và người lao 
động Trường Đại học Đà Lạt thật 
nhiều sức khỏe, hạnh phúc và 
thành công, cùng nỗ lực vun đắp 
cho sự nghiệp trăm năm trồng 
người của nước nhà.

có vai trò giám 
sát việc thực hiện 
chính sách, pháp 
luật; việc giải 
quyết khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh; việc 
thực hiện pháp 
luật về dân chủ 
ở cơ sở của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân; góp phần phát huy dân chủ, 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, 
người lao động, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị này, với sự thống nhất, đồng 
thuận cao của tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục và người lao động, TS. Lê Minh Chiến – Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. Lê Thị Quỳnh Hảo – 
Chủ tịch Công đoàn Trường đã ký kết Giao ước thi 

đua, thể hiện sự quyết tâm, thi đua thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ năm học mới, phát huy kinh nghiệm và 
trí tuệ, năng lực đổi mới và sáng tạo của tập thể viên 
chức và người lao động, gắn với trách nhiệm của 
người đứng đầu để đạt được những thành tựu mang 
tính đột phá trong năm học 2021 – 2022.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 
Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết năm 
học 2021 – 2022. Hội nghị kêu gọi toàn thể viên 
chức và người lao động trong toàn Trường phát huy 
những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn 
do dịch bệnh Covid-19 gây ra, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ 
yếu của năm học, vì sự nghiệp đổi mới và phát triển 
của Trường Đại học Đà Lạt, củng cố vững chắc uy 
tín xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế của Trường 
trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hướng tới 
mục tiêu xây dựng Trường Đại học Đà Lạt trở thành 
trường đại học mang tầm khu vực.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 39 NĂM 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ TRAO TẶNG KỶ NIỆM 
CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

Chiều ngày 19/11/2021, 
Trường Đại học Đà Lạt đã long 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 39 
năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 – 20/11/2021) và 
trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các 
viên chức, người lao động của 
Trường.

Năm nay, do tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Lễ kỷ niệm được tổ chức 
ở quy mô nhỏ, trong không khí 
trang trọng và ấm cúng. Buổi Lễ 
có sự tham dự của TS. Lê Minh 
Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt; 
TS. Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
trường; cùng các đồng chí nguyên 
lãnh đạo Trường; các đồng chí 
trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, 
thành viên Hội đồng trường; lãnh 
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TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV NĂM HỌC 2021 – 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV 
năm học 2021-2022, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ 
chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa 
dành cho các Tân sinh viên khóa 45, niên khóa 2021-
2024 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng LMS.

Tuần sinh hoạt công dân – HSSV là một hoạt 
động rất thiết thực, ý nghĩa, là khóa học bắt buộc 
đối với Tân sinh viên góp phần nâng cao nhận thức, 
ý thức trách nhiệm của tân sinh viên trong việc thực 
nghiệm nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định 
của ngành; từng bước thích nghi với môi trường học 
tập mới, thay đổi bản thân, phấn đấu đạt thành tích 
cao trong học tập,có hoài bão trong nghiên cứu khoa 
học và tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, xứng 
đáng với sự quan tâm của gia đình và xã hội, góp 
phần phát triển Nhà trường vươn lên tầm cao mới.

Trong thời gian từ ngày 11/10 đến 25/10/2021 
các bạn sinh viên đã được nghe quý Thầy/Cô phổ 
biến những nội dung cụ thể như: thông tin tổng quan 
về Trường Đại học Đà Lạt; Quán triệt những nội 
dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
HSSV; Tiếp tục và đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
ngành Giáo dục; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
cho sinh viên việc chấp hành pháp luật về Quyền con 
người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, 
nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục 
năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại 
học 2018, Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật 
Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội 
địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật 
Phòng chống ma túy 2021, Chỉ thị số 10/CT-TTg 
ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 
chống tham nhũng;…Quy chế, quy định về công tác 
đào tạo, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, hướng 

dẫn đăng ký học phần, đăng nhập tài khoản xem lịch 
học, tham gia học và lịch thi kết thúc học phần; Giới 
thiệu về chương trình học song ngành và các chương 
trình hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt với một số 
nước trên thế giới về trao đổi sinh viên học tập; Phổ 
biến các quy chế công tác HSSV, chế độ chính sách, 
học phí, học bổng KKHT, Quy chế đánh giá điểm 
rèn luyện; Quy chế nội – ngoại trú; Quy tắc văn hoá 
ứng xử của sinh viên tại trường Đại học Đà Lạt. Đặc 
biệt, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid – 19, tư vấn tâm lý giúp sinh viên đảm 
bảo an toàn sức khoẻ, học tập tốt.

Bên cạnh đó, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 
còn giúp các tân sinh viên nắm được các hoạt động 
hỗ trợ sinh viên, học bổng và kỹ năng tìm kiếm các 
nguồn học bổng ngoài trường; Định hướng nghề 
nghiệp và thông tin tình hình việc làm…; Kế hoạch 
của Nhà trường triển khai đề án hỗ trợ sinh viên khởi 
nghiệp; Hoạt động của cựu sinh viên; Công tác y tế, 
chăm sóc sức khỏe, giáo dục giới tính; Bảo hiểm y 
tế bắt buộc, bảo hiểm tai nạn. Phổ biến cho Tân sinh 
viên về công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên; 
hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc 
bộ, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, phong trào 
sinh viên tình nguyện… Công tác phòng chống tội 
phạm và các tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm an ninh 
trật tự trong trường học, các nội dung về chủ quyền 
biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam; các thông 
tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Cuối 
đợt học, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch online theo 
hình thức trắc nghiệm.

Tuần học đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả 
giáo dục. Hy vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo 
từ phía Nhà trường trong tình hình dịch bệnh, sự chia 
sẻ rất sinh động, gần gũi của các giảng viên và sự nỗ 
lực khắc phục khó khăn của bản thân, các bạn tân 
sinh viên sẽ tiếp cận và lĩnh hội được nhiều kiến thức 
bổ ích làm hành trang để sinh viên đạt được thành 
tích cao nhất trong học tập và rèn luyện.

Phòng Chính trị – Công tác sinh viên
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PHIÊN HỌP LẦN THỨ TÁM CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Vào chiều ngày 22/10/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Đà 
Lạt (Hội đồng Trường) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức phiên họp 
định kỳ lần thứ tám với sự tham dự của 19/19 thành viên theo hình thức 
trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Vinh, Hội đồng Trường đã 
nghe Báo cáo của Thường trực Hội đồng Trường giữa 2 phiên họp; Báo 
cáo kết quả tuyển sinh đại học năm 2021. Đồng thời, Hội đồng Trường 
tiến hành thảo luận, góp ý cho dự thảo lần 3 “Chiến lược phát triển 
Trường Đại học Đà Lạt (2021 – 2025) và tầm nhìn đến năm 2035” và 
đề xuất của Hiệu trưởng về kế hoạch tài chính năm 2022.

Trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Đà Lạt đã kịp thời triển 
khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp để hoàn thành mục tiêu kép vừa 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành kế hoạch 
đào tạo đề ra; chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo 
được cập nhật và điều chỉnh phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục, đáp ứng 
nhu cầu của xã hội; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng 
viên, nghiên cứu viên, chuyên viên tiếp tục được nâng cao; cơ sở vật 
chất, trang thiết bị được bổ sung cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào 
tạo và nghiên cứu khoa học…

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, các thành viên 
Hội đồng Trường đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị. 
Phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã 
thành công tốt đẹp.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT RA MẮT 
MÔ HÌNH PHỐI HỢP TRƯỜNG – 
PHƯỜNG VỀ AN NINH TRẬT TỰ

Vào chiều ngày 12/10/2021, 
Trường Đại học Đà Lạt đã tổ 
chức lễ ra mắt mô hình “Phối hợp 
Trường – Phường trong công tác 
đảm bảo an ninh trật tự trường 
học” giữa Trường Đại học Đà 
Lạt và Công an phường 8, Tp. Đà 
Lạt.

Buổi lễ có sự tham sự của 
đồng chí Nguyễn Hoành Thuận 
– Phòng xây dựng phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an 
Tỉnh Lâm Đồng; Về phía UBND 
và Công an phường 8, Tp. Đà 
Lạt có sự tham dự của đồng chí 

Võ Hoàng Dũng – Phó Bí thư 
Đảng ủy, đồng chí Trần Ngọc 
Duy Quang – Chủ tịch UBND 
Phường, đồng chĩ Vũ Ngọc Anh 
– Trưởng Công an Phường cùng 
các đồng chí là cán bộ, chiến 
sĩ thuộc PA03, PV05, Công an 
phường 8; Về phía Trường Đại 
học Đà Lạt có sự tham dự của 
TS. Mai Minh Nhật – Phó Hiệu 
trưởng, Th.S Trần Thống – 
Trưởng phòng Phòng Tổ chức – 
Hành chính cùng các đồng chí là 
ủy viên Ban An ninh Trường Đại 
học Đà Lạt và trưởng các đơn vị 

trực thuộc Trường.
Mô hình “Phối hợp Trường 

– Phường trong công tác đảm 
bảo an ninh trật tự trường học” 
giữa Trường Đại học Đà Lạt và 
Công an phường 8 sẽ thực hiện 
các công tác tham mưu cho Ban 
Giám hiệu Trường tổ chức quán 
triệt và thực hiện nghiêm túc các 
quan điểm của Đảng, Nhà nước 
và của Ngành công an về phòng 
chống tội phạm; Đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền, về công 
tác phòng, chống tội phạm bằng 

nhiều hình thức đa dạng; Nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của 
viên chức, người lao động, giảng 
viên, sinh viên trong công tác 
phòng chống tội phạm; Tăng 
cường công tác phối hợp giữa 

đơn vị với chính quyền và lực 
lượng chức năng trong việc giải 
quyết các vụ việc liên quan đến 
tình hình an ninh trật tự; Phối 
hợp chặt chẽ với gia đình sinh 
viên, công an phường và các cơ 
quan chức năng để có biện pháp 
phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn 
những tác động tiêu cực trong 
sinh viên; Huy động nguồn lực 
của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 
công tác phòng, chống tội phạm; 
Thực hiện thường xuyên chính 
sách khen thưởng, động viên tập 
thể, cá nhân có thành tích trong 
phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn 
chặn tội phạm.

Hiện nay, Trường đại học Đà 
Lạt có gần 500 viên chức, người 
lao động, với quy mô đào tạo hơn 
11.000 sinh viên, học viên. Đa 
số sinh viên của trường tạm trú 

đông nhất tại Phường 8, Tp. Đà 
Lạt. Với việc ra mắt mô hình này, 
Trường Đại học Đà Lạt sẽ chủ 
động hơn trong công tác phòng 
ngừa, hạn chế tối đa việc phát 
sinh hành vi phạm tội; không 
để bị động trước tình hình diễn 
biến phức tạp của tội phạm và tệ 
nạn xã hội; bảo đảm an ninh, giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội trong 
mọi tình huống, tạo môi trường 
văn minh, lành mạnh, phục vụ có 
hiệu quả nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị; đồng thời, góp phần đổi 
mới công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật nhằm 
huy động sự tham gia tích cực 
của toàn thể viên chức, lực lượng 
bảo vệ, người lao động và người 
học trong công tác phòng, chống 
tội phạm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP 
VÀO QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng Thư kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng, chống 
covid-19 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trường Đại học Đà Lạt đã đóng góp 
thêm 50 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm 
Đồng.

Vào sáng ngày 12/10/2021, đoàn công tác của Trường Đại học Đà 
Lạt gồm TS. Mai Minh Nhật – Phó Hiệu trưởng; bà Lê Thị Quỳnh Hảo 
– Chủ tịch Công đoàn Trường; ông Phan Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng 
Tổ chức Hành chính đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Lâm Đổng để trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ vào Quỹ phòng, chống 
dịch Covid-19 của Tỉnh. Số tiền này được trích từ quỹ phúc lợi của 
Trường.

Diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi sự 
đoàn kết, chung tay góp sức của toàn xã hội để ngăn chặn, đẩy lùi dịch 
bệnh, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine và ổn 
định cuộc sống nhân dân trong tình hình mới. Từ nhận thức ấy, tập thể 
viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Đà Lạt 
mong muốn đóng góp vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 
tỉnh Lâm Đồng nói riêng và của cả nước nói chung thông qua nhiều hoạt 
động phòng, chống dịch có ý nghĩa thiết thực, trong đó có việc đóng góp 
vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
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Cụ thể, Trường Đại học Đà Lạt đã chủ động, 
tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 từ những 
ngày đầu tiên khi dịch xuất hiện tại Việt Nam. 
Trường đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống 
dịch như: Quán triệt nội dung các chỉ đạo của trung 
ương và địa phương về phòng, chống dịch; Thành 
lập Tổ phản ứng nhanh; Ban hành các thông báo, 
hướng dẫn về phòng, chống dịch đến toàn thể viên 
chức, người lao động và người học; Bố trí nhân sự 
trực tất cả các ngày trong tuần để kịp thời xử lý các 
tình huống phát sinh; đồng thời tiến hành phun thuốc 
khử trùng, vệ sinh khuôn viên Trường. Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu Trường kêu gọi tinh thần trách nhiệm, 
tích cực chủ động của các đơn vị trong Trường nhằm 
triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 
bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Vào tháng 8/2021, Công đoàn Trường Đại học 
Đà Lạt đã hỗ trợ rau xanh cho cán bộ, viên chức và 

người lao động Trường Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh với tổng giá trị 39 triệu đồng; Tháng 
9/2021, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động 
Trường Đại học Đà Lạt đã đóng góp mỗi người tối 
thiểu một ngày lương ủng hộ chương trình “Máy 
tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động 
với tổng số tiền hơn 97 triệu đồng; Đến nay, toàn thể 
viên chức, và người lao động của Trường đã được 
tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng, chống Covid-19. Đặc 
biệt, trong tháng 9/2021, gần 20 sinh viên Trường 
Đại học Đà Lạt đã tham gia đội hình tình nguyện lên 
đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch 
Covid-19. Trước khi lên đường, các sinh viên tình 
nguyện viên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 
ít nhất mũi 1, xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 
bảo đảm điều kiện sức khỏe và được tập huấn công 
tác chuyên môn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được 
giao.

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CAO CẤP CHÍNH TRỊ 
KHÓA 71 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 27/9/2021 
của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Lễ 
trao bằng tốt nghiệp Cao cấp Chính trị khóa 71, hệ tập 
trung khóa học 2020-2021, vào chiều ngày 30/09/2021 
tại Phòng họp nhà A11, Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt 
tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 03 đồng chí là viên 
chức Trường Đại học Đà Lạt đã hoàn thành lớp Cao cấp 
Chính trị khóa 71.

Đến tham dự buổi Lễ, về phía Tỉnh ủy Lâm Đồng có 
sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ – Phó Trưởng 
ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quang Viên – 
Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh 
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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 toàn thể các đồng chí trong 
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, 
nguyên học viên cao cấp lý luận 
chính trị các khóa, học viên cao 
cấp lý luận chính trị khóa 71 và 
khóa 72.

Tại buổi Lễ, đồng chí 
Nguyễn Quốc Kỳ và đồng chí 
Lê Minh Chiến đã trao Bằng tốt 
nghiệp Cao cấp Chính trị cho ba 
đồng chí gồm: Lê Xuân Hưng 
(Khoa Ngữ văn và Lịch sử); Trần 
Ngô Như Khánh (Khoa Công 
nghệ thông tin); và Nguyễn Văn 
Ngọc (Phòng Chính trị và Công 
tác sinh viên).

Phát biểu chúc mừng tại buổi 
Lễ, đồng chí Lê Minh Chiến đã 
biểu dương những kết quả đạt 
được, đặc biệt là những nỗ lực, cố 
gắng trong quá trình học tập, rèn 
luyện của các học viên để hoàn 

thành chương trình học tập. Bên 
cạnh đó, đồng chí Bí thư – Hiệu 
trưởng cũng gửi lời cảm ơn chân 
thành đến Tỉnh ủy Lâm Đồng và 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh. Tính đến nay, Trường 
Đại học Đà Lạt đã cử 22 đồng chí 
tham dự các khóa học nâng cao 
trình độ lý luận chính trị tại Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh. Khóa học 2020-2021 diễn 
ra trong bối cảnh Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng được tổ chức thành công 
tốt đẹp, nhiều quyết sách quan 
trọng được thông qua vì mục tiêu 
sáng tạo và phát triển, ý chí tự 
lực, tự cường và khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc. Trong quá trình học tập, rèn 
luyện tại Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, các học viên đã 
được truyền thụ không chỉ những 
tri thức cơ bản, có hệ thống, cập 
nhật thực tiễn, hiện đại về chủ 
nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh; Quan điểm, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; khoa học lãnh đạo 
quản lý mà còn được trang bị thế 
giới quan khoa học, nhân sinh 
quan cách mạng, phương pháp 
luận biện chứng giúp học viên 
nâng cao phẩm chất, năng lực 
vận dụng lý luận vào thực tiễn, 
khả năng sáng tạo vào quá trình 
công tác. Tại buổi Lễ, đồng chí 
Lê Minh Chiến mong rằng với 
kiến thức đã được trang bị trong 
khóa học, các đồng chí đã tốt 
nghiệp sẽ góp phần cùng Trường 
Đại học Đà Lạt thực hiện thành 
công chương trình hành động 
Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp, góp phần hoàn thành mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng đề ra, đồng thời vận dụng 
có hiệu quả hơn nữa vào thực tiễn 
công tác lãnh đạo, quản lý, góp 
phần thực hiện thắng lợi các chủ 
trương, phương hướng phát triển 
của Trường Đại học Đà Lạt trong 
thời gian tới.

Thay mặt Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn 
Quốc Kỳ đã gửi lời chúc mừng 
đến các đồng chí được nhận Bằng 
tốt nghiệp tại buổi Lễ nói riêng 
và Trường Đại học Đà Lạt nói 
chung, đồng thời, đánh giá cao 
những thành tựu của Trường Đại 
học Đà Lạt trong công tác Đảng, 
công tác chính trị thời gian vừa 
qua.

Đại diện cho các học viên 
nhận Bằng tốt nghiệp tại buổi Lễ, 
đồng chí Nguyễn Văn Ngọc gửi 
lời cảm ơn chân thành tới lãnh 
đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng ủy 
– Ban Giám hiệu Trường Đại học 
Đà Lạt, Ban Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc bày 
tỏ sự xúc động trước sự quan 
tâm, động viên của các cấp lãnh 
đạo, cũng như sự nỗ lực của các 
học viên nhằm hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ học tập và rèn luyện 
trong hoàn cảnh khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid -19 
và việc chuyển đổi từ hình thức 
học trực tiếp sang trực tuyến. 
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, đại 
diện cho các học viên của Trường 
Đại học Đà Lạt, khẳng định quyết 
tâm không ngừng học tập và rèn 
luyện, nâng cao năng lực chuyên 
môn, trình độ và bản lĩnh chính 
trị để hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao.
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GÓC NHÌN 
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LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
LÀM VIỆC VỚI HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG
(Minh Đạo -  LĐ onl ine)  -  Sáng 29/10,  tại  huyện Đam Rông, 
Bí  thư Đảng ủy,  Hiệu trưởng Trường Đại  học Đà Lạt ,  TS.  Lê 
Minh Chiến và TS.  Mai  Minh Nhật  -  Phó hiệu trưởng,  lãnh đạo 
các phòng,  khoa của Trường Đại  học Đà Lạt  làm việc với  Bí 
thư Huyện ủy Đam Rông,  Chủ t ịch HĐND huyện Đam Rông - 
Nguyễn Văn Lộc và Phó Chủ t ịch UBND huyện Đam Rông Liêng 
Hót  Ha Hai ,  các ủy viên Ban Thường vụ,  các trưởng ban,  phòng 
của huyện.

TS. Lê Minh Chiến trình bày khái quát về 
Trường Đại học Đà Lạt và nêu một số nội dung định 
hướng sẽ hợp tác giúp đỡ huyện Đam Rông về phát 
triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là phát huy những thế 
mạnh về tiềm năng của huyện như bảo tồn nguồn 
gen quý hiếm về hệ sinh vật; bảo tồn và phát huy 
văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số; đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ đại học và trên đại học; phát triển 
nông nghiệp…

“Chúng tôi cam kết sẽ làm tốt nhất, làm có hiệu 
quả, có kiểm tra, đánh giá và có báo cáo kết quả với 
trách nhiệm cao và tấm lòng giúp đỡ tận tình với 
huyện Đam Rông. Chúng tôi sẽ đồng hành với huyện 
Đam Rông không vì nguồn thu của Trường” - TS. Lê 
Minh Chiến nhấn mạnh. 

Bí thư Huyện ủy Đam Rông Nguyễn Văn Lộc 
cũng nêu một số đặc điểm của huyện. Tổng diện tích 
đất tự nhiên của huyện trên 87.000 ha; trong đó, hơn 
70% đất lâm nghiệp. Từ một huyện có 70% - 80% 
hộ nghèo, nay Đam Rông còn 5% hộ nghèo. Dân 
số của huyện Đam Rông rất đông với trên 56.000 
người. Trật tự an ninh trên địa bàn huyện rất ổn 
định… Huyện Đam Rông có đội ngũ cán bộ, viên 
chức đạt chuẩn trình độ cao; trong đó, có hơn 1.700 
đảng viên (35% là người dân tộc thiểu số, 29% người 
có đạo)… Những năm qua, nông nghiệp Đam Rông 
chuyển mình mạnh mẽ, hiện huyện có 400 ha dâu 
tằm, 500 ha sầu riêng, có tiềm năng nuôi cá nước 
lạnh và cây ăn trái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đã áp dụng và tiếp tục phát triển… 

Đạt được những thành tựu đó là hệ quả của quá 
trình nỗ lực, đoàn kết của tập thể Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân huyện Đam Rông; đó còn là sự 
quan tâm, giúp đỡ rất hiệu quả của Trung ương, Tỉnh 
ủy, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng các ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh...

Thay mặt lãnh đạo huyện Đam Rông, đồng chí 
Nguyễn Văn Lộc bày tỏ sự cảm ơn những sự quan 
tâm, giúp đỡ đó. Đam Rông tiếp tục phát triển và đổi 
mới; trong đó, đổi mới đầu tiên là con người. Chúng 

tôi mong muốn Trường Đại học Đà Lạt là địa chỉ số 
một trong công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân 
lực cho huyện Đam Rông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban và phòng của 
huyện Đam Rông cũng báo cáo cụ thể hơn những nội 
dung mà Bí thư Huyện ủy khái quát. Đồng thời, nêu 
những nhu cầu cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
các lĩnh vực như kỹ thuật nông nghiệp, giáo viên 
đạt chuẩn trình độ, luật học, công nghệ thông tin, 
kỹ năng mềm… Phía Trường Đại học Đà Lạt, các 
nhà quản lý, nhà khoa học cũng chia sẻ nhiều thông 
tin về năng lực, các phương thức và ý nghĩa về đào 
tạo, bồi dưỡng, chuyển giao ứng dụng khoa học – kỹ 
thuật, nghiên cứu khoa học… mà Trường cam kết hỗ 
trợ, tận tình giúp đỡ huyện Đam Rông. 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Đam 
Rông Nguyễn Văn Lộc bày tỏ cảm ơn, tin tưởng về 
uy tín của Trường Đại học Đà Lạt; đồng thời, chỉ 
đạo, giao việc các đơn vị chức năng của huyện rà 
soát nhu cầu và báo cáo cụ thể các lớp tuyển sinh 
đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cho Huyện ủy, trước mắt 
là đào tạo ngành luật và công nghệ thông tin. Ngoài 
chia sẻ một số thông tin về năng lực đội ngũ và cơ 
sở trang thiết bị hiện đại của Trường Đại học Đà Lạt, 
TS. Lê Minh Chiến cũng đề nghị phía huyện Đam 
Rông cung cấp nhu cầu và đề xuất cụ thể về đào tạo, 
những lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội mà huyện 
cần; Trường cũng đồng hành với huyện những vấn 
đề an sinh xã hội... Hiệu trưởng Lê Minh Chiến cũng 
cam kết, hàng năm, Trường Đại học Đà Lạt sẽ dành 
khoảng 50 triệu đồng hỗ trợ cho ngành giáo dục 
huyện Đam Rông và từ 150 triệu - 200 triệu đồng để 
cán bộ khoa học của Trường cùng phía huyện triển 
khai thực hiện chuyển đổi công nghệ số trong lĩnh 
vực nông nghiệp cho huyện...

TS Lê Minh Chiến đồng thời giao cán bộ nhà 
trường sớm triển khai kế hoạch cụ thể, thiết thực, 
hiệu quả, đúng pháp luật và chịu trách nhiệm báo 
cáo. Dự kiến hai bên sẽ ký kết hợp tác trong tháng 
11 hoặc đầu tháng 12/2021.
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LẠC DƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH
(T.D.V -  Văn Bình -  Sơn Trang)

Lạc Dương vốn là vùng đất có tiềm năng lớn 
về nông nghiệp và du lịch dã ngoại. Thời gian qua 
huyện đã và đang đẩy mạnh đầu tư để tiến tới xây 
dựng đô thị thông minh.

Để tiếp thêm động lực thúc đẩy sự phát triển 
này, lãnh đạo huyện Lạc Dương và ban Giám hiệu 
trường Đại học Đà Lạt đã ký kết biên bản ghi nhớ 
hợp tác toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội vào 
ngày 26-10.

Đây là cơ sở để cả 2 bên cùng nghiên cứu, đầu 
tư khai thác thêm các nguồn lực để tiến tới hợp tác 
toàn diện.

Tiến sĩ Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng trường Đại 
học Đà Lạt chia sẻ Đại học Đà Lạt muốn cùng với 
huyện Lạc Dương ký kết hợp tác toàn diện trên tất cả 
các mặt về kinh tế, xã hội. Trước hết là lĩnh vực Big 
Data trong nông nghiệp. Một bên thì có tiềm lực về 
nông nghiệp, con người đất đai về tất cả lĩnh vực liên 
quan sản xuất nông nghiệp văn hóa, du lịch, kinh tế 
- văn hóa… 1 bên thì có các nhà khoa học, nguồn tri 
thức cho nên hai bên rất dễ hợp tác cùng phát triển.

Ông Sử Thanh Hoài – Phó Bí thư Huyện ủy – 
Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 
coi trọng sự hợp tác và đánh giá cao trình độ chuyên 
môn cũng như các đề tài nghiên cứu của phía trường 
Đại học Đà Lạt. Ông cho biết nếu hợp tác thành công, 
huyện Lạc Dương sẽ giống như được chắp thêm đôi 
cánh, có điều kiện phát triển.

"Với những nguồn lực hiện tại cộng thêm những 
đề tài, nghiên cứu giúp đỡ từ Đại học Đà Lạt, chắc 

chắn huyện sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về kinh 
tế. Ngược lại, trường Đại học Đà Lạt cũng sẽ có điều 
kiện để đưa ra thực tiễn những nghiên cứu của mình, 
thực nghiệm trên địa bàn huyện Lạc Dương", ông 
Hoài nhấn mạnh.

Trọng tâm trong hoạt động hợp tác ký kết lần 
này giữa huyện Lạc Dương và trường Đại học Đà 
Lạt là biên bản hợp tác xây dựng Big Data nông 
nghiệp. Đây có thể coi là một mô hình mới trong 
việc hợp tác giữa một cơ sở trường học với một địa 
phương cấp huyện. Từ đó tạo điều kiện hỗ trợ, cùng 
nhau phát triển có lợi cho cả 2 bên.

"Chuyển đổi số này đem lại rất nhiều lợi ích. 
Đặc biệt cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất 
nông nghiệp ở địa phương như vấn đề phân bón, 
thuốc trừ sâu hay là đầu ra của sản phẩm. Ngoài ra 
còn có thông tin về sâu bệnh, các vấn đề đầu tư và 
giảm thiểu được các rủi ro, tránh tình trạng được giá 
mất mùa hoặc được mùa mất giá", tiến sĩ Lê Minh 
Chiến chia sẻ.

Cũng theo tiến sĩ Lê Minh Chiến, huyện Lạc 
Dương có thế mạnh là huyện sản xuất nông nghiệp 
đang có nhiều tiềm năng để phát triển. Việc đặt trọng 
tâm vào chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ là một 
giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và giải 
quyết thị trường cho nông sản của địa phương.

Huyện Lạc Dương hiện đang xây dựng đề án đô 
thị thông minh. Trong đó có việc quảng bá các điểm 
du dịch dã ngoại và các đặc sản như cà phê, rau sạch, 
các loại dược liệu… Điều này phải có chiến lược lâu 
dài và gắn liền với việc phân vùng sản xuất hợp lý.

Ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện 
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Xây dựng 
được Big Data thì Lạc Dương sẽ điều hành về mặt 
kinh tế, xã hội đặc biệt là về nông nghiệp rất thuận 
lợi. Từ đó có định hướng trong sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm. Giúp cho người nông dân có đầy đủ kiến 
thức và điều kiện để phát triển bền vững hơn về nông 
nghiệp trên địa bàn".

UBND huyện Lạc Dương và trường Đại học Đà 
Lạt cũng đã đưa các tổ công tác vào hoạt động. Dự 
kiến tháng 2-2022, nền tảng ứng dụng thông minh 
về quản lý nông nghiệp của huyện Lạc Dương sẽ 
được ra mắt. Huyện cũng khảo sát dữ liệu đầu vào để 
hoàn thiện cơ bản về cơ sở dữ liệu. Đồng thời, sẽ thí 
điểm thực tế tại một địa phương, kết nối trung tâm 

điều hành thông minh của huyện với người sản xuất, 
doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big data) trong 
nông nghiệp

Là một mô hình tổng thể các chương trình quản 
lý do các UBND huyện Lạc Dương (phòng Nông 
nghiệp, phòng Công nghệ Thông tin và các phòng 
ban liên quan) kết hợp với trường Đại học Đà Lạt 
(khoa Sinh học, khoa Nông Lâm, khoa Công nghệ 
Thông tin…) được xây dựng dưới dạng ứng dụng 
công nghệ.

Trong đó, chuyên gia, doanh nghiệp, các chủ 
cửa hàng vật tư nông nghiệp, hộ gia đình và các hợp 
tác xã có thể tham gia sử dụng hệ thống.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 
2021 – 2022

(Minh Đạo -  LĐ onl ine)  -  Ngày 26/10,  Trường 
Đại  học Đà Lạt  tổ  chức Lễ Khai  giảng năm 
học 2021 -  2022 vừa bằng hình thức trực t iếp 
tại  Phòng hội  thảo Trung tâm Thông t in  thư 
viện của nhà trường và theo dõi  trên các nền 
tảng trực tuyến Facebook Google Meet .

GIỮ VỮNG VÀ PHÁT 
HUY TRUYỀN THỐNG

Tại điểm trực tiếp Lễ Khai 
giảng, có lãnh đạo Đảng ủy, 
Hội đồng Trường, Ban Giám 
hiệu, các phòng chức năng, viện 
nghiên cứu, các tổ chức đoàn thể; 
lãnh đạo các khoa, nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục là phó 
giáo sư, tiến sĩ; đại diện là nhà 
giáo, viên chức, người lao động 
của các khoa và là sinh viên Việt 
Nam và Lào. Tham dự còn có đại 
diện lãnh đạo doanh nghiệp, các 
giảng viên người nước ngoài, phụ 
huynh sinh viên… Tại các nền 
tảng trực tuyến có sinh viên các 
khóa 42 đến 45 và toàn thể cán 

bộ, người lao động của Trường.
Trong không khí trang trọng, 

an toàn về các biện pháp phòng 
dịch Covid-19, thay mặt lãnh đạo 
Trường Đại học Đà Lạt, Bí thư 
Đảng ủy, Hiệu trưởng, Tiến sĩ 
Lê Minh Chiến đã đọc diễn văn 
khai giảng năm học mới. Diễn 
văn khái quát quá trình lịch sử 63 
năm hình thành và phát triển của 
nhà trường qua nhiều thành tựu 
xuất sắc và hiện nay đang được 
Trường Đại học Đà Lạt kế thừa, 
phát huy hiệu quả với triết lý giáo 
dục dựa trên 3 trụ cột: Kiến thức 
- Kỹ năng - Thái độ, kết hợp giữa 
giảng dạy lý thuyết và thực hành, 
thích ứng với môi trường tự nhiên 

và điều kiện thực tế. 
Hiện nay, Trường Đại học 

Đà Lạt có 16 khoa, 10 phòng, 2 
viện, 4 trung tâm, thư viện, ký 
túc xá với cơ sở vật chất hiện 
đại và đẹp mắt. Nhà trường đang 
đào tạo 41 ngành đại học chính 
quy (9 ngành sư phạm, 7 ngành 
kỹ sư, 25 ngành cử nhân); 8 
ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 
6 chuyên ngành đào tạo trình độ 
tiến sĩ. Trường còn đào tạo theo 
hình thức giáo dục thường xuyên 
(vừa làm vừa học, văn bằng 2, 
liên thông) và các hình thức bồi 
dưỡng khác. Đội ngũ của Trường 
ngày càng lớn mạnh và trẻ hóa về 
giảng viên. Hiện, có gần 500 viên 
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chức, người lao động; trong đó, 
có 15 phó giáo sư, 99 tiến sĩ, 212 
thạc sĩ, 92 cử nhân và 26 trình độ 
khác. Quy mô đào tạo ổn định 
trên 11.000 sinh viên…

Năm học 2020 - 2021, trong 
bối cảnh tác động của đại dịch 
Covid-19 trên cả nước, Trường 
Đại học Đà Lạt đã chủ động, tích 
cực triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các giải pháp phòng dịch hiệu quả 
và thực hiện tốt phương châm 
“ngừng đến trường nhưng không 
ngừng học”. Việc hoàn thành mục 
tiêu “kép” tiếp tục khẳng định 
vị thế về tính nghiêm túc, khoa 
học, linh hoạt và chất lượng của 
nhà trường. Kết thúc năm học, 
Trường đã xét tốt nghiệp và cấp 
bằng đại học cho 1.705 sinh viên 
các hệ đào tạo; trong đó, có 1.117 
sinh viên đại học hệ chính quy 
và 588 sinh viên hệ vừa làm vừa 
học. Tỷ lệ sinh viên chính quy tốt 
nghiệp đạt loại khá trở lên chiếm 
trên 64%; trong đó, loại giỏi và 
xuất sắc đạt 10,6%; hơn 3.000 
lượt sinh viên đạt kết quả rèn 
luyện tốt và xuất sắc. Ghi nhận 
và khích lệ những thành tích rèn 
luyện và học tập của sinh viên, 
Trường đã trao học bổng trên 
1.000 lượt sinh viên, với tổng số 
tiền gần 6 tỷ đồng.

Cùng với đào tạo, Trường 
Đại học Đà Lạt tiếp tục đạt rất 
nhiều thành tựu về nghiên cứu 
khoa học, hợp tác quốc tế, hợp 

tác và kết nối với doanh nghiệp… 
Nhà trường đã có hàng trăm đề 
tài nghiên cứu khoa học của cán 
bộ, giảng viên và sinh viên; hàng 
trăm bài báo khoa học được xuất 
bản trên các tạp chí quốc tế có uy 
tín và trong nước… Với thành 
tích xuất sắc này, 4 năm liền, 
Trường Đại học Đà Lạt được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo khen thưởng, 
trở thành một trong những cơ sở 
giáo dục đại học hàng đầu uy tín 
về chất lượng nghiên cứu khoa 
học…

KHÔNG NGỪNG PHẤN 
ĐẤU ĐẠT NHỮNG THÀNH 
TỰU MỚI 

Với những bề dày truyền 
thống và thành tích như vậy, kỳ 
tuyển sinh năm 2021 vừa qua, 
Trường Đại học Đà Lạt đã thu hút 
trên 21.000 nguyện vọng đăng ký 
xét tuyển, tăng 10% so với năm 
2020; trong đó, tỷ lệ nguyện vọng 
1 tăng mạnh. Năm học 2021 - 
2022, Trường có 2.950 tân sinh 
viên khóa 45, tổng chỉ tiêu 2.820 
sinh viên… Đó là kết quả tất 
yếu của những nỗ lực, đoàn kết, 
không ngừng phấn đấu của cả tập 
thể viên chức, người lao động và 
sinh viên toàn Trường. Đồng thời, 
sự quan tâm, tạo điều kiện và 
giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Tỉnh ủy, HĐND và UBND 
tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, ban 
ngành của tỉnh Lâm Đồng, cấp ủy 
và chính quyền thành phố Đà Lạt, 

các doanh nghiệp, tổ chức khoa 
học trong và ngoài nước… Đặc 
biệt, đúng dịp đầu năm học 2021 
- 2022, với sự quan tâm chỉ đạo 
trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Quỹ 
học bổng “Tường Việt” được 
thành lập, do Công ty TNHH 
TM&SX Tường Việt tài trợ cho 
chương trình “Tiếp sức” của 
Trường Đại học Đà Lạt số tiền 
1 tỷ đồng... Nhân dịp Lễ Khai 
giảng, thay mặt Trường Đại học 
Đà Lạt, Hiệu trưởng, Tiến sĩ Lê 
Minh Chiến đã bày tỏ những lời 
cảm ơn đặc biệt…

Tại buổi Lễ Khai giảng, 
đại diện doanh nghiệp, tân sinh 
viên khóa 45 phát biểu bày tỏ sự 
trân trọng những thành tích của 
Trường Đại học Đà Lạt và cam 
kết tiếp tục đồng hành tích cực 
với chặng đường phát triển mới 
của cơ sơ giáo dục đại học uy 
tín. Buổi lễ còn diễn ra những 
hoạt động tri ân và ghi nhận như 
lãnh đạo nhà trường trao tặng 
hoa cho các giáo sư, giảng viên 
người nước ngoài, đại diện doanh 
nghiệp, các tân phó giáo sư, tân 
tiến sĩ, sinh viên Lào, tặng giấy 
khen cho các sinh viên xuất sắc 
về nghiên cứu khoa học, các tân 
sinh viên là thủ khoa năm học mới 
và đại diện sinh viên khóa mới 45 
tặng hoa cho nhà trường…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
VÀ HUYỆN LẠC DƯƠNG TỔ 
CHỨC HỘI THẢO HỢP TÁC 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
(Minh Đạo -  LĐ onl ine)  -  Chiều 13/10,  Trường 
Đại  học Đà Lạt  và huyện Lạc Dương tổ  chức hội 
thảo về hợp tác phát  tr iển nông nghiệp dưới  sự 
chủ tr ì  của TS.  Lê Minh Chiến -  Hiệu trưởng 
và ông Sử Thanh Hoài  -  Chủ t ịch UBND huyện. 
Tham gia hội  thảo có lãnh đạo nhà trường,  trưởng,  phó các phòng,  khoa của Trường Đại  học Đà 
Lạt  và trưởng các ngành,  đơn vị  l iên quan của huyện Lạc Dương.

Thay mặt lãnh đạo huyện Lạc Dương, ông Sử 
Thanh Hoài thông tin khái quát về tình hình kinh tế 
- xã hội của huyện; trong đó, nhấn mạnh các thành 
quả, ưu thế và định hướng những nhiệm vụ phát 
triển của huyện. Đặc biệt, hai bên hướng đến hợp 
tác trước mắt về lĩnh vực xây dựng về cơ sở dữ liệu 
lớn big data trong nông nghiệp; cùng đó sẽ hướng 
đến phát triển các loại hình du lịch; bảo tồn và phát 
huy tài nguyên đa dạng sinh học… “Sau hội thảo, hi 
vọng giữa huyện Lạc Dương và Trường Đại học Đà 
Lạt sẽ tiếp tục có bước cụ thể hóa sự hợp tác. Đây sẽ 
là mô hình kiểu mẫu về hợp tác giữa địa phương với 
cơ sở nghiên cứu khoa học và giáo dục đại học, hoạt 
động hợp tác sẽ đem lại nhiều ý nghĩa rất lớn đối với 
cả huyện chúng tôi cũng như đối với Trường Đại học 
Đà Lạt…” - ông Sử Thanh Hoài nói. 

Hiệu trưởng Lê Minh Chiến cũng cho biết, sau 
hội thảo, hai bên sẽ xây dựng những kế hoạch hợp 
tác ghi nhớ cụ thể. Nhà trường cam kết phát huy 
những năng lực, nguồn lực và tiềm năng về thành 
tựu nghiên cứu khoa học của đội ngũ các nhà khoa 
học, đội ngũ sinh viên để cụ thể hóa việc hợp tác, 
nhất là những lĩnh vực có thế mạnh của Trường Đại 
học Đà Lạt… Hiệu trưởng Lê Minh Chiến cũng nêu 
rõ lãnh đạo huyện và lãnh đạo Trường đã có quyết 

tâm chính trị và cùng vào cuộc; đồng thời, giao các 
phòng, khoa đưa vào kế hoạch nghiên cứu cụ thể 
theo từng đề tài sớm.

Tại hội thảo, các nhà khoa học về sinh học, công 
nghệ thông tin của Trường Đại học Đà Lạt, các nhà 
quản lý chuyên môn của huyện Lạc Dương đã trình 
bày một số thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyển 
đổi số trong hoạt động nông nghiệp. Các báo cáo chỉ 
ra những ưu thế của nền tảng số đem lại nhiều hiệu 
quả kinh tế trong hoạt động nông nghiệp thông qua 
các khâu từ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, thị trường 
và thu hút đầu tư…; những ưu thế và tình hình sản 
xuất nông nghiệp của huyện Lạc Dương. 

Hội thảo đã giải quyết bước đầu những vấn 
đề như: Sự cần thiết và giá trị to lớn của nền nông 
nghiệp hiệu quả và bền vững; những thành tựu đã 
nghiên cứu về thế mạnh công nghệ số trong hoạt 
động nông nghiệp, cũng như nhu cầu thực tiễn để 
nghiên cứu của Trường Đại học Đà Lạt; thế mạnh 
và những điều kiện thuận lợi để ứng dụng thành quả 
nghiên cứu và cũng là lĩnh vực mà huyện Lạc Dương 
đang tích cực hướng đến... “Hai bên đều đủ các điều 
kiện thuận lợi và đã sẵn sàng, nếu quyết liệt sẽ thực 
hiện sớm” - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử 
Thanh Hoài nhận định.
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ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CHO TÂN 
SINH VIÊN KHÓ KHĂN NỢ 
PHẦN LỚN HỌC PHÍ
(M.Vinh – TTO) -  Đại  học Đà Lạt  sẽ  cho tân s inh 
viên có hoàn cảnh khó khăn nợ học phí  học kỳ 1 
năm học 2021-2022.

Ngày 5-10, Đại học Đà Lạt cho biết nhà trường ủng 
hộ chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ 
bằng việc cho tân sinh viên năm học 2021 - 2022 có hoàn 
cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nợ phần 
lớn học phí.

Nhà trường chỉ thu tạm thời 1 triệu đồng học phí (tổng 
5,5 triệu đồng) và tiền bảo hiểm y tế. Số tiền còn lại, sinh 
viên có thể linh động nộp trước khi kết thúc học kỳ 1. 

Để hưởng mức hỗ trợ này, sinh viên cần xác nhận 
hoàn cảnh từ UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú, hoặc 
giấy giới thiệu của cơ sở Đoàn, Hội nơi sinh viên sinh 
sống. 

Đây là chính sách cho sinh viên được xác nhận khó 
khăn do diễn biến dịch bệnh. Đối với sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn (thuộc diện hộ nghèo) không theo học 
ngành sư phạm sẽ được nhà trường hỗ trợ 1 triệu đồng.

Ông Lê Minh Chiến, hiệu trưởng Đại học Đà Lạt, 
cho biết thêm: "Đối với tân sinh viên có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn đã được báo Tuổi Trẻ xác nhận hoàn cảnh, 
giới thiệu hoặc trao học bổng "Tiếp sức đến trường", nhà 
trường sẽ có chính sách học bổng riêng đối với những tân 
sinh viên này. Nhà trường sẽ tính toán hỗ trợ thêm 50% 
học phí hoặc 100% học kỳ 1. Các ngoại lệ như học phí 
nguyên năm học hoặc suốt khóa sẽ do ban giám hiệu đánh 
giá, quyết định kèm các điều kiện về học lực".

CÂY SÓI RỪNG - TIỀM NĂNG SÁNG GIÁ 
PHÁT TRIỂN LÂM SẢN NGOÀI GỖ
(Minh Đạo -  LĐ onl ine)  -  Sói  rừng (Sarcandra glabra)  là  cây dược 
l iệu có nhiều giá tr ị  chữa bệnh hiệu quả như: đau tức ngực,  nhức 
xương khớp,  bệnh lao,  chữa rắn cắn,  điều tr ị  nhiễm trùng đường 
hô hấp trên,  v iêm dạ dày do virus ,  v iêm cơ t im… Ở Lâm Đồng,  Sói 
rừng phân bố tự nhiên trên 23.306 ha tại  7  huyện,  thành phố.  Một 
đề tài  khảo sát ,  đ iều tra và phân t ích hợp chất  của nhóm nhà khoa 
học,  quản lý  vừa công bố những thông t in  mới  nhất .

Đề tài cấp tỉnh là “Nghiên cứu xây dựng quy 
trình nhân giống và nuôi trồng cây Sói rừng làm dược 
liệu tại Lâm Đồng”. Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ 
là TS. Lương Văn Dũng (cán bộ giảng dạy Trường 
Đại học Đà Lạt (ĐHĐL), đơn vị chủ trì là Trung 
tâm Nghiên cứu quốc tế Rừng nhiệt đới thuộc Vườn 
Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Vườn BĐNB) và đơn vị 
phối hợp là ĐHĐL. Mục tiêu được các nhà khoa học, 
quản lý là nghiên cứu, phát triển nguyên liệu phục vụ 
sản xuất dược liệu từ cây Sói rừng ở Lâm Đồng. Từ 
tháng 9/2019 đến tháng 12/2021, các tác giả phải đạt 
được những nhiệm vụ: Điều tra tình hình phân bố và 
trữ lượng cây Sói rừng tại Lâm Đồng; Nghiên cứu 
thành phần hóa học chính; Xây dựng quy trình nhân 
giống và nuôi trồng; Xây dựng quy trình thu hái và 
sơ chế nguyên liệu từ cây Sói rừng.

• NHIỀU GIÁ TRỊ VỀ DƯỢC HỌC
Theo TS. Lương Văn Dũng, cây Sói rừng được 

biết đến từ việc một cộng đồng dân ở tỉnh Hòa Bình 
có tuổi thọ trên 100 tuổi, thức uống thường xuyên 
của họ là loài thảo dược này. Từ thực tế sử dụng 
có hiệu quả, Vườn BĐNB đã đăng ký đề tài nghiên 
cứu khoa học và được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận. 
Cuối tháng 10/2021, hội thảo “Giới thiệu kết quả 
nghiên cứu của đề tài, tham vấn quy trình thu hái 
và sơ chế nguyên liệu cây Sói rừng làm dược liệu ở 
Lâm Đồng” quy tụ đại diện Sở Khoa học và Công 
nghệ Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Lâm Đồng, Trường ĐHĐL, Công ty Dalatis, 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên, Dự án VFBC, tổ chức Helvetas,…

PGS, TS. Trịnh Thị Điệp (ĐHĐL) chia sẻ nhiều 
thông tin về giá trị dược liệu của cây Sói rừng. Bà 
cho biết, ở Trung Quốc, hiện đang lưu hành 38 loại 
thuốc có từ chất Sói rừng; về thành phần hóa học, 
loài này có hơn 200 hợp chất. Các nhóm hoạt chất có 
tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống ung thư, 
chống giảm tiểu cầu,… Ngoài ra, nó còn bảo vệ gan, 
hạ lipid huyết, chống tăng đường huyết,…, nhưng 

độc tính thấp. Mẫu để TS. Điệp phân tích thu hái 
tại các điểm ở các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, 
Lâm Hà; bao gồm lá, thân của cây Sói rừng. PGS, 
TS. Trịnh Thị Điệp cho biết thêm: “Để có thể đưa 
vào sử dụng làm dược liệu cần tiếp tục các nghiên 
cứu sâu hơn về các thành phần hóa học khác, sự biến 
đổi trong quá trình trồng trọt, chế biến; đánh giá tác 
dụng dược lý; đánh giá độ an toàn (độc tính cấp, bán 
trường diễn) và xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm”. 

• PHÂN BỐ RỘNG, TRỮ LƯỢNG LỚN
Sói rừng đã ghi nhận phân bố tự nhiên tại 8 tỉnh 

Việt Nam. Thay mặt nhóm nghiên cứu, theo ThS. 
Lê Văn Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm 
Nghiên cứu quốc tế Rừng nhiệt đới (Vườn BĐNB) 
chia sẻ sự phân bố và trữ lượng của Sói rừng ở Lâm 
Đồng thì Sói rừng có ở các huyện Lạc Dương, Đơn 
Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh và 
thành phố Đà Lạt với đai độ cao từ gần 1.200 mét 
đến trên 2.100 mét. Tổng diện tích ước trên 23.300 
ha; trong đó, tập trung nhiều nhất ở Lạc Dương với 
trên 13.200 ha, Đam Rông trên 5.600 ha, Lâm Hà 
gần 2.600 ha… Trữ lượng Sói rừng theo thành phần 
nguyên liệu, thân chiếm 50,5%, lá chiếm 30,8%và rễ 
chiếm 18,6%... ThS. Lê Văn Sơn cho biết thêm: “Kết 
quả ước lượng cho thấy Lâm Đồng có trữ lượng Sói 
rừng khoảng 3.087.947 kg. Lạc Dương có trữ lượng 
ước lượng lớn nhất với khoảng 2.768.395 kg. Đây là 
khu vực có tiềm năng nhất trong tỉnh để khai thác và 
phát triển nguồn nguyên liệu Sói rừng với trữ lượng 
trong tự nhiên”.

• THU HÁI, SƠ CHẾ VÀ HƯỚNG ĐẾN 
THƯƠNG MẠI

Về quy trình thu hái và sơ chế nguyên liệu cây 
Sói rừng, theo TS. Lương Văn Dũng, trước hết, khảo 
nghiệm và xây dựng quy trình thu hái nguyên liệu, 
bao gồm 5 bước: Xác định vùng thu hái; xác định 
tuổi cây thu hái; xác định bộ phận thu hái; xác định 
mùa thu hái và số lần thu hái trong năm; xác định kỹ 
thuật thu hái. Tiếp theo là khảo nghiệm và xây dựng 
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quy trình sơ chế nguyên liệu, gồm 4 bước: Tuyển 
chọn nguyên liệu; xử lý nguyên liệu; phơi sấy và 
bảo quản nguyên liệu. Trên cơ sở này, TS. Dũng đề 
xuất những tiêu chuẩn cơ sở cho quy trình thu hái và 
sơ chế nguyên liệu cây Sói rừng. Ví dụ, về tuổi cây 
thu hái, từ 2 năm trở lên, cây già (thân, lá màu xanh 
đậm); mùa thu hái là mùa khô (tháng 11 - 4); xử lý 
nguyên liệu trước hết là phân loại (để riêng rễ, thân, 
lá) sau đó khâu làm sạch (rửa bằng nước sạch; thân, 
lá (2 - 3 lần); rễ (4 - 5 lần), ngâm nước muối 30 phút) 
và cắt nhỏ rễ, thân từ 3 - 5 cm, còn lá để nguyên… 
Tiếp theo là các công đoạn phơi, sấy, bảo quản…

Đề tài nghiên cứu cây Sói rừng được mở rộng 
như là pha 2, đó là sự tham gia của Công ty TNHH 
Dalatis với quy trình làm trà túi lọc. Theo Ds. Nguyễn 
Thị Nhung, sản phẩm có tiềm năng phát triển nhờ 
“Sói rừng Lâm Đồng thu hái tự nhiên trong Vườn 
Quốc gia Bidoup-Núi Bà, đây là nguồn nguyên liệu 
sạch; được sản xuất ra thành phẩm với sự phối trộn 
cao chiết xuất từ lá sẽ tạo hiệu quả sử dụng và sự 

khác biệt”. Ds. Nhung cũng nêu tiềm năng phát triển 
ngoài trà túi lọc Sói rừng tiếp tục đa dạng sản phẩm 
bằng trà hòa tan, cao đóng lọ, ống uống, chai nước, 
viên, sữa tắm, kem bôi ngoài da... Bà Nguyễn Thị 
Nhung cũng đề xuất: Về nguồn nguyên liệu, cần 
đảm bảo ổn định, thu hái và sơ chế đúng, bền vững. 
Về thị trường, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ từ các 
cơ quan, ban, ngành trong việc truyền thông, quảng 
bá sản phẩm, xúc tiến thị trường.

Chủ nhiệm đề tài TS. Lương Văn Dũng nhận 
định với chúng tôi: “Với nhiều công dụng về mặt 
y học, trữ lượng lớn, việc nhân giống sẽ không gặp 
khó khăn (hiện nhóm nghiên cứu chọn 3 ha tại 3 địa 
bàn huyện, thành phố để khảo nghiệm); mặt khác, 
phân bố tự nhiên phổ biến dưới tán rừng lá rộng, 
Sói rừng có tiềm năng sáng giá để phát triển lâm sản 
ngoài gỗ dưới tán rừng ở Lâm Đồng”. Cây Sói rừng 
đem lại nhiều ý nghĩa, từ y tế đến kinh tế và công tác 
quản lý, bảo vệ rừng.

VIỆN KING SEJONG ĐÀ LẠT 
KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG 
HÀN ĐẦU TIÊN
(Minh Đạo -  LĐ onl ine)  -  Sáng 27/11,  Viện 
King Sejong Đà Lạt  trực thuộc Trường Đại  học 
Đà Lạt  long trọng tổ  chức khai  giảng khóa học 
t iếng Hàn Quốc đầu t iên với  sự tham dự của 
Tiến s ĩ ,  Hiệu trưởng Trường Đại  học Đà Lạt , 
Viện trưởng King Sejong Đà Lạt ,  thầy giáo Lê 
Minh Chiến;  ông bà Tiến s ĩ  Choi  Young Sook 
và Kwon Jang Soo,  đại  diện Tổ chức SGF Việt 
Nam -  Hàn Quốc;  Tiến s ĩ  Trịnh Thị  Tú Anh 
-  Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp 
tác quốc tế  và lãnh đạo phòng,  khoa,  cùng đại 
diện s inh viên ngành Hàn quốc học,  học viên 
t iếng Hàn của Trường Đại  học Đà Lạt…

Viện King Sejong Đà Lạt được thành lập ngày 
01/9/2021 trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường 
Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Y tế Jinju, Hàn 
Quốc với giúp đỡ của Quỹ Kinh Sejong – tổ chức 
có mặt ở 82 quốc gia với 234 cơ sở đào tạo toàn 
cầu, là cơ quan thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du 
lịch Hàn Quốc. Tại Việt Nam, ngày 01/7/2021, Viện 
King Sejong Đà Lạt chính thức trở thành một trong 
22 Học viện King Sejong. Viện có các nhiệm vụ: 
Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tiếng Hàn phù 
hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực 

Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ; Phối hợp 
với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ quan 
hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA), 
tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa; lan 
tỏa niềm đam mê tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa 
và ngôn ngữ Hàn Quốc; tạo điều kiện cho các giảng 
viên, nghiên cứu viên chuyên ngành Hàn Quốc được 
tiếp cận phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện 
đại, hiệu quả; tạo môi trường để sinh viên các khoa 
trong Trường Đại học Đà Lạt có thể tìm hiểu, thực 
hành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, qua đó, góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; 
tích cực kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, đội ngũ 
chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhà tài trợ đến với 
Trường Đại học Đà Lạt, góp phần nâng cao hơn nữa 
vị thế của nhà trường trong nghiên cứu, giảng dạy; 
thu hút sinh viên, tạo điều kiện quảng bá, mở rộng 

nhu cầu tuyển sinh hàng năm. 
Với sự nỗ lực, Viện King Sejong Đà Lạt đã hoàn 

thiện tổ chức bộ máy, biên soạn chương trình sớm 
chiêu sinh, ổn định giảng dạy khóa học đầu tiên với 
13 học viên. Tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Lê Minh 
Chiến nhấn mạnh: “Từ đây sẽ mở ra triển vọng mới, 
sự phát triển không ngừng tốt đẹp trong tương lai, 
góp phần vào công tác giảng dạy tiếng Hàn và giao 
lưu văn hóa không những cho Đà Lạt, Lâm Đồng 
mà cả vùng Tây Nguyên - Nam Trung bộ, góp phần 
tích cực và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc cũng như Đà 
Lạt, Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt với các địa 
phương có liên quan Hàn Quốc, không ngừng đưa 
mối quan hệ hợp tác Việt Nam, Hàn Quốc phát triển 
trong xu thế đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ 
quốc tế. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của bạn 
bè thế giới cũng như của Hàn Quốc”. 

Được biết, từ năm 2013 đến nay, Trường Đại học 
Đà Lạt đã thiết lập quan hệ hợp tác với Hàn Quốc 
thông qua các trường đại học, trung tâm nghiên cứu 
khoa học, đem lại nhiều kết quả lớn về nhiều lĩnh 
vực như đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng trong các 
ngành năng lượng nguyên tử, sinh học, nông học, 
ngôn ngữ, văn hóa…  

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Hiệu 
trưởng Lê Minh Chiến chúc mừng các học viên, 
giảng viên thu được nhiều kết quả tốt trong hoạt 
động tại Viện Viện King Sejong Đà Lạt. Đại diện các 
học viên khóa 1, sinh viên Cát Tường đã bày tỏ cảm 
ơn đến việc thành lập Viện, tạo điều kiện cho người 
học được tiếp cận ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc một 
cách tốt nhất và hứa cố gắng hoàn thành khóa học 
hiệu quả nhất. Sau lễ khai giảng, các sinh viên, học 
viên tổ chức hoạt động văn hóa với nhiều nội dung 
ý nghĩa.

KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN LÂM ĐỒNG
(Minh Đạo -  LĐ onl ine)  -  Chiều 28/11,  tại  Trường Đại  học Đà Lạt  long trọng tổ  chức Lễ khai 
giảng lớp đại  học văn bằng 2 hệ l iên thông vừa làm vừa học ngành công nghệ thông t in  đối  với 
lực lượng Công an t ỉnh Lâm Đồng.  Tham dự Lễ khai  giảng có Đại  tá  Lê Hồng Phong -  Phó Giám 
đốc Công an t ỉnh Lâm Đồng; Tiến s ĩ  Lê Minh Chiến -  Hiệu trưởng Trường Đại  học Đà Lạt ,  Tiến 
s ĩ  Nguyễn Văn Vinh -  Chủ t ịch Hội  đồng Trường Đại  học Đà Lạt ,  cùng đại  diện lãnh đạo Công 
an TP Đà Lạt ,  các phòng,  ban,  khoa của hai  đơn vị  là  Trường Đại  học Đà Lạt ,  Công an t ỉnh Lâm 
Đồng và 34 học viên là  cán bộ,  chiến s ĩ  ngành Công an t ỉnh Lâm Đồng đã trúng tuyển s inh khóa 
đào tạo…

Khóa đào tạo hệ vừa làm vừa học gồm 105 tín 
chỉ, được chia trong 6 học kỳ; trong đó, điều kiện để 
xét tốt nghiệp là mỗi học viên phải tích lũy tối thiểu 
78 tín chỉ bắt buộc và 27 tín chỉ tự chọn. Cùng đó, 
chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học áp dụng theo quy 
định của Trường Đại học Đà Lạt. 

Tại Lễ khai giảng, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến 
nhấn mạnh: Chương trình sẽ hướng đến kỹ năng thực 
tiễn, đạo tào người học có năng lực tốt về ứng dụng 
công nghệ thông tin một cách hiệu quả nhất. Tiến sĩ 
Lê Minh Chiến cũng chúc học viên học tập có chất 
lượng nhất; đồng thời, chỉ đạo các phòng, khoa, đơn 
vị liên quan của Trường Đại học Đà Lạt tạo mọi điều 
kiện tốt nhất để khóa đào tạo có chất lượng và hiệu 
quả như mong muốn…

Cũng tại buỗi Lễ, Đại tá Lê Hồng Phong cho 
biết: Lớp học được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công 
an và sự phối hợp hợp tác chặt chẽ giữa hai đơn vị 
Trường Đại học Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng 
nhằm tạo điều kiện phát triển lực lượng công an ngày 
càng đáp ứng yêu cầu tốt nhất trong tình hình mới. 
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm 

Đồng, Đại tá Lê Hồng Phong giao trách nhiệm cho 
các học viên nhận thức rõ đây là khóa đào tạo học 
kỹ năng nghề, học tập nghiên cứu có chất lượng thực 
thụ; đồng thời, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của ngành 
cần xác định nhiệm vụ quan trọng của lĩnh vực công 
nghệ thông tin trong công tác… Đại diện người học, 
học viên Vũ Hoàng Anh đã cảm ơn việc hợp tác tổ 
chức lớp công nghệ thông tin và hứa nỗ lực tham 
gia chương trình đào tạo chất lượng nhất để đáp ứng 
hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong công tác.
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TUỔI TRẺ 
ĐẠI HỌC 
ĐÀ LẠT

HỘI THI TÀI NĂNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
NĂM 2021 - DLU'S GOT TALENT 2021

Thân mời các bạn sinh viên trường Đại học Đà Lạt cùng tham gia thể hiện tài năng.
THỂ LỆ CUỘC THI:
• Đối tượng: Sinh viên đang học tập tại trường Đại học Đà Lạt.
Thể loại: 
• Hát (đơn ca, song - tam ca, nhóm ca);
• Vũ đạo (nhảy múa, khiêu vũ, flashmod...);
• Biểu diễn nhạc cụ (guitar, organ, cajon, sáo...);
• Biểu diễn tạp kỹ (kịch, ảo thuật, võ thuật,...);
• Tài năng khác...
‼️ LƯU Ý: Mỗi thí sinh chỉ được 

đăng ký 01 tiết mục tham gia và 
không thay đổi thể loại trong suốt 
quá trình dự thi.

• Thời gian và hình thức đăng 
ký dự thi:

• Thời gian: Từ ngày ra thông 
báo đến hết ngày 6/11/2021.

• Điền thông tin vào link: 
https://forms.gle/iEgZcnToeMS-
j8D6r8 

• Thể lệ dự thi:
o Ở mỗi vòng thi, thời lượng 

tiết mục không quá 06 phút.
o Vòng thi sơ khảo: Biểu diễn 

trực tuyến qua Google Meeting.
o Vòng thi trực tuyến: Thí sinh 

được chọn vào vòng chung khảo sẽ 
gửi video/clip qua địa chỉ mail doan-
thanhnien@dlu.edu.vn và tham gia 
bình chọn DLU'S GOT TALENT 
ONLINE trên trang fanpage "TUỔI 
TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT".

o Vòng thi chung khảo: Biểu 
diễn trực tuyến qua Google Meeting.

o Vòng thi chung kết: trực tiếp 
tại phòng Hội thảo Thư viện trường 
Đại học Đà Lạt.

o Trang phục: phù hợp với tài 
năng lựa chọn.
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- Thí sinh dự thi có thể sử dụng các tác phẩm vẽ tay hoặc sử dụng các phần mềm chuyên dụng để thiết 
kế tác phẩm dự thi.

- Mỗi thí sinh hoặc nhóm thí sinh (không quá 3 người) sẽ thực hiện 01 tác phẩm  cùng thông tin cá nhân 
(tên thí sinh/nhóm thí sinh, lớp/câu lạc bộ, số điện thoại, email thí sinh đại diện) và gửi file Word hoặc PDF 
về địa chỉ email Doanthanhnien@dlu.edu.vn.

- Các tác phẩm dự thi trực tuyến phải kèm theo logo Trường Đại học Đà Lạt, logo Đoàn thanh niên và 
logo Hội Sinh viên. (Ban tổ chức sẽ hỗ trợ công tác chèn 03 logo Trường - Đoàn - Hội trong mỗi tác phẩm dự 
thi).

• Cách thức đánh giá, chấm điểm:
- Những tác phẩm đạt 

yêu cầu sẽ được đăng tải trên 
trang Fanpage TUỔI TRẺ 
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT và kênh 
Youtube TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC 
ĐÀ LẠT - Channel. Sau khi 
đăng tải, thí sinh sẽ có thể kêu 
gọi bình chọn cho tác phẩm của 
mình qua kênh mạng xã hội 
Facebook.

- Lưu ý: Lượt chia sẻ 
(share) được tính là hợp lệ bao 
gồm thích (like) trang fanpage 
TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ 
LẠT + bài viết ở chế độ công 
khai + mỗi tài khoản chỉ được 
share 01 lần/video + kèm theo 
hastag #DLUnhatruyenthong-
taiba #TuoitreDaihocDaLat

Thân mời cán bộ, đoàn viên, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường Đại học Đà Lạt cùng tham gia 
dự thi! 

CHỦ ĐỀ 
Sáng tác biểu trưng (logo) và video, clip truyền thông Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

Đại học Đà Lạt lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2024.
NỘI DUNG 
• Thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà 

Lạt lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 - 2024.
• Thể hiện được quá trình thành lập và phát triển của Đoàn trường.
• Tác phẩm dự thi bao gồm 01 Logo + 01 Video/clip truyền thông về Đại hội Đoàn trường + 01 bản mô 

tả thiết kế logo.
THỂ LỆ CUỘC THI 
• Đối tượng tham gia:
- Cán bộ, đoàn viên, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường Đại học Đà Lạt.
- Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi. Ban tổ chức không chịu bất kỳ trách 

nhiệm pháp lý nào liên quan đến bản quyền.
• Thời gian tổ chức:
- Thời gian đăng ký dự thi: Đến hết ngày 25/11/2021
- Thời gian nộp bài dự thi: Đến hết ngày 10/12/2021.
- Thời gian bình chọn bài dự thi: Từ ngày 11 - 18/12/2021
- Thời gian công bố kết quả và trao giải thưởng: 22/12/2021
• Hình thức dự thi:
- Thí sinh đăng ký dự thi qua mã QR hoặc qua Link form: https://forms.gle/B2ts4BpznruHnutR6

TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬN CỜ THI ĐUA ĐƠN VỊ 
XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO 
THANH NIÊN KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2020-2021

Với sự sáng tạo trong hoạt động Đoàn và tinh 
thần nhiệt huyết của tuổi trẻ trong suốt năm học 2020 
– 2021, sáng ngày 29/10/2021, tại Hội nghị tổng kết 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các 
trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Lâm Đồng năm học 
2020 – 2021, Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã xuất 
sắc nhận được cờ thi đua của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng 
tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong 
trào sinh viên năm học 2020-2021.

Cũng tại Hội nghị, Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt có 
03 Đoàn viên là giảng viên trẻ được vinh danh Nhà 

giáo trẻ tiêu biểu cấp Tỉnh là đ/c Phạm Hồng Hải 
Phó Bí thư Đoàn trường, đ/c Vũ Thị Bảo Ngọc Bí 
thư LCĐ khoa Hóa học và Môi trường, đ/c Phạm Thị 
Thanh Thảo Bí thư LCĐ khoa Sinh học và 01 Sinh 
viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021 là sinh viên 
Nguyễn Đình Hưng Thịnh sinh viên khoa Luật học 
trường Đại học Đà Lạt.

Chúc mừng Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt và các cá 
nhân xuất sắc. Chúc cho phong trào của Tuổi trẻ nhà 
trường tiếp tục phát triển trong năm học tới.

CUỘC THI "NHÀ TRUYỀN THÔNG DLU TÀI BA 2021"
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VĂN BẢN 
HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch số 924/KH-ĐHĐL ngày 01/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc kiểm tra chấp hành nội 
quy, quy chế làm việc của các đơn vị năm học 2021 - 2022.

2. Kế hoạch số 7044/KH-UBND ngày 4/10/2021 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng V/v tổ chức đón công 
dân đang ở tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có nguyện vọng trở về Lâm Đồng.

3. Kế hoạch số 868/KH-ĐHĐL ngày 23/9/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc triển khai công tác pháp 
chế của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2021-2022.

4. Kế hoạch số 919/KH-ĐHĐL ngày 30/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về Công tác thanh 
tra, kiểm tra năm học 2021-2022.

5. Kế hoạch số 937/KH-ĐHĐL-HĐT ngày 5/10/2021 của Hội đồng trường, Trường Đại học Đà Lạt về việc 
tổ chức phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024.

6. Kế hoạch số 964/KH-ĐHĐL ngày 15/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt v.v Tổ chức Lễ khai giảng năm 
học 2021-2022.

7. Kế hoạch số 928/KH-ĐHĐL ngày 04/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về thực hiện công tác truyền 
thông, quảng bá tuyển sinh sau đại học.

8. Kế hoạch số 1029/KH-ĐHĐL ngày 09/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt v.v tổ chức Lễ khai giảng lớp 
ĐHVB 2 hệ VLVH ngành Công nghệ thông tin năm 2021.

9. Kế hoạch số 1028/KH-ĐHĐL ngày 8/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v tổ chức Hội nghị Khoa học 
thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2021.

THÔNG BÁO

1. Thông báo số 230/TB-UBND ngày 4/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kết luận của đồng 
chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Đại học Đà Lạt.

2. Thông báo số 939/TB-ĐHĐL ngày 6/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc xây dựng Kế hoạch đảm 
bảo chất lượng năm học 2021-2022. 

3. Thông báo số 941/TB-ĐHĐL ngày 6/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 đối với thân nhân của viên chức, người lao động ở các tỉnh, thành phố khu vực phía 
Nam có nguyện vọng trở về Lâm Đồng.

4. Thông báo số 929/TB-ĐHĐL ngày 04/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Thông báo chiêu sinh 
Lớp bổ túc kiến thức để thi vào các ngành thạc sĩ.

5. Thông báo số 945/TB-ĐHĐL ngày 8/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống thiên tai, mưa bão và đảm bảo an ninh trật tự trường học.
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6. Thông báo số 949/TB-ĐHĐL ngày 11/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc cung cấp 
danh mục tài liệu tham khảo của các học phần.

7. Thông báo số 950.TB.ĐHĐL ngày 11/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về Công tác biên soạn, giáo 
trình, bài giảng tóm tắt phục vụ giảng dạy học tập năm 2021 - 2022.

8. Thông báo số 951/TB-ĐHĐL-BGH-CĐ ngày 11/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v dời lịch tổ chức 
Hội nghị Đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động cấp Trường năm học 2021-2022 
(lần 2).

9. Thông báo số 958/TB-ĐHĐL ngày 11/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc quán triệt Quy định về 
công bố quốc tế và chấn chỉnh việc công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế gây nhiều tranh cãi về học 
thuật.

10. Thông báo số 965/TB-ĐHĐL ngày 15/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống thiên tai, mưa bão và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

11. Thông báo số 939/TB-ĐHĐL ngày 6/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc xây dựng Kế hoạch đảm 
bảo chất lượng năm học 2021-2022

12. Thông báo số 974/TB-ĐHĐL ngày 18/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v đăng ký danh hiệu thi đua 
năm học 2021-2022.

13. Thông báo số 1125/TB-BGDĐT ngày 19/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tuyển sinh đi học tại 
Cu-ba năm 2021.

14. Thông báo số 984/TB-ĐHĐL ngày 21/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt v.v tham dự Lễ khai giảng năm 
học 2021-2022.

15. Thông báo số 986/TB-ĐHĐL ngày 21/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống thiên tai, mưa bão và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

16. Thông báo số 988/TB-ĐHĐL Ngày 25/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v thực hiện chế độ chính 
sách cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ I, năm học 2021-2022.

17. Thông báo số 1000/TB-ĐHĐL ngày 28/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

18. Thông báo số 1018/TB-ĐHĐL ngày 4/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

19. Thông báo số 1014/TB-ĐHĐL ngày 04/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v xét miễn học các học 
phần Giáo dục quốc phòng an ninh.

20. Thông báo số 1021/TB-ĐHĐL ngày 05/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về kết luận của Hiệu trưởng 
tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo sau đại học và quản lý giảng viên, chuyên viên được cử đi đào tạo 
sau đại học của Trường.

21. Thông báo số 1013/TB-ĐHĐL ngày 04/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc xét nâng lương bậc 
đợt 2 năm 2021.

22. Thông báo số 1033/TB-ĐHĐL ngày 10/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Kỷ niệm 39 
năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2021.

23. Thông báo số 1043/TB-ĐHĐL ngày 12/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

24. Thông báo số 1044/TB-ĐHĐL ngày 12/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Tổ chức xét thay đổi 
chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc Trường.

25. Thông báo số 1054/KH-ĐHĐL ngày 15/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v Tổ chức Lễ kỷ niệm 39 
năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2021.

26. Thông báo số 1055/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc cài đặt và sử dụng ứng 
dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh.

27. Thông báo số 1057/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt v.v tạm hoãn thời gian tổ chức 
Lễ khai giảng lớp ĐHVB 2 hệ VLVH ngành Công nghệ thông tin năm 2021.

28. Thông báo số 1063/TB-ĐHĐL ngày 16/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc đăng ký học phần học 
kỳ II, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy.

29. Thông báo số 1064/TB-ĐHĐL ngày 16/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc Tổ chức 
góp ý Dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường, kèm theo là bản dự thảo Duy chế.

30. Thông báo số 1075/TB-ĐHĐL ngày 18/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

31. Thông báo số 1103-TB-ĐHĐL ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Đăng ký 
học phần học kỳ II, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy.

32. Thông báo số 1090/2021/ĐHĐL ngày 22/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về thông tin tài khoản của 
Trường Đại học Đà Lạt.

33. Thông báo số 1115/TB-ĐHĐL ngày 25/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt thời gian tổ chức Lễ khai 
giảng lớp ĐHVB 2 hệ VLVH ngành Công nghệ thông tin năm 2021.

34. Thông báo số 1121/TB-ĐHĐL ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

35. Thông báo số 1896/ĐHH-KNĐMST ngày 30/11/2021 của Đại học Huế V/v mời tham gia sáng kiến mạng 
lưới khởi nghiêp

36. Thông báo số 1075/TB-ĐHĐL ngày 18/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trường học.
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37. Thông báo số 1103-TB-ĐHĐL ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Đăng ký 
học phần học kỳ II, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy.

38. Thông báo số 1090/2021/ĐHĐL ngày 22/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về thông tin tài khoản của 
Trường Đại học Đà Lạt.

39. Thông báo số 1115/TB-ĐHĐL ngày 25/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt thời gian tổ chức Lễ khai 
giảng lớp ĐHVB 2 hệ VLVH ngành Công nghệ thông tin năm 2021.

40. Thông báo số 1121/TB-ĐHĐL ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trường học.

CÁC VĂN BẢN KHÁC

1. Quyết định số 710/QĐ-ĐHĐL ngày 01/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Võ 
Phương Bình giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2019 - 2024.

10. Quyết định số 711/QĐ-ĐHĐL ngày 01/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Phạm 
Quang Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo nhiệm kỳ 
2019 - 2024.

11. Quyết định số 719/QĐ-ĐHĐL ngày 01/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm bà Nguyễn 
Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

12. Quyết định số 720/QĐ-ĐHĐL ngày 01/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc điều động và bổ nhiệm 
ông Võ Thuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2019 - 
2024.

13. Quyết định số 576/QĐ-ĐHĐL ngày 27/8/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Ban hành Quy định về 
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của viên chức và người lao động.

14. Quyết định số 708/QĐ-ĐHĐL ngày 30/9/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Ban hành Quy chế nâng 
bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối viên chức và người lao 
động của Trường Đại học Đà Lạt.

15. Công văn số 2849/SYT-NVY ngày 7/10/2021 của Sở y tế Lâm Đồng V/v hướng dẫn phòng, chống dịch 
COVID-19 tại Trường Đại học Đà Lạt.

16. Quyết định số 735/QĐ-ĐHĐL ngày 7/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v đổi tên khoa Giáo dục 
Quốc phòng - An ninh và Thể chất.

17. Công văn số 183/TCTĐKT ngày 12/10/2021 của Tạp chí Thi đua khen thưởng V/v mời tham gia giới thiệu 
thông tin, quảng bá hình ảnh trên Tạp chí Thi đua khen thưởng.

18. Quyết định số 725/QĐ-ĐHĐL ngày 5/10/2021 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng Quý I của viên chức và 
người lao động Trường Đại học Đà Lạt năm 2021.

19. Quyết định số 726/QĐ-ĐHĐL ngày 5/10/2021 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng Quý II của viên chức và 
người lao động Trường Đại học Đà Lạt năm 2021.

20. Quyết định số 727/QĐ-ĐHĐL ngày 5/10/2021 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng và công nhận danh hiệu 
thi đua tập thể, viên chức và người lao động của Trường Đại học Đà Lạt năm học 2020-2021.

21. Quyết định số 768/QĐ-ĐHĐL ngày 15/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt Ban hành Quy định về quản 
lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Đà Lạt.

22. Quyết định số 766/QĐ-ĐHĐL ngày 15/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v Ban hành Chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2021-2024.

23. Quyết định số 783/QĐ-ĐHĐL ngày 19/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v Ban hành Chương trình 
cải cách hành chính của Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2021-2024.

24. Công văn số 4780/BGDĐT-TCCB ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Cử CCVC đi học liên 
thông cấp bằng ĐH ngành Luật cho người đã có bằng ĐH, mở tại Trường ĐH Luật HN.

25. Hướng dẫn số 982/HD-ĐHĐL Ngày 21/10/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v thực hiện chế độ miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy 
Trường Đại học Đà Lạt.

26. Công văn số 743/CSBL ngày 15/10/2021 của Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá V/v hỗ trợ giới thiệu sinh viên 
đã tốt nghiệp nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức.

27. Công văn số 4790/BGDĐT-GDDH ngày 21/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v góp ý nội dung dự 
thảo Nghị định thay thế Nghị định 141/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục Đại học.

28. Công văn số 4936/BGDĐT-VP ngày 27/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v triệu tập tham dự Hội 
nghị công tác văn phòng và truyền thông khối các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT năm 2021.

29. Công văn số 4992/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 1/11/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo V/v hưởng ứng 
Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021.

30. Công văn số 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát kinh 
nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

31. Quyết định số 842/QĐ-ĐHĐL ngày 8/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt V/v thành lập Ban Tổ chức, Ban 
Biên tập kỷ yếu, các Tiểu ban chuyên môn, Ban Thư ký phục vụ Hội nghị Khoa học thường niên Trường 
Đại học Đà Lạt năm 2021.

32. Nghị quyết số 848/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 10/11/2021 của Hội đồng trường, Trường Đại học Đà Lạt về 
phiên họp lần thứ 8 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024.

33. Thông tư số 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Quy định tiêu chuẩn, 
điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo 
dục đại học công lập
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34. Quyết định số 857/QĐ-ĐHĐL ngày 15/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị 
Hoàng Phương giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

35. Quyết định số 858/QĐ-ĐHĐL ngày 15/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Lê Xuân 
Hưng giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ngữ văn và Lịch sử nhiệm kỳ 2019 - 2024.

36. Công văn số 1896/ĐHH-KNĐMST ngày 30/11/2021 của Đại học Huế vv mời tham gia sáng kiến mạng 
lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
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