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TIÊU ĐIỂM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ CÔNG TY 
CỔ PHẦN BẢO TỒN NFT NGỌC LINH KÝ 
KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC

Sau thời gian trao đổi và thảo luận, vào sáng 
ngày 28/02/2021, Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết 
Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu khoa học, 
đào tạo và đồng hành, giai đoạn 2022-2024 cùng 
Công ty cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh.

Tham dự buổi Lễ, về Công ty NFT Ngọc Linh, 
có ông Phan Ngọc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản 
trị; ông Nguyễn Ngọc Đông – Giám đốc điều hành 
cùng với các thành viên Hội đồng quản trị, đối tác 
chiến lược của Công ty. Về phía Trường Đại học 
Đà Lạt, có sự tham dự của TS. Lê Minh Chiến – 
Bí thư Đảng ủy, 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.

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Lê Minh Chiến gửi lời 
cảm ơn đến các lãnh đạo Công ty NFT Ngọc Linh 
đã sắp xếp thời gian đến thăm, làm việc trực tiếp với 
Trường và bày tỏ sự vui mừng về việc ký kết hợp tác 
giữa Trường và Công ty. 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 thời, đồng chí Bí thư, 
Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh sự phối kết hợp toàn 
diện giữa hai bên để thúc đẩy công tác nghiên cứu 
khoa học, đào tạo cũng như đồng hành cùng nhau để 
phát huy tối đa tiềm lực của Trường và Công ty.

Bày tỏ vui mừng trong buổi Lễ, ông Phan Ngọc 
Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty NFT 
Ngọc Linh gửi lời cảm ơn Trường Đại học Đà Lạt đã 
đón tiếp đoàn, cũng như chúc mừng những thành tựu 
mà Trường đã đạt được trong những năm gần đây. 

Ông Dũng đã giới 
thiệu khái quát về 
công ty NFT Ngọc 
Linh và những 
thành tựu, dự án mà Công ty NFT nói chung và bản 
thân Ông nói riêng đã và đang thực hiện. Thông qua 
buổi lễ ký kết này, ông Phan Ngọc Dũng mong rằng 
hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau.

Để đặt nền móng vững chắc cho những hợp tác 
lâu dài giữa Trường Đại học Đà Lạt và Công ty cổ 
phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh, hai bên đã ký kết Biên 
bản thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, đào 
tạo và đồng hành, giai đoạn 2022-2024, với các nội 
dung như: phối hợp, tổ chức nghiên cứu khoa học 
các ngành liên quan; phối hợp, tổ chức cho sinh viên 
thực tập, kiến tập, giới thiệu việc làm cho sinh viên; 
tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, 
diễn đàn với doanh nghiệp; Hỗ trợ cho sinh viên, học 
viên, giảng viên của Trường tìm kiếm các học bổng 
Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên Bang 
Nga; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khóa đào 
tạo kỹ năng mềm; đào tạo và bồi dưỡng phát triển 
các kỹ năng khác nhằm trợ giúp sinh viên trong học 
tập, hướng nghiệp, giao tiếp và tìm kiếm việc làm 
với mục tiêu góp phần đào tạo toàn diện cho sinh 
viên Trường.

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.
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LỄ KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, 
SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Chiều ngày 07/01/2022, Hội Sinh viên Trường 
Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ kỷ niệm 72  năm Ngày 
truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên 
Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2022).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Đăng 
Thiên Phi Long – Giám đốc Công ty TNHH Finom; 
ông Hồ Ngọc Chung – Bí thư Đoàn TNCS HCM 
Ngân hàng Vietcombank Lâm Đồng; Bà Phùng 
Nguyễn Huyền Trân – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường 
Đại học Yersin Đà Lạt; Bà Hoàng Cao Quỳnh Anh – 
Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt; ông 
Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường 
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Về phía Trường Đại học 
Đà Lạt có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Vinh –  
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. 
Nguyễn Văn Ngọc – Đảng ủy viên, Trưởng phòng 
Chính trị và Công tác sinh viên cùng các đồng chí 
trong Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM Trường, 
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường và các Hội 
viên, sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Đà Lạt.

Tại buổi lễ, anh Phạm Hồng Hải – Phó Chủ tịch 
Hội Sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã ôn lại lịch 
sử 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên 
và Hội Sinh viên Việt Nam. Trải qua 72 năm xây 
dựng và phát triển, phong trào học sinh, sinh viên 
và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những 
đóng góp xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên 
Việt Nam luôn kế tục và phát huy tốt những truyền 
thống vẻ vang của các thế hệ đi trước; Phong trào 
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên ngày càng lớn 
mạnh, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đồng 
thời, anh Phạm Hồng Hải cũng đã điểm lại những 
hoạt động tiêu biểu của Hội Sinh viên Trường Đại 
học Đà Lạt. Trong những năm qua, Hội Sinh viên 
Trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào sinh 
viên tham gia xây dựng và phát triển Trường; trong 
đó, có nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao như 
phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Đền ơn 
đáp nghĩa”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chung 
sức cùng cả nước trong phòng chống dịch Covid-
19… Các phong trào sinh viên đa dạng, thu hút đông 
đảo hội viên, sinh viên tham gia; Các câu lạc bộ, 
đội nhóm học thuật được duy trì với nhiều hình thức 
phong phú, mới lạ. Phong trào nghiên cứu khoa học 

sinh viên được nhân rộng ở các khoa, nhiều đề tài 
có tính ứng dụng được triển khai vào thực tế. Phong 
trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh 
viên được Hội Sinh viên Trường quan tâm tổ chức, 
tạo môi trường học tập, rèn luyện thân thiện, lành 
mạnh cho sinh viên…

Phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ, TS. Nguyễn 
Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
Trường ghi nhận và biểu dương những thành tích đã 
đạt được trong học tập và rèn luyện của các sinh viên 
Trường trong năm học vừa qua: Những thành tích đã 
đạt được của Trường Đại học Đà Lạt luôn có sự đóng 
góp, cống hiến lớn lao của sinh viên các thế hệ, đó là 
sự nỗ lực phấn đấu của mỗi sinh viên trong quá trình 
học tập, rèn luyện của bản thân góp phần vào sự phát 
triển chung của Trường. Đồng thời, TS cũng chỉ ra 
những khó khăn, thách thức trong công tác Hội sinh 
viên và đòi hỏi những người làm công tác Đoàn – 
Hội luôn phải thể hiện vai trò tiên phong trong các 
hoạt động, cũng như sự tham gia ủng hộ, hưởng ứng 
của các hội viên trong toàn trường.

Trong dịp này, Công ty TNHH Finom đã trao 
10 suất học bổng dành cho các sinh viên xuất sắc có 
hoàn cảnh khó khăn. Trường Đại học Đà Lạt đã có 
05 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của 
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh 
viên năm học 2020-2021. Đồng thời, Hội Sinh viên 
Trường Đại học Đà Lạt đã trao chứng nhận danh hiệu 
“Sinh viên 5 tốt” cấp trường cho 208 sinh viên; tặng 
giấy khen cho 108 sinh viên có thành tích xuất sắc 
trong công tác Hội năm học 2019-2020; tuyên dương 
18 chiến sỹ tình nguyện tham gia phòng chống dịch 
Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh; trao giấy chứng nhận 
cho 17 sinh viên tích cực tham gia “Chiến dịch Tuần 
lễ sinh thái 2021” với chủ đề “Du lịch không rác và 
không gian sinh thái” do Hội Sinh viên Trường phối 
hợp với Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng 
và Môi trường (C&E) tổ chức.
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HỘI NGHỊ NHÀ TRỌ VÀ QUẢN LÝ 
SINH VIÊN NGOẠI TRÚ NĂM 2022

Vào lúc 14h, thứ tư, ngày 12/1/2022, tại Phòng A11.203, 
Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị Nhà trọ và Quản lý 
sinh viên ngoại trú năm 2022.

Thành phần tham dự hội nghị: Về phía khách mời gồm có đại 
diện Công an tỉnh Lâm Đồng; Công an Thành phố Đà Lạt; đại diện 
UBND và Công an Phường 2, Phường 8; và đại điện một số nhà 
trọ trên địa bàn Phường 2 và Phường 8. Về phía Trường Đại học 
Đà Lạt, có sự tham dự của đậi diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội 
đồng trường, các đoàn thể; lãnh đạo các phòng chức năng, khoa 
chuyên môn, viện nghiên cứu, và trợ lý Công tác sinh viên các 
khoa.

Mục đích của Hội nghị là tăng cường gắn kết giữa Trường 
Đại học Đà Lạt-Cơ quan Công an-Nhà trọ trong công tác quản lý 
sinh viên ngoại trú, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập 
tại Trường, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đón sinh viên 
quay trở lại học tập trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với 
dịch COVID-19.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐẾN 
THĂM CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH Y TẾ

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27/02/1955-27/02/2022), vào sáng ngày 25/02/2022, Đoàn 
công tác của Trường Đại học Đà Lạt do đồng chí Nguyễn Văn 
Ngọc – Trường Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng phòng Chính 
trị và Công tác sinh vien Trường Đại học Đà Lạt dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng các đơn vị ngành 
y tế.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thử thách khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Trong cuộc 
chiến phòng, chống dịch Covid-19 thì tinh thần chiến đấu của những người chiến sĩ áo trắng đã được 
phát huy cao độ để lại nhiều hình ảnh, tình cảm tốt đẹp.

Tại các đơn vị, đại diện Trường Đại học Đà Lạt đã gửi lời chúc mừng đến tập thể y, bác sĩ, cán bộ 
đang công tác tại các đơn vị ngành y tế, cũng như bày tỏ lời cảm ơn và trân trọng những cố gắng, nỗ 
lực của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong năm vừa qua, cũng như sự hỗ trợ của các đơn vị y tế dành 
cho Trường Đại học Đà Lạt.  

Trường Đại học Đà Lạt gửi lời chúc sức khỏe, mong muốn các đơn vị y tế tiếp tục phát huy tinh thần 
đoàn kết trong lãnh đạo, trong chuyên môn; tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp 
tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại…
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CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬN 
GIẢI THƯỞNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA
(Minh Đạo) Tối  ngày 24/12,  tại  Hà Nội ,  cựu s inh viên Trường Đại  học Đà Lạt  Lương Văn Trường 
vinh dự cùng 56 nhà nông trẻ  t iêu biểu toàn quốc nhận Giải  thưởng Lương Định Của lần thứ XVI, 
năm 2021.  Giải  thưởng không chỉ  v inh danh cá nhân,  hơn thế,  tạo niềm t in  phấn đấu đối  với  thế 
hệ trẻ ,  trong đó có s inh viên Trường Đại  học Đà Lạt  rèn luyện,  học hỏi  trong quá tr ình học tập 
và ra đời  lập nghiệp.

Tròn 10 năm tốt nghiệp ra 
trường (Khóa 31, năm học 2007-
2011), Lương Văn Trường vinh 
dự lên bục cao nhận giải thưởng 
danh giá chưa hết xúc động. 
Đây là năm thứ 16, Giải thưởng 
Lương Định Của đã trao cho hơn 
2.000 “Nhà nông trẻ xuất sắc”. 
Họ trưởng thành từ phong trào 
“Thanh niên nông thôn thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi” đến 
phong trào “Tuổi trẻ chung tay 
xây dựng nông thôn mới”. Họ là 
những thanh niên nông thôn ra 
sức thi đua sản xuất, kinh doanh, 
đoàn kết, sáng tạo, vượt khó và 
làm giàu. Dù hoàn cảnh, xuất 
phát điểm khác nhau, nhưng điểm 
chung ở họ là ý chí, nghị lực, khát 
vọng vượt khó, không cam chịu 
đói nghèo, quyết tâm vươn lên 
lập thân, lập nghiệp; tiên phong 
ứng dụng khoa học công nghệ 

trong sản xuất nông nghiệp.
• PHÓ CHỦ TỊCH XÃ ĐẶC 

BIỆT KHÓ KHĂN 
Lương Văn Trường sinh năm 

1989, tại xã Nghĩa Trung, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tốt 
nghiệp Trường Đại học Đà Lạt, 
Trường tình nguyện lên huyện 
miền núi đặc biệt khó khăn Si Ma 
Cai, tỉnh Lào Cai. Với vai trò Phó 
Chủ tịch UBND xã Lử Thẩn, anh 
đem những kiến thức tích lũy từ 
trường đại học hỗ trợ địa phương 
và người dân phát triển kinh tế. 
Quá trình đó, Lương Văn Trường 
đã nghiên cứu ra quy trình sản 
xuất hạt giống nảy mầm sẵn. Sáng 
kiến này đã giúp người nông dân 
nhiều lợi ích: không cần ngâm ủ 
giống; triển khai nhanh mùa vụ; 
tránh được thời tiết không thuận 
lợi; tiết kiệm 3-5 ngày ngâm ủ; 
tiết kiệm 10.000 đồng/kg giống. 

Giá trị đề tài đã tiết kiệm được 
hàng triệu công lao động mỗi vụ 
sản xuất gieo trồng; mầm cây 
chất lượng, không bị gãy nhờ áp 
dụng máy móc. Giới thiệu sản 
phẩm với ban giám khảo, tác giả 
Lương Văn Trường cho biết: Sử 
dụng thành quả máy ủ hạt nảy 
mầm đưa đến giá trị sản phẩm 
tăng từ 10-30%; chi phí sản xuất 
rất thấp; hạt giống tốt hơn; bán 
được nhiều hàng hơn; tiết kiệm 
phí tiêu hủy hàng tồn kho; kéo 
dài tuổi thọ sản phẩm từ 6-12 
tháng và thích hợp điều kiện sẵn 
có của đơn vị. Với thành quả này, 
Lương Văn Trường đã xây dựng 
dự án để phát triển nó thành sản 
phẩm bán ra thị trường và mang 
dự án đi thi. Kết quả, dự án của 
Trường đoạt giải Nhất Chương 
trình khởi nghiệp sáng tạo thanh 
niên nông thôn của Trung ương 
Đoàn và Giải thưởng Nhà nông 
trẻ xuất sắc Lương Định Của. 

Kết thúc dự án, Lương Văn 
Trường về lại quê Nam Định. Với 
cảm quan của kỹ sư nông nghiệp, 
anh thấy thực trạng nhiều đồng 
ruộng người nông dân bỏ hoang 
để vào nhà máy làm việc. Anh 
quyết định gom các thửa ruộng 
này để trồng lúa. Tuy nhiên, để 
được hạt lúa sau mỗi vụ, người 
nông dân rất vất vả. Lương Văn 
Trường tiếp tục nghiên cứu các 
giải pháp vừa cho mình vừa giúp 
những người nông dân nhàn nhã 
hơn. Anh còn nghiên cứu các giải 
pháp khác hỗ trợ trồng lúa và lĩnh 

vực nông nghiệp nói chung như: 
thiết bị chăm sóc lúa 3 trong 1; 
sản phẩm hữu cơ diệt ốc bươu 
vàng; thiết bị phun thuốc bảo 
vệ thực vật tiết kiệm nước tích 
hợp vào bình vác vai có sẵn; kỹ 
thuật ngâm ủ hạt giống tiết kiệm 
nước; cải tiến trạm bơm nước 
lưu lượng siêu lớn phục vụ tưới 
đồng trà, quy mô lớn; thuốc trừ 
sâu làm từ tinh dầu thực vật; quy 
trình trồng lúa không cày bừa cho 
vụ mùa... Để gắn bó với ruộng 
đồng và giúp đỡ nông dân nhiều 
hơn, Lương Văn Trường thành 
lập Hợp tác xã Thanh Niên Nam 
Đại Dương do anh làm Chủ tịch 
HĐQT kiêm Giám đốc, với chức 
năng sản xuất lúa gạo, nghiên 
cứu khoa học và công nghệ 
thông tin. Lương Văn Trường 
khiêm tốn chia sẻ với chúng tôi 
rằng, chỉ mới là khởi nghiệp có 
chút thành tích nhưng chưa phải 
đã thành công. Vậy có thể chia 
sẻ gì với thế hệ trẻ? Lương Văn 
Trường nói: “Con có đôi lời với 
những bạn có mong muốn khởi 
nghiệp, đó là, mọi hành trình bắt 

đầu bằng một bước chân. Cứ bắt 
đầu đã, mọi thứ khác sẽ đến, khó 
khăn sẽ giúp trưởng thành hơn”. 

 • NƠI CHẮP CÁNH CHO 
ĐỘI NGŨ KỸ SƯ NÔNG LÂM 

Chúng tôi trao đổi với TS. 
Phạm Ngọc Tuân - Phó Trưởng 
Khoa Nông Lâm, Trường Đại học 
Đà Lạt, nơi 4 năm Lương Văn 
Trường theo học. Thầy giáo Tuân 
đã dành nhiều lời khen ngợi đến 
cựu sinh viên Trường; đặc biệt rất 
ấn tượng với bạn sinh viên này ở 
sự đam mê nghiên cứu, tìm tòi, 
khám phá những vấn đề mới trong 
lĩnh vực Nông học cũng như sau 
thu hoạch, khả năng tiếp thu kiến 
thức, nắm bắt nội dung bài học 
nhanh nhạy. “Lương Văn Trường 
là sinh viên nổi trội của lớp về 
nghiên cứu khoa học, đồng thời 
là lớp trưởng năng nổ, luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Bạn ấy cũng là một trong những 
sinh viên của Khoa Nông - Lâm 
sau khi tốt nghiệp đã về làm Phó 
Chủ tịch một xã vùng sâu thuộc 
huyện Si Ma Cai của tỉnh Lào 
Cai theo Dự án thí điểm tuyển 

chọn 600 trí thức trẻ triển khai tại 
62 huyện nghèo, và đã có những 
đóng góp không nhỏ tại đây”, TS. 
Phạm Ngọc Tuân nhận xét.

 Phó Trưởng khoa Phạm 
Ngọc Tuân cũng cho chúng tôi 
biết: “Mục tiêu chính của Khoa 
Nông - Lâm là đào tạo các sinh 
viên không những vững về kiến 
thức chuyên ngành, mà còn phải 
có khả năng phân tích và giải 
quyết được những vấn đề nảy 
sinh trong thực tiễn. Để thực hiện 
điều này, Khoa chúng tôi tăng 
cường thêm những giờ thực hành, 
giúp các sinh viên có nhiều điều 
kiện tiếp cận với thực tế ở các 
nhà kính, phòng thí nghiệm của 
Khoa cũng như gửi sinh viên đến 
thực tập ở các viện, các doanh 
nghiệp đối tác truyền thống của 
Khoa như Viện Nghiên cứu Bông 
và Phát triển Nông nghiệp Nha 
Hố, Công ty Dalat Hasfarm,... 
Một số sinh viên, chúng tôi cũng 
giới thiệu họ thực tập sinh tại các 
nước có nền nông nghiệp phát 
triển như Israel, Nhật Bản”.

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY 
THÀNH LẬP ĐOÀN
(Việt  Quỳnh -  LĐ onl ine)  -  Sáng 25/3,  Đoàn Trường Đại  học Đà Lạt  tổ  chức lễ  kỷ  niệm 91 năm 
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh (26/3/1931 -  26/3/2022) .

Đến dự lễ kỷ niệm có anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh 
Đoàn Lâm Đồng; PGS.TS Nguyễn Tất Thắng - Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học Đà Lạt; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu; lãnh đạo các phòng, khoa, ban, viện nghiên cứu; 
thầy cô giáo, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội 
Sinh viên trường và đông đảo đoàn viên, sinh viên ưu tú của 
Trường Đại học Đà Lạt.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 91 
năm hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Hòa cùng tuổi trẻ cả nước và phát huy truyền thống vẻ vang của 
tổ chức Đoàn, thừa hưởng nguyên vẹn những giá trị chung của 
Trường Đại học Đà Lạt với 64 năm xây dựng và phát triển, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại 
học Đà Lạt luôn giữ được vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục, bồi dưỡng và định hướng tư tưởng, tạo môi 
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trường tốt để các đoàn viên phấn 
đấu thi đua học tập, rèn luyện. 
Đồng thời, nêu cao tinh thần 
xung kích, tình nguyện trong mọi 
hoạt động để luôn là ngọn cờ đầu 
trong công tác thanh niên.

Thời gian qua, hoạt động của 
Đoàn TNCS Trường Đại học Đà 
Lạt tiếp tục có bước phát triển 
mới, đi vào chiều sâu, thực chất, 
có sự chuyển biến tích cực trong 
toàn trường. Chất lượng tổ chức 
được củng cố, kiện toàn. Phương 
thức hoạt động có nhiều đổi mới, 
gắn với nhu cầu, nguyện vọng và 
lợi ích của đoàn viên, thanh niên. 
Các phong trào thi đua được triển 
khai sâu rộng, có sức lan tỏa, gắn 
với việc đưa nghị quyết đại hội 
Đảng các cấp vào cuộc sống. 

Các cấp bộ đoàn tiếp tục làm 
tốt việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, 
sinh viên; làm tốt công tác đầu 
tư nghiên cứu, xây dựng các mô 
hình điểm; hỗ trợ sinh viên lập 
thân, lập nghiệp. Tính kỷ cương, 
nền nếp, phong cách, lề lối làm 
việc của cán bộ đoàn có nhiều 
tiến bộ. Công tác tham mưu cho 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu và việc 
phối hợp với các phòng, đơn vị 
liên quan được thực hiện tốt hơn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.
TS Nguyễn Tất Thắng - Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Đà Lạt 
chúc mừng, biểu dương và khen 
ngợi những thành tích xuất sắc 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Trường Đại học Đà Lạt trong thời 
gian qua; ghi nhận những đóng 
góp to lớn của các thế hệ cán bộ, 
đoàn viên vào sự phát triển chung 

của nhà trường, góp phần khẳng 
định vị thế của Trường Đại học 
Đà Lạt trong khu vực và trên 
cả nước. Đồng thời khẳng định, 
Ban Giám hiệu Trường Đại học 
Đà Lạt luôn quan tâm và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn 
Thanh niên phát huy vai trò tiên 
phong, xung kích của mình.

PGS.TS Nguyễn Tất Thắng 
cũng đề nghị trong thời gian tới, 
Đoàn Thanh niên Trường Đại học 
Đà Lạt cần đặc biệt quan tâm đến 
những vấn đề như: Đẩy mạnh 
công tác giáo dục lý tưởng cách 
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, 
nâng cao lòng yêu nước, tự hào 
dân tộc cho đoàn viên, sinh viên. 
Triển khai chương trình, hoạt 
động Đoàn - Hội bám sát các 
quan điểm chỉ đạo, các chương 
trình hành động cụ thể của phong 
trào Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 
viên tỉnh đoàn Lâm Đồng, bám 
sát các mục tiêu đào tạo của Nhà 
trường và nhu cầu của Đoàn viên 
- sinh viên nhà trường. Xây dựng 
môi trường, điều kiện học tập, 
rèn luyện, để đoàn viên, sinh viên 
phát triển lành mạnh, toàn diện, 
hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và 
tâm hồn; tạo động lực cho thanh 
niên xung kích trong học tập, 
khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh triển 
khai hiệu quả các phong trào, 
chú trọng hoạt động tình nguyện 
thường xuyên trong đoàn viên, 
sinh viên; gia tăng hàm lượng 
tri thức gắn với chuyên môn, 
chuyên ngành của đội hình tình 
nguyện trong sinh viên; tăng 

cường vai trò của giảng viên trẻ 
trong phong trào thanh niên tình 
nguyện. Chăm lo xây dựng, củng 
cố tổ chức Đoàn thực sự vững 
mạnh cả về tư tưởng, chính trị, 
tổ chức và hành động, thực sự 
trở thành đội quân xung kích của 
cách mạng, lực lượng nòng cốt 
của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của 
Đảng.

Tại lễ kỷ niệm, Đoàn Trường 
Đại học Đà Lạt đã tiến hành trao 
tặng danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu 
biểu cấp trường năm 2022 cho 5 
giảng viên trẻ có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động Đoàn và có 
công trình nghiên cứu khoa học 
trong năm học 2021 - 2022; khen 
thưởng cho các cá nhân, tập thể 
đạt thành tích xuất sắc trong công 
tác Đoàn và phong trào sinh viên 
năm học 2020 - 2021.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc 
thi Thiết kế poster online “Lối 
sống sinh thái” cũng trao giấy 
chứng nhận cho các nhóm thi đạt 
giải. Cuộc thi do Đoàn trường 
Đại học Đà Lạt phối hợp với 
Khoa Hoá học và Môi trường tổ 
chức nhằm nâng cao nhận thức 
của Đoàn viên, sinh viên và cộng 
đồng về lối sống xanh, không 
gian xanh. Công ty TNHH DaLat 
Hasfarm trao 20 suất học bổng 
cho những sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn vươn lên trong học tập.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 
cũng diễn ra chương trình Toạ 
đàm “Thanh niên với bảo vệ môi 
trường và chống rác thải nhựa”, 
trao thưởng phong trào “Vì DLU 
xanh - sạch - đẹp”.

CHUẨN BỊ ĐÓN SINH VIÊN TRỞ LẠI TRƯỜNG

(Minh Đạo) Hiệu trưởng Trường Đại  học Đà Lạt ,  Tiến s ĩ  Lê Minh Chiến cho biết ,  dự kiến sau Tết 
Nguyên đán,  tháng 2/2022,  Trường Đại  học Đà Lạt  sẽ  đón trên 10.000 s inh viên đến trường sau 
nhiều tháng học theo hình thức trực tuyến.  Theo đó,  Đà Lạt  sẽ  có thêm hàng ngàn s inh viên mới 
từ nhiều miền đất  nước lần đầu t iên đến s inh sống ở thành phố xinh đẹp này. 

• GIẢM GIÁ NHÀ TRỌ
Trường Đại học Đà Lạt hiện 

nay có trên 10.000 sinh viên 
chính quy, đang được đào tạo tại 
14 khoa với 112 lớp theo ngành 
học. Trong đó, ký túc xá của nhà 
trường chỉ đáp ứng được khoảng 
700 sinh viên, số còn lại phần lớn 
ở ngoại trú trên 12 phường, xã của 
thành phố Đà Lạt (có 2.966 sinh 
viên hộ khẩu thường trú thành 
phố). Tại thời điểm này, khu ký 
túc xá có 584 sinh viên, trong đó 
có 20 sinh viên Lào. Số sinh viên 
ngoại trú tập trung đông nhất là 
địa bàn Phường 2 và Phường 8.

Công tác quản lý sinh viên 
nội trú và ngoại trú luôn là một 
trong những nhiệm vụ được 
Trường Đại học Đà Lạt đặc biệt 
quan tâm, nhất là trong bối cảnh 
các vấn đề xã hội ngày càng có 
nhiều diễn biến khó lường nên 
Trường Đại học Đà Lạt đã phân 
công một phó hiệu trưởng trực 
tiếp phụ trách công tác sinh viên. 
Cùng đó, nhà trường ký kết quy 
chế phối hợp với Công an tỉnh 
Lâm Đồng và cụ thể hóa bằng 
triển khai các mô hình liên kết 
“trường - phường”, đảm bảo an 
ninh, trật tự trên địa bàn thành 
phố Đà Lạt. Trưởng phòng Chính 
trị và Công tác sinh viên, Trường 
Đại học Đà Lạt - Tiến sĩ Nguyễn 
Văn Ngọc cho biết: Để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, định 
kỳ và đột xuất, phòng tổ chức 
kiểm tra ngoại trú, nắm bắt tình 
hình ăn, ở, việc chấp hành nội 
quy, quy định tại nơi cư trú của 
sinh viên; cập nhật các thông tin 
như họ tên, địa chỉ, điện thoại 

của chủ nhà trọ để phối hợp quản 
lý. Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm 
các khoa chuyên môn phân công 
một phó khoa, một trợ lý công 
tác sinh viên và đội ngũ giảng 
viên chủ nhiệm lớp phối hợp với 
Phòng Chính trị và Công tác sinh 
viên thực thi nhiệm vụ.

Để chuẩn bị đón sinh viên tại 
các tỉnh, thành đến Đà Lạt học 
tập, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến 
nhấn mạnh: “Đón sinh viên trở 
lại trường, vấn đề quản lý sinh 
viên là cùng nhau quan tâm đến 
cơ sở vật chất, phối hợp quản lý, 
giúp đỡ sinh viên nhiều nhất, an 
toàn nhiều nhất”. Vì vậy, ngay từ 
bây giờ, một mặt, rà soát cơ sở 
vật chất tại khu ký túc xá, trang 
thiết bị dạy học, mặt khác, nhà 
trường phối hợp với bên ngoài. 
Đó là nắm bắt thực tế các cơ sở 
kinh doanh lưu trú để phối hợp 
hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên 
tìm nhà trọ thuận lợi, phù hợp. 
Vai trò của Phòng Chính trị và 

Công tác sinh viên, Đoàn Thanh 
niên, Hội Sinh viên phải là tiên 
phong. Phòng Công tác Chính trị 
và Công tác sinh viên làm đầu 
mối để chia sẻ thông tin giữa 
các giảng viên chủ nhiệm lớp và 
các chủ nhà trọ. Các giảng viên 
chủ nhiệm lớp nắm bắt kịp thời 
tình hình về dịch bệnh COVID-
19 ở nơi đi của sinh viên để cùng 
các đơn vị chức năng nhà trường 
tham mưu cho Ban Giám hiệu chỉ 
đạo các phương án tối ưu. Một 
tin vui là tại Hội nghị Nhà trọ và 
quản lý sinh viên, các chủ cơ sở 
kinh doanh lưu trú ở Đà Lạt đã 
cam kết sẽ giảm giá nhà trọ và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi nhất cho 
sinh viên được học tập tốt.

• AN NINH, TRẬT TỰ VÀ 
AN TOÀN

Một nội dung rất quan trọng 
trong công tác quản lý sinh viên 
đó là sự phối hợp giữa trường đại 
học với ngành Công an. Cũng tại 
Hội nghị trên, đại diện Công an 
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thành phố Đà Lạt, Công an Phường 2 và Phường 8 
đã thông tin một số tình hình về an ninh, trật tự và an 
toàn xã hội trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, 
Công an Phường 8 cho biết: Trên địa bàn phường 
tập trung sinh viên ở trọ của 2 trường đại học (Đại 
học Đà Lạt, Đại học Yersin). Địa bàn có 164 cơ sở 
kinh doanh lưu trú và một số khách sạn. Năm 2021, 
kiểm tra nhà trọ, có 5 trường hợp vi phạm về quy 
định lưu trú. Công an phường đã cung cấp trên 3.000 
tài liệu về công tác phòng, chống tội phạm cho các 
cơ sở kinh doanh lưu trú. Tội phạm thường xảy ra 
là ma túy, trộm cắp. “Tháng nào cũng có sinh viên 
mất xe máy, do đó, đề nghị các chủ nhà trọ có trách 
nhiệm cao trong công tác bảo vệ tài sản cho sinh 
viên”, Đại úy Hoàng nói. Phong trào toàn dân tham 
gia bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư, thông qua mô 
hình “Nhà trọ không tội phạm” cũng được Trung tá 
Đinh Bá Hội, Công an Phường 2 nhấn mạnh. Khó 
khăn về quản lý sinh viên ngoại trú thời gian qua, 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc cũng cho biết, một số sinh 
viên khai báo nơi ở thiếu thông tin, không cập nhật; 
việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình sinh viên 
có lúc, có nơi chưa kịp thời; còn có những sinh viên 
chơi game, đi chơi về khuya, không đội mũ bảo hiểm 
khi tham gia giao thông. Và đó còn là một số chủ 
nhà trọ buông lỏng quản lý, chưa phối hợp với chính 

quyền việc đăng ký tạm trú của sinh viên.
Riêng tội phạm về ma túy trong năm 2021, có 2 

trường hợp liên quan đến sinh viên, thông tin từ đại 
diện Công an thành phố Đà Lạt cho biết. Hiệu trưởng 
Trường Đại học Đà Lạt Lê Minh Chiến đặc biệt lưu 
ý bởi đã từ lâu nhà trường không xảy ra tội phạm ma 
túy, do đó cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, giữa các 
đơn vị của trường với lực lượng chức năng, các cơ 
sở kinh doanh lưu trú, kiên quyết không để xảy ra 
tội phạm này. Với mục đích xây dựng cơ chế quản lý 
sinh viên, Tiến sĩ Lê Minh Chiến chỉ đạo phòng chức 
năng, các khoa, ký túc xá của trường tiếp tục triển 
khai quản lý chặt chẽ hơn, đặc biệt cần triển khai 
thực hiện giao ban an ninh giữa trường và công an 
để có sự phối hợp nhịp nhàng hơn, tăng cường hơn 
nữa... Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cũng yêu 
cầu các phòng, các khoa xây dựng kịch bản đón sinh 
viên trở lại trường một cách khoa học nhất, thuận 
lợi nhất trong sự ứng phó thích nghi với tình hình 
phòng dịch COVID-19. Mọi công tác chuẩn bị đón 
sinh viên cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 
để chủ động, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu 
kép, vừa tổ chức tốt chương trình đào tạo năm học, 
vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨU CÁC GIỐNG HOA CÚC
(Theo baolamdong.vn)  Chiều 19/01,  Tiến s ĩ 
Cao Thị  Làn -  Chủ nhiệm Khoa Nông-Lâm, 
Trường Đại  học Đà Lạt  cho biết ,  thông qua 
hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Khoa Nông-
Lâm với  Công ty  KFs (Công ty  Giống hoa Hàn 
Quốc) ,  sau khi  ươm giống,  trồng khảo nghiệm 
tại  nhà kính của Trường Đại  học Đà Lạt ,  đến 
nay Khoa đã công bố 03 cuộc tr iển lãm giống 
hoa Cúc.

Năm 2021 đã công bố được 07 giống hoa cúc 
và dự kiến trong năm 2022 sẽ tiếp tục công bố từ 
10-12 giống; đặc biệt sẽ cho ra một giống hoa cúc 
mới hiện chưa đặt tên. Trong đợt triển lãm gần đây, 
các nhà khoa học Khoa Nông - Lâm đã công bố gần 
30 giống hoa cúc với nhiều màu sắc khác nhau. Đây 
là kết quả nghiên cứu chọn tạo giống hoa cúc được 
nhập từ Hàn Quốc để nghiên cứu trong điều kiện khí 

hậu, thổ nhưỡng của Đà Lạt và Lâm Đồng.
Trước đó, Khoa Nông - Lâm, Trường Đại học 

Đà Lạt đã tổ chức các hội thảo khoa học với sự tham 
gia của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia Việt 
Nam, Hàn Quốc và các hộ gia đình sản xuất hoa tại 
thành phố Đà Lạt. Trong đó chủ yếu hội thảo tổ chức 
ngay tại vườn trồng hoa của các nông hộ. Giám đốc 
điều hành Công ty cổ phần Heaven FC, Hàn Quốc - 
ông Gook-gap là người có hơn 20 năm theo đuổi với 
nghề trồng hoa cúc tại Hàn Quốc đã trao đổi nhiều 
kinh nghiệm về sản xuất hoa cúc đến bà con nông 
dân Đà Lạt. Đó là kỹ thuật trồng, làm luống, dùng 

chế phẩm và đặc biệt là giống và môi trường sinh 
thái… để nâng cao hiệu quả kinh tế của loài hoa cúc 
thông qua sản lượng và chất lượng. Các cuộc triển 
lãm cũng mời các hộ trồng hoa đến tham quan trực 
tiếp để bước đầu hình dung về các loại màu sắc, còn 
các nhà khoa học chưa đánh giá về các đặc điểm sinh 
thái.

Theo Tiến sĩ Cao Thị Làn, mục đích kết quả hợp 
tác sẽ nhằm cung cấp đến nông dân thông tin về virus 

thường gặp trên cây hoa cúc (bệnh sọc thân) như: cơ 
chế nhiễm bệnh, nguyên nhân, các giải pháp phòng 
trừ bệnh… Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống sẽ 
cung ứng giống cho các hộ sản xuất hoa. Đại diện 
Công ty Han Flower (Hàn Quốc) cũng cung cấp 
những kinh nghiệm như kênh bán hàng, quản lý chất 
lượng… và cam kết tập huấn các kỹ thuật chăm sóc, 
thu hoạch hoa cúc, thảo luận ký hợp đồng bao tiêu 
hoa cúc cho nông dân.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NGÀY ĐẦU TIÊN TỰU TRƯỜNG 
HÂN HOAN VÀ AN TOÀN

(Minh Đạo  -  LĐ onl ine)  -  Ngày 14/2,  s inh viên Trường Đại  học Đà Lạt  các khóa 42,  43,  44 và 45 
năm học 2021 -  2022 tựu trường ngày đầu t iên trong niềm vui  hân hoan,  phấn khởi  và đảm bảo 
an toàn công tác phòng dịch Covid-19. 

Ngoài công tác chuẩn bị mọi 
điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị kỹ thuật tốt nhất để học 
tập và ở ký túc xá, từ trước Tết 
Nguyên đán, Trường Đại học 
Đà Lạt đã triển khai kỹ lưỡng 
các biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19 đến toàn thể cán bộ, 
giảng viên, nhân viên của trường; 
đồng thời, tuyên truyền kế hoạch 
dạy học trực tiếp đến tất cả sinh 
viên cũng như các bậc phụ huynh 

thông qua nền tảng công nghệ 
thông tin. 

Riêng đối với tân sinh viên 
năm thứ nhất (khóa 45), Trường 
Đại học Đà Lạt thông báo từ trước 
đến các phòng, ban chuyên môn 
và khoa, cùng toàn thể sinh viên, 
phụ huynh để hỗ trợ làm thủ tục 
bổ sung hồ sơ, phát thẻ sinh viên 
theo lịch làm việc và địa điểm 
cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi, đảm bảo quyền lợi cho sinh 
viên, vừa đạt hiệu quả tốt nhất 
trong công tác phòng dịch theo 
quy định của ngành y tế. Đoàn 
Thanh niên và Hội Sinh viên huy 
động các cán bộ, đoàn viên, sinh 
viên từng học trực tiếp tại trường 
tham gia thực hiện các biện pháp 
phòng dịch, hướng dẫn sinh viên 

đến các phòng học, hỗ trợ những 
sinh viên làm thủ tục nhập học.

Theo kế hoạch, ngày đầu tiên 
dạy học trực tiếp (14/2), Trường 
Đại học Đà Lạt tổ chức thành 3 
buổi học: Buổi sáng có 75 lớp với 
tổng số sinh viên 3.304 sinh viên; 
buổi chiều có 67 lớp với 3.002 
sinh viên và buổi tối có 12 lớp với 
548 sinh viên. Nhà trường cũng 
chủ động kịch bản nếu có sinh 
viên nghi nhiễm SAR-CoV-2, bộ 
phận y tế sẽ đưa vào phòng học 
dự phòng. Những trường hợp 
sinh viên F0 đang điều trị hoặc 
đang cách ly phòng dịch Covid-
19 tại địa phương, các khoa nắm 
bắt kịp thời báo cáo với lãnh đạo 
nhà trường và tổ chức tiếp tục dạy 
học theo hình thức trực tuyến.
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ĐỘC ĐÁO MAI ANH ĐÀO Ở ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
(Tiểu Vân -  LĐ onl ine)

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐƯỢC 
ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC

(M.V – TTO) Đại  học Đà Lạt  được Bộ Giáo 
dục và đào tạo cấp phép đào tạo ngành dược 
tr ình độ đại  học.

Ngày 26-2, Đại học Đà Lạt cho biết Bộ Giáo 
dục và đào tạo đã cấp phép đào tạo ngành dược trình 
độ đại học cho đơn vị này. Theo đó, trong năm học 
tới (2022-2023), Đại học Đà Lạt sẽ tuyển sinh thêm 
ngành hóa dược.

Như vậy, Đại học Đà Lạt trở thành đơn vị thứ 2 
tại Lâm Đồng đào tạo chuyên ngành dược trình độ 
đại học và là trường thứ 4 ở Tây Nguyên có ngành 
này.

Hiện nhà trường chưa công bố kế hoạch cũng 
như chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên theo đại diện nhà 
trường, đây sẽ là ngành quan trọng được nhà trường 

đầu tư, bên cạnh các ngành khoa học cơ bản và nông 
- lâm.

Việc tuyển sinh thêm ngành hóa dược nằm trong 
chiến lược bổ sung nhân lực cho ngành y tế tại khu 
vực Tây Nguyên mà Trường đại học Đà Lạt đã xác 
định nhiệm vụ đào tạo trong những năm gần đây.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ 
LẠT CÓ 4 PHƯƠNG THỨC 
TUYỂN SINH NĂM 2022
(Minh Đạo -  Lâm Đồng onl ine)  Sáng 29/3,  Phó Hiệu trưởng Trường Đại  học Đà Lạt  –  TS.  Mai 
Minh Nhật  cho biết ,  từ  ngày 31/3 đến ngày 20/4,  Trường sẽ  tổ  chức đợt  1  chương tr ình “Tư vấn 
mùa thi  năm 2022” bằng hình thức trực tuyến,  từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 00 hàng ngày;  trực t iếp 
tại:  Trang Fanpage của Trường Đại  học Đà Lạt  ht tps: / /www.facebook.com/DalatUni  và Youtube: 
DLU_Channel   ht tps: / /www.youtube.com/channel /UCebR0s9FjDZTtqKw0edCmZA. 

Trước đó, Nhà trường đã tổ 
chức tư vấn trực tiếp tại một số 
trường THPT trong tỉnh Lâm 
Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Tại chuỗi tư vấn trực tuyến 
này, các nội dung chính sẽ được 
Nhà trường cung cấp và giải đáp 
như: Những thông tin mà thí sinh 
cần lưu ý với việc xét tuyển vào 
các trường đại học, cao đẳng năm 
2022; giới thiệu về các ngành, 
chuyên ngành đào tạo của Nhà 
trường; giới thiệu về môi trường 
học tập, chế độ chính sách, học 
bổng, ký túc xá…

Được biết, năm học 2022 – 
2023, Trường Đại học Đà Lạt sẽ 
tuyển sinh 41 ngành; trong đó, có 
thêm 2 ngành mới là Hóa dược và 
Luật hình sự và Tố tụng hình sự. 
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 
là 3.200 sinh viên, đào tạo trình 
độ đại học, hệ chính quy.

Nhà trường sẽ sử dụng 4 
phương thức tuyển sinh, gồm: 
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi 
tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022; 
xét tuyển dựa vào học bạ THPT; 
xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi 

đánh giá năng lực các trường đại 
học quốc gia, đại học vùng và xét 
tuyển thẳng theo quy chế tuyển 
sinh đại học năm 2022 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học 
Đà Lạt – TS. Lê Minh Chiến 
cũng có thư ngỏ gửi đến các bậc 
phụ huynh và học sinh. Ông cho 
biết: Trường Đại học Đà Lạt ngày 
càng khẳng định vị thế của một 
trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ 
có chất lượng hàng đầu ở khu vực 
Tây Nguyên, có vị trí quan trọng 
trong hệ thống giáo dục đại học 
của đất nước. Hiện nay, Trường 
Đại học Đà Lạt có đội ngũ giảng 
viên, nhà khoa học có trình độ 
chuyên môn cao, có đạo đức và 
tâm huyết với nghề.

Tổng số viên chức, người 
lao động gần 500 người, trong đó 
120 cán bộ có trình độ PGS.TS 
và tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 38% tổng 
số giảng viên), 210 cán bộ là thạc 
sĩ. Quy mô đào tạo hơn 11.000 
sinh viên, học viên trong nước và 
quốc tế, với 3 bậc đào tạo: Tiến 

sĩ (6 ngành), thạc sĩ (9 ngành) và 
đại học (41 ngành), thuộc ba khối 
ngành: Khoa học xã hội – nhân 
văn, Khoa học tự nhiên – công 
nghệ, Kinh tế – Luật – Du lịch – 
Ngoại ngữ – Sư phạm.

Trường Đại học Đà Lạt có 
quan hệ hợp tác hiệu quả với 
nhiều trường đại học, viện nghiên 
cứu, doanh nghiệp trong và ngoài 
nước về đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và tuyển dụng.

“Hiện nay, với triết lý giáo 
dục “Thụ nhân – Khai phóng – 
Bản sắc”, Trường Đại học Đà Lạt 
không ngừng đổi mới, nâng cao 
chất lượng nhằm mang đến cho 
người học những điều kiện tốt 
nhất để nâng cao kiến thức, phát 
triển toàn diện kỹ năng và phẩm 
chất, thái độ, đáp ứng tốt các nhu 
cầu phát triển và hội nhập quốc 
tế. Trường Đại học Đà Lạt vui 
mừng và hân hoan chào đón các 
bạn thí sinh từ mọi miền đất nước 
dự tuyển vào Trường để thực hiện 
khát vọng chinh phục tri thức, tạo 
dựng tương lai”.
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TUỔI TRẺ 
ĐẠI HỌC 
ĐÀ LẠT

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CHĂM SÓC 
VÀ VỆ SINH NGHĨA TRANG LIỆT SỸ NHÂN DỊP 
TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Sáng ngày 26/01/2022, Tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt 
tổ chức ra quân chăm sóc, vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ thành 
phố Đà Lạt. Tại buổi ra quân, đoàn viên thanh niên Trường 
đã tiến hành phát quang cây cỏ, dọn vệ sinh, lau sạch bụi 
bẩn trên bia mộ các anh hung, liệt sĩ.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của 
Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ 
nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tuổi 
trẻ đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập của Tổ 
quốc, những người con ưu tú đã có những đóng góp to lớn 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây 
dựng đất nước./.

NGÀY HỘI SINH VIÊN DLU KHỎE 
NĂM 2022

Chủ đề “Thử thách Plank & Squat – Plank & Squat Challenges”
Thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022, BTK Hội sinh viên trường ban 

hành kế hoạch tổ chức Ngày hội sinh viên DLU khỏe năm 2022, chủ đề “Thử thách Plank & Squat – Plank & 
Squat Challenges”, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).
Nâng cao ý thức tập luyện thể dục thể thao tại nhà trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp.
Thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, cải thiện vóc 

dáng cho sinh viên trường Đại học Đà Lạt.
Giải tỏa căng thẳng, áp lực cho sinh viên sau giờ học, tạo môi trường cho các bạn rèn luyện tiêu chí “Thể 

lực tốt” để xét Sinh viên 5 tốt các cấp.
Yêu cầu: Các cá nhân tham gia phải nghiêm chỉnh chấp hành đúng điều lệ và các quy định của Ban tổ 

chức.
II. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Đối tượng tham dự
Là sinh viên đang học tập tại trường Đại học Đà Lạt.
Sinh viên đảm bảo có đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm nội quy, quy chế của Nhà trường, Pháp luật 

của Nhà nước.
2. Chủ đề: “Thử thách Plank & Squat – Plank & Squat Challenges”
3. Thể lệ cuộc thi
3.1 Vòng sơ loại
Ban tổ chức (BTC) gửi video hướng dẫn kỹ thuật tập huyện Plank và Squat.
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Các thí sinh sẽ có 07 ngày để tập luyện để tăng thể lực sức bền. Đồng thời, mỗi ngày các thí sinh quay 
video quá trình tập của bản thân lên facebook cá nhân kèm theo hagstag #Tuoitredaihocdalat và #Ngayhoisi-
nhvienDLUkhoe (Như vậy các thí sinh phải đăng 07 bài đăng trong 07 ngày là hợp lệ: mỗi ngày gồm 01 video 
plank và 01 video squat). Nội dung bài đăng “DLU Plank & Squat Challenges” ngày 01 (cho đến ngày 07).

Sau 07 ngày các thí sinh chọn 01 video đạt thành tích tốt nhất (tức là được nhiều hiệp nhất) gửi về cho  
BTC để tham gia vòng chung kết, qua địa chỉ email: NgayhoisinhvienDLUkhoe@gmail.com. Thí sinh khi gửi 
email, ghi rõ thông tin Họ tên, MSSV, lớp và số điện thoại của thí sinh trong email.

Video hợp lệ là video không cắt ghép, không chỉnh sửa thời gian, các thí sinh có thể chỉnh ánh sáng nhưng 
không được cắt ghép.

Thử thách Plank
Plank là một bài tập sức mạnh lõi isometric liên quan đến việc duy trì một vị trí tương tự như hít đất trong 

thời gian tối đa có thể. Plank tiếng Việt có nghĩa là “Tấm ván” phổ biến nhất là tấm ván cẳng tay được giữ ở 
tư thế chống đẩy, với trọng lượng cơ thể chịu ở cẳng tay, khuỷu tay và ngón chân. Plank thường được luyện 
tập trong các bộ môn tabata và yoga và các môn thể thao khác.

Khi tập: Bạn Ngả người về phía trước, chống hai tay xuống thảm, cánh tay vuông góc với cẳng tay và có 
thể để hai bàn tay đan vào nhau. Siết chặt cơ bụng lại, sau đó kiễng hai mũi chân lên chạm sàn, đảm bảo hông, 
lưng và vai tạo thành một đường thẳng. Lúc tập luyện các bạn giữ nguyên tư thế này từ 30 giây đến 60 giây 
hoặc trong 1 phút đến 1 phút 30 giây tùy vào khả năng của mình. Siết chặt cơ bụng trong suốt động tác nhằm 
thăng bằng cơ thể và đốt mỡ bụng.

Khi tham gia thử thách của cuộc thi: Trong video yêu cầu mỗi hiệp plank bạn thực hiện 01 phút nghỉ 10 
giây giữa mỗi hiệp, hoặc theo bộ đếm nhạc BTC gửi kèm. Thí sinh nào plank được nhiều hiệp nhất và đúng kĩ 
thuật sẽ được BTC xét chọn tham gia vào vòng chung kết cuộc thi.

Thử thách Squat
Squat hay còn gọi là vua của các bài tập dành cho cả nam và nữ, là một bài tập thể dục để tăng cường cơ 

bắp, đặc biệt là cơ đùi, cơ vòng 3, lưng, thân và bắp chân. Đây là bài tập tăng cơ, giảm mỡ, tăng thể lực.
Khi tập: Các bạn đứng thẳng, chân rộng bằng vai, hai tay duỗi thẳng đặt vuông góc với người và mắt nhìn 

thẳng lên phía trước. Dần hạ người xuống, vòng ba hạ thấp sao cho vòng ba và lưng tạo thành một đường 
thẳng, đầu gối không vượt quá mũi chân. Tay nắm gập lại, mắt nhìn thẳng. Lưu ý người không đẩy về phía 
trước mà giữ nguyên khung. Giữ khoảng 02 giây rồi trở về tư thế ban đầu. Khi tập luyện các bạn có thể thực 
hiện tăng dần từ 10-15-20 nhịp rồi tăng dần số lần theo các buổi tập. Siết chặt cơ bụng trong suốt động tác 
nhằm thăng bằng cơ thể và đốt mỡ bụng.

Khi tham gia thử thách gủi video của cuộc thi: Trong video yêu cầu mỗi hiệp Squat bạn thực hiện 15 nhịp 
squat, nghỉ 10 giây giữa mỗi hiệp, hoặc theo bộ đếm nhạc BTC gửi kèm. Thí sinh nào Squat được nhiều hiệp 
nhất và đúng kĩ thuật sẽ được BTC xét chọn tham gia vào vòng chung kết cuộc thi.

3.2 Vòng chung kết
BTC chọn 20 thí sinh xuất sắc nhất đạt nhiều số hiệp có video hợp lệ tham gia vòng chung kết cuộc thi.
Số điểm vòng chung kết là tổng số điểm của Ban giám khảo (BGK) 60% và 40% bình chọn của khán giả 

qua kênh youtube “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt – Channel” và trang Fanpage “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt”.
Cách thức tính điểm bình chọn của khán giả như sau:
Trên trang fanpage “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt”
+ 01 lượt thích (like) trang fanpage “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt” được tính 10 điểm (Chụp màn hình gửi vào 

phần bình luận của bài đăng của thí sinh tại trang fanpage)
+ 01 biểu tượng cảm xúc được tính 01 điểm (không tính cảm xúc phẫn nộ)
+ 01 lượt chia sẻ (share) hợp lệ được tính 02 điểm
Trên kênh youtube “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt – Channel”
+ 01 lượt đăng ký (subcribe) kênh youtube Tuổi Trẻ Đại Học Đà Lạt – Channel được tính 20 điểm (Chụp 

màn hình gửi vào phần bình luận của bài đăng của thí sinh tại trang fanpage)
+ 01 lượtthích (like) video trên nền tảng youtube được tính 02 điểm
+ 01 lượt xem (view) được tính 1 điểm
Tổng điểm của thí sinh vòng online = Điểm tính trên Fanpage + điểm tính trên kênh YouTube (TUỔI TRẺ 

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT – channel)
Lượt share được tính là hợp lệ bao gồm:
+ Like fanpage Tuổi Trẻ Đại Học Đà Lạt.
+ Để bài viết ở chế độ công khai. Một tài khoản chỉ được share 01 lần/01 video
+ Đi kèm hastag #NgayhoisinhvienDLUkhoe và #TuoiTreDaiHocDaLat
Lưu ý: Các trường hợp không hợp lệ sẽ không tính, các hành vi gian lận như spam, hack sẽ bị gỡ video ra 

khỏi fanpage.
Lưu ý:
Trang phục: Đồng phục thể chất của trường Đại học Đà Lạt các khóa hoặc trang phục tập chuyên dụng 

cho tập thể thao.
Các trường hợp không tuân thủ theo quy định của BTC tại các vòng thi, BTC có quyền hủy kết quả thi và 

quyền được tham gia thi của thí sinh vi phạm.
Trong cùng trường hợp có khiếu nại của các thí sinh, quyết định của BTC là quyết dịnh sau cùng.
Đối với các trường hợp phát sinh, BTC sẽ có những quy định bổ sung trong trường hợp cần thiết.
4. Thời gian và hình thức thi
4.1 Thời gian và hình thức đăng ký
Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/3/2022.
Thí sinh đăng ký trực tuyến theo đường link được cung cấp kèm theo.
Mỗi khoa, câu lạc bộ giới thiệu ít nhất 10 – 20 sinh viên tham gia, tổng hợp và gửi danh sách đăng ký qua 

địa chỉ email: Hoisinhvien@dlu.edu.vn
4.2 Thời gian và hình thức vòng loại
Thời gian tập luyện: Từ ngày 11 đến 17/3/2022
Thời gian gửi video về BTC: Từ ngày 11 đến 20/3/2022
Hình thức: Các thí sinh sẽ có 07 ngày để tập luyện để tăng thể lực sức bền. Đồng thời, mỗi ngày các thí 

sinh quay video quá trình tập của bản thân lên facebook cá nhân kèm theo hagstag #Tuoitredaihocdalat và 
#NgayhoisinhvienDLUkhoe (Như vậy các thí sinh phải đăng 07 bài đăng trong 07 ngày là hợp lệ: mỗi ngày 
gồm 01 video plank và 01 video squat). Nội dung bài đăng “DLU Plank & Squat Challenges” ngày 01 (cho 
đến ngày 07)

Sau 07 ngày các thí sinh chọn 01 video đạt thành tích tốt nhất (tức là được nhiều hiệp nhất) gửi về cho 
BTC để tham gia vòng chung kết, qua địa chỉ email: NgayhoisinhvienDLUkhoe@gmail.com. Thí sinh khi gửi 
email, ghi rõ thông tin Họ tên, MSSV, lớp và số điện thoại của thí sinh trong email

4.3 Thời gian và hình thức vòng chung kết
Thời gian: Từ ngày 23 đến 29/3/2022
Hình thức: BTC chọn 20 thí sinh xuất sắc nhất đạt nhiều số hiệp có video hợp lệ tham gia vòng chung kết 

cuộc thi.
Số điểm vòng chung kết là tổng số điểm của Ban giám khảo (BGK) 60% và 40% bình chọn của khán giả 

qua kênh youtube “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt – Channel” và trang Fanpage “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt”.
5. Khen thưởng
Bảng nam
Stt Giải thưởng  Số lượng Giá trị mỗi giải Ghi chú
1 Giải Nhất  01  2.000.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
2 Giải Nhì  01  1.500.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
3 Giải Ba  01  1.000.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
4 Giải phong cách 10  500.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
 Bảng nữ
Stt Giải thưởng  Số lượng Giá trị mỗi giải Ghi chú
1 Giải Nhất  01  2.000.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
2 Giải Nhì  01  1.500.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
3 Giải Ba  01  1.000.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
4 Giải phong cách 10  500.000 đ  Giấy chứng nhận  của Đoàn trường
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Tất cả các thí sinh tham gia gửi video dự thi về cho BTC được cấp giấy chứng nhận sinh viên khỏe (dự 
kiến 3000 sinh viên)

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên trường
Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội sinh viên DLU khỏe năm 2022, chủ đề “Thử thách Plank & Squat – 

Plank & Squat Challenges”. Truyền thông đến toàn thể sinh viên trường nắm thông tin qua các trang Fanpage 
và group.

Quay video hướng dẫn kĩ thuật thực hiện Thử thách Plank & Squat – Plank & Squat Challenges: Cử 02 
MC, 02 kĩ thuật thực hiện video.

Lập dự trù kinh phí các nội dung liên quan đến tổ chức cuộc thi.
Liên hệ, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong quá trình chuẩn bị.
Các Liên chi Hội, Liên chi Đoàn và Câu lạc bộ trực thuộc
Thông báo kế hoạch tới toàn thể Đoàn viên, Hội viên, sinh viên của đơn vị. Đôn đốc sinh viên của đơn vị 

mình đăng ký dự thi.
Mỗi Liên chi Hội, Liên chi Đoàn giới thiệu ít nhất 10 – 20 sinh viên tại đơn vị đăng ký dự thi. Tổng hợp 

danh sách sinh viên đăng ký dự thi gửi về Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên trường qua địa chỉ Email: Hoisi-
nhvien@dlu.edu.vn trước 16h00 ngày 10/3/2022.

VĂN BẢN 
HÀNH CHÍNH



V Ă N  B Ả N  H À N H  C H Í N H

V Ă N  B Ả N  H À N H  C H Í N H2 4 2 5

KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch số 106-KH-ĐHĐL ngày 15/2/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về Công tác truyền thông - Tư 
vấn tuyển sinh, hướng nghiệp bậc đại học năm 2022.

2. Kế hoạch số 87/KH-ĐHĐL ngày 16/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về Triển khai thực 
hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Trường Đại học Đà Lạt năm 2022.

3. Kế hoạch số 82/KH-ĐHĐL ngày 27/1/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v  phòng, chống dịch Covid-19 
trong tình hình mới tại Trường Đại học Đà Lạt.

4. Kế hoạch số 132/KH-ĐHĐL ngày 21/2/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v tổ chức thăm, chúc mừng các 
đơn vị của ngành y tế nhân dịp Kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022).

5. Kế hoạch số 135/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 22/2/2022 của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, 
Trường Đại học Đà Lạt V/v tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và 
Công ty Cổ phần Bảo tồn NFT Ngọc Linh.

6. Kế hoạch số 172/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 7/3/2022 của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, 
Trường Đại học Đà Lạt V/v Tổ chức Buổi làm việc với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức.

7. Kế hoạch số 210/KH-ĐHĐL ngày 11.03.2022 của Trường Đại học Đà Lạt "Về việc tổ chức các Chương 
trình Tư vấn mùa thi năm 2022".

8. Kế hoạch số 242/KH-BGDĐT ngày 11/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v thực hiện Khung hình độ 
quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học năm 2022.

9. Kế hoạch số 212/KH-ĐHĐL ngày 11/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v tổ chức thực hiện quy trình 
bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024.

10.Kế hoạch số 211/KH-ĐHĐL-HĐT ngày 11/3/2022 của Hội đồng Trường Trường Đại học Đà Lạt V/v Tổ 
chức phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt

11.Kế hoạch số 222/KH-ĐHĐL ngày 16/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v giảng dạy các học phần 
chung năm học 2022-2023

12.Kế hoạch số 228/KH-ĐHĐL ngày 17/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v tham gia hoạt động Văn hóa 
văn nghệ - Thể dục thể thao của Khối Thi đua các trường Chuyên nghiệp - Cao đẳng - Đại học tỉnh Lâm 
Đồng năm học 2021-2022.

13.Kế hoạch số 02/KH-KTĐ ngày 16/11/2021 của Khối Thi đua về Kế hoạch tổ chức các Hội thi của Khối thi 
đua các trường Chuyên nghiệp - Cao đẳng - Đại học tỉnh Lâm Đồng.

14.Kế hoạch số 226/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 16/3/2022 của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc 
tế,  Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư 
Công nghệ Nam Long.

15.Kế hoạch số 251/KH-ĐHĐL ngày 25/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v Triển khai thực hiện Chương 
trình phòng, chống mại dâm tại Trường Đại học Đà Lạt đến năm 2025.

16.Kế hoạch số 353/KH-BGDĐT ngày 29/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổng thể của 
ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

THÔNG BÁO

1. Thông báo số 07/TB-ĐHĐL ngày 7/1/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v sơ kết học kỳ I, năm học 2021-
2022 và đánh giá, xếp loại chất lượng Quý IV năm 2021

2. Thông báo số 06/TB-ĐHĐL ngày 05/01/2022 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.

3. Thông báo số 01/TB-BGDĐT ngày 7/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển 
đi học tại Liên Bang Nga năm 2022.

4. Thông báo số 1295/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga 
năm 2022

5. Thông báo số 22/TB-ĐHĐL ngày 13/01/2022 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.

6. Thông báo số 39/SKHCN-QKH ngày 11/1/2022 của Sở KHCN tỉnh Ninh Thuận về việc mời đề xuất các 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn năm 2022- 2025 của 
tỉnh Ninh Thuận

7. Thông báo số 58/TB-ĐHĐL ngày 20/1/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Triển khai kế hoạch giảng 
dạy học kỳ II năm học 2021 - 2022

8. Thông báo số 60/TB-ĐHĐL  ngày 21/1/2022 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.

9. Thông báo số 44/TB-ĐHĐL ngày 18/01/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nghỉ Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022 và nghỉ phép năm. 

10.Thông báo số 74/TB-ĐHĐL  ngày 25/1/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v trực tiếp khách, đảm bảo an 
ninh trật tự và phòng, chống Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

11.Thông báo số 81/TB-ĐHĐL ngày 27/1/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v tăng cường triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

12.Thông báo số 85/TB-ĐHĐL ngày 9/2/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v triển khai thu bổ sung hồ sơ 
nhập học, phát thẻ sinh viên đối với sinh viên khóa 45 hệ chính quy khi trở lại học tập trực tiếp tại Trường.

13.Thông báo số 83/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 08/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc 
đề xuất đề tài và chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2023
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14.Thông báo số 92/TB-ĐHĐL  ngày 11/2/2022 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.

15.Thông báo số 116/TB-ĐHĐL ngày 09/02/2022 của Trường Đại học Đà Lạt v.v tổ chức đón tiếp, hỗ trợ Tân 
sinh viên K45 trở lại học tập trực tiếp tại Trường.

16.Thông báo số 1064/TB-ĐHĐL ngày 16/11/2021 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Tổ chức góp ý Dự 
thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường. 

17.Thông báo số 223/TB-ĐHĐL ngày 16/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v xây dựng kế hoạch giảng 
dạy năm học 2022-2023

18.Thông báo số 03/TB-KTĐ ngày 23/2/2022 của Khối Thi đua về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt 
động VHVN - TDTT của Khối Thi đua năm học 2021 - 2022.

19.Thông báo tuyển dụng số 146/TB-NHCS ngày 14/3/2022 của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 
Lâm Đồng.

20.Thông báo số 241/TB-ĐHĐL ngày 22/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về Chương trình tài trợ, hợp tác 
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation - VinIF) năm 2022

21.Thông báo số 14/TB-TCT ngày 03/3/2022 của Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng về việc Chiêu sinh lớp Bồi 
dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa 39

22.Thông báo số 13-TB/TCT ngày 03/3/2022 của Trường Chính trị Lâm Đồng về việc Tuyển sinh lớp Trung 
cấp Lý luận chính trị Khóa 39, hệ tập trung

CÁC VĂN BẢN KHÁC

1. Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 10/1/2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo V/v bãi bỏ một số văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp 
chuyên nghiệp.

2. Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 (Công văn đến ngày 10/1/2022) của Chính phủ V/v  quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

3. Thông tư số 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 (Công văn đến ngày 10/1/2022) của Bộ giáo dục và 
Đào tạo V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và 
liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.

4. Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 (Công văn đến ngày 10/1/2022) của Bộ giáo dục và 
Đào tạo V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
trong lĩnh vực giáo dục.

5. Quyết định số 4998/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 (Công văn đến ngày 13/1/2022) của Bộ giáo dục và 
Đào tạo V/v ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

6. Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành chương trình 

đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.

7. Quyết định số 330/QĐ-BGDĐT ngày 21/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Công nhận danh hiệu thi 
đua.

8. Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 21/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Xếp loại các đơn vị trực 
thuộc Bộ năm học 2020-2021.

9. Quyết định số 35/QĐ-ĐHĐL ngày 18/01/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn 
Toản giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Xã hội học và CTXH nhiệm kỳ 2019 - 2024.

10. Quyết định số 36/QĐ-ĐHĐL ngày 18/01/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Phan 
Minh Đức giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Kinh tế - QTKD nhiệm kỳ 2019 - 2024.

11. Quyết định số 39/QĐ-ĐHĐL ngày 18/01/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm bà Lê Vũ 
Phương Thảo giữ chức vụ  Phó Trưởng khoa Kinh tế - QTKD nhiệm kỳ 2019 - 2024.

12.Quyết định số 37/QĐ-ĐHĐL ngày 18/01/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm bà Cao Thị 
Làn giữ chức vụ Trưởng khoa Nông Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024.

13. Quyết định số 53/QĐ-ĐHĐL ngày 24/01/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Lương 
Văn Dũng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu nhiệm kỳ 
2019 - 2024.

14. Quyết định số 54/QĐ-ĐHĐL ngày 24/01/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Nguyễn 
Duy Hải giữ chức vụ Giám đốc Khu nội trú nhiệm kỳ 2019 - 2024.

15. Công văn số 50/ĐHQGHN-ĐT ngày 10/1/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội V/v đào tạo tiến sĩ và thực 
tập sau tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

16. Công văn Số 114/CSBL ngày 12/2/2022 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.

17. Công văn Số: 02 /TcMT ngày 14/2/2022 của Tạp chí Môi trường V/v đặt bài viết Tạp chí Môi trường năm 
2022.

18. Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 12/1/2022 của Hội đồng Trường Trường Đại học Đà Lạt V/v Ban 
hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

19. Công văn số 323/SGDĐT-TCCB ngày 17/2/2022 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên V/v hỗ trợ 
giới thiệu nguồn tuyển giáo viên năm học 2021-2022.

20. Công văn số 151/ĐHĐL-CT&CTSV ngày 23/2/2022 của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường 
Đại học Đà Lạt V/v Thực hiện công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế.

21. Thông tư số 3/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo V/v Quy định về việc xác 
định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
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22. Thông tư số 2/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo V/v Quy định điều kiện, 
trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

23. Quyết định số 88/QĐ-ĐHĐL ngày 18/2/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v Ban hành Quy định Trợ lý 
công tác sinh viên tại Trường Đại học Đà Lạt.

24. Quyết định số 144/QĐ-ĐHĐL Ngày 09/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v cấp trợ cấp xã hội cho sinh 
viên hệ chính quy HKII, năm học 2021-2022.

25. Quyết định số 145/QĐ-ĐHĐL  Ngày 09/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v cấp hỗ trợ chi phí học tập 
cho sinh viên hệ chính quy HKII, năm học 2021-2022.

26. Quyết định số 146/QĐ-ĐHĐL Ngày 09/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v miễn, giảm học phí cho 
sinh viên chính quy HKII, năm học 2021-2022.

27. Công văn số 1079/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 24/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn sử 
dụng các video tuyên truyền pháp luật về ATGT trên Website giaoducgiaothong.edu.vn

28. Quyết định số 198/QĐ-ĐHĐL ngày 30/3/2022 của Trường Đại học Đà Lạt V/v đánh giá, xếp loại chất 
lượng quý IV năm 2021 của viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt
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