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TIÊU ĐIỂM

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 23/2/2022 của
Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc
Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Thực hiện Hướng dẫn số
73-HD/BTGTU ngày 11/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về
hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí các nghi thức, khai
mạc, bế mạc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ
2022 – 2025; Triển khai Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 27/5/2022
của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Đại hội Chi
bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt, nhiệm kỳ 2022 –
2025.
Từ ngày 17/6 đến ngày 01/7/2022, Đảng bộ Trường Đại học
Đà Lạt đã có 20/20 (đạt 100%) chi bộ tổ chức thành công Đại hội
nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy
dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của
Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng,
an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ,
trách nhiệm của cấp ủy, của chi bộ và của đảng viên, viên chức,
người lao động và người học trong toàn Đảng bộ.
Vào chiều ngày 17/6/2022, Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt
đã chọn Chi bộ Phòng ban 1 để tổ chức đại hội điểm, bầu cấp ủy
và các chức danh trong Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03
đồng chí, trong đó đồng chí Phan Tuấn Anh được bầu giữ chức Bí
thư Chi bộ Phòng ban 1.
Trên cơ sở thành công của Đại hội Chi bộ điểm, các Chi bộ
còn lại đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ
Trường Đại học Đà Lạt, bầu Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư,
Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đảm bảo đúng quy trình,
lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực và uy tín;
đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Các Báo cáo chính trị trình tại các Đại hội đã đánh giá toàn
diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng
thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương
hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới
phù hợp với thực tế của đơn vị trên tất cả các mặt như: Công tác
giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính
trị; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt

động của chi bộ; phối hợp lãnh đạo
xây dựng đơn vị, các đoàn thể chính
trị-xã hội; công tác kiểm tra, giám sát,
quản lý đảng viên; thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa
XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định
nêu gương.
Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, các
Chi bộ tiếp tục đoàn kết, khắc phục
khó khăn, xác định cụ thể các mục
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp,
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị được giao, đạt được kết
quả toàn diện trên các mặt công tác,
thực hiện công tác xây dựng Đảng,
xây dựng đơn vị và các đoàn thể trong
sạch, vững mạnh.
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LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NHIỆM KỲ 2019 – 2024, CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM
2022 VÀ VINH DANH TÂN PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ

Vào sáng ngày 10/6/2022,
Trường Đại học Đà Lạt đã tổ
chức Lễ công bố Quyết định bổ
nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm
kỳ 2019 – 2024; Trao Quyết định
bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
năm 2022 và vinh danh các tân
Phó Giáo sư, Tiến sĩ.
Buổi Lễ trân trọng nhận
được sự tham dự của các quý đại
biểu: Đồng chí Trần Việt Hùng
– Nguyên Phó chánh văn phòng
Trung ương Đảng, Uỷ viên Hội
đồng Trường, Trường Đại học Đà
Lạt; TS. Vũ Thanh Bình – Phó
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục
và Đào tạo; Đồng chí Bùi Thắng
– Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh
đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên
giáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Lâm Đồng; Đồng chí Trần Thị
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Vũ Loan – Phó Chủ tịch UBND
Thành phố Đà Lạt; Cùng đại diện
lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Lâm Đồng, các phòng nghiệp vụ
Công an tỉnh Lâm Đồng; lãnh
đạo Học viện Lục quân Đà Lạt;
lãnh đạo các trường đại học, cao
đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Về phía Trường Đại học Đà Lạt
có sự tham dự của Bí thư Đảng
ủy, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến;
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
Hội đồng Trường Nguyễn Văn
Vinh, cùng các nguyên lãnh đạo
Trường qua các thời kỳ, Ban
Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội
đồng Trường, Ban Giám hiệu,
lãnh đạo các đơn vị, đại diện viên
chức, người lao động và người
học của Trường Đại học Đà Lạt.
Tại buổi Lễ, ông Phan Tuấn
Anh, Quyền Trưởng phòng Tổ
chức – Hành chính Trường Đại
học Đà Lạt – thừa ủy nhiệm của
lãnh đạo Trường – đã công bố
Nghị quyết số 369/NQ/ĐHĐL-HĐT ngày 16/5/2022 của Hội
đồng trường Trường Đại học Đà
Lạt về việc bổ nhiệm Phó Hiệu
trưởng Trường Đại học Đà Lạt
nhiệm kỳ 2019-2024 cho ông
Trần Thống, nguyên Quyền
Trưởng phòng Tổ chức – Hành
chính; và Quyết định số 378/
QĐ-ĐHĐL ngày 19/5/2022 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà
Lạt về việc bổ nhiệm chức danh
Phó Giáo sư ngành Kinh tế cho
ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng
phòng Tạp chí và Truyền thông.
Tính đến tháng 5/2022,
Trường Đại học Đà Lạt đã có
thêm 09 giảng viên hoàn thành

chương trình đào tạo và được
công nhận học vị Tiến sĩ. Tại
buổi Lễ trang trọng này, Trường
đã trao kỷ niệm chương và hoa
chúc mừng để vinh danh các tân
Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ. Cũng tại
buổi Lễ, Hiệu trưởng Lê Minh
Chiến đã gửi bó hoa tươi thắm
để cảm ơn và chào đón PGS.TS.
Trần Hữu Tráng – giảng viên cao
cấp chuyên ngành Luật học từ
Trường Đại học Mở, Hà Nội – về
công tác tại Khoa Luật học của
Trường Đại học Đà Lạt.
Phát biểu tại buổi Lễ, Hiệu
trưởng Lê Minh Chiến đã gửi
lời chúc mừng đến tân Phó Hiệu
trưởng Trần Thống, tân Phó
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn và
09 tân Tiến sĩ. Thay mặt tập thể
lãnh đạo và toàn thể viên chức,
người lao động và người học của
Trường, Hiệu trưởng Lê Minh
Chiến đã bày tỏ niềm tin: Trên
cương vị mới, Phó Hiệu trưởng
Trần Thống sẽ phát huy hết năng
lực và trí tuệ với tinh thần trách
nhiệm cao, thực hiện đúng và
đầy đủ trách nhiệm được giao,
phát huy tinh thần đoàn kết, dân
chủ để cùng toàn thể viên chức,
người lao động và người học của
Trường thực hiện thành công
mục tiêu xây dựng Trường Đại
học Đà Lạt phát triển nhanh và
bền vững. Hiệu trưởng Lê Minh

Chiến cũng mong rằng các tân Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ sẽ tiếp tục phấn
đấu, phát huy năng lực, uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác
chuyên môn, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác giảng dạy và nghiên
cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển chung của Trường.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Hiệu trưởng Trần Thống đã bày
tỏ lòng biết ơn vì sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tỉnh ủy Lâm Đồng, các nguyên lãnh đạo Trường, Đảng ủy, Hội đồng
Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị của Trường, và sự tín
nhiệm của tập thể viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt.
Theo phân công của Hiệu Trưởng Trường Đại học Đà Lạt, tân Phó Hiệu
trưởng Trần Thống sẽ phụ trách bốn mảng công tác chính: (1) Công tác
công nghệ thông tin và chuyển đổi số; (2) Công tác cải cách hành chính;
(3) Công tác quản lý sinh viên, công tác hợp tác doanh nghiệp và cựu
sinh viên; (4) Theo dõi và chỉ đạo một số đơn vị trong Trường. Tân Phó
Hiệu trưởng Trần Thống cũng xác định rằng công tác chuyển đổi mô
hình quản trị Trường, nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý theo hướng
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả dựa trên nền tảng số là một trong những
nhiệm vụ ưu tiên và quan trọng của Trường trong thời gian tới.
Đại diện các tân Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ của Trường Đại học Đà
Lạt, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn đã bày tỏ sự cảm kích và lòng biết ơn
đối với các thế hệ lãnh đạo đương nhiệm và tiền nhiệm của Trường đã
luôn chăm lo, vun đắp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo,
và nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực nghiên cứu khoa học, trau dồi chuyên môn
nghiệp vụ, giữ gìn giáo đức, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được phân
công, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Trường Đại học Đà
Lạt, của ngành Giáo dục và Đào tạo, và sự thịnh vượng của đất nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC
BUỔI GẶP MẶT KỈ NIỆM 75 NĂM
NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ
(27/7/1947 –27/7/2022)
Nhân Kỉ niệm 75 năm Ngày
Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947
– 27/7/2022), vào lúc 15h00 ngày
27/7/2022 tại Phòng họp Nhà A1,
Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức
buổi gặp mặt thân mật thân nhân
các gia đình thương binh, liệt sỹ
là viên chức, người lao động của
Trường.
Buổi gặp mặt có sự hiện diện
của các đồng chí trong Đảng ủy,
Hội đồng Trường, Ban Giám
hiệu, lãnh đạo Hội Cựu chiến
binh, Công đoàn Trường, Đoàn
TNCS.HCM Trường Đại học Đà
Lạt, các phòng chức năng trong

Trường. Đặc biệt, có sự góp mặt
của thân nhân các gia đình liệt sỹ,
thương binh là viên chức, người
lao động của Trường Đại học Đà
Lạt.
Trong không khí trang trọng
và đầm ấm của buổi gặp mặt,
các đại biểu đã ôn lại quá khứ
hào hùng của dân tộc, đồng thời
tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn,
tri ân công lao to lớn của các anh
hùng, liệt sỹ, của các thế hệ cha
anh đi trước đã không tiếc máu
xương, cống hiến, hy sinh cho sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
TIÊU ĐIỂM

Nhân dịp này, các đồng chí
thân nhân gia đình thương binh,
liệt sỹ đã trân trọng cảm ơn sự
quan tâm, giúp đỡ, động viên, tạo
điều kiện trong mọi mặt công tác
của lãnh đạo Trường. Đồng thời,
các đồng chí cũng khẳng định
sẽ luôn nâng cao tinh thần đoàn
kết, phấn đấu trong công tác, học
tập, cống hiến, ra sức xây dựng
Trường Đại học Đà Lạt nói riêng
và quê hương Lâm Đồng nói
chung ngày càng phát triển, đóng
góp vào công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.
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CÁC MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

TIN TỨC
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BAN NỮ CÔNG – CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU
NHI 1/6/2022
Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt

Vào lúc 7h30 ngày 29/05/2022, Ban nữ công – Công đoàn Trường
Đại Học Đà Lạt đã tổ chức chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2022
cho con CBVCNLĐ trong Trường.
Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi là một hoạt động thường niên
của Ban nữ công – Công đoàn Trường Đại Học Đà Lạt. Năm nay, để tạo
điều kiện cho các cháu thiếu nhi có cơ hội được vui chơi, trải nghiệm và
tiếp xúc với môi trường cảnh quan thiên nhiên, Ban nữ công đã tổ chức
một chuỗi các hoạt động trải nghiệm tại Trường Đại học Đà Lạt gồm:
Tham quan vườn rau khoa Nông Lâm, tham quan phòng thí nghiệm côn
trùng khoa Sinh học, tham quan Trung tâm Giáo dục Đào tạo Trí tuệ
nhân tạo (AI)…
Tham dự chuỗi hoạt động trải nghiệm năm nay có hơn 100 các cháu
thiếu nhi là con CBVCNLĐ trong Trường, ngoài ra còn có đại diện Ban
thường vụ Công đoàn trường, Ban nữ công, sinh viên tình nguyện và
phụ huynh của các cháu thiếu nhi cùng tham gia hỗ trợ tổ chức chương
trình.
Chuỗi hoạt động trải nghiệm đã thu hút và tạo được rất nhiều sự chú
ý hứng khởi của các cháu thiếu nhi, các cháu có cơ hội chiêm ngưỡng
nhiều loại côn trùng quý hiếm được lưu trữ và bảo quản tại phòng thí
nghiệm; được tham gia quan sát và thực hành quá trình trồng rau xanh,
ngoài ra mỗi cháu còn được tặng một chậu rau để mang về chăm sóc.
Đặc biệt, khi tham quan trung tâm AI, các cháu được trải nghiệm mô
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hình lắp ráp lego robotics, quan
sát các mô hình di chuyển, quan
sát các hoạt động của Robot
AlphaMini, Robot Yanshee, và
được nghe các thầy cô giáo trong
Trường Đại học Đà Lạt giới thiệu
về các khóa học dành cho các
cháu thiếu nhi.
Ngoài ra, Ban nữ công còn
phối hợp với Sinh viên tình
nguyện tổ chức các trò chơi, trao
phần thưởng cho các cháu thiếu
nhi.
Hoạt động chào mừng ngày
Quốc tế thiếu nhi là một hoạt
động vô cùng ý nghĩa, mang lại
nhiều niềm vui cho các cháu
thiếu nhi và đây cũng là một dịp
để Nhà trường quan tâm động
viên khích lệ tinh thần tới toàn
thể CBVCNLĐ trong Trường,
ý thức được tầm quan trọng của
hoạt động này nên Ban nữ công
- Công đoàn Trường Đại học
Đà Lạt luôn cố gắng để tổ chức
được nhiều các hoạt động ý nghĩa
mang lại nhiều niềm vui cho các
cháu thiếu nhi cũng như CBVCNLĐ trong Trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT LÀM VIỆC
VỚI TRUNG TÂM AIT VIỆT NAM
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Trong ngày 2/6/2022, Đoàn
công tác của Trung tâm AIT Việt
Nam (Asian Institute of Technology – AITCV) đã đến thăm và
làm việc với Trường Đại học Đà
Lạt để thảo luận, triển khai các
chương trình hợp tác tiềm năng
giữa hai đơn vị theo Thỏa thuận
hợp tác đã ký kết trước đó. Trong
khuôn khổ của chuyến công tác
này, các thành viên của Đoàn
công tác AITCV đã tiến hành hai
sinh hoạt học thuật quan trọng:
Tọa đàm về chủ đề trí tuệ nhân
tạo và chuyển đổi số; và Tọa
đàm chia sẻ kinh nghiệm công bố
quốc tế cho giảng viên và nghiên
cứu viên của Trường.
Thành phần đoàn công tác
AITCV gồm TS. Phùng Văn
Đông – Giám đốc AIT Việt Nam;
GS. TS. Nguyễn Công Thành –
Nguyên Giám đốc AIT Việt Nam;
TS. Trần Anh Quân – Trưởng ban
Chuyển đổi số; ông Vi Đặng Anh
Khoa – Cán bộ chương trình.
Tại buổi làm việc, hai bên
đã thống nhất bắt đầu triển khai
Chương trình đào tạo hợp nhất
Cử nhân – Thạc sĩ quốc tế với
hai ngành Công nghệ thông tin
và Quản trị kinh doanh. Chương
trình hợp nhất này sẽ cung cấp
cho sinh viên một chương trình
giáo dục đại học và sau đại học
chất lượng, đảm bảo tính liên
thông kiến thức, bậc học, tạo điều
kiện thuận lợi cho sinh viên đại
học năm cuối lập kế hoạch học
thạc sĩ để có thể tốt nghiệp và
nhận đồng thời hai văn bằng cử
nhân và thạc sỹ trong thời gian
ngắn nhất. Thông tin chi tiết về

chương trình được hai bên tiếp
tục trao đổi cụ thể và có lộ trình
để sớm triển khai thực tế.
Tọa đàm về chủ đề trí tuệ
nhân tạo và chuyển đổi số được
tổ chức vào buổi sáng ngày
02/6/2022. Tại Tọa đàm, TS. Trần
Anh Quân – Trưởng ban Chuyển
đổi số của AITCV đã làm rõ vai
trò của công tác chuyển đổi số và
trí tuệ nhân tạo trong giáo dục nói
riêng và xã hội nói chung, đồng
thời, đưa ra bức tranh tổng quan
về thực trạng phát triển cộng đồng
AI của Việt Nam so với thế giới.
Hiện nay, trí tuệ nhân tạo có sự
phát triển vượt bậc, và trở thành
một trong những công nghệ then
chốt thúc đẩy quá trình chuyển
đổi số quốc gia, từ khâu số hóa
dữ liệu, quy trình nghiệp vụ đến
chuyển đổi mô hình hoạt động.
Trong đó, sự ra đời của Trung tâm
Giáo dục Đào tạo Trí tuệ nhân tạo
Trường Đại học Đà Lạt vào ngày
7/5/2022 là nền tảng thuận lợi để
góp phần phát triển trí tuệ nhân
tạo và chuyển đổi số tại Trường
Đại học Đà Lạt nói riêng cũng
như địa phương Lâm Đồng và
khu vực lân cận nói chung.
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm
về công bố quốc tế đã diễn ra vào
buổi chiều cùng ngày. Các giảng
viên, nghiên cứu viên, nghiên
cứu sinh, và học viên cao học
của Trường đã nghe và thảo luận
cùng với TS. Phùng Văn Đông về
những khó khăn, thử thách trong
quá trình thực hiện nghiên cứu
khoa học. TS. Phùng Văn Đông
cũng đã chia sẻ về kỹ năng đọc
hiểu các bài báo khoa học, cách
thức phát hiện được những ý
tưởng mới; cách thức lựa chọn
tạp chí quốc tế phù hợp thông
qua việc tìm hiểu kỹ các tiêu chí
TIN TỨC

cũng như yêu cầu của tạp chí để
tăng khả năng được chấp nhận
đối với các công trình. Việc công
bố trên các tạp chí quốc tế uy tín
có ý nghĩa quan trọng đối với cá
nhân nhà khoa học vì sẽ góp phần
khẳng định chất lượng công trình
nghiên cứu, là thước đo năng lực
nghiên cứu, khả năng hội nhập
của nhà khoa học. Việc nâng cao
chất lượng và số lượng công bố
quốc tế của mỗi nhà khoa học
cũng sẽ góp phần nâng cao năng
lực khoa học và công nghệ của
Trường.
Viện Công nghệ Châu Á
(AIT) là một viện giáo dục cao
học quốc tế, được thành lập vào
năm 1959 tại Thái Lan, với những
chương trình đào tạo chất lượng
quốc tế, tập trung vào những lĩnh
vực công nghệ/dựa trên nền tảng
công nghệ như: Chuyển đổi số
và Quản trị kinh doanh, Khoa
học kỹ thuật và công nghệ, Môi
trường và Phát triển… đặc biệt là
các chương trình về Chuyển đổi
số, Trí tuệ nhân tạo, BIM, Logistic, phát triển bền vững. Tại Việt
Nam, AIT Việt Nam hiện đang nỗ
lực trở thành Viện đào tạo quốc tế
hàng đầu tại Việt Nam và trong
khu vực, cung cấp các chương
trình đào tạo và dịch vụ tư vấn,
chuyển giao công nghệ với tiêu
chuẩn cao nhất, nhằm bồi dưỡng
nguồn nhân lực chất lượng cao,
sẵn sàng cho cuộc cách mạng
công nghệ 4.0.
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LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TẠO PHẦN MỀM NĂM
2022 VÀ GIỚI THIỆU CÁC KHÓA HỌC CỦA TRUNG TÂM
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Chiều ngày 17/06/2022, tại
Hội trường thư viện, Trung tâm
Công nghệ thông tin và Khoa
Công nghệ thông tin đã phối
hợp cùng Chương trình Học viện
mạng Cisco (Cisco Networking
Academy), Học viện Amazon
Web Services (AWS) tổ chức sự
kiện “Phát động Cuộc thi sáng
tạo phần mềm năm 2022 – Khoa
Công nghệ thông tin và Giới
thiệu các khóa học của Trung tâm
Công nghệ thông tin”
Tham dự sự kiện có Ông
Nguyễn Trọng Đạt – Phó Bí
thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Đà Lạt; đại diện
lãnh đạo, giảng viên và sinh
viên Khoa CNTT, Trung tâm
CNTT của Trường. Về phía Học
viện mạng Cisco Việt Nam, có
sự tham dự trực tuyến của Bà
Marcella O’Shea – Giám đốc khu
vực Châu Á Thái Bình Dương và
Nhật Bản của Chương trình Học
viện mạng Cisco, và Bà Valerie

Leong – Giám đốc Chương trình
Học viện AWS khu vực Đông
Nam Á.
Tại sự kiện, các chương trình
đào tạo của Cisco Networking
Academy, AWS Academy, cũng
như các chương trình đào tạo
ngắn hạn khác của Trung tâm
CNTT đã được giới thiệu. Đây là
những khóa học dựa trên nền tảng
công nghệ mới, đào tạo những kỹ
năng cần thiết nhằm đáp ứng các
yêu cầu đa dạng về nhân lực công
nghệ thông tin hiện nay. Đồng
thời, Cuộc thi “Sáng tạo phần
mềm năm 2022” của Khoa CNTT
đã được phát động với mục đích
tìm ra những sinh viên tài năng,
bồi dưỡng và phát huy tối đa khả
năng sáng tạo, tư duy và đam mê
trong lập trình ứng dụng của họ.
Ban tổ chức cũng đã trao giải cho
các nhóm sinh viên đạt thành tích
tốt trong cuộc thi “Sáng tạo phần
mềm năm 2021”.

hành; dữ liệu thư viện điện tử và
các chương trình hợp tác quốc
tế. Cùng với đó, hai bên trao đổi
giảng viên tham gia giảng dạy/
hướng dẫn đề tài; trao đổi sinh
viên tham gia các học phần và
công nhận điểm lẫn nhau trên cơ
sở triển khai các đề án phù hợp
quy định pháp luật với 50% các
học phần…
Chủ tịch Tập đoàn Trần Văn
Hậu nhấn mạnh: Hai trường có
nhiều dư địa thuận lợi sẽ là cơ
hội đào tạo rất lớn. Tập đoàn sẽ
hỗ trợ hai bên mô hình đào tạo
mở theo hình thức đưa sinh viên
học tại hai trường đại học. Vì vậy
cần sớm hiện thực hóa sự hợp tác
bằng những kết cụ thể…

Phòng Tạp chí và Truyền thông

Phòng Tạp chí và Truyền thông
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độ thạc sĩ và 6 ngành đào tạo
trình độ tiến sĩ…
Trường Đại học Đà Lạt được
công nhận là thành viên chính
thức của tổ chức CDIO quốc tế;
đạt chuẩn chất lượng giáo dục
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là
thành viên của Mạng lưới đảm
bảo chất lượng các trường đại
học Đông Nam Á (AUN -QA);
tạp chí khoa học của trường là
một trong 6 tạp chí khoa học đầu
tiên của Việt Nam được chấp
thuận chỉ mục vào Hệ thống trích
dẫn khoa học các quốc gia Đông
Nam Á (ACI)…
Hai bên đã thống nhất hợp tác
trên các lĩnh vực như: Trao đổi
chương trình, phương pháp đào
tạo; phối hợp nghiên cứu khoa
học; chia sẻ các lĩnh vực về cơ sở
vật chất, phòng thí nghiệm, thực

SÔI NỔI NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

TRAO ĐỔI ĐÀO TẠO SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Chiều 24/6, Trường Đại học Đà Lạt và Trường
Đại học Văn Hiến (thành viên của Tập đoàn Hùng
Hậu) ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với sự
tham gia của PGS, TS. Nguyễn Tất Thắng – Phó
Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; ông Trần Văn
Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Hùng Hậu, ông Nguyễn
Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn
Hiến và các thành viên là nhà khoa học, nhà quản lý
của hai bên.

trong đó, có những ngành đào tạo
uy tín như kinh tế, du lịch.
Trường Đại học Đà Lạt có
lịch sử hơn 60 năm hình thành,
đổi mới và phát triển; là cơ sở
giáo dục đại học công lập đa
ngành, đa lĩnh vực; đã khẳng định
vị thế vững chắc là trung tâm đào
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ và phục vụ cộng
đồng có chất lượng và uy tín cao
ở khu vực, có vị trí quan trọng
trong hệ thống giáo dục đại học
quốc gia.
Các lĩnh vực đào tạo và
nghiên cứu khoa học của trường
thuộc các khối ngành: sư phạm;
khoa học xã hội và nhân văn;
khoa học tự nhiên và công nghệ;
kinh tế và quản lý; trong đó, 41
ngành đào tạo trình độ đại học
chính quy; 9 ngành đào tạo trình

Trường Đại học Văn Hiến là trường tư thục đã
hình thành và phát triển 25 năm, trụ sở tại TP Hồ
Chí Minh; là trường đại học đa ngành, đa trình độ,
thành viên liên kết của mạng lưới các trường Đại
học Đông Nam Á (AUN – QA)… Nhà trường đã
đào tạo 2 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 3 chuyên
ngành trình độ thạc sĩ và 30 ngành trình độ đại học
thuộc các lĩnh vực kinh tế – quản trị, du lịch, xã
hội-truyền thông, kỹ thuật công nghệ, sức khỏe…;

Trọn một ngày 24/6, tại Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức hoạt
động Ngày hội việc làm và Diễn đàn khởi nghiệp.
Tham gia có gần 4.000 sinh viên các khóa của nhà trường, 35 doanh
nghiệp từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng, Hội Doanh nhân trẻ Lâm Đồng cùng Ban Giám hiệu,
các trưởng phó phòng, khoa, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt…
Buổi sáng, tại khuôn viên ngoài trời của nhà trường, các doanh
nghiệp đã tổ chức giới thiệu hoạt động, quảng bá và giới thiệu sản phẩm
của đơn vị, cung cấp nhu cầu tuyển dụng, các chế độ chính sách đối với
người lao động, cung cấp hồ sơ tuyển dụng… Sinh viên được cập nhật
thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh và được trang bị những
kiến thức pháp luật về lao động… Kết thúc Ngày hội đã có gần 1.000
sinh viên tham gia làm hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp để tìm cơ hội việc
làm hoặc học nghề phù hợp.
Buổi chiều, trên 300 sinh viên tham gia Diễn đàn “Sinh viên khởi
nghiệp – Bắt đầu từ đâu?” cùng các doanh nghiệp.
Tại Ngày hội việc làm, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt Lê
Minh Chiến đã cảm ơn sự đồng hành nhiệt tình của các doanh nghiệp
đối với việc làm của sinh viên nhà trường; đồng thời, cũng đặt nhiều kỳ
vọng sẽ có nhiều sinh viên nắm bắt được những cơ hội tốt để có việc
làm phù hợp cũng như đạt được những mục đích trên con đường gắn bó
với doanh nghiệp, khẳng định tốt về năng lực, kỹ năng của bản thân…
TIN TỨC
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Nhân dịp này, các doanh
nghiệp đã trao 30 suất học bổng
cho sinh viên Trường Đại học
Đà Lạt đã đạt thành tích xuất sắc
trong học tập, với tổng trị giá 70
triệu đồng.
Tại Diễn đàn khởi nghiệp,
Phó hiệu trưởng Trần Thống, ông
Nguyễn Bùi Duy Nguyên – CEO
GDL JSC cũng chia sẻ và chúc
mừng sinh viên đã đạt những
thành tích tốt trong nghiên cứu
khoa học và mong muốn sinh
viên tiếp tục phát huy những năng
lực của mình trong thời gian tới.
Tiếp theo là các diễn giả đã
chia sẻ đến sinh viên những kinh
nghiệm bổ ích về tìm kiếm việc
làm, con đường thăng tiến trong
doanh nghiệp… Đó là các chủ
đề: “Sinh viên khởi nghiệp từ
đâu?” của ông Trần Viết Quân
– Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
điều hành Công ty cổ phần Ứng
dụng di dộng xanh; “Khởi nghiệp
trong kỷ nguyên cách mạng khoa
học công nghệ 4.0 – Cơ hội nào

cho sinh viên?” của
Tiến sĩ Bùi Hữu Phú –
Chủ tịch HĐQT, Tổng
giám đốc Tập đoàn
Đầu tư công nghệ
Nam Long; “Làm chủ
hay làm thuê?” của
ông Nguyễn Bá Thãi
– Giám đốc Công
ty Giáo dục Robin
Nguyễn, Giám đốc Công ty
Jimmy Nguyễn và “Nâng cao giá
trị bản thân” của ông Đào Vĩnh
Lộc – Giám đốc Công ty TNHH
Thương mại và dịch vụ Bgreeg,
Giám đốc cấp cao BNI BTN.
Một hoạt động khác cũng
diễn ra hấp dẫn thể hiện sự năng
động và sáng tạo của sinh viên
là Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo năm 2022 do Trường
Đại học Đà Lạt tổ chức. Tham
gia có 8 dự án của các nhóm sinh
viên đã lọt vào vòng chung kết.
Đó là các dự án như: Sưu tập,
thương mai hóa một số loài Thu
hải đường hoang dại tại Việt Nam

– begonias in Vietnam; Campus
tourt; Phần mềm quản lý nuôi cấy
mô; Tắm hoa – suối hoa giữa lòng
sương mù (lịch vực du lịch); Sản
xuất phát triển sản phẩm từ thiên
nhiên kết hợp mô hình Worshop
trải nghiệm…
Tổng trị giá giải thưởng trên
80 triệu đồng. Kết quả, giải nhất
trị giá 35 triệu đồng thuộc về dự
án Sản xuất phát triển sản phẩm
từ thiên nhiên kết hợp mô hình
Worshop trải nghiệm và giải nhì
trì giá 20 triệu đồng thuộc dự án
Phần mềm quản lý nuôi cấy mô…

585 TÂN KỸ SƯ, TÂN CỬ NHÂN TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐỢT 1 NĂM 2022
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Sáng 25/6, Trường Đại học Đà Lạt long trọng
tổ chức Lễ khen thưởng và trao bằng tốt nghiệp đại
học đợt 1 năm 2022 khóa 42 cho các tân kỹ sư, tân
cử nhân.
Lễ khen thưởng và trao bằng có sự tham dự của
lãnh đạo, trưởng phòng, khoa của nhà trường và đại
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diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp cùng 313
sinh viên tốt nghiệp (gồm 7 sinh viên loại xuất sắc,
89 sinh viên loại giỏi và 217 sinh viên loại khá), cùng
đông đảo phụ huynh… Số các sinh viên tốt nghiệp
còn lại các khoa sẽ tổ chức trao bằng từ hôm nay đến
ngày 28/6/2022 với sự tham gia của đại diện lãnh
đạo Trường và các phòng, ban.
Trong bối cảnh từ năm 2019 đến đầu năm 2022,
đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt xã hội trong
nước và thế giới, nhưng với truyền thống bề dày đào
tạo và nghiên cứu khoa học,Trường Đại học Đà Lạt
đã khẳng định uy tín và thương hiệu trong hệ thống
giáo dục đại học của quốc gia, kết quả thực sự là
“quả ngọt” của hành trình giáo dục, đào tạo.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại
học Đà Lạt, Hiệu trưởng, Tiến sĩ Lê Minh Chiến phát
biểu: “Có được kết quả của ngày hôm nay, trước hết,

là sự nỗ lực phấn đấu, cố gắng
không mệt mỏi của chính các em
– những tân kỹ sư, tân cử nhân.
Nhưng chúng ta cũng không
quên những buổi lên lớp, chăm
sóc tận tình, tinh thần tận tụy,
trách nhiệm với nghề của các nhà
khoa học, quý thầy cô giáo và các
cán bộ, nhân viên phục vụ trong
trường – những người hàng ngày
đã khắc phục không ít khó khăn
về nhiều mặt của bản thân và gia
đình để chăm lo cho sự nghiệp
“trồng người”.
Hiệu trưởng Lê Minh Chiến
cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến
các cấp lãnh đạo Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND và
các sở, ban, ngành của tỉnh Lâm
Đồng; các địa phương, cơ quan,
đơn vị, đối tác, doanh nghiệp và
các thế hệ cựu sinh viên luôn đồng
hành cùng trường. Và cùng đó là

các phụ huynh
đã nuôi dưỡng,
động viên, nâng
đỡ, luôn sát
cánh bên con
em mình, tạo
điều kiện cho
các em học tập
hoàn thành ý
nguyện…
Chia
sẻ
niềm vui thành
công với các em tân kỹ sư, tân
cử nhân, Tiến sĩ Lê Minh Chiến
nói: “Hôm nay là một ngày có ý
nghĩa đặc biệt, ngày mà các em
chính thức rời khỏi giảng đường
để bước trên con đường mới với
nhiều hoài bão, khát vọng cho
tương lai. Trường Đại học Đà
Lạt thực sự đã trở thành nơi nuôi
dưỡng đam mê, khuyến khích các
ý tưởng sáng tạo, nơi tạo kết nối
cho sự thành công của người học.
Với những gì mà các em đã đạt
được trên tất cả các mặt học tập,
rèn luyện, nghiên cứu khoa học
và các hoạt động phong trào, các
em hoàn toàn tự hào về chặng
đường mà các em đã đi qua, về
những gì mà các em đạt được.
Chính sự nhiệt huyết, sự đam mê
và sáng tạo của các em đã góp
phần tạo nên giá trị của Trường
Đại học Đà Lạt, tạo nên phong

cách sinh viên Trường Đại học
Đà Lạt…”.
Hiệu trưởng Trường Đại học
Đà Lạt cũng kỳ vọng các kỹ sư,
cử nhân sẽ có ngày trở lại trường
để tiếp tục con đường học vấn
cao hơn, những khóa đào tạo thạc
sĩ, tiến sĩ…
Đó cũng là “sự tri ân thầy cô
và nhà trường một cách ý nghĩa
nhất, khi kiến thức mỗi người
được sử dụng có ích cho bản
thân, xã hội và cho Tổ quốc” –
lời phát biểu của Huỳnh Đông
Nghi (sinh viên khóa 42, khoa Sư
phạm) thay mặt các tân kỹ sư, tân
cử nhân.
Với các bạn cùng tốt nghiệp
đại học, Huỳnh Đồng Nghi nói:
“Hãy đặt cho mình những mục
tiêu, những ước mơ để bản thân
chúng ta biết cách đạt được nó…
Hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay,
vì không có gì là quá muộn và
hãy luôn sống tích cực, lạc quan,
sống hết mình với ngọn lửa đam
mê trong bạn để cống hiến cho
gia đình và xã hội”.

BẾ MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5
NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc
và hiệu quả của Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) cùng tập
thể viên chức, người lao động và người học, chiều
ngày 26/06/2022 tại phòng họp nhà A11, Trường Đại
học Đà Lạt đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định
chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ

chức Bế mạc Khảo sát chính thức cấp chương trình
đào tạo ngành Công tác xã hội, Đông phương học,
Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành trình độ đại học (Theo Thông tư số 04/2016/
TT-BGDĐT).
Buổi Bế mạc có sự tham dự của PGS.TS. Lê Ngọc
TIN TỨC
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Quỳnh Lam – Giám đốc Trung
tâm Kiểm định chất lượng giáo
dục, Đại học Quốc gia TP.HCM;
Về phía Đoàn ĐGN, có sự tham
dự của PGS.TS. Trần Thị Hồng –
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học
Nguyễn Tất Thành, Trưởng đoàn
cùng 14 chuyên gia, thành viên
trong Đoàn.
Về phía Trường Đại học Đà
Lạt có sự hiện diện của TS. Lê
Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn
Vinh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch Hội đồng Trường; TS. Mai
Minh Nhật – Thường vụ Đảng
uỷ, Phó hiệu trưởng; PGS.TS
Nguyễn Tất Thắng – Đảng uỷ
viên, Phó hiệu trưởng; ThS. Trần
Thống – Đảng uỷ viên, Phó hiệu
trưởng, cùng lãnh đạo các Phòng,
Viện, Trung tâm, Thư viện, Khu
nội trú, Công đoàn, Đoàn thanh
niên – Hội Sinh viên; Ban chủ
nhiệm và giảng viên 05 khoa có
chương trình được kiểm định.
Trong thời gian khảo sát
chính thức từ ngày 23/6 đến
ngày 26/6, Đoàn ĐGN đã khảo
sát, nghiên cứu các hồ sơ minh
chứng, phỏng vấn các nhà tuyển
dụng; cựu người học; người học;
lãnh đạo Trường; lãnh đạo các
tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn,
trung tâm, các phòng chức năng,
đại diện giảng viên; thu thập
thông tin phản hồi của các bên
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM TP. HCM KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
Phòng Tạp chí và Truyền thông

liên quan; thẩm định tình hình
việc làm của sinh viên tốt nghiệp;
kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất
phục vụ cho 5 chương trình đào
tạo như: thư viện, phòng tư liệu,
phòng thực hành, thí nghiệm,
phòng học, sân bãi phục vụ đào
tạo, khu nội trú tại Trường Đại
học Đà Lạt để xác thực các thông
tin trong báo cáo tự đánh giá của
Trường, từ đó đưa ra các khuyến
nghị giúp cải tiến và nâng cao
chất lượng các chương trình đào
tạo của Trường.
Tại buổi bế mạc, PGS.TS.
Trần Thị Hồng cùng các thành
viên trong Đoàn ĐGN trình bày
báo cáo kết quả sơ bộ đánh giá
5 chương trình đào tạo. Theo đó,
Đoàn ĐGN đánh giá cao mục tiêu
và chuẩn đầu ra của các chương
trình đào tạo khi được Trường
xác định rõ ràng, phù hợp với
tầm nhìn, sứ mạng của Trường
cũng như mục tiêu của giáo dục
đại học. Về đội ngũ giảng viên,
chuyên viên cũng như hoạt động
hỗ trợ người học, Đoàn ĐGN
nhận xét Trường Đại học Đà Lạt
đã có các quy định, hướng dẫn cụ
thể, phù hợp với thực tế. Đồng
thời, cơ sở vật chất, hệ thống
tài liệu tham khảo học tập cũng
được Trường chú trọng đầu tư,
đáp ứng được nhu cầu học tập và
sinh hoạt ngoại khóa của người
học. Đoàn ĐGN cũng đã chỉ ra
những điểm mạnh và những
điểm khuyến nghị dành cho từng

chương trình đào tạo, cũng như
của Trường để có thể tiếp tục cải
tiến sau đánh giá.
Phát biểu tại buổi Buổi Bế
mạc, Hiệu trưởng Lê Minh Chiến
gửi lời cảm ơn đến Trung tâm
Kiểm định chất lượng giáo dục,
Đại học Quốc gia TP.HCM và
Đoàn ĐGN đã dành thời gian làm
việc, đưa ra những nhận xét, góp
ý khách quan, trung thực, chuyên
nghiệp và chính xác để Trường
tiếp tục cải tiến, hoàn thiện chất
lượng đào tạo. TS. Lê Minh
Chiến khẳng định các nhận định
của Đoàn ĐGN chính là những
góp ý cần thiết, giúp Trường xác
định và xây dựng các điểm đặc
trưng cho chương trình đào tạo,
từ đó nâng cao chất lượng dạy và
học.
Thay mặt Trung tâm Kiểm
định chất lượng giáo dục, Đại
học Quốc gia TP.HCM, PGS.TS.
Lê Ngọc Quỳnh Lam đã gửi lời
chúc mừng Trường Đại học Đà
Lạt và Đoàn ĐGN đã hoàn thành
đợt đánh giá, ghi nhận những nỗ
lực của Trường trong suốt thời
gian làm việc vừa qua.
Buổi Bế mạc chính thức kết
thúc với phần tiến hành ký kết
biên bản hoàn thành đợt khảo sát
giữa đại diện của Đoàn ĐGN,
Trung tâm Kiểm định chất lượng
giáo dục, Đại học Quốc gia
TP.HCM và TS. Lê Minh Chiến –
đại diện tập thể lãnh đạo Trường
Đại học Đà Lạt.

Sau thời gian trao đổi và thảo
luận, vào chiều ngày 06/7/2022,
Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết
Thỏa thuận hợp tác cùng Trường
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ
Chí Minh với mục tiêu tăng cường
hợp tác trao đổi kinh nghiệm
trong công tác quản trị đại học,
liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ nhằm đáp
ứng mục tiêu phát triển của hai
Trường.
Tham dự buổi Lễ, về phía
Trường Đại học Sư phạm
TP.HCM có TS. Nguyễn Thị
Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng trường; GS.
TS. Huỳnh Văn Sơn – Hiệu
trưởng; TS. Nguyễn Ngọc Trung
– Phó Hiệu trưởng cùng đại diện
lãnh đạo các phòng: Phòng Khoa
học Công nghệ và Môi trường –
Tạp chí Khoa học, Phòng Đào
tạo, Phòng Sau Đại học, Trung
tâm Hỗ trợ Sinh viên và Phát
triển Khởi nghiệp, Đoàn Thanh
niên Trường, Phòng Công tác
Chính trị và Học sinh Sinh viên,
Văn phòng ETEP của Trường.
Về phía Trường Đại học Đà
Lạt, có sự tham dự của TS. Lê
Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Văn
Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường;
PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng

– Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần
Thống – Phó Hiệu trưởng cùng
lãnh đạo các phòng, khoa chuyên
môn của Trường.
Phát biểu tại buổi Lễ, Hiệu
trưởng Lê Minh Chiến và Hiệu
trưởng Huỳnh Văn Sơn đều bày
tỏ sự vui mừng về việc ký kết
hợp tác giữa hai Trường. Bên
cạnh việc giới thiệu ngắn gọn về
lịch sử hình thành và phát triển,
những thành tựu nổi bật của hai
trường trong thời gian qua, cả hai
Hiệu trưởng đều chia sẻ sự hợp
tác này nhằm phát huy thế mạnh
của hai bên để đưa hệ thống giáo
dục quốc dân phát triển theo định
hướng đa dạng về loại hình đào
tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Đồng thời, lãnh đạo hai Trường
cũng nhất trí cần cụ thể hóa Thỏa
thuận hợp tác 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.
Nhằm thiết lập mối quan hệ
hợp tác toàn diện giữa Trường
Đại học Đà Lạt và Trường Đại
học Sư phạm TP. HCM, hai bên
đã ký kết Thỏa thuận hợp tác trên
03 công tác chính bao gồm: (1)
Công tác quản trị đại học; (2)
Công tác đào tạo, bồi dưỡng; (3)
Công tác nghiên cứu khoa học và

chuyển giao công nghệ. Ở từng
mảng công tác, hai Trường sẽ
tiến hành các hoạt động hợp tác
cụ thể về các nội dung chi tiết
như: Tổ chức các đợt học tập, trao
đổi kinh nghiệm, hội nghị giữa
các chuyên gia của hai Trường;
Hợp tác trong công tác định chất
lượng chương trình đào tạo theo
các tiêu chuẩn hiện hành; Thực
hiện chương trình trao đổi giảng
viên; tổ chức các buổi hội thảo,
giảng dạy và tư vấn cho người
học; Phối hợp xây dựng, phát
triển Chương trình bồi dưỡng
thường xuyên trong và ngoài
khuôn khổ Chương trình ETEP;
Trao đổi hoạt động của Tạp chí
Khoa học;…
Sau khi ký kết, lãnh đạo hai
Trường có trách nhiệm chỉ đạo
các đơn vị, phòng, khoa của mình
để phát triển mối quan hệ hợp
tác theo từng lĩnh vực, loại hình
đào tạo, phù hợp với chức năng
nhiệm vụ của mỗi bên.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KINH TẾ-KỸ THUẬT TP.HCM THẢO LUẬN KẾ HOẠCH
HỢP TÁC
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Vào chiều ngày 19/7/2022,
Trường Đại học Đà Lạt làm việc
cùng đoàn công tác của Trường
Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật
TP.HCM, trao đổi việc hợp tác
đào tạo, nghiên cứu khoa học, và
chuyển giao công nghệ giữa hai
đơn vị.
Tham dự buổi làm việc, về
phía Trường Đại học Đà Lạt, có
TS. Mai Minh Nhật – Phó Hiệu
trưởng, cùng lãnh đạo Phòng
Quản lý Đào tạo và Khoa Sinh
học. Về phía Trường Cao đẳng
Kinh tế-Kỹ thuật TP.HCM, có
sự hiện diện của Th.S Khê Văn
Mạnh – Hiệu trưởng, cùng lãnh
đạo các đơn vị của Trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Hiệu
trưởng Khê Văn Mạnh đã chia
sẻ những thông tin khái quát về
sự phát triển trong thời gian qua
và những kế hoạch sắp tới của
Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ
thuật TP.HCM . Từ đó, Hiệu
trưởng bày tỏ mong muốn thiết
lập và mở rộng quan hệ hợp tác
lâu dài với phía đối tác.
Đồng quan điểm ấy, TS. Mai
Minh Nhật bày tỏ sự vui mừng
trước khả năng hợp tác giữa hai
đơn vị. Trong bài phát biểu, Phó
Hiệu trưởng đã giới thiệu về sự
hình thành và phát triển, cũng như
những thành tựu đã đạt được trong
thời gian vừa qua của Trường Đại
học Đà Lạt, qua đó xác định khả
năng, tiềm lực chung và đề xuất
những khía cạnh hợp tác giữa hai
đơn vị. Những khả năng hợp tác
bước đầu giữa hai trường như liên
kết đào tạo liên thông đại học, tổ
chức chương trình chung, hợp tác
kết nối doanh nghiệp, phối hợp

sử dụng cơ sở vật chất trong đào
tạo và nghiên cứu khoa học,…
Trường Đại học Đà Lạt đánh
giá cao việc thiết lập mối quan
hệ hợp tác với Trường Cao đẳng
Kinh tế-Kỹ thuật TP.HCM, và
buổi tiếp xúc gặp gỡ này là cơ hội
cho hai bên hiểu nhau hơn, tạo
cầu nối xúc tiến các hoạt động
hợp tác cùng phát triển. Trên cơ
sở đó, hai trường sẽ tiếp tục tìm
hiểu, trao đổi, thảo luận sâu và
chi tiết hơn về những tiềm năng
hợp tác giữa hai trường và tiến
đến ký kết ghi nhớ hợp tác trong
thời gian tới.

Phòng Tạp chí và Truyền thông
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hiện đang cải thiện và phát triển
các chương trình đào tạo để đáp
ứng nhu cầu nhân lực của xã hội
trong ngành công nghệ thông tin
nói chung và trí tuệ nhân tạo nói
riêng.
Từ những giới thiệu khái
quát về Khoa Công nghệ thông
tin và chương trình đao tạo ngành
công nghệ thông tin của Trường
Đại học Đại học Đà Lạt do TS.
Trần Ngô Như Khánh (Trưởng
khoa Khoa Công nghệ thông tin)
trình bày, ông Lê Chân Nhân
đã đưa ra những nhận xét chân
thành, thẳng thắn về chương
trình đào tạo ngành công nghệ

thông tin của Trường, cũng như
gợi ý phương hướng điều chỉnh,
cải thiện để đáp ứng được những
yêu cầu thực tế tại những công ty
công nghệ trên thế giới. Bên cạnh
đó, kỹ sư Lê Chân Nhân cũng
chia sẻ về cách thức ứng dụng trí
tuệ nhân tạo vào cuộc sống thực
tế và tiềm năng phát triển của
ngành này trong tương lai, từ đó,
chỉ ra những cách thức, hướng
phát triển mà giảng viên và sinh
viên Trường Đại học Đà Lạt có
thể nghiên cứu và ứng dụng để
thích ứng với thời đại công nghệ
4.0 hiện nay.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM ÁP
DỤNG MÔ HÌNH CDIO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
Phòng Tạp chí và Truyền thông

TỌA ĐÀM VỚI KỸ SƯ CÔNG NGHỆ LÀM VIỆC
TẠI CÔNG TY AMAZON (HOA KỲ)
Với mục đích tìm hiểu thêm
về việc ứng dụng trí tuệ nhân
tạo vào thực tế cuộc sống, vào
sáng ngày 20/7/2022, tại Trung
tâm Giáo dục Đào tạo Trí tuệ
Nhân tạo, Trường Đại học Đà
Lạt (AIC-DLU), các giảng viên,
sinh viên Trường Đại học Đà Lạt
đã tham dự buổi tọa đàm với ông

– Phó Hiệu trưởng Trường Đại
học Đà Lạt; cùng đại diện lãnh
đạo, giảng viên của Trung tâm
AIC-DLU, Khoa Toán-Tin học,
Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa
Vật lý-Kỹ thuật hạt nhân, và sinh
viên của Trường Đại học Đà Lạt.
Trong phát biểu chào mừng,
TS. Lê Minh Chiến bày tỏ sự vui
mừng khi các giảng viên và sinh
viên của Trường Đại học Đà Lạt
được lắng nghe những chia sẻ,
truyền đạt kinh nghiệm từ một kĩ
sư tại Công ty Amazon – Top 5
công ty công nghệ hàng đầu thế
giới hiện nay. Hiệu trưởng cũng
chia sẻ Trường Đại học Đà Lạt

Lê Chân Nhân, kĩ sư công nghệ
thông tin đang làm việc cho Công
ty Amazon tại Hoa Kỳ.
Buổi tọa đàm, có sự tham dự
của ông Trần Đức Trung – Phó Bí
thư thường trực Tỉnh Đoàn Lâm
Đồng; TS. Lê Minh Chiến – Bí
thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường
Đại học Đà Lạt, ThS. Trần Thống

Vào sáng ngày 21/7/2022, đoàn công tác Trường Đại học Tiền
Giang đã đến tham quan và học tập kinh nghiệm về áp dụng các mô
hình CDIO để xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra tại
Trường Đại học Đà Lạt.
Đoàn công tác của Trường Đại học Tiền giang gồm 38 thành niên là
đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, khoa chuyên môn của Trường
do TS. Nguyễn Viết Thịnh – Chủ tịch Hội đồng trường làm trường đoàn.
Đón tiếp đoàn công tác, về phía Trường Đại học Đà Lạt, có sự tham dự
của TS. Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Mai Minh
Nhật – Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Phòng Quản lý Chất lượng
và Phòng Quản lý đào tạo.
Tại buổi làm việc, TS. Lê Thị Anh Tú – Trưởng phòng Phòng Quản
lý Chất lượng, Trường Đại học Đà Lạt đã trình bày chi tiết về chuẩn
đầu ra CDIO đang được áp dụng và những kinh nghiệm mà Trường
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đã có được trong quá trình triển
khai vào các chương trình đào tạo
thực tế của Trường Đại học Đà
Lạt.
Theo đó, CDIO là viết tắt của
Conceive (Hình thành ý tưởng)
– Design (Thiết kế ý tưởng) –
Implement (Thực hiện) – Operate
(Vận hành). CDIO là một mô
hình cải tiến chương trình đào
tạo, giúp thu hẹp khoảng cách
giữa cơ sở đào tạo và thị trường
lao động, đề xướng các cải cách

giáo dục để người học có được sự
phát triển toàn diện các kiến thức,
kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, và
nhanh chóng thích ứng với môi
trường làm việc chuyên nghiệp
luôn luôn thay đối.
Bên cạnh đó, hai trường còn
trao đổi các kinh nghiệm trong
công tác quản lý chuyên môn,
công tác giảng dạy, công tác sinh
viên, quản lý đào tạo,… từ đó
hướng tới các hoạt động hợp tác
trong thời gian tới.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VÀ HỢP
TÁC CHIA SẺ DỮ LIỆU ĐỂ ĐỐI
SÁNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Chiều ngày 21/7/2022,
Trường Đại học Đà Lạt và
Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ
chức buổi gặp mặt, trao đổi kinh
nghiệm và hợp tác chia sẻ dữ liệu
phục vụ công tác đối sánh chất
lượng giáo dục tại phòng họp nhà
A1 của Trường Đại học Đà Lạt.
Đoàn công tác của Trường
Đại học Quy Nhơn gồm 07 thành
viên do PGS. TS. Đoàn Đức
Tùng – Phó Hiệu trưởng làm
trưởng đoàn. Về phía Trường Đại
học Đà Lạt, tham dự buổi gặp
mặt, có sự tham dự của TS. Mai
Minh Nhật – Phó Hiệu trưởng
cùng lãnh đạo các Phòng Quản lý
Đào tạo, Phòng Quản lý Đào tạo
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Sau Đại học, và phòng Quản lý
Chất lượng.
Hiện nay, Trường Đại học
Đà Lạt được công nhận là thành
viên chính thức Mạng lưới đảm
bảo chất lượng các trường Đại
học Đông Nam Á (AUN-QA) từ
tháng 4/2020. Trên tinh thần cởi
mở, Trường Đại học Đà Lạt đã
chia sẻ những kinh nghiệm mà
Trường có được trong quá trình
tham gia Mạng lưới. Đồng thời,
hai bên đã trao đổi những thuận
lợi và khó khăn của từng bên về
kiểm định chương trình đào tạo
theo bộ tiêu chuẩn này.
Được biết, AUN-QA là bộ
tiêu chuẩn với các quy tắc chất
lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể,
rõ ràng, tập trung đánh giá những
điều kiện để đảm bảo chất lượng
đào tạo của toàn bộ chương trình
đào tạo. Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
đánh giá toàn diện chương trình
đào tạo từ nhiều khía cạnh như
chuẩn đầu ra, khung chương
trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở

vật chất, công tác đảm bảo chất
lượng, kết nối giữa nhà trường,sinh viên, và doanh nghiệp…
Việc tham gia kiểm định AUN
khẳng định sự cam kết của các
trường đại học đối với xã hội, với
nhà tuyển dụng về chất lượng sản
phẩm đầu ra của chương trình đào
tạo: nguồn nhân lực được đào tạo
theo chuẩn chất lượng được kiểm
soát nghiêm ngặt.
Ngoài ra, tại buổi gặp mặt,
đại diện hai trường đã thảo luận
thêm về việc phối hợp tổ chức
các lớp tạo nguồn tuyển sinh đào
tạo trình độ thạc sĩ; cũng như,
trao đổi, thống nhất và ký biên
bản hợp tác chia sẻ dữ liệu để đối
sánh chất lượng giáo dục. Việc
chia sẻ dữ liệu này chỉ được dùng
để đối sánh nhắm nâng cao chất
lượng giáo dục, chương trình
đào tạo và được cam kết bảo mật
thông tin chia sẻ của hai bên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT LÀM VIỆC
VỚI TỔ CHỨC QTS (ÚC)
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Với mong muốn tạo điều kiện
học tập tốt nhất cho sinh viên,
giúp sinh viên tiếp cận những
chương trình học tập chất lượng
từ một trong những quốc gia có
nền giáo dục tiên tiến trên thế
giới, vào sáng ngày 25/7/2022,
Trường Đại học Đà Lạt đã có
buổi gặp mặt và làm việc với Tổ
chức Giáo dục và Đào tạo Australia (Quality Training Solutions –
QTS) của Úc.
Tham dự buổi làm việc, về
phía Trường Đại học Đà Lạt, có
TS. Mai Minh Nhật – Phó Hiệu

trưởng cùng đại diện lãnh đạo các
Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng
Quản lý Khoa học & Hợp tác
Quốc tế, và Khoa Ngoại ngữ của
Trường
Về phía Tổ chức QTS, có
sự tham dự của bà Tracy Trần –
Giám đốc điều hành QTS Việt
Nam; ông Tuấn Nguyễn – Giám
đốc Quỹ Học bổng các Giáo sư
QTS; và bà Bùi Thị Như Quỳnh
– Trưởng Đại diện QTS tại Lâm
Đồng và Giám đốc điều hành
QTS Đà Lạt.
Tại buổi làm việc, Phó Hiệu
trưởng Mai Minh Nhật đã giới
thiệu sơ lược về Trường Đại học
Đà Lạt và bày tỏ những trăn trở
về việc học tập và nâng cao năng
lực ngoại ngữ của sinh viên. Qua
đó, Phó Hiệu trưởng mong rằng
Tổ chức QTS sẽ đồng hành và
hỗ trợ Trường trong việc thiết

kế những chương trình nâng cao
năng lực, trình độ của sinh viên,
giảng viên Trường tiếp cận gần
hơn với các chương trình đào tạo
chuẩn quốc tế.
Đồng quan điểm, bà Tracy
Trần mong muốn hợp tác toàn
diện với Trường Đại học Đà Lạt
với các chương trình đào tạo 1+2
và liên kết đào tạo chương trình
QTS English tại Trường, nhằm
nâng cao khả năng tư duy, trình
độ kỹ năng quốc tế cho sinh viên,
và đạo tạo tiếng Anh chuyên
ngành theo nhu cầu thực tế của
sinh viên.
Sau buổi làm việc, hai bên sẽ
tiếp tục trao đổi cụ thể và tiến tới
kí kết thỏa thuận hợp tác chính
thức trong thời gian tới.

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM
NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Với mong muốn góp phần
vào công cuộc bảo vệ và phát
triển tài nguyên bền vững, phục
vụ cho sự phát triển kinh tế xã
hội vùng Tây Nguyên đặc biệt
trong việc thích ứng với biến
đổi khí hậu như hiện nay, sáng
ngày 28/7/2022, tại phòng họp
nhà A1, Trường Đại học Đà Lạt
đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp
tác với Trung tâm Nghiên cứu
Lâm nghiệp Nhiệt đới Việt Nam
(Tropenbos Vietnam).

Tham dự buổi ký kết, về phía
Trường Đại học Đà Lạt, có sự
tham dự của PGS.TS. Nguyễn
Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng,
cùng đại diện lãnh đạo Khoa
Nông lâm và Phòng Quản lý
Khoa học & Hợp tác Quốc tế. Về
phía Tropenbos Vietnam, có sự
hiện diện của ông Trần Hữu Nghị
– Giám đốc Trung tâm.
Tropenbos Vietnam, bắt đầu
hoạt động ở Việt Nam từ năm
2001, là một trong sáu chương
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trình nghiên cứu của tổ chức
Tropenbos International (TBI)
có trụ sở tại Hà Lan. Mục tiêu
của chương trình nhằm góp phần
cải thiện chính sách, kỹ thuật và
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phương pháp bảo tồn và sử dụng
bền vững nguồn tài nguyên rừng
ở Việt Nam. Trong năm 2021,
Khoa Nông lâm của Trường Đại
học Đà Lạt đã hợp tác và thực
hiện tư vấn cho Tropenbos Vietnam trong một sự án về việc đa
dạng sinh học và khả năng chống
chịu khí hậu trong café cảnh quan
ở Tây Nguyên. Đến năm 2022,
Tropenbos Vietnam mong muốn
tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với
Trường Đại học Đà Lạt trong
công tác nghiên cứu khoa học và
ứng dụng kết quả nghiên cứu vào
thực tế.

Sau thời gian thảo luận và
thống nhất, Trường Đại học Đà
Lạt và Tropenbos Vietnam đã ký
kết biên bản ghi nhớ hợp tác với
các nội dung chính bao gồm: (1)
Nghiên cứu xây dựng, đề xuất và
triển khai các cách tiếp cận, giải
pháp phù hợp trong việc quản
lý tài nguyên thiên nhiên hiệu
quả và bền vững thích ứng với
biến đổi khí hậu tại khu vực Tây
Nguyên; (2) Hợp tác tổ chức các
tập huấn, hội thảo, chia sẻ kinh
nghiệm, tài liệu kỹ thuật về các
vấn đề có liên quan đến tiếp cận
cảnh quan, quản lý tài nguyên
bền vững, phát triển sinh kế cho
người dân địa phương; (3) Tăng
cường sự tham gia, kết nối của
các bên, hợp tác trong xuất bản
các ấn phẩm liên quan đến quản
lý tài nguyên, phát triển các mô
hình sinh kế bền vững; (4) Kết
nối và trao đổi học tập, nghiên

cứu qua hình thức trao đổi thực
tập sinh trong và ngoài nước.
Với mục tiêu nghiên cứu, xây
dựng và phát triển các mô hình
về quản lý tài nguyên hiệu quả và
bền vững liên quan đến tiếp cận
cảnh quan, phục hồi cảnh quan,
nông lâm kết hợp, thích ứng với
biến đổi khí hậu ở khu vực Tây
Nguyên. Hai bên tin tưởng rằng
việc hợp tác này sẽ góp phần tận
dụng nguồn lực và thế mạnh của
các bên, giúp hai bên hoàn thành
mục tiêu nhiệm vụ, sứ mệnh của
mình, tăng hiệu quả quản lý tổng
hợp tài nguyên và góp phần phát
triển sinh kế hộ gia đình, cộng
đồng trên địa bàn Tây Nguyên,
góp phần chia sẻ kiến thức, kinh
nghiệm, thành quả của hai bên
trong sử dụng và quản lý tài
nguyên bền vững.

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY
CHỮA CHÁY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
ĐÀ LẠT
Phòng Tạp chí và Truyền thông

Để thực hiện tốt công tác
phòng cháy chữa cháy và nâng
cao nhận thức, vai trò, trách
nhiệm cho cán bộ giảng viên,
công nhân viên, trong ngày 29/7,
Trường Đại học Đà Lạt phối hợp
với Phòng Cảnh sát Phòng cháy
chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tập huấn
nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
và thực tập phương án chữa cháy.
Buổi tập huấn nhằm tuyên
truyền, phổ biến kiến thức phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ cho cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động của nhà
trường và hạn chế đến mức thấp
nhất số vụ cháy và thiệt hại do
cháy gây ra.
Trong chương trình, các học
18

viên tham dự được cung cấp
thông tin về một số vụ cháy lớn
gây thiệt hại nghiêm trọng về
người, tài sản trên địa bàn cũng
như trong cả nước thời gian gần
đây. Bên cạnh đó, học viên được
trang bị những kiến thức cơ bản
về công tác phòng cháy chữa
cháy như: Nội dung một số văn
bản quy phạm pháp luật về phòng
cháy chữa cháy; nguyên nhân
gây ra cháy nổ và một số biện
pháp phòng cháy chữa cháy cơ
bản tại cơ sở giáo dục; phương
pháp kiểm tra an toàn phòng cháy
và xây dựng, thực tập phương án
chữa cháy tại đơn vị; phương
pháp xử lý khi có cháy, nổ xảy ra;
hướng dẫn thoát nạn cho người
trong điều kiện cháy; hướng dẫn

thực hành sử dụng một số phương
tiện chữa cháy ban đầu…
Trường Đại học Đà Lạt có
lực lượng cán bộ, giảng viên, sinh
viên và người lao động tập trung
đông, nhà trường có nhiều thiết
bị điện, kho lưu trữ giáo trình, tài
liệu, phòng thí nghiệm… tiềm ẩn
nguy cơ cháy nổ cao. Buổi tập
huấn là cơ hội để cán bộ giảng
viên, nhân viên nâng cao kiến
thức về công tác phòng cháy
chữa cháy, chủ động phòng ngừa,
sử dụng thành thạo các trang thiết
bị, phương tiện chữa cháy và cứu
nạn cứu hộ tại chỗ; sẵn sàng ứng
phó xử lý khi có tình huống cháy
nổ xảy ra.

CỰU SINH VIÊN KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC
ĐÀ LẠT ĐƯỢC MỜI THAM GIA HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ PLANT CELL, TISSUE AND ORGAN CULTURE
(PCTOC): JOURNAL OF PLANT BIOTECHNOLOGY CỦA
NHÀ XUẤT BẢN DANH TIẾNG SPRINGER
GS.TS. Dương Tấn Nhựt hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu
khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam; Ủy viên Hội đồng trường, Trường Đại học Đà Lạt; Ủy viên Hội
đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt.

TỰ HÀO
KHOA HỌC

Trong không khí phấn khởi
chào mừng kỷ niệm 97 năm
Ngày Báo chí Cách mạng Việt
Nam (21/06/1925 - 21/06/2022),
Tạp chí Khoa học Đại học Đà
Lạt nhận được tin vui: GS.TS.
Dương Tấn Nhựt – cựu sinh viên
Khoa Sinh học, Trường Đại học
Đà Lạt; Ủy viên Hội đồng Biên
tập Tạp chí Khoa học Đại học Đà
Lạt – đã được tín nhiệm mời tham
gia Hội đồng Biên tập của Tạp
chí Plant Cell, Tissue and Organ
Culture (PCTOC): Journal of

Plant Biotechnology của nhà
xuất bản danh
tiếng Springer.
Đây không
chỉ là vinh dự
của cá nhân
Giáo sư, mà
còn là niềm tự
hào của các thế
hệ giảng viên
và sinh viên
Trường Đại học
Đà Lạt, bởi việc
được mời tham gia hội đồng biên
tập các tạp chí quốc tế có uy tín
cao là một trong những biểu hiện
sinh động cho tầm vóc của nhà
khoa học trong cộng đồng khoa
học quốc tế. Trong thế giới khoa
bảng, tầm vóc quốc tế của một
nhà khoa học thường được biểu
hiện qua hai trụ cột chính:
1. Uy tín khoa học quốc tế:
Biểu hiện qua năng suất và chất
lượng công bố quốc tế. Năng suất
khoa học chính là số lượng công

TỰ HÀO KHOA HỌC

trình được xuất bản trên các tạp
chí khoa học uy tín của chuyên
ngành; Chất lượng công bố được
đo lường bằng một số chỉ tiêu
trắc lượng khoa học khách quan
như Số lượt trích dẫn (Citations)
và Chỉ số H (H-index).
2. Thẩm quyền học thuật
quốc tế: Biểu hiện qua việc nhà
khoa học được cộng đồng tín
nhiệm, và được mời tham gia hội
đồng biên tập của các tạp chí uy
tín cao của chuyên ngành; làm
thành viên các hội đồng xét duyệt
và bổ nhiệm các chức danh khoa
bảng; tham gia các hội đồng của
các quỹ phát triển khoa học –
công nghệ để xét duyệt tài trợ,
nghiệm thu các đề tài/dự án khoa
học; làm diễn giả chính trong
phiên toàn thể của những hội
nghị khoa học uy tín của chuyên
ngành; hoặc chủ tọa các phiên
báo cáo song song của các hội
nghị đó.
Trân trọng chúc mừng
GS.TS. Dương Tấn Nhựt.
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GIẢNG VIÊN CAO CẤP KHOA TOÁN – TIN HỌC, TRƯỜNG
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT LÀ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA
HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU CAO CẤP VỀ TOÁN NHIỆM KỲ
2021-2024
PGS.TS. Phạm Tiến Sơn là một trong năm nhà khoa học
của Việt Nam được Tạp chí Asian Scientist của Singapore vinh danh trong Top 100 nhà khoa học Châu Á năm
2021. Năm 2020, Phó Giáo sư là một trong ba nhà khoa
học đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu – giải thưởng danh
giá nhất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên và
kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trường Đại học Đà Lạt trân trọng chúc
mừng PGS.TS. Phạm Tiến Sơn – giảng viên
cao cấp Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học
Đà Lạt; Chuyên gia phản biện độc lập của Tạp
chí Khoa học Đại học Đà Lạt – đã tiếp tục
được tín nhiệm làm thành viên của Hội đồng
Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
(Vietnam Institute for Advanced Study in
Mathematics – VIASM) nhiệm kỳ 2021-2024
theo Quyết định số 2027/QĐ-BGDĐT ngày
21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp PGS.TS.
Phạm Tiến Sơn tham gia Hội đồng Khoa học
VIASM.
Việc trở thành thành viên của Hội đồng
Khoa học VIASM – nơi giúp đẩy mạnh và
nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của
các nhà toán học Việt Nam đang làm việc ở
các trường đại học và viện nghiên cứu trong
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nước – không chỉ là vinh dự của của cá nhân PGS.TS.
Phạm Tiến Sơn mà còn là niềm tự hào, nguồn động lực to
lớn cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu của
Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục phấn đấu trong công tác
giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Trân trọng chúc mừng PGS.TS. Phạm Tiến Sơn!

GÓC NHÌN
BÁO CHÍ

GÓC NHÌN BÁO CHÍ
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SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL
(Mi n h Đạo - Lâm Đồng online) – Đây là ch ư ơn g t r ì n h h ợp t á c đ à o t ạ o g i ữ a Tr ư ờn g Đạ i h ọ c Đ à
L ạ t (D LU) vớ i Trung tâm Đào tạo Quốc t ế về N ô n g n g h i ệp t i ến b ộ R a ma t N eg ev (R N IT) , I s r a e l ,
k ý k ế t vào ngày 9 /6/2022.

Biên bản được ký kết giữa
PGS. TS. Nguyễn Tất Thắng –
Phó Hiệu trưởng DLU và ông
Yuval Kaye – Giám đốc Trung
tâm RNIT với sự chứng kiến của
các cán giảng viên và sinh viên
các ngành Nông học, Công nghệ
sau thu hoạch, Công nghệ Sinh
học của DLU.
Sau lễ ký, các sinh viên được
nhà trường và Trung tâm tổ chức
phỏng vấn trực tiếp để chọn 15
sinh viên có độ tuổi từ 20 đến 30;
đã tốt nghiệp đại học các ngành
Nông học, Công nghệ sau thu
hoạch, Công nghệ Sinh học; có
khả năng giao tiếp tiếng Anh,
chịu khó học hỏi tích lũy những
thành tựu về nền nông nghiệp
thông minh và nền văn hóa của
nước Israel…
Những sinh viên đạt yêu
cầu sẽ tham gia chương trình
đào tạo tại Trung tâm RNIT
trong 11 tháng, gồm lý thuyết
và thực hành. Sinh viên được ở
trong trang trại tại Kibbutz hoặc
Moshav. Thông qua trợ giảng
là giảng viên của DLU và các
chuyên gia của Trung tâm RNIT,
sinh viên được hướng dẫn về các
tiêu chuẩn, phương pháp và công

nghệ hiện đại hiện hữu tại Israel
phù hợp với giáo trình.
Cụ thể, về lý thuyết, các
nội dung như: Sinh lý thực vật,
nguyên lý tưới, bón phân, trồng
rau (trong điều kiện nhà lưới
trồng ngoài trời); kiểm soát sâu
bệnh; trồng rau nước lợ; kiểm tra
chất lượng rau; các vấn đề quản lý
trong nông nghiệp; khởi nghiệp,
khoa học máy tính cơ bản, internet… Về thực hành, các thực tập
sinh được chỉ định đến các trang
trại ở Negev và làm việc tại đây
tối đa 5 ngày một tuần.
Trường Đại học Đà Lạt chịu
trách nhiệm đào tạo ngôn ngữ và
nghiệp vụ, hỗ trợ làm hộ chiếu
và các thủ tục cần thiết cho thực
tập sinh… Nhà trường cũng cam
kết miễn phí cho thực tập sinh,
các khoản phí hoa hồng đào tạo
nâng cao. Trung tâm RNIT cũng

LONG AN PHÁT TRIỂN DU LỊCH
THÔNG QUA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
ĐÀ LẠT
(Mi n h Đ ạo - Lâm Đồng online) – Tại Đà L ạ t , và o ch i ều
n g à y 10/6/2022, Sở Văn hóa Thể thao v à Du l ị ch t ỉ n h
L o n g An và Tr ường Đại học Đà Lạt c hín h t h ứ c ký g h i
n h ớ h ợ p tác vớ i sự c hủ trì c ủa ông N gu yễn A n h Dũ n g
– G i ám đốc Sở Văn hóa Thể thao v à Du l ị ch t ỉ n h L o n g
An v à PG S.TS. N guy ễn Tất T hắng – Phó Hi ệu t r ư ởn g
Tr ư ờng Đại học Đà Lạt.
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chịu trách nhiệm sắp xếp, tổ chức
chương trình tại Israel; cung cấp
trang trại, cơ sở vật chất đào tạo,
phương tiện đi lại, chỗ ở thích
hợp cho học viên; cung cấp bảo
hiểm y tế, thị thực nhập cảnh; trả
lương theo quy định của pháp
luật Israel; trao bằng tốt nghiệp
cho các học viên có thành tích
tốt…
PGS. TS. Nguyễn Tất Thắng
cho biết: Chương trình hợp tác
đào tạo giữa nhà trường với nước
Israel bắt đầu từ năm 2012. Đến
nay, đã có trên 120 sinh viên năm
thứ 3 và thứ 4 được đào tạo tại
Israel. Sau các khóa đào tạo, sinh
viên đều đạt kết quả tốt, trở về
công tác tại Việt Nam; trong đó,
có tỉnh Lâm Đồng, nhiều sinh
viên đã thành đạt trong lĩnh vực
nông nghiệp hiện đại.

Cùng dự còn có bà Đỗ Thị Kim Dung – Giám
đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Long
An, ông Dương Quốc Anh – Giám đốc Trung tâm
Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm
Đồng, các thành viên nghiệp vụ đến từ Long An và
các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt…
Tại buổi ký kết, các ông, bà Nguyễn Anh Dũng,
Nguyễn Tất Thắng, Đỗ Thị Kim Dung và Dương
Quốc Anh đã giới thiệu nhiều nội dung liên quan đến
phát triển ngành du lịch của tỉnh Long An, tỉnh Lâm
Đồng và Trường Đại học Đà Lạt như tiềm năng, nhu
cầu và định hướng mở trong sự kết nối du lịch sinh
thái, du lịch văn hóa… vùng cao nguyên với miền

sông nước. Đặc biệt, thông qua thực hiện nội dung
ký kết này, từ học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch
của Lâm Đồng đã có bề dày, tỉnh Long An kỳ vọng
sẽ “đánh thức nàng công chúa du lịch” của tỉnh trong
thời gian tới.
Vì vậy, thông qua ký kết, Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch Long An triển khai chủ trương, thế mạnh,
nhu cầu để xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch
Long An đến sinh viên Trường Đại học Đà Lạt và hỗ
trợ sinh viên các ngành Quản trị du lịch, Văn hóa du
lịch, Việt Nam học, Quản trị nhà hàng, khách sạn…
trong tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực
tập, thực tế và giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp…

‘VƯƠN MÌNH’ BẰNG CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO VÀ NĂNG LỰC KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ
(Gia Bình - Báo Thanh niên) - Với những bước đi đúng đắn,
Tr ư ờ n g đ ạ i h ọ c Đ à L ạ t ( L â m Đ ồ n g ) đ a n g n ỗ l ự c đ ể v ư ơ n m ì n h
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Chú trọng hợp tác quốc tế
TS Lê Minh Chiến, Hiệu
trưởng nhà trường, cho biết
Trường đại học (ĐH) Đà Lạt là
một cơ sở giáo dục ĐH đa ngành,
đa lĩnh vực. Các lĩnh vực đào
tạo và nghiên cứu khoa học của
trường rất đa dạng, thuộc các
khối ngành: Sư phạm; khoa học
xã hội và nhân văn; khoa học tự
nhiên và công nghệ; kinh tế và
quản lý, trong đó có: 41 ngành
đào tạo trình độ đại học chính
quy; 9 ngành đào tạo trình độ
thạc sĩ và 6 ngành đào tạo trình
độ tiến sĩ. Ngoài ra, trường còn
đào tạo theo các hình thức giáo
dục thường xuyên rất phong phú,
bao gồm vừa làm vừa học, văn
bằng hai, liên thông, và các hình
thức bồi dưỡng ngắn hạn khác.
Chương trình đào tạo trình độ
ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ theo chuẩn
đầu ra quốc tế CDIO. Nội dung,
phương pháp đào tạo tiên tiến,
kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và

thực hành, không chỉ trang bị cho
người học kiến thức chuyên môn
vững vàng mà còn chú trọng trau
dồi các kỹ năng và thái độ phù
hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng
khắt khe của thế giới việc làm
trong kỷ nguyên số.
Cũng theo TS Lê Minh
Chiến, trong xu thế hội nhập
quốc tế, Trường ĐH Đà Lạt
luôn xem việc mở rộng đối tác
và mạng lưới quan hệ đối ngoại
là một trong các nhiệm vụ hàng
đầu trong chiến lược phát triển
của mình. Trường hiện có quan
hệ đối ngoại rộng khắp và đi vào
chiều sâu với nhiều cơ sở giáo
dục ĐH, viện nghiên cứu, tổ
chức phi chính phủ trong nước và
quốc tế. Thông qua các mối quan
hệ hợp tác quốc tế, trường đã tận
dụng được các nguồn tài trợ để
hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang
thiết bị, phòng thí nghiệm; mời
các giáo sư, nhà khoa học quốc tế
đến giảng dạy, xây dựng chương
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trình đào tạo, hướng dẫn nghiên
cứu khoa học cho sinh viên và
giảng viên của trường; tranh thủ
các nguồn học bổng để cử giảng
viên nhằm đào tạo nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ, cử
sinh viên làm thực tập sinh khoa
học để có cơ hội tiếp cận với môi
trường học tập và nghiên cứu của
các nước phát triển nhằm nâng
cao kỹ năng nghề nghiệp, ngoại
ngữ và hội nhập quốc tế.
Thụ nhân - Khai phóng - Bản
sắc
Trong giai đoạn phát triển
mới và hội nhập quốc tế sâu rộng,
Trường ĐH Đà Lạt xác định sứ
mệnh của mình là trung tâm đào
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tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, nghiên cứu khoa học, ứng
dụng, và chuyển giao công nghệ
phục vụ quá trình phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng
cũng như các địa phương khác
trong cả nước. Tầm nhìn đến năm
2030, Trường ĐH Đà Lạt sẽ là
trường ĐH được kiểm định theo
các tiêu chuẩn của AUN-QA; và
phát triển từ Trường ĐH Đà Lạt
thành Đại học Đà Lạt với ít nhất
3 trường ĐH thành viên.
“Trong quá trình chuyển
mình để hội nhập quốc tế, tập
thể viên chức, người lao động và
người học của trường nỗ lực gìn
giữ và phát huy 3 giá trị cốt lõi
“Thụ nhân - Khai phóng - Bản
sắc”. Các giá trị cốt lõi này xác
lập những nguyên tắc căn bản và
quan trọng cho mọi quyết định
và hoạt động của trường”, TS Lê
Minh Chiến cho hay.
Các chương trình giáo dục
của trường hướng đến tinh thần
“Thụ nhân” và mang đậm tính
nhân bản bởi không chỉ chú
trọng việc cung cấp kiến thức
chuyên môn và trau dồi kỹ năng
nghề nghiệp cho người học, mà
còn đặt trọng tâm vào việc tăng
cường sự thấu hiểu các giá trị
văn hóa và đạo đức truyền thống
của dân tộc Việt Nam, và nuôi
dưỡng nơi người học tinh thần
trách nhiệm đối với cộng đồng
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và lòng nhiệt thành phụng sự Tổ
quốc. Trường dựa trên căn bản
triết lý giáo dục “Khai phóng”
nhằm đào tạo ra những con người
có nền tảng kiến thức rộng, có tư
duy phản biện, có kỹ năng nghề
nghiệp linh hoạt, có khả năng
sáng tạo và thích ứng với sự thay
đổi không ngừng của xã hội.
Các chương trình nghiên cứu và
giảng dạy của trường phản ánh và
nuôi dưỡng các giá trị lịch sử và
bản sắc văn hóa của các dân tộc
Tây nguyên nói riêng cũng như
truyền thống lịch sử, văn hóa của
Việt Nam nói chung.
Đội ngũ đạt chuẩn, hạ tầng
hiện đại
Trường ĐH Đà Lạt hiện có
450 viên chức và người lao động,
trong đó có 317 giảng viên, với
15 PGS-TS, 104 TS, 211 ThS. Tỷ
lệ giảng viên có trình độ TS đạt
trên 37%, vượt mức trung bình
chung của các trường ĐH trong
cả nước. Thực hiện nhất quán
chính sách ưu tiên phát triển đội
ngũ giảng viên và nhà khoa học,
nhà trường hiện có cơ cấu viên
chức theo hướng chuyên môn,
nghiệp vụ chiếm tỷ lệ trên 70%.
Trường thường xuyên cử cán bộ
đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ theo chuẩn chức
danh nghề nghiệp để nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Chỉ trong năm học 2020-2021, đã

có thêm 16 nghiên cứu sinh tốt
nghiệp trở về trường nhận công
tác, trong đó có 14 TS từ các cơ
sở giáo dục đại học uy tín ở nước
ngoài. Đây là điều kiện rất thuận
lợi để trường tập trung nguồn
lực cho các hoạt động đào tạo,
nghiên cứu khoa học và phục vụ
cộng đồng.
Trường ĐH Đà Lạt tọa lạc
trên một cụm đồi tuyệt đẹp với
tổng diện tích hơn 30 ha. Hệ thống
giảng đường rộng lớn với trang
thiết bị phục vụ đào tạo hiện đại,
cảnh quan sư phạm thường xuyên
được chỉnh trang, nâng cấp nhằm
tạo ra môi trường giảng dạy và
học tập tốt nhất. Bên cạnh đó,
hơn 44 phòng thí nghiệm, phòng
thực hành, khu thực nghiệm ngày
càng được hiện đại hóa và đầu tư
chiều sâu; các bảo tàng lịch sử văn hóa, các bảo tàng tài nguyên
thực vật và động vật phong phú
cũng là ưu thế vượt bậc về cơ sở
hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên
cứu khoa học, và chuyển giao
công nghệ của trường. Ngoài ra,
trường còn có hệ thống thư viện
hiện đại và hệ thống ký túc xá
đầy đủ tiện nghi sẵn sàng đáp
ứng, phục vụ nhu cầu người học.
Với sự tài trợ của Tập đoàn
Liên Thái Bình Dương (Imex Pan
Pacific Group - IPPG), Trung tâm
Giáo dục và Đào tạo Trí tuệ nhân
tạo Trường ĐH Đà Lạt (Artificial Intelligence Center - Dalat
University: AIC-DLU) được
thành lập vào tháng 5.2022 là kết
quả của những chủ trương đúng
đắn và sự quyết tâm của trường
trong việc thực hiện các chính
sách phát triển trí tuệ nhân tạo của
Chính phủ, góp phần xây dựng,
hoàn thiện Hệ sinh thái giáo dục
AI-Robotics ở Việt Nam. Thực thi
sứ mệnh của mình, trong tương
lai gần, Trung tâm AIC-DLU sẽ
là địa chỉ nghiên cứu, ứng dụng
và đào tạo trí tuệ nhân tạo lớn ở

khu vực miền Trung - Tây nguyên
và cả nước.
“Trường ĐH Đà Lạt luôn chú
trọng tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin và công nghệ số
nhằm đẩy mạnh triển khai xây
dựng nền hành chính điện tử,
cung cấp dịch vụ công nghệ trực
tuyến trong hoạt động quản trị,
quản lý, điều hành nhà trường;
đổi mới nội dung, phương pháp
dạy - học; phương thức kiểm
tra, đánh giá; ứng dụng hiệu quả
công nghệ thông tin trong giảng
dạy và học tập, nghiên cứu khoa
học; phát triển học liệu số, đưa
tương tác và trải nghiệm trên môi
trường số trở thành hoạt động
giáo dục chính đối với giảng viên
và người học, nâng cao năng lực
tự chủ và trang bị kỹ năng số cho
người học”, TS Lê Minh Chiến
cho biết.
Quốc tế hóa tạp chí khoa học
Tạp chí Khoa học ĐH Đà Lạt
(tạp chí) là diễn đàn cho các giảng
viên, nhà khoa học trong và ngoài
trường công bố, trao đổi các phát
hiện, kết quả nghiên cứu của
mình. Vì thế, sự phát triển của tạp
chí phản ánh trực tiếp năng suất
khoa học và là một trong những
thước đo cho sự trưởng thành về
năng lực khoa học, công nghệ
của trường.
Trong bối cảnh hội nhập quốc
tế ngày càng sâu rộng, sự thành
công và khả năng hội nhập quốc
tế của tạp chí sẽ tạo ra những
tác động tích cực đến quá trình
nâng cao vị thế và học hiệu của
Trường ĐH Đà Lạt trên bình diện
khu vực và quốc tế, góp phần
củng cố và tăng cường năng lực
hợp tác quốc tế trong đào tạo và
nghiên cứu khoa học của trường.
Do vậy, việc quốc tế hóa tạp chí
không chỉ phù hợp với chiến lược
hội nhập quốc tế của trường, mà
còn góp phần đáp ứng những yêu
cầu và nhiệm vụ mới trong giai

đoạn phát triển Trường ĐH Đà
Lạt thành một ĐH mang tầm khu
vực Đông Nam Á, tạo điều kiện
thuận lợi để các nhà khoa học
của trường tiếp cận với trình độ,
chuẩn mực và yêu cầu quốc tế về
nghiên cứu và công bố công trình
khoa học. Điều này góp phần
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ
nghiên cứu, cán bộ giảng dạy nói
riêng, năng lực khoa học - công
nghệ của trường nói chung.
Đồng hành cùng quá trình
phát triển của nhà trường, Tạp chí
Khoa học ĐH Đà Lạt đã trải qua
chặng đường hơn 30 năm hình
thành và phát triển trên cơ sở kế
tục truyền thống và uy tín của
Thông báo Khoa học ĐH Đà Lạt.
Thực hiện chiến lược hội nhập
quốc tế về đào tạo và nghiên cứu
khoa học, từ năm 2015, trường đã
xây dựng, triển khai chiến lược
nâng cấp Tạp chí Khoa học ĐH
Đà Lạt theo các tiêu chuẩn quốc
tế và đã đạt được một số thành
tựu quan trọng.
Cũng theo TS Lê Minh
Chiến, Tạp chí Khoa học ĐH Đà
Lạt là một trong 6 tạp chí khoa
học đầu tiên của Việt Nam được
chấp thuận chỉ mục vào Hệ thống
trích dẫn khoa học các quốc gia
Đông Nam Á (ASEAN Citation
Index - ACI) từ năm 2017; là tạp
chí khoa học đa ngành đầu tiên
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xuất bản bởi một đơn vị trong
nước được chấp nhận làm thành
viên chính thức của Ủy ban Đạo
đức xuất bản quốc tế (Committee
on Publication Ethics - COPE) từ
năm 2018 và được chỉ mục vào
Thư mục Các tạp chí truy cập tự
do (Directory of Open Access
Journals - DOAJ) - một cơ sở dữ
liệu khoa học quốc tế uy tín; là
tạp chí đầu tiên và duy nhất của
Việt Nam được cấp DOAJ SEAL
từ năm 2020, và trở thành đối tác
chính thức của Publons (Web of
Science) từ 2021. Các lĩnh vực
được Tạp chí Khoa học ĐH Đà
Lạt xuất bản đã được Hội đồng
Giáo sư nhà nước công nhận và
tính điểm công trình khoa học
trong 10 ngành/liên ngành (tính
đến 2021), và được Hội đồng
Quản lý Quỹ phát triển Khoa học
và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) công nhận là một trong 8
tạp chí quốc gia có uy tín thuộc
lĩnh vực Vật lý từ 2019.
Nhằm đáp ứng yêu cầu hội
nhập quốc tế, từ năm 2021, tạp
chí đã xuất bản hoàn toàn bằng
tiếng Anh. Các bài báo gửi đăng
trên tạp chí đều được thẩm định
nghiêm ngặt bởi một thành viên
hội đồng biên tập và được bình
duyệt bởi ít nhất một chuyên gia
phản biện độc lập thông qua quy
trình bình duyệt kín hai chiều,
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với tỷ lệ chấp nhận đăng bình
quân trong 3 năm gần đây xấp
xỉ 45%. Tạp chí sử dụng phần
mềm iThenticate để sàng lọc đạo
văn, đảm bảo tính liêm chính học
thuật của các công trình trước khi
xuất bản. Nhờ vậy, chất lượng
các công trình công bố trên tạp
chí ngày càng tăng và từng bước
tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.
Cũng trong năm 2021, Tạp chí
Khoa học ĐH Đà Lạt tự hào là tạp
chí Việt Nam đầu tiên (được xuất
bản bởi một đơn vị trong nước)
thỏa mãn đầy đủ 19 tiêu chuẩn để
trở thành đối tác chính thức của
Publons Reviewer Recognition

Service (PRRS) - một giải pháp
công nghệ hiện đại do Clarivate
Analytics cung cấp nhằm giúp
tăng cường tính minh bạch và sự
liêm chính trong hoạt động xuất
bản học thuật, chất lượng và hiệu
quả của quy trình bình duyệt của
các tạp chí khoa học.
“Trong tầm nhìn 2030, tạp
chí sẽ tiếp tục đổi mới hệ thống
quản lý xuất bản trực tuyến để đáp
ứng yêu cầu quốc tế hóa, không
ngừng nâng cao chất lượng nội
dung và hình thức theo các chuẩn
mực quốc tế về xuất bản công
trình nghiên cứu khoa học, hướng
đến mục tiêu trở thành diễn đàn

trao đổi học thuật có uy tín cao
của Việt Nam và khu vực, đóng
góp vào nỗ lực nâng cao năng lực
khoa học - công nghệ của Trường
ĐH Đà Lạt”, TS Lê Minh Chiến
cho biết.
Trường ĐH Đà Lạt được
công nhận là thành viên chính
thức của tổ chức CDIO quốc tế
(từ 2017), được công nhận đạt
chuẩn chất lượng giáo dục của
Bộ GD-ĐT (từ 2019) và là thành
viên của Mạng lưới đảm bảo chất
lượng của các trường đại học
Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance: AUN-QA) từ 2020. Đây
là những tiền đề quan trọng để,
trong thời gian tới, các chương
trình đào tạo của Trường được
kiểm định và công nhận chất
lượng bởi Bộ GD-ĐT và/hoặc
AUN-QA.
Trường đã được trao tặng
Huân chương Lao động các hạng
nhất, nhì và ba của Chủ tịch nước
CHXHCN Việt Nam; bằng khen,
cờ thi đua của Bộ GD-ĐT, của
các cấp chính quyền trung ương
và địa phương, cũng như của các
tổ chức chính trị - xã hội khác.

nâng cao trình độ, với 20 giảng
viên chính thức và chuyên viên
(6 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và nghiên cứu
sinh) và 11 giảng viên mời giảng
có trình độ sau đại học từ các cơ
sở đào tạo du lịch uy tín trong và
ngoài nước, như: Canada, Pháp,
Nga, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan
(Trung Quốc), Úc; ĐH Kinh tế
Quốc dân Hà Nội, ĐH Khoa học
- Xã hội và Nhân văn Hà Nội,
Trường Du lịch Huế, ĐH Kinh
tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Ngoại
thương TP Hồ Chí Minh...
Cán bộ giảng dạy của
Khoa Du lịch tham gia và là tác
giả của nhiều công trình nghiên
cứu khoa học có ứng dụng thực
tiễn cao cho sự phát triển du lịch
địa phương và vùng duyên hải
Nam Trung Bộ. Khoa đã có các
công trình khoa học cấp bộ, cấp
tỉnh, cấp trường trọng điểm và
công trình nghiên cứu theo dạng
đặt hàng của doanh nghiệp đều
các năm, có nhiều bài báo khoa

học được đăng trên các tạp chí
khoa học uy tín trong và ngoài
nước.
Hiện tại, Khoa Du lịch
có các hình thức đào tạo: Chính
quy tập trung (4 năm), Vừa học
vừa làm (4 năm), Văn bằng 2 (2
năm), Liên thông ĐH (2,5 năm).
Trong đó, Chính quy tập trung
là hình thức đào tạo chính, hằng
năm tuyển sinh trên 250 sinh
viên chuyên ngành Quản trị dịch
vụ Du lịch và Lữ hành; 2 chuyên
ngành hẹp là Quản trị Khách sạn
- Nhà hàng và Quản trị Lữ hành.
Thầy Cao Thế Anh - Phó
Trưởng Khoa Du lịch cho biết:
Chương trình đào tạo theo chuẩn
đầu ra CDIO (Chương trình đào
tạo tích hợp rèn luyện kỹ năng),
hệ cử nhân Chính quy tập trung
cần tích lũy 131 tín chỉ, trong đó
39 tín chỉ tự chọn với khung lựa
chọn khá rộng, hướng đến nhu cầu
đa dạng của thị trường lao động
cũng như chọn nghề. Với chương

KHOA DU LỊCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT: NGUỒN CUNG
ỨNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA CẢ NƯỚC
(N h ậ t Quân - Báo L âm Đồng) - K hoa Du l ị ch , Tr ư ờn g Đạ i h ọ c Đà L ạ t t i ền t h â n l à B a n D u L ị c h
đ ư ợc thành lập và tổ c hức đào tạo từ năm 2 0 0 2 , t r ở t h à n h mộ t t ro n g 3 cơ s ở đ à o t ạ o n g h ề d u l ị c h
c h í n h qui đầu tiê n trong hệ thống cơ sở đ à o t ạ o cô n g l ậ p ở Vi ệt N a m. S a u 2 0 n ă m h ì n h t h à n h v à
p h á t tr iển, Khoa Du lịch, Trường Đại họ c Đà L ạ t đ ã đ à o t ạ o và cu n g ứ n g h ơn 6 . 0 0 0 l a o đ ộ n g
c h ấ t lượ ng cao cho địa phương và cả nướ c với n h i ều h ệ đ à o t ạ o và h ì n h t h ứ c đ à o t ạ o khá c n h a u .

Khoa Du lịch hình thành có sự đóng góp từ quá
trình hợp tác và liên kết đào tạo của Đại học Quebec
(Canada), Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn
Hà Nội, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và các
doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
cũng như TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2014 đến nay,
Khoa Du lịch là một trong những khoa lớn và quan
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trọng bậc nhất của Trường Đại học (ĐH) Đà Lạt, là
đơn vị đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực du lịch chất
lượng cao lớn nhất Lâm Đồng cũng như khu vực Tây
Nguyên, luôn có điểm tuyển sinh cao nhất Trường
ĐH Đà Lạt và đứng top 3 về chỉ tiêu tuyển sinh.
Khoa Du lịch đang có đội ngũ cán bộ giảng dạy,
nghiên cứu trẻ, năng động, sáng tạo và không ngừng
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trình đào tạo mở, nhiều nội dung
thực hành, linh hoạt hướng đến
ứng dụng thực tiễn nghề nghiệp,
đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và
thích nghi với môi trường làm
việc đa dạng của xã hội. Hầu hết
sinh viên tốt nghiệp có công việc
ổn định, đúng chuyên ngành.
Sinh viên được đào tạo
nắm vững lý thuyết và kỹ năng
nghiệp vụ, có khả năng hành nghề,
tác nghiệp, thiết lập, vận hành,
quản lý các cơ sở kinh doanh du
lịch; có khả năng nghiên cứu, dự
báo và phân tích được các vấn
đề trong ngành kinh tế dịch vụ
du lịch với các chuyên môn sâu
của quản trị khách sạn nhà hàng,
quản trị lữ hành, tổ chức sự kiện;
có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ,
giao tiếp, làm việc nhóm, nghiên
cứu khoa học, thích ứng với các
biến động xã hội về kinh tế dịch
vụ...
Từ đó, sinh viên Khoa
Du lịch có nhiều cơ hội lựa chọn
nghề nghiệp, việc làm có mức
đãi ngộ và môi trường làm việc
tốt trong lĩnh vực dịch vụ du
lịch, như làm việc ở các doanh
nghiệp kinh doanh du lịch (Lữ
hành, Khách sạn, Nhà hàng, Vận
tải, Khu nghỉ mát, Khu/điểm du
lịch, Đại lý du lịch...); trong các
tổ chức nghiên cứu và phát triển
du lịch, văn hóa du lịch, quản lý
du lịch trong và ngoài nước; cơ
quan quản lý nhà nước về du lịch,
văn hóa (từ Trung ương đến địa
phương); viện nghiên cứu và cơ
sở đào tạo du lịch, quản lý du
lịch; cũng như tất cả những ngành
nghề, công việc nào có tính chất
dịch vụ trong xã hội...
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TÂN THẠC SĨ VƯỢT CẢNH NGỘ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU
(Mi n h Đ ạo - Báo Lâm Đồng) - C ác h đây h ơn 2 n ă m, vi ết về s ự
t h à n h đạt của vợ c hồng 2 tiế n sĩ N guy ễn V ă n N g ọ c và Ho à n g
T h ị Bình, m ột trong những sinh v iê n mà h ọ n h ắ c đ ến với t ô i l à
t r ư ờng hợ p r ất đặc biệ t, sinh viên Lê M i n h T â m. N h ư n g p h ả i
đ ế n dịp Tr ườ ng Đại học Đà L ạt tổ chức v i n h d a n h h ọ c vi ên t h ạ c
s ĩ t ố t nghiệp thủ k hoa, tôi mới gặp T âm b ư ớc l ên b ụ c d a n h d ự .

Theo lời hẹn, chúng tôi trò chuyện nơi quán cà phê nhỏ có tên Kết
Nối ở đường Nguyên Tử Lực, bên cạnh nhà Tâm. Trong âm sắc ồn ã
pha trộn của tân nhạc và còi xe, Lê Minh Tâm vẫn chia sẻ rành rọt bằng
chất giọng của người biết kham nhẫn khi đã trải qua những biến cố đau
thương gia đình.
Lê Minh Tâm sinh năm 1995, học phổ thông ở Đà Lạt, thi đậu
Trường Đại học Đà Lạt năm 2013, khóa 37 ngành Công nghệ sinh học.
Năm 2015, sự cố đau thương bất ngờ đổ ập xuống mái ấm gia đình
Tâm, bố mẹ qua đời do tai nạn giao thông khi mới ngoài 50 tuổi, Minh
Tâm 20 tuổi, đang học năm 2 đại học, em trai Lê Minh Đạt học lớp 11.
Khi bậc sinh thành của 2 em chưa khâm liệm, Lê Minh Tâm kìm nén
nỗi đau để lên giảng đường thi hết môn học. “Động lực của ba mẹ bỏ
mọi sức lực đi làm thuê là để nuôi 2 anh em đi học… Và khi họ ra đi,
không thể khác là mình phải học để không phụ lòng những người đã
khuất… Đơn giản lúc đó em chỉ có nghĩ đến thế…”, Tâm lắng lòng chia
sẻ. Thời gian éo le đó, anh em Tâm và Đạt đón nhận sự cưu mang, yêu
thương to lớn của rất nhiều người, đặc biệt là quý sư thầy và gia đình
Phật tử chùa Linh Khứu, mái ấm mà Tâm là thành viên tham gia làm
công quả và các đợt thiện nguyện…
Đó cùng là thời điểm vợ chồng thầy Ngọc cô Bình ở Nhật Bản làm
nghiên cứu sinh. Họ đã tin tưởng giao Lê Minh Tâm tiếp tục phụ trách
phòng thí nghiệm của khoa. Thầy cô hướng dẫn từ xa, bản thân Tâm
năng động trong điều hành cùng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, các
bạn sinh viên không chỉ duy trì hoạt động, hơn thế đã hoàn thành những
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đề tài nghiên cứu cấp khoa, cấp
trường các lĩnh vực về thuốc bảo
vệ thực vật từ cây thùa; màu thực
phẩm từ thảo dược; nhân giống
cây thu hải đường;… đặc biệt
đề tài chế phẩm xà phòng từ cây
kinh giới núi được giải cấp bộ…
Năm 2017, Lê Minh Tâm tốt
nghiệp đại học loại Khá với đề
tài luận văn “Khảo sát khả năng
sát khuẩn của tinh dầu màng tan
trên một số chủng vi sinh vật” đạt
loại Giỏi. 17 ngày sau tốt nghiệp,
Tâm được thầy giáo trưởng khoa,
PGS,TS. Trần Văn Tiến giới thiệu
qua Viện Pasteur nộp hồ sơ xin
việc. Sau đợt phỏng vấn và thử
việc cùng 2 tân cử nhân khác chỉ
còn Tâm lọt mắt xanh nhà tuyển
trạch để ký hợp đồng. Công việc
là sản xuất vắc-xin thương hàn.
Cảm kích tấm gương vượt
lên hoàn cảnh và tinh thần đầy
trách nhiệm cùng hiệu quả với
công việc, vợ chồng tiến sĩ Ngọc
– Bình động viên Lê Minh Tâm
tiếp tục theo học chương trình
thạc sĩ và quyết định tài trợ toàn
bộ học phí, nhận hướng dẫn đề tài
luận văn. Sau 8 tháng ôn luyện,
Tâm trúng tuyển khóa đào tạo
thạc sĩ khóa 27 của Trường Đại
học Đà Lạt. Ở Viện Pasteur, làm
việc đến năm thứ 3, đối diện với
nhiều khó khăn, từ tác động của
đại dịch COVID-19 đối với xã
hội đến gia cảnh vừa làm anh,
vừa làm cha và mẹ để nuôi em
trai học đại học, Tâm quyết định
thôi việc để đi làm ngoài. Mục
đích là thu nhập và linh động
về thời gian, vừa để quyết hoàn
thành học thạc sĩ vừa lo cho em.
Kỹ sư Sinh học Lê Minh Tâm
làm nhiều nghề: sửa chữa máy vi
tính, dạy học thêm ban đêm cho
học sinh lớp 11 lớp 12; ai gọi dọn

dẹp nhà cửa, ai có nhu cầu chở hàng có Tâm đáp
ứng… Tháng 11 năm 2020, Lê Minh Tâm bảo vệ
xuất sắc luận văn thạc sĩ với đề tài “Kết hợp phân
biệt chỉ thị phân tử truyền thống và chỉ thị phân tử
thế hệ mới trong nghiên cứu phân loại các loài sâm ở
Việt Nam”, đạt vị thứ thủ khoa với 8,70 điểm.
Với giấy xác nhận tốt nghiệp thạc sĩ, Tâm bước
vào hành trình đi tìm việc lại. Cuối tháng 3/2022,
Viện Pasteur gọi lại, vốn đã quen việc, được tạo điều
kiện tu nghiệp nước ngoài trước đó, Tâm quyết định
xin trở lại hợp đồng, dĩ nhiên thu nhập chưa thể đáp
ứng nhu cầu. Minh Tâm cho rằng, công việc thuộc
lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng,
cũng là sự tiếp nối sợi dây thiện lành của người Phật
tử nhiều năm làm từ thiện. Ở đó, Tâm vừa được
tiếp cận với khoa học tiên tiến vừa được học hỏi
nhiều kinh nghiệm của các chuyên gia đi trước. Môi

trường giúp em tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê nghiên
cứu khoa học được truyền từ thầy Ngọc, cô Bình mà
Tâm mãi tri ân. Trong tiếng gió rít của đại ngàn tôi
vẫn nghe rõ tâm sự nơi Lê Minh Tâm: “Năm nay em
còn nhận được những tín hiệu tích cực, tốt nghiệp
thạc sĩ, công việc không còn long đong bấp bênh và
càng vui là tuần sau em trai nhận bằng tốt nghiệp đại
học loại Khá…”.
Tôi đề xuất Tâm đúc kết thành công để chia sẻ
cho thế hệ trẻ. Thạc sĩ Lê Minh Tâm cho rằng, cần
3 yếu tố quan trọng nhất: mục tiêu, lựa chọn được
người hướng dẫn, cố vấn và động lực của bản thân.
Khi đạt thành công nào đó cần tránh “hiệu ứng toàn
năng” và giữ cho được niềm đam mê để góp phần gì
đó cho cộng đồng cũng như thỏa được nhu cầu chính
đáng của cá nhân và gia đình.

BAN TỔ CHỨC GIẢI FUTSAL HDBANK VÔ ĐỊCH QUỐC GIA
2022 GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
( V ă n B á u - L â m Đ ồ n g o n l i n e ) – N g à y 2 6 / 6 , B a n t ổ c h ứ c G i ả i F u t s a l H DBank vô địch quốc gia
2 0 2 2 đ ã t ớ i t h ă m v à g i a o l ư u v ớ i Tr ư ờ n g Đ ạ i h ọ c Đ à L ạ t n h ằ m q u ả n g bá thể thao và phát triển
phong trào Futsal hướng đến giới trẻ.

Giải Futsal quốc gia lần đầu
tiên tổ chức tại TP Đà lạt từ
đầu tháng 6/2022 đã thu hút
sự quan tâm của đông đảo
người hâm mộ bóng đá tại
Lâm Đồng, đặc biệt là giới
trẻ.
Đến thăm và giao lưu tại
Tr ư ờ n g Đ ạ i h ọ c Đ à L ạ t ,
Tr ư ở n g b a n t ổ c h ứ c G i ả i
Futsal HDBank vô địch quốc
gia 2022, Nhà báo Nguyễn Ca
chia sẻ, mục tiêu thông qua
những trận đấu giữa các CLB
h à n g đ ầ u Vi ệ t N a m s ẽ g ó p

phần phát triển phong trào
Futsal ở Lâm Đồng và các
tỉnh Tây Nguyên. Ban tổ chức
giải ghi nhận sự nhiệt tình cổ
vũ của giới trẻ địa phương
khi đến sân xem thi đấu.
Tại buổi giao lưu Ban tổ chức
đã trao tặng cho các đội bóng
s i n h v i ê n c ủ a Tr ư ờ n g Đ ạ i h ọ c
Đà Lạt bóng và nhiều dụng cụ
thể thao khác.
T h s . Tr ầ n T h ố n g – P h ó H i ệ u
trưởng trường Đại học Đà
Lạt thay mặt trường chia sẻ:
“ Tr ư ờ n g Đ ạ i h ọ c Đ à L ạ t v ớ i
cơ sở vật chất hiện đại, đào
tạo đa ngành, đa lĩnh vực,
cung cấp nguồn nhân lực trình
độ cao đóng góp cho sự phát
triển kinh tế xã hội. Hiện tại,
t r ư ờ n g c ó h ơ n 11 . 0 0 0 s i n h
viên đang theo học, tổng diện
tích phòng học là 17.005 m2
với 81 phòng học. Riêng thư
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v i ệ n c ủa trư ờng có diện tích
8 . 4 0 0 m2. Khu thí nghiệm
c h i ế m diện tích 1.0887 m2 với
4 4 p hòng thí nghiệm chuyên
dụng.
S o n g song với đảm bảo chất
l ư ợ n g đào tạo, kiến thứ c cho
s i n h viên, các hoạt động thể
t h a o , thể chất cũng đư ợc
t r ư ờ ng đặc biệt chú trọng.
Tr ư ờ ng đã tổ chứ c đư ợc các
đ ộ i b óng nam và nữ cho từ ng
k h o a . Hàng năm các hội
t h a o cán bộ, giáo viên toàn
t r ư ờ ng, các giải bóng đá giữ a
c á c k hoa đư ợc đầu tư tổ chứ c
t ạ i 2 sân cỏ nhân tạo và 1 sân
b ó n g trong nhà”.
T h e o Ban tổ chứ c Giải Futsal
H D B ank vô địch quốc gia,
đ â y l à một trong nhữ ng hoạt
đ ộ n g của giải tại nhữ ng địa
p h ư ơ ng nơi giải thi đấu.
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TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TIÊN PHONG,
TRI THỨC, THANH LỊCH, SÁNG TẠO, HỘI NHẬP
Việt Quỳnh

TUỔI TRẺ
ĐẠI HỌC
ĐÀ LẠT

Ngày 15/6, Đoàn Trường Đại
học Đà Lạt long trọng tổ chức
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2022 – 2024.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có
đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh
-Ủy viên Ban Thường vụ Trung
ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn
Lâm Đồng; Tiến sĩ Lê Minh
Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu
trưởng Trường Đại học Đà Lạt.
Ngoài ra còn có các đồng chí
trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
lãnh đạo các phòng chức năng,
viện, trung tâm, các khoa chuyên
môn; đại diện lãnh đạo Hội Chữ
thập đỏ tỉnh, các đơn vị Đoàn
bạn; cùng 200 đại biểu là những
cán bộ, đoàn viên, sinh viên tiêu
biểu của Trường Đại học Đà Lạt.
Trường Đại học Đà Lạt hiện
có trên 7.000 đoàn viên. Theo báo
cáo chính trị trình Đại hội, trong
nhiệm kỳ 2019 – 2022, công tác
Đoàn và phong trào thanh niên đã
được tuổi trẻ nhà trường thực hiện
có hiệu quả, đạt và vượt 100%
các chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt,
việc triển khai đồng bộ các mảng
công tác giáo dục của Đoàn gắn

với việc xây dựng các giá trị hình
mẫu thanh niên Trường Đại học
Đà Lạt được thực hiện hiệu quả.
Việc ứng dụng công nghệ thông
tin, phát triển các hoạt động Đoàn
trên nền tảng công nghệ thông tin
và truyền thông được đẩy mạnh.
Bên cạnh đó, sự đổi mới
hình thức tổ chức và sử dụng các
trang mạng xã hội, hệ thống kênh
Youtube, trang cộng đồng cùng
với hệ thống cơ sở vật chất của
nhà trường để sáng tạo trong việc
thiết kế, tổ chức hoạt động Đoàn
đã góp phần thực hiện đề án tập
hợp thanh niên thông qua không
gian mạng, tăng tỷ lệ tập hợp
thanh niên.
Hoạt động tình nguyện được
phát triển đồng bộ từ cấp trường
đến cấp Đoàn cơ sở, thường xuyên
mở rộng phạm vi hoạt động, gắn
với phát triển chuyên môn của
đoàn viên, thanh niên. Triển khai
đa dạng, đồng bộ, phối hợp chặt
chẽ các đơn vị chuyên môn trong
và ngoài trường để tổ chức các
chương trình cung cấp cho đoàn
viên, thanh niên kiến thức về giáo
dục khởi nghiệp, giáo dục định
hướng nghề nghiệp và khởi sự

lập nghiệp. Từ đó, góp phần phát
triển năng lực khởi nghiệp cho
sinh viên, đáp ứng chuẩn đầu ra
của chương trình đào tạo.
Công tác xây dựng Đoàn
vững mạnh về tư tưởng, chính trị
được đầu tư; việc bảo vệ nền tảng
tư tưởng, chính trị của Đảng, của
Đoàn trên không gian mạng được
triển khai hiệu quả. Công tác tạo
nguồn và phát triển đoàn viên,
đảng viên mới được chú trọng.
Trong nhiệm kỳ, Đoàn Trường
Đại học Đà Lạt đã kết nạp được
trên 300 đoàn viên mới, giới thiệu
cho Đảng 300 đoàn viên ưu tú, có
45 đoàn viên ưu tú được kết nạp
Đảng.
Với những hoạt động ổn
định, nề nếp, có chiều sâu, tạo
ra các phong trào thi đua sôi nổi
trong đoàn viên, sinh viên, trong
nhiệm kỳ qua, Đoàn Trường Đại
học Đà Lạt đã có 3 năm liền nhận
Cờ thi đua của Tỉnh Đoàn Lâm
Đồng; đồng thời, nhận Cờ thi đua
của Trung ương Đoàn và Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, Đại hội cũng nghiêm túc
nhìn nhận một số tồn tại, hạn
chế và chỉ ra nguyên nhân của
hạn chế trong công tác Đoàn và
phong trào thanh niên nhiệm kỳ
2019 – 2022.
Nhiệm kỳ 2022 – 2024,
với khẩu hiệu hành động: Tuổi
trẻ Trường Đại học Đà Lạt tiên
phong, tri thức, thanh lịch, sáng
tạo, hội nhập góp phần xây dựng
nhà trường vững mạnh, Đại hội
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Trường Đại học Đà Lạt đã
đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp công tác Đoàn và phong trào
thanh niên cho nhiệm kỳ mới.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội,

T U Ổ I T R Ẻ Đ Ạ I H Ọ C Đ À L ẠT

33

T U Ổ I T R Ẻ Đ Ạ I H Ọ C Đ À L ẠT

TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CÙNG ĐOÀN KHỐI CÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH
PHỐ ĐÀ LẠT PHỐI HỢP VỚI THÀNH ĐOÀN ĐÀ LẠT TRIỂN
KHAI CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2022
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Tiến sĩ Lê Minh Chiến – Bí thư
Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường
Đại học Đà Lạt ghi nhận và biểu
dương những kết quả của công
tác Đoàn và phong trào thanh
niên mà tuổi trẻ Trường Đại học
Đà Lạt đã đạt được trong nhiệm
kỳ qua. Đặc biệt, 3 phong trào
“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi
trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung
kích bảo vệ Tổ quốc” đã được
triển khai cụ thể trong toàn thể
đoàn viên, thanh niên phù hợp
với nhiệm vụ chính trị của nhà
trường.
Cùng với sứ mệnh phát triển
Trường Đại học Đà Lạt vào năm
2030 thành Đại học Đà Lạt với
ít nhất 3 trường thành viên, Tiến
sĩ Lê Minh Chiến nhấn mạnh
trong thời gian tới, Đoàn trường
cần tập trung một số vấn đề như:
Phát huy hơn nữa trí tuệ và tinh
thần tập thể để tiếp tục từng bước
đưa công tác quản lý của Đoàn
trường thể hiện được tầm vóc
của một trường đại học lớn; xây
dựng nhiều chương trình trang bị
kỹ năng sống, kỹ năng làm việc,
nâng cao trình độ ngoại ngữ cho
đoàn viên, sinh viên; tiếp tục đổi
mới phương thức tổ chức và hoạt
động thực hiện các phong trào
hành động cách mạng, chương
trình đồng hành với thanh niên
của Đoàn để phù hợp với quá
trình hội nhập, phát triển của nhà
trường, nhu cầu của thanh niên
trong trường.
Bên cạnh đó, tăng cường hỗ
trợ đoàn viên, sinh viên nghiên
cứu khoa học, hỗ trợ các hoạt
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động khởi nghiệp của đoàn viên
thanh niên, đưa các ý tưởng khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo của các
bạn đi vào thực tiễn cuộc sống;
tập trung công tác bồi dưỡng,
rèn luyện đoàn viên ưu tú và
giới thiệu cho Đảng xem xét, kết
nạp. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường Đại học Đà Lạt phải đi
đầu trong công tác chuyển đổi số,
tập trung triển khai có hiệu quả 3
phong trào hành động cách mạng
và 3 chương trình đồng hành với
thanh niên.
Thay mặt Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn, đồng chí Trần Thị
Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn
ghi nhận, biểu dương những kết
quả mà tuổi trẻ Trường Đại học
Đà Lạt đã đạt được trong nhiệm
kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại
hội thẳng thắn nhìn nhận những
hạn chế còn tồn tại để tìm giải
pháp khắc phục.
Trong thời gian tới, Ban
Chấp hành Đoàn trường, đoàn
viên, thanh niên Trường Đại
học Đà Lạt quan tâm một số nội
dung như: không ngừng nghiên
cứu, học tập, sáng tạo trong cách
nghĩ, tìm tòi cách làm, quyết tâm
rèn luyện, trau dồi kỹ năng bằng
nhiều cách, nhiều kênh thông tin
khác nhau; chú trọng công tác
tuyên truyền, tạo sự chuyển biến
trong nhận thức và hành động của
đoàn viên, sinh viên; xây dựng
hoạt động Đoàn thiết thực, hướng
đến chăm lo cho lợi ích của đoàn
viên, thanh niên, sinh viên; tiếp
tục thực hiện các giải phải pháp
nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở

và chất lượng đoàn viên.
Đại hội đã tiến hành bầu 21
đồng chí vào Ban Chấp hành
Đoàn Trường Đại học Đà Lạt
khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 –
2024. Tại Hội nghị Ban Chấp
hành lần thứ nhất bầu 07 đồng
chí vào Uỷ viên Ban Thường vụ
Đoàn trường, đ/c Phạm Hồng Hải
tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn
Trường khóa XVII với số phiếu
tuyệt đối; đ/c Nguyễn Trọng Đạt,
Nguyễn Đình Nghiệp, Phạm Thị
Huê giữ chức danh Phó Bí thư
Đoàn trường. Đồng thời, bầu Ủy
ban kiểm tra Đoàn trường gồm 05
đồng chí; bầu 14 đại biểu chính
thức và 02 đại biểu dự khuyết đi
dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Dịp này, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh đã trao Kỷ
niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 2
cá nhân thuộc Trường Đại học Đà
Lạt. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn
Lâm Đồng trao tặng bằng khen
cho 2 tập thể và 5 cá nhân, Ban
Thường vụ Đoàn Trường Đại học
Đà Lạt tặng giấy khen cho các
tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác Đoàn và
phong trào sinh viên nhiệm kỳ
2019 – 2022.
Nhân dịp Đại hội, Agribank
và Vietcombank chi nhánh Lâm
Đồng cũng đã tặng học bổng cho
Đoàn Trường Đại học Đà Lạt để
hỗ trợ cho các sinh viên nghèo có
hoàn cảnh khó khăn.

Kỳ thi THPT năm 2022 diễn ra từ ngày 07 –
08/7/2022. Đối với địa bàn thành phố Đà Lạt được tổ
chức tại 05 điểm thi với sự tham gia TSMT của hơn
100 tình nguyện viên là sinh viên khối các trường
Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Nhiều hoạt động diễn ra đồng loạt tại các điểm thi
như: Hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, các suất
ăn miễn phí, cung cấp thông tin cho thí sinh và phụ
huynh, phối hợp với lực lượng an ninh giữ gìn trật tự
bên ngoài khu vực thi góp phần đảm bảo cho kỳ thi
diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho
thí sinh để đạt kết quả cao nhất.
Bên cạnh đó, tại các điểm thi, 20 xe máy được bố
trí cho đội hình phản ứng nhanh với 20 tình nguyện
viên tham gia với tinh thần sẵn sàng đưa đón miễn
phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh
khuyết tật, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao
thông nơi có mật độ giao thông cao…
Cũng trong thời gian diễn ra chương trình, vào
chiều ngày 07/7/2022, Thường trực Đoàn khối các
trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà
Lạt tổ chức thăm và động viên tinh thần các đội hình
Tiếp sức mùa thi trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại
các điểm thi, Thường trực Đoàn khối các trường Đại
học, Cao đẳng đã thăm hỏi, tặng quà động viên, tiếp
thêm tinh thần cho các đội hình tình nguyện, từ đó
phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ khối các
trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà

Lạt, góp phần tạo thành công cho kỳ thi THPT 2022.
Tại các điểm đến, đồng chí Phạm Thị Huê – Phó
Bí thư Đoàn trường Đại học Đà Lạt đại diện trường
Cụm trưởng cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho thí sinh và người
nhà trong ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng
chí hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng phát huy tinh
thần xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết, vượt
qua mọi khó khăn, kết thúc chương trình “Tiếp sức
mùa thi năm 2022” thành công tốt đẹp.
Dưới đây là một số số liệu đạt được
trương chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022:
Tổng số sinh viên tình nguyện tham gia trực: 100
Tổng số điểm trực: 05
Tổng số thí sinh và phụ huynh được tư vấn:
3.600
Số lượng xe ôm miễn phí: 20
Số lượng chai nước miễn phí: 2000
Số lượng chai sát khuẩn miễn phí: 2000ml
Số lượng quyển Atlat Địa Lý: 100 ,
Số lượng bút chì và bút bi: 300
Số lượng máy tính cầm tay: 50
Các hoạt động khác (hỗ trợ xát khuẩn, giữ túi
xách, điện thoại, bảo đảm an ninh tại cổng trường và
khu vực thi, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hướng
dẫn sửa chữa giấy báo thi, chuẩn bị dụng cụ học tập,
làm các món quà may mắn và câu chúc gửi tặng thí
sinh và thành lập đội phản ứng nhanh)
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TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC LỄ RA
QUÂN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2022 – ĐƯA TRI
THỨC VÀO MÙA HÈ XANH
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Chiều ngày 16/7/2022, Tuổi
trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ ra
quân Chiến dịch “Mùa hè xanh”
năm 2022 với chủ đề “Đưa tri
thức vào Mùa hè xanh”.
Tham dự buổi lễ có TS Mai
Minh Nhật – Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Đà Lạt; ThS.
Phạm Hồng Hải – Bí thư Đoàn
trường cùng các đồng chí thường
trực Đoàn trường, BCH Đoàn
trường, BCH Hội Sinh viên
trường, cán bộ, giảng viên và các
chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh
năm 2022 của trường Đại học Đà
Lạt.
Phát biểu tại lễ ra quân, Th.S
Phạm Hồng Hải – Bí thư Đoàn
trường cho biết năm nay, hoạt
động tình nguyện đã được triển
khai từ rất sớm, các hoạt động tiền
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trạm, khảo sát, các kế hoạch được
đưa ra cụ thể và rõ ràng góp phần
làm công tác tình nguyện được
thông suốt. Trước đó các buổi tập
huấn đã được tổ chức, phối hợp
với các khoa chuyên môn và các
địa phương nhằm giúp các tình
nguyện viên có các kỹ năng, kiến
thức cần thiết trong khi thực hiện
nhiệm vụ. Đồng chí cũng cho
biết năm 2022 cũng là cột mốc
đánh dấu 5 năm Đoàn trường Đại
học Đà Lạt tổ chức hoạt động
tình nguyện “Mùa hè xanh” với
chủ đề “Đưa tri thức vào Mùa hè
xanh”. Th.S Phạm Hồng Hải đã
gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự
quan tâm chỉ đạo sát sao của tập
thể lãnh đạo Nhà trường, Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng đã tạo điều kiện
cho các đội tình nguyện của Nhà

trường. Cuối cùng, đồng chí cũng
đã gửi lời cảm ơn tới các thầy cô
cán bộ, viên chức Nhà trường đã
hỗ trợ, đồng hành cùng các đội
tình nguyện và chúc các đội tình
nguyện vững vàng “chân cứng,
đá mềm”, mang những tri thức đã
học được trên ghế Nhà trường để
giúp đỡ bà con tại địa điểm thực
hiện chiến dịch.
Phát biểu chỉ đạo, TS. Mai
Minh Nhật – Phó Hiệu trưởng nhà
trường đã gửi lời chào nồng nhiệt
tới các tình nguyện viên tham gia
vào hoạt động tình nguyện “Mùa
hè xanh 2022”. Thầy cũng nhắn
gửi mỗi một chiến sĩ tình nguyện
của trường Đại học Đà Lạt cần
phải tự hào và nhận thức rõ được
trách nhiệm của bản thân, cùng
góp sức vào thành công chung
của chiến dịch, đồng thời phải
giữ gìn, phát huy và lan tỏa hình
ảnh và bản sắc của sinh viên Đại
học Đà Lạt đến các địa phương
nơi tham gia tình nguyện. Thầy
cũng đặc biệt nhấn mạnh đây là
hoạt động hữu ích nhằm nâng cao
tinh thần cho các sinh viên chung
tay góp sức vì cộng đồng; và nhắc
nhở các tình nguyện viên cần
phải tuân thủ các quy định, đảm
bảo kỷ luật, giữ vững an ninh,
an toàn và giữ gìn sức khỏe cho
bản thân và toàn đội. Cuối cùng,
Thầy cũng chúc các bạn sinh viên
có nhiều hoạt động bổ ích, nhiều
kỷ niệm đẹp và trải nghiệm tuyệt
vời trong chuyến đi tình nguyện.
Thay mặt cho các tình nguyện

viên, sinh viên Nguyễn Văn Tùng đã bày tỏ vinh dự
và tự hào khi được tham gia vào một chiến dịch có
ý nghĩa, đồng thời hứa sẽ tuyệt đối tuân thủ kỷ luật,
thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước và các quy
định của địa phương, phát huy mạnh mẽ tinh thần và
bản lĩnh cũng như gìn giữ hình ảnh của sinh viên Đại
học Đà Lạt đoàn kết, khiêm tốn, nhiệt huyết, thanh
lịch và có trách nhiệm với cộng đồng.
Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 với chủ đề
“Đưa tri thức vào Mùa hè xanh” có 45 tình nguyện
viên tham gia từ ngày 16 – 04/8/2022 với các mô
hình:
Thực hiện mô hình: “Chuyển giao kỹ thuật xử
lý phế phụ phẩm nông nghiệp tạo phân bón hữu cơ”
Thực hiện công trình: Xây dựng bể lọc nước đơn

giản cho đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện mô hình: Chuyển giao kỹ thuật chống
sâu bệnh trong canh tác cây nông nghiệp
Thực hiện công trình: Điều tra xã hội “Biến đổi
văn hoá, kinh tế, xã hội” của đồng bào H’Mông,
K’ho tại huyện Đam Rông
Thực hiện mô hình “Dạy tiếng Anh cho thanh
thiếu nhi đồng bào H’Mông, K’Ho” tại huyện Đam
Rông
Phối hợp với đơn vị kết nghĩa là Đoàn thanh
niên ngân hàng Vietcombanh xây tặng 01 ngôi nhà
tình nghĩa tại huyện Đam Rông
Thực hiện chương trình Tặng sách giáo khoa
cho học sinh nghèo huyện Đam Rông
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KẾ HOẠCH
1. Kế hoạch số 554/KH-ĐHĐL-HĐT ngày 31/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về tổ chức
phiên họp lần thứ 11 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024;
2. Kế hoạch số 572/KH-ĐHĐL ngày 02/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức đón tiếp đoàn
đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Đông phương
học, Công tác xã hội, Luật, Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
3. Kế hoạch số 576/KH-ĐHĐL ngày 03/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Lễ công bố Quyết
định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 và trao Quyết định bổ nhiệm
chức danh Phó Giáo sư năm 2022;
4. Kế hoạch số 583/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức buổi
làm việc với Trung tâm Ramat Negev (Israel);
5. Kế hoạch số 584/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 06/6/2022 về tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội Đào tạo
Nhân tài Quốc tế (Nhật Bản);
4. Kế hoạch số 604/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 13/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Lễ ký
kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Long Beach;
5. Kế hoạch số 636/KH-ĐHĐL ngày 17/06/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc triển khai công tác quy
hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Đà Lạt, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 20252030;
6. Kế hoạch số 645/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 22/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Lễ ký
kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt với Trường Đại học Văn Hiến;
7. Kế hoạch số 701/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 05/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Lễ ký
kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí
Minh;
8. Kế hoạch số 720/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 08/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức buổi
làm việc với đoàn công tác các Trường Đại học Hàn Quốc;
9. Kế hoạch số 734/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 12/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Buổi
làm việc với Trường Đại học Ming Chi (Đài Loan);
10. Kế hoạch số 749/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 18/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Buổi
làm việc với Tổ chức Giáo dục QTS (Úc);
11. Kế hoạch số 752/KH-ĐHĐL-HĐT ngày 19/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc làm việc với
Trường Đại học Tiền Giang;
12. Kế hoạch số 756/KH-ĐHĐL ngày 19/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức trao đổi kinh
nghiệm và hợp tác chia sẻ dữ liệu để đối sánh chất lượng giáo dục với Trường Đại học Quy Nhơn;
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13. Kế hoạch số 757/KH-ĐHĐL của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thương
binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022);
14. Kế hoạch số 799/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 26/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Tổ chức Lễ
ký kết biên bản ghi nhớ với Tropenbos Việt Nam;
15. Kế hoạch số 783/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 21/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Buổi
làm việc với Trường Đại học Wonkang (Hàn Quốc).

THÔNG BÁO
1. Thông báo số 575/TB-ĐHĐL ngày 03/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc cử cán bộ tham gia Đoàn
kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
2. Thông báo số 468/TB-XHNV-ĐNQLKH ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn, ĐHQG. HCM về việc mời tham gia khóa tập huấn với Nhà xuất bản Taylor&Francis: "Từ nghiên cứu
đến công bố quốc tế";
3. Thông báo số 651/TB-BGDĐT ngày 13/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng
Hoàng Minh Sơn tại cuộc họp giao ban trực tuyến hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển
sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;
4. Thông báo số 610/TB-ĐHĐL ngày 14/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Đăng ký học phần HKI
năm học 2022-2023 cho sinh viên các khóa bậc đại học hệ chính quy;
5. Thông báo số 622/TB-ĐHĐL ngày 15/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nộp danh sách các đối
tượng phỏng vấn đánh giá ngoài;
6. Thông báo số 642/TB-ĐHĐL ngày 21/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc thông báo phòng phỏng
vấn đánh giá ngoài chương trình đào tạo và Kế hoạch chi tiết đánh giá ngoài chính thức;
7. Thông báo số 644/TB-ĐHĐL ngày 22/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc thiết lập dung lượng sử
dụng tài khoản Google theo tên miền dlu.edu.vn;
8. Thông báo số 659/TB-ĐHĐL ngày 23/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nâng bậc lương thường
xuyên đối với người lao động đợt 1/2022;
9. Thông báo số 660/TB-ĐHĐL ngày 23/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nâng bậc lương thường
xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức đợt 1/2022 của Trường Đại học Đà Lạt;
10. Thông báo số 666/TB-ĐHĐL ngày 24/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nhận hồ sơ đăng ký xét
tuyển bằng phương thức học bạ THPT (Đợt 1) và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, tuyển sinh đại học
hệ chính quy năm 2022;
11. Thông báo số 680/TB-ĐHĐL ngày 30/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc điều chỉnh học phần
online học kỳ I, năm học 2022-2023;
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12. Thông báo số 699/TB-ĐHĐL ngày 5/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Tuyển sinh đào tạo trình
độ tiến sĩ năm 2022- Đợt 1;

9. Quyết định số 531/QĐ-ĐHĐL ngày 29/06/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nâng bậc lương thường
xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức đợt 1/2022 của Trường Đại học Đà Lạt;

13. Thông báo 700/TB-ĐHĐL ngày 5/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Tuyển sinh đào tạo trình độ
thạc sĩ năm 2022- Đợt 1;

10. Quyết định số 541/QĐ-ĐHĐL ngày 5/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc đánh giá, xếp loại chất
lượng Quý I năm 2022 của viên chức và người lao động Trường Đại học Đà Lạt;

14. Thông báo số 731/TB-ĐHĐL ngày 12/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc cử cán bộ tham gia huấn
luyện về PCCC&CNCH;

11. Quyết định số 2027/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập Hội đồng
Khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán nhiệm kỳ 2021-2024.

15. Thông báo số 760/TB-ĐHĐL ngày 20/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổng kết năm học 20212022;

CÁC VĂN BẢN KHÁC

16. Thông báo số 789/TB-ĐHĐL ngày 22/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Tuyển dụng viên chức
Trường Đại học Đà Lạt năm 2022 (đợt 1);
17. Thông báo số 798/TB-ĐHĐL ngày 26/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc rà soát giảng dạy, phân
công giảng dạy và xếp TKB học kì I năm học 2022 – 2023;
18. Thông báo số 801/TB-ĐHĐL ngày 26/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc đăng ký thực hiện đề tài
nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp trường trọng điểm thực hiện năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH
1. Quyết định số 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Điều động các cơ sở
giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi; các Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia kiểm
tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ GDĐT;
2. Quyết định số 497/QĐ-ĐHĐL ngày 15/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm bà Đinh Thị
Hoàng Phương giữ chức vụ Trưởng khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2019-2024;
3. Quyết định số 498/QĐ-ĐHĐL ngày 15/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Phan
Ngọc Đông giữ chức vụ Giám đốc Thư viện nhiệm kỳ 2019-2024;

1. Thông tư số 8/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế
tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;
2. Thông tư số 9/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Danh mục
thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học;
3. Công văn số 2523/BGDĐT-QLCL ngày 16/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phối hợp chỉ đạo
tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022;
4. Hướng dẫn số 22-HD/BCSĐ ngày 10/5/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác
quy hoạch cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
5. Công văn số 98/LHH-VP ngày 21/6/2022 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng về việc giới thiệu
mô hình điển hình thực hiện tốt phong trào "Đoàn kết sáng tạo" để tuyên truyền năm 2022;
6. Công văn số 2741/BGDĐT-KHTC ngày 29/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thanh
toán học phí theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;
7. Công văn số 3468/BGDĐT-TCCB ngày 27/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quán triệt chấp
hành quy định về an ninh mạng.

4. Quyết định số 499/QĐ-ĐHĐL ngày 15/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Vũ Tuấn
Anh giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính nhiệm kỳ 2019-2024;
5. Nghị quyết 510/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 21/6/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về phiên
họp lần thứ 11 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024;
6. Nghị quyết 511/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 21/6/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về chủ
trưởng mở ngành đào tạo trình độ thạc sỹ;
7. Nghị quyết 512/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 21/6/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt về phê
duyệt danh mục đề xuất dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 và dự án đầu từ hạ tầng CNTT phục vụ
công tác chuyển đổi số của Trường Đại học Đà Lạt;
8. Quyết định số 530/QĐ-ĐHĐL ngày 29/06/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nâng bậc lương thường
xuyên đối với người lao động đợt 1/2022;
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