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TIÊU ĐIỂM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT XẾP HẠNG 30 TRONG TOP 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT VIỆT NAM TẠI BẢNG 
XẾP HẠNG WEBOMETRICS

Mới đây, theo kết quả xếp hạng Webometrics lần 
thứ hai năm 2022 vừa được phòng thí nghiệm Cyber-
metrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia 
Tây Ban Nha), Trường Đại học Đà Lạt được xếp thứ 
30 trong top 100 trường đại học tốt nhất ở Việt Nam 
hiện nay.

Cụ thể, Trường Đại học Đà Lạt xếp hạng thứ 
30/184 tại Việt Nam, tăng 12 bậc so với đợt xếp hạng 
kỳ 1 năm 2022. Ngoài ra, Trường Đại học Đà Lạt 
xếp hạng thứ 253/3941 tại khu vực Đông Nam Á và 
xếp hạng thứ 5664/12.000 trên toàn thế giới.

Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng 
lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc 
tế trên hệ thống Scopus (cơ sở dữ liệu thư mục chứa 
bản tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học) và 
Google Scholar (tìm kiếm các tài liệu học thuật trên 
diện rộng) của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn 
thế giới.

Các tiêu chí xếp hạng gồm: Chỉ số Impact (Mức 
độ ảnh hưởng) có trọng số 50%, đo lường mức độ 
lan toả của website và nguồn tài nguyên số của cơ sở 
giáo dục đại học; Chỉ số Excellence (Sự xuất sắc) có 
trọng số 40%, đo lường trong 10% số bài báo được 
trích dẫn nhiều nhất trong 27 lĩnh vực xuất bản của 
Scopus; Chỉ số Openness (Độ mở học thuật) có trọng 
số 10%, đo lường số trích dẫn của 210 tác giả hàng 
đầu của các cơ sở giáo dục đại học trên hệ thống 
Google Scholar.

Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University – 
DLU) là trường đại học công lập, được thành lập 
vào năm 1976, trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một 
cơ sở giáo dục đại học được thành lập vào năm 1958. 
Tọa lạc tại thành phố hoa xinh đẹp, với bề dày truyền 
thống, Trường Đại học Đà Lạt ngày càng khẳng định 
vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ có chất lượng hàng đầu 
ở khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong hệ 
thống giáo dục đại học của đất nước.

Hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt có đội ngũ 
giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn 
cao, có đạo đức và tâm huyết với nghề. Tổng số viên 
chức, người lao động gần 500 người, trong đó 120 

cán bộ có trình độ PGS.TS và Tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 
38% tổng số giảng viên), 210 cán bộ là Thạc sĩ. Quy 
mô đào tạo hơn 11.000 sinh viên, học viên trong 
nước và quốc tế, với 3 bậc đào tạo: Tiến sĩ (6 ngành), 
Thạc sĩ (9 ngành) và Đại học (41 ngành), thuộc ba 
khối ngành: Khoa học xã hội – nhân văn, Khoa học 
tự nhiên – công nghệ, Kinh tế – Luật – Du lịch – 
Ngoại ngữ – Sư phạm.

Trường Đại học Đà Lạt đã được công nhận đạt 
chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo ban hành; là thành viên chính thức 
của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học 
Đông Nam Á (AUN). Tạp chí khoa học của Trường là 
một trong 6 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam 
được chấp thuận vào Chỉ mục trích dẫn khoa học của 
các quốc gia Đông Nam Á (ACI).

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, Trường 
Đại học Đà Lạt đã xác định mục tiêu chiến lược của 
Nhà trường là: Xây dựng Trường trở thành Trung tâm 
đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng được công 
nhận của hệ thống đào tạo quốc tế và Việt Nam; Xây 
dựng Trường theo hướng nghiên cứu kết hợp ứng dụng, 
đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực đào tạo đáp ứng nhu 
cầu xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 
của đất nước, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế; 
Huy động trí tuệ tập thể trong và ngoài Trường nhằm 
mục tiêu phát triển toàn diện Trường Đại học Đà Lạt

Để thực hiện mục tiêu đó, Trường đang tiếp tục 
nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chương trình đào 
tạo, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo 
hướng đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp, giúp sinh 
viên ra trường có thể chủ động, sáng tạo, thích ứng tốt 
với nhu cầu xã hội.

Kết quả xếp hạng của Webometrics là những bằng 
chứng cụ thể để khẳng định chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu khoa học của Trường, đồng thời đây cũng 
là cơ sở, động lực để Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục 
xây dựng và phát triển hơn trong thời gian tới.

Link Bảng xếp hạng: https://www.webometrics.
info/en/Asia/Vietnam

TIN TỨC
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HỘI THẢO “VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” 
TRONG KHUÔN KHỔ NGÀY XÃ HỘI HỌC NAM BỘ NĂM 
2022 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tác 
về nghiên cứu, đào tạo giữa Khoa Xã hội học và 
Công tác xã hội – Trường Đại học Đà Lạt (Khoa 
XHH-CTXH) với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo ở 
khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, và cả nước, vào ngày 
6/8/2022, tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Khoa 
Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Đà 
Lạt đã đăng cai tổ chức Hội thảo “Vấn đề Dân số và 
Phát triển bền vững” trong khuôn khổ Ngày Xã hội 
học Nam Bộ năm 2022 – một hoạt động thường niên 
của Hội Xã hội học Việt Nam từ năm 2008.

Chương trình có sự tham dự của TS. Mai Minh 
Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, 
lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn, viện nghiên 
cứu, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt. Hội thảo đã 
thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà quản 
lý, nhà nghiên cứu ở các trường đại học, các viện 
nghiên cứu của Việt Nam, cũng như các giảng viên, 
sinh viên đến từ các chi hội Xã hội học ở khu vực 
phía Nam. Cụ thể, Hội thảo hân hạnh có sự hiện diện 
của GS. TS. Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã 
hội học Việt Nam; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó 
Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam; và các giáo sư, 
chuyên gia của Ban thường vụ Hội Xã hội học Việt 
Nam; các giáo sư, chuyên gia độc lập cố vấn, tư vấn 
để mở ngành Dân số và Phát triển tại Trường; Đại 
diện các chi hội Xã hội học phía Nam; các nhà khoa 
học trẻ trong cả nước quan tâm đến ngành Dân số và 
Phát triển.

Nằm trong khuôn khổ Ngày Xã hội học Nam 
Bộ 2022, Hội thảo “Vấn đề Dân số và Phát triển bền 
vững” đánh dấu thành công bước đầu về đào tạo và 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dân số và Phát 

triển của Trường Đại học Đà Lạt – một trong những 
đơn vị đầu tiên trong cả nước đào tạo về lĩnh vực 
này. Nội dung các tham luận tại Hội thảo tập trung 
vào các khía cạnh: (1) Phương hướng nghiên cứu 
Dân số và phát triển ở Việt Nam; (2) Thực trạng, xu 
hướng và định hướng chính sách về biến đổi dân số 
ở Việt Nam; (3) Những điểm nhấn quan trọng về lĩnh 
vực Dân số và phát triển trong văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng; (4) Tác động qua lại của quy mô, cơ cấu 
dân số và kinh tế; (5) Vấn đề đô thị hóa và mức sinh 
tại Việt Nam. Những tham luận được trình bày đã thể 
hiện rõ những vấn đề trong lĩnh vực Dân số và Phát 
triển tại địa phương cũng như cả nước, làm sáng tỏ 
hơn những giải pháp nhằm đảm bảo cho sự phát triển 
bền vững của nền kinh tế và toàn xã hội.

Từ những tham luận tại Hội thảo, cuốn sách 
chuyên khảo “Dân số và phát triển bền vững” sẽ 
được tổng hợp, tạo cơ sở khoa học bước đầu cho 
các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các giảng viên 
trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu về Dân số 
và Phát triển. Đồng thời, Hội thảo cũng mở ra nhiều 
hướng hợp tác, tạo liên kết vùng trong đào tạo và 
nghiên cứu khoa học liên ngành về Dân số và Phát 
triển, Xã hội học, Công tác xã hội của các trường đại 
học, các viện nghiên cứu của Việt Nam.

Bên cạnh chương trình Hội thảo, sự kiện Ngày 
Xã hội học Nam Bộ 2022 tại Trường Đại học Đà Lạt 
còn có các hoạt động bên lề như các gian hàng trưng 
bày các giải thưởng, công trình, thành tích khoa học 
của các đơn vị tham gia sự kiện; và đêm giao lưu văn 

nghệ “Ấn tượng Xã hội học năm 2022”.
Trong hơn 10 năm tổ chức, Ngày Xã hội học 

Nam Bộ đã nhận được sự quan tâm và tham gia đông 
đảo của các đơn vị nhờ những sự kiện kết nối và 
những tham luận sâu sắc về các vấn đề Xã hội học. 
Tiếp nối truyền thống đó, “Ngày Xã hội học Nam 

Bộ 2022” tại Trường Đại học Đà Lạt là một sự kiện 
thành công với nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa, 
thu hút sự tham gia của nhiều học giả và cán bộ làm 
công tác thực tiễn, để lại nhiều ấn tượng, dư âm tốt 
đẹp trong ký ức của đại biểu tham dự.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC CHO VIÊN CHỨC, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI THÂN THAM QUAN, NGHỈ 
DƯỠNG HÈ NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2021-
2022 của Công đoàn Trường và được sự quan tâm, 
nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, từ ngày 04/8 đến 
ngày 06/08/2022 Ban chấp hành Công đoàn Trường 
Đại học Đà Lạt đã tổ chức cho cán bộ, viên chức, 
người lao động (CBVCNLĐ) và người thân tham 
quan, nghỉ dưỡng tại Mũi Né, Phan Thiết. Chuyến 
đi đã thu hút được 230 cán bộ, viên chức, người lao 
động và người thân tham gia.

Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
CBVCNLĐ luôn là một trong những hoạt động được 
Ban chấp hành Công đoàn Trường ưu tiên hàng đầu, 

Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt
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hoạt động này được tổ chức thường niên hàng năm,  
với mong muốn mang lại niềm vui, những giây phút 
nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo sức lao động sau những 
ngày dài miệt mài trong công việc, đây cũng là dịp 
kết nối tình cảm, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau 
giữa các CBVCNLĐ trong Trường cũng như giao 
lưu, gắn kết các gia đình với nhau. Hơn thế nữa, 
hoạt động này còn là lời cảm ơn của lãnh đạo Nhà 
trường gửi tới quý thầy cô giáo, tới toàn thể CBVC-
NLĐ trong Trường, một năm qua đã nỗ lực làm việc 
hết mình, cống hiến vì sự phát triển chung của Nhà 
trường.

Kết hợp vui chơi, nghỉ dưỡng, đoàn còn tham 
quan tìm hiểu những địa danh văn hóa của địa 
phương, trong chương trình, các thành viên trong 
đoàn đã được tham quan Làng chài xưa, nơi còn lưu 
giữ được nhiều hiện vật của làng chài trong 300 năm 
qua; được tham dự chương trình nghệ thuật  “Huyền 

thoại làng chài”, nội dung sâu sắc, khắc họa chân 
thực cuộc sống làng chài xưa và văn hóa Kinh – 
Chăm…

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn còn 
được tham quan “Đồi cát bay Mũi né”, “Lâu đài 
rượu vang RD”; tham gia chuỗi các hoạt động vui 
chơi trải nghiệm Teambuilding “Kết nối đại gia 
đình DLU” với nhiều trò chơi vận động, kết nối tình 
thân, xây dựng đồng đội; Chương trình Gala Dinner 
“Dưới một mái nhà DLU”, trong chương trình Ban 
chấp hành Công đoàn Trường còn kết hợp tổ chức 
chúc mừng sinh nhật cho CBVCNLĐ và người thân 
có ngày sinh trong tháng 8…

Chương trình tham quan, nghỉ dưỡng đã diễn ra 
trong không khí hồ hởi, sôi động và kết thúc thành 
công tốt đẹp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC WONKWANG (HÀN QUỐC)

Vào sáng ngày 5/8/2022, tại phòng họp nhà A1, 
Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức buổi gặp mặt và 
làm việc với Trường Đại học Wonkwang (Hàn Quốc) 
nhằm mục đích trao đổi, thảo luận về các cơ hội giao 
lưu, hợp tác giữa hai bên.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại 
học Đà Lạt có PGS. TS. Nguyễn Tất Thắng – Phó 
Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo Khoa Nông lâm, 
Khoa Quốc tế học, và Khoa Hóa học và Môi trường. 
Về phía Trường Đại học Wonkwang, có ông Park 
Maeng Soo – Hiệu trưởng, ông Kang Yeon Seok – 
Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, và bà Hong Ji Seong 
– Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Tất 
Thắng đã giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và 
phát triển cũng như những thành tích đạt được trong 
thời gian vừa qua của Trường Đại học Đà Lạt. Đồng 
thời, Phó Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn thiết 
lập và mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài với phía đối 
tác. 

Đồng quan điểm đó, ông Park Maeng Soo đã 
bày tỏ sự vui mừng trước khả năng hợp tác giữa hai 
đơn vị. Hiệu trưởng chia sẻ rằng Trường Đại học 
Wonkwang là một trường có thế mạnh về y học cổ 
truyền, và đã có lịch sử hợp tác với Trung tâm Y tế 
Đà Lạt để xây dựng phòng khám y học cổ truyền 
từ tháng 11 năm 2018. Do vây, Hiệu trưởng Park 
Maeng Soo đã bày tỏ mong muốn được kết hợp với 
Trường Đại học Đà Lạt để đào tạo ngành này. 

Khép lại cuộc họp, đại diện hai trường thống 
nhất hợp tác trên 3 lĩnh vực: Nông lâm, Dược học, 
và đào tạo tiếng Hàn. Đồng thời, Trường Đại học 

Wonkwang hứa sẽ hỗ trợ 1 năm học phí đầu cho sinh 
viên Trường Đại học Đà Lạt có chứng chỉ tiếng Hàn 
cấp độ 4 và theo học trình độ tiến sĩ tại Trường Đại 
học Wonkwang. Biên bản hợp tác sẽ được Phòng 
Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Wonkwang soạn 
thảo, dự định sẽ được kí kết vào tháng 6 năm 2023.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-
2023 VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, HOẠT ĐỘNG 
THỂ THAO, CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Trong hai ngày 22/8 và 23/8/2022, Trường Đại 
học Đà Lạt đã phối hợp với Vụ Giáo dục Thể chất, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2022 và triển khai thực hiện 
Quyết định số 1076/QĐ-TTG ngày 17/6/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tổng 
thể phát triển Giáo dục thể chất và Thể thao trường 
học giai đoạn 2022-2025. Hội nghị đã được tổ chức 
theo hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến tại hai 
điểm cầu là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại 
học Đà Lạt.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, có TS. Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; PGS.TS Nguyễn Thanh Đề – Vụ trưởng 
Vụ Giáo dục Thể chất; TS. Nguyễn Nho Huy – Phó 
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất; và TS. Trần Văn 
Lam – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất. Về 
phía Trường Đại học Đà Lạt, có sự tham dự của TS. 
Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng và ThS. Trần Thống 
– Phó Hiệu trưởng. Ngoài ra, Hội nghị còn đón tiếp 

hơn 280 đại biểu đến từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo 
và 45 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Ngô Thị Minh 
đã trình bày tổng kết những điểm mạnh, điểm yếu 
và thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Quyết 
định số 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Đồng thời, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh những điểm 
cần lưu ý trong triển khai nhiệm vụ năm học 2022-
2023 và định hướng đến năm 2025 trong các khía 
cạnh về giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường 
học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ 
giáo dục thể chất và thể thao trường học, và đội ngũ 
giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao. Thứ trưởng 
yêu cầu các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận các 
bất cập trong đầu tư, tổ chức, triển khai hoạt động 
phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học. 
Cuối cùng, Thứ trưởng bày tỏ sự vui mừng trước sự 
tham gia đầy đủ của các đơn vị trên cả nước tại Hội 
nghị và chúc cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Đại diện Trường Đại học Đà Lạt, Phó Hiệu 
trưởng Trần Thống bày tỏ sự vui mừng khi Trường 
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được chọn làm đơn vị đăng cai Hội nghị. Phó Hiệu 
trưởng đã trình bày sơ lược về lịch sử hình thành, 
các dự án đã thực hiện, cũng như các thành tích mà 
Trường Đại học Đà Lạt đạt được trong thời gian qua, 
đặc biệt là các hoạt động và thành tích liên quan đến 
hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học. 
Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc sức khỏe đến các đại 
biểu tham dự Hội nghị và chúc cho Hội nghị thành 
công tốt đẹp.

Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thanh 
Đề – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đã tổng kết sơ lược kết quả thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y 
tế trường học năm học 2021-2022 và phương hướng, 
nhiệm vụ năm học 2022-2023. Trong báo cáo, Vụ 
trưởng đã nhấn mạnh những kết quả to lớn đạt được 
trong năm học vừa qua, tiêu biểu như việc xây dựng 
và số hóa toàn bộ chỉ số sức khỏe học đường của 24 
triệu học sinh, giành thành tích đứng thứ 4 toàn đoàn 
tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á với 28 
huy chương… Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích 
đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch năm học 
2021-2022 vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể như việc 
dạy và học các môn giáo dục thể chất trong bối cảnh 
dịch COVID-19 vẫn còn mang tính tạm thời, nhân 
lực tham gia hoạt động giáo dục thể chất, thể thao 
và y tế nhà trường còn yếu và còn thiếu ở nhiều địa 
phương… Trong năm học mới, Vụ trưởng sẽ tiếp tục 
chỉ đạo thực hiện những kế hoạch tổng thể của ngành 
giáo dục cũng như đề án 1076/QĐ-TTg, thích ứng 

với tình hình dịch COVID-19, đảm bảo việc dạy và 
học an toàn và chất lượng.

Trong thời gian chuẩn bị, Hội nghị đã nhận được 
14 báo cáo tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong cả 
nước. Tại Hội nghị, ba tham luận đã được trình bày, 
tập trung vào các nội dung: (1) Kiện toàn mạng lưới 
y tế trường học và nâng cao năng lực cho đội ngũ 
nhân viên y tế trường học; (2) Thực trạng và các giải 
pháp cơ bản phát triển giáo dục thể chất và thể thao 
trường học trong giai đoạn hiện nay; (3) Thực trạng 
công tác tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục Thể 
chất theo nhu cầu, sở thích của người học. Các tham 
luận đã thể hiện rõ những vấn đề trong hoạt động 
giáo dục thể chất tại địa phương cũng như cả nước, 
và đưa ra những giải pháp, sáng kiến cải thiện, nhằm 
đạt được các mục tiêu đề ra trong năm học cũng như 
đảm bảo sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh 
viên.

Hội nghị là dịp để các cán bộ làm công tác giáo 
dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học có 
cơ hội gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp sáng 
kiến, đề xuất các giải pháp hiệu quả để góp phần 
nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao, giáo 
dục thể chất và phát triển thế hệ trẻ. Sự thành công 
của Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 
xây dựng những định hướng chỉ đạo tốt hơn công tác 
Giáo dục thể chất và Y tế trong trường học hiện tại 
và tương lai.

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
VỪA ĐƯỢC QUỸ FRANKLINA (THỤY SĨ) TÀI TRỢ DỰ ÁN 
NGHIÊN CỨU BẢO TỒN 2 LOÀI SỒI ĐẶC HỮU, BỊ ĐE DỌA 
TUYỆT CHỦNG TẠI LÂM ĐỒNG

Quỹ Franklinia – một quỹ của Thụy Sĩ, chuyên 
tài trợ các dự án nghiên cứu bảo tồn những loài bị 
đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu – vừa thông báo 
kết quả xét chọn tài trợ năm 2022. Theo đó, các nhà 
khoa học của Trường Đại học Đà Lạt đã vinh dự 
được tài trợ kinh phí để thực hiện Dự án “Nghiên 
cứu bảo tồn hai loài Sồi đặc hữu, bị đe dọa tuyệt 
chủng tại Lâm Đồng, Việt Nam”.

Qua các vòng xét duyệt nghiêm ngặt, đã có 26 
dự án được lựa chọn tài trợ trong tổng số gần 100 dự 
án được đề xuất từ 50 quốc gia khác nhau trong năm 
2022. Dự án của các nhà khoa học Trường Đại học 
Đà Lạt là một trong ba dự án thuộc khu vực Châu Á 
được Quỹ Franklinia lựa chọn tài trợ.

Dự án do TS. Nguyễn Văn Ngọc – Giảng viên 
Khoa Sinh học – làm chủ nhiệm, phối hợp cùng các 
thành viên nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học 
Đà Lạt, Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học 
Lâm nghiệp, và Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. 
Trong thời gian thực hiện (2022– 2025), Dự án sẽ 
điều tra, đánh giá lại trạng thái bảo tồn của hai loài 
Sồi đặc hữu (Sồi Bidoup và Sồi Bảo Lâm) và các 
nguy cơ đe dọa tuyệt chủng; Nghiên cứu các đặc 
điểm sinh học, sinh thái để để đề xuất các giải pháp 
bảo tồn, tăng số lượng cá thể, kích thước quần thể, 
giám sát quá trình sinh trưởng và phát triển của hai 

loài Sồi này trong môi trường tự nhiên; Nâng cao 
nhận thức và năng lực bảo tồn của các cộng đồng 
xung quanh Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Kết quả của Dự án cung cấp cơ sở khoa học và 
thực tiễn cho việc bảo tồn hai loài Sồi đặc hữu của 
Lâm Đồng nói riêng, cũng như các loài Sồi khác 
đang bị đe dọa ở Việt Nam nói chung. Trong tương 
lai, Dự án sẽ là hình mẫu để nhân rộng các dự án bảo 
tồn những loài cực kỳ nguy cấp khác ở Việt Nam và 
trên thế giới.

Xem Danh sách dự án được tài trợ trong năm 
2022 trên trang web của Quỹ Franklinia tại: https://
fondationfranklinia.org/en/list-of-projects-selecte-
d-for-funding-by-fondation-franklinia-1st-semes-
ter-2022/
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 2021-2022 VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM HỌC 2022-2023 
CỦA CỤM THI ĐUA SỐ 6

Vào chiều ngày 26/08/2022, tại Trường Đại học 
Đà Lạt, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 
học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ của Cụm 
thi đua số 6 (gọi tắt là Cụm) năm học 2022-2023 đã 
được diễn ra với sự chủ trì Trường Đại học Hà Nội – 
Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thị Hạnh - 
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua – Khen thưởng, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo các 
trường thuộc Cụm thi đua số 6. Đơn vị chủ trì Hội 
nghị có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Văn Trào 
– Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội; TS. Nguyễn 
Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng cùng Thường trực Hội 
đồng Thi đua Khen thưởng Trường Đại học Hà Nội. 
Về phía Trường Đại học Đà Lạt có sự tham dự của 
ThS. Trần Thống, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện 
phòng Tổ chức-Hành chính.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2021-
2022 đã được TS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Hà Nội trình bày tại Hội 
nghị. Vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
ở đầu năm học 2021-2022, trong suốt năm học vừa 
qua, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị 
trong Cụm, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể 
lãnh đạo, viên chức, người lao động và người học, 
các trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn 
theo kế hoạch năm học, nội bộ ổn định, đoàn kết xây 
dựng và phát triển đơn vị. Cụm thi đua số 6 đã đạt 
được nhiều thành tích trong việc thực hiện phong 
trào thi đua ở nhiều lĩnh vực như: Giáo dục đại học, 
Khoa học công nghệ và môi trường, Tổ chức cán bộ, 
Giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, Kế 
hoạch – tài chính, Cơ sở vật chất, Hợp tác quốc tế, 
Quản lý chất lượng, Công nghệ thông tin và Chuyển 
đổi số, Giáo dục thể chất, Thanh tra, kiểm tra, Pháp 

chế, Công tác văn phòng, và Giáo dục Quốc phòng 
– An ninh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận về 
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho năm học 
2022 – 2023 của Cụm thi đua số 6 như: Tiếp tục 
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng 
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý 
Nhà nước đối với phong trào thi đua và công tác thi 
đua, khen thường; Đôn đốc các đơn vị trong Cụm 
thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định về thi 
đua, khen thưởng; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 
1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 về nhiệm vụ trọng 
tâm năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; Xây dựng kế hoạch hoạt động thi đua cụ thể của 
Cụm để triển khai thực hiện hiệu quả; Kịp thời tổng 
kết đánh giá mô hình, điển hình tiêu biểu; Tiếp tục 
thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19...

Hội nghị cũng đã tiến hành chấm điểm, bình xét 
thi đua năm học 2020-2021, kết quả: Trường Đại 
học Tây Nguyên được đề xuất nhận Cờ thi đua của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Hà Nội, 
Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Kiên 
Giang, và Trường Đại học Đồng Tháp được đề xuất 
nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.

Cụm thi đua số 6 gồm 9 đơn vị là các cơ sở giáo 
dục đại học, gồm: Trường Đại học Đà Lạt, Trường 
Đại học Kiên Giang, Trường Đại học Đồng Tháp, 
Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy 
Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học 
Việt Đức, Trường Đại học Hà Nội, và Trường Đại 
học Tây Bắc. Tại Hội nghị lần này, Trường Đại học 
Quy Nhơn và Trường Đại học Đồng Tháp đã được 
tín nhiệm bầu làm Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi 
đua số 6 trong năm học 2022-2023.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC BUỔI LÀM VIỆC 
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU HAANY (HÀN QUỐC)

Vào sáng ngày 27/8/2022, Trường Đại học Đà 
Lạt đã tổ chức buổi gặp mặt với Trường Đại học 
Daegu Haany (Hàn Quốc) để trao đổi về khả năng 
giao lưu, hợp tác giữa hai đơn vị.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại 
học Đà Lạt có ThS. Trần Thống – Phó Hiệu trưởng, 
cùng đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác 
Quốc tế, Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Quốc tế học, 
Khoa Sinh học, Khoa Nông lâm, Khoa Hóa học-Môi 
trường và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp. Về phía 
Trường Đại học Daegu Haany, có TS. Byun Chang 
Hoon – Hiệu trưởng, ông Yang Hee Yong, Trưởng 
Phòng Quan hệ Quốc tế, và ông Park Dong Woo, 
Chuyên viên Khoa Giáo dục Trung học Đặc biệt.

Phát biểu tại cuộc họp, ThS. Trần Thống đã thay 
mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt gửi lời 
chào mừng đến đoàn làm việc của Trường Đại học 
Daegu Haany. Phó Hiệu trưởng đã giới thiệu sơ lược 
về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, 
các dự án đang thực hiện và những thành tích mà 
Trường đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng 
thời, Phó Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn thiết 
lập mối quan hệ hợp tác của hai đơn vị.

Đáp lại thiện chí ấy, TS. Byun Chang Hoon đã 
bày tỏ sự vui mừng trước sự tiếp đón nồng nhiệt của 

Trường Đại học Đà Lạt. Hiệu trưởng đã chia sẻ rằng 
Trường Đại học Daegu Haany là một trường có thế 
mạnh về sản phẩm Đông y như dược phẩm Đông y, 
Mỹ phẩm Đông y… Do vậy, Tiến sĩ mong muốn có 
thể hợp tác với Trường Đại học Đà Lạt để đào tạo 
ngành này, cũng như liên kết hợp tác với các doanh 
nghiệp và các tổ chức để tạo việc làm cho sinh viên 
của trường sau khi tốt nghiệp.

Hai đơn vị đều đánh giá cao việc thiết lập mối 
quan hệ hợp tác và mong muốn rằng những nội dung 
trong cuộc họp sẽ là tiền đề để hai bên tiếp tục tìm 
hiểu, trao đổi, thảo luận sâu và chi tiết hơn và tiến 
đến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian 
tới.

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KOCHI (NHẬT BẢN)
Vào sáng ngày 30/8/2022, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức buổi làm 

việc với đoàn công tác tỉnh Kochi (Nhật Bản) với mục đích giao lưu, giới 
thiệu về cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho các sinh viên.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía đoàn công tác tỉnh Kochi có ông Hamada 
Kenji, Phó Giám đốc Sở Thương mại, Công nghiệp và Lao động tỉnh Kochi, 
ông Satake Shinichi, Chủ tịch Hội đồng trường Ryoma Gakuen, cùng 28 
thành viên đoàn công tác. Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có ông Nguyễn 
Cao Luyện, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quốc tế học, cùng các sinh 
viên đang theo học tại Khoa Quốc tế học.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cao Luyện đã đại diện cho 
Trường Đại học Đà Lạt gửi lời chào và chúc sức khỏe đến các thành viên 
của đoàn công tác. Ông đã giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành, cơ cấu 
tổ chức, các hoạt động và thành tích mà Trường Đại học Đà Lạt đạt được 
trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng chia sẻ về xu hướng của sinh viên 
sau khi tốt nghiệp và những yếu tố mà Trường và sinh viên Trường Đại học 
Đà Lạt mong muốn ở tỉnh Kochi.

Chia sẻ về cơ hội học tập và làm việc tại tỉnh Kochi, đại diện trường 
Ryoma Gakuen đã trình bày cụ thể về các khóa học tại Trường, chi phí học tập, sinh hoạt, các hoạt động cộng 
đồng, cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Các sinh viên tham dự buổi gặp mặt đã đặt nhiều câu hỏi 
cho các đại diện tỉnh Kochi cũng như trường Ryoma Gakuen và đều được giải đáp tận tình.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ TẬP ĐOÀN CT GROUP 
HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH KIỂU MẪU VỀ HỢP TÁC
(Minh Đạo -  Lâm Đồng onl ine)  –  Chiều 7/8,  tại  Đà Lạt ,  Trường Đại  học Đà Lạt  và Công ty  cổ 
phần Tập đoàn CT Group (gọi  tắt  CT Group)  chính thức ký hợp tác toàn diện sau thời  gian hai 
bên t ìm hiểu về t iềm năng và trao đổi  về  nhu cầu,  định hướng phát  tr iển của mỗi  bên.

Lễ ký hợp tác có sự tham gia của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Đà Lạt, TS. Lê Minh Chiến; ông 
Trần Kim Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó 
Hiệu trưởng Trần Thống và các trưởng, phó phòng, 
khoa của Trường Đại học Đà Lạt; lãnh đạo các đơn 
vị thành viên của CT Group và sinh viên… 

Tập đoàn CT Group thành lập năm 1992, hiện 
có 50 công ty thành viên, là doanh nghiệp hàng đầu 
ở Việt Nam về nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài 
chính, du lịch, công nghệ, đặc biệt là sinh học sinh 
học…

Trường Đại học Đà Lạt có trên 60 năm hình 
thành, đổi mới và phát triển, là trung tâm nghiên cứu, 
đào tạo, chuyển giao công nghệ ở Tây Nguyên và 
các tỉnh Nam Trung Bộ; có vị trí quan trọng trong hệ 
thống giáo dục đại học quốc gia…

Hai bên đã thống nhất ký hợp tác toàn diện với 
các nội dung chính. Bao gồm: Phối hợp nghiên cứu 
các lĩnh vực khoa học và phát triển các sản phẩm 
dịch vụ, lựa chọn các chủ đề nghiên cứu; xây dựng 
hướng nghiên cứu chuyên sâu, đề tài khoa học liên 
quan đến công nghệ sinh học lõi, cũng như các đề tài 
nghiên cứu khoa học mang tầm quốc gia; tham gia 
trao đổi khoa học các dự án trong nước và quốc tế; 
tham gia đầu tư vào cổ phiếu, các dự án phát triển 
thị trường nước ngoài; các chương trình đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực, đội nhóm, các hoạt động giao 
lưu văn thể mỹ, các hoạt động tài trợ, công tác xã 
hội, thiện nguyện…

Đà Lạt nghiên cứu khoa học, tham gia học tập 
tìm hiểu thực tế kinh doanh và quản lý tại tập đoàn; 
hỗ trợ giới thiệu chuyên gia/báo cáo viên và phối 
hợp cùng các giảng viên tổ chức các buổi chia sẻ 
thực tế cho sinh viên; cung cấp các thông tin khi có 
nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; có những chính sách 
ưu đãi về nhà ở cho viên chức, người lao động và 
sinh viên Trường Đại học Đà Lạt một số dự án; tài 
trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, 
sinh viên xuất sắc; cung cấp cơ hội việc làm; tổ chức 
chương trình hướng nghiệp…

Tại buổi lễ ký hợp tác, TS. Lê Minh Chiến cho 
rằng, thông qua hợp tác Tập đoàn CT Group sẽ giúp 
đỡ Trường Đại học Đà Lạt phát triển hơn nữa, đặc 
biệt là phát huy nguồn nhân lực đội ngũ các nhà khoa 
học trẻ dồi dào của nhà trường (hiện có khoảng 80% 
trong số gần 400 cán bộ, giảng viên) và tính đoàn kết 
trong đội ngũ như là một điểm mạnh hiện nay. Việc 
hợp tác với CT Group toàn diện và trước mắt bắt tay 
ngay về thành tựu công nghệ trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ gen của CT Group sẽ góp phần để Trường Đại 
học Đà Lạt đẩy nhanh tiến độ về phát triển chiến 
lược trở thành Đại học Đà Lạt với ít nhất 3 trường 
đại học thành viên vào năm 2030.

Chủ tịch Trần Kim Chung nhận xét, giữa CT 
Group và Trường Đại học Đà Lạt hiện đều có những 
giá trị cốt lõi như nhiều tương đồng, chung những 
giá trị và cùng tầm nhìn. Tập đoàn luôn định hướng 
vì phát triển cộng đồng, hướng đến sự thành công 
của giới trẻ để có nhiều những chính sách hỗ trợ. 
Cùng với đó là doanh nghiệp có những chuyên gia 
đầu ngành nổi tiếng trong nước và quốc tế.

“Sự hợp tác sẽ là mô hình kiểu mẫu giữa Trường 
Đại học Đà Lạt với doanh nghiệp tiên phong hàng 
đầu về công nghệ nhằm mục tiêu giúp Việt Nam phát 
triển những bước đi mới mẻ trong thời gian tới”, ông 
Trần Kim Chung nhấn mạnh.
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Lãnh đạo và các nhà khoa học Trường Đại học 
Đà Lạt đã hướng dẫn, giới thiệu với cựu Thủ tướng 
Ehud Barak tham quan phòng thí nghiệm, phòng bảo 
tồn các lĩnh vực khoa học tại trường như sinh học, 
nông lâm và khuôn viên nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Phó 
Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng đã chia 
sẻ thông tin khái quát về sự đổi mới phát triển của 
nhà trường; đặc biệt nhấn mạnh đến vị thế trung tâm 
đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của 
Trường Đại học Đà Lạt trong khu vực Tây Nguyên 
và các tỉnh duyên hải miền Trung. Đồng thời, mong 
muốn thông qua cựu Thủ tướng, Trường Đại học Đà 
Lạt tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các cơ sở 
đào tạo, nghiên cứu khoa học của Israel…

Trước đó, Trường Đại học Đà Lạt với Trung 
tâm Đào tạo Quốc tế về Nông nghiệp tiến bộ Ramat 
Negev (RNIT) của Israel đã ký chương trình hợp 
tác đào tạo. Các sinh viên được 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 Israel để tham gia chương 
trình đào tạo tại Trung tâm RNIT thời gian 11 tháng.

Được biết, chương trình hợp tác đào tạo giữa 
Trường Đại học Đà Lạt 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 

CỰU THỦ TƯỚNG ISRAEL THAM QUAN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
(Minh Đạo -  Lâm Đồng onl ine)  –  Cựu Thủ tướng Israel  Ehud Barak và phu nhân vừa có buổi  tham 
quan và trao đổi  với  Trường Đại  học Đà Lạt .  Tiếp đoàn có các nhà khoa học là  lãnh đạo Hội  đồng 
trường,  Ban giám hiệu,  đại  diện các phòng,  khoa l iên quan…

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.

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak cũng giới 
thiệu khái quát một số thành tựu của Israel, đất nước 
có gần 10 triệu dân nhưng kinh tế rất phát triển, GDP 
tới hơn 400 tỷ USD. Sự hợp tác giữa Việt Nam và 
Israel thời gian qua luôn được 2 nước coi trọng, đặc 
biệt các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, khởi 
nghiệp sáng tạo, lao động, du lịch…

Nhiều đoàn nghiên cứu, khởi nghiệp của Việt 
Nam đã đến Israel học hỏi kinh nghiệm. Đây là 
những nền móng để tiếp tục nâng tầm quan hệ giữa 
hai nước nhằm thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết 
lập Quan hệ ngoại giao (1993 – 2023) Việt Nam – 
Israel…

Đối với Trường Đại học Đà Lạt, cựu Thủ tướng 
Ehud Barak ghi nhận và biểu dương tinh thần hợp 
tác có hiệu quả giữa nhà trường với các đối tác Israel 
trong thời gian qua. Đặc biệt là tinh thần khởi nghiệp, 
ham học hỏi và chịu khó của các sinh viên để phát 
triển bản thân và đóng góp cho xã hội Việt Nam…

101 TÂN CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ 
VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
(Minh Đạo -  Lâm Đồng onl ine)  –  101 tân cử nhân trên toàn quốc nhận 
bằng tốt  nghiệp đại  học hệ vừa làm vừa học thuộc chuyên ngành Dân số 
và phát  tr iển tại  Khoa Xã hội  học và Công tác xã hội  của Trường Đại  học 
Đà Lạt ,  chiều 12/8.

Đây là khóa I, khai giảng từ năm 2021, được 
tổ chức thành 3 lớp và mở tại thành phố Đà Lạt, 
thành phố Hà Nội và tỉnh Hải Dương. Học viên 
thuộc nhiều dân tộc khác nhau, hiện đang công tác 
về lĩnh vực Dân số tại các UBND cấp huyện, cấp 
xã và trạm xá cấp xã, trong đó một số đã có bằng 
thạc sĩ, đại học các ngành khác, còn lại đã tốt nghiệp 
trình độ cao đẳng. Do quá trình đào tạo diễn ra trong 
bối cảnh dịch Covid-19, nhiều thời gian phải tổ chức 
học theo hình thức trực tuyến, nhiều học viên phải 
tham gia trong lực lượng tuyến đầu chống dịch và cả 

những trường hợp bị F0, nhưng sự tận tâm của đội 
ngũ giảng viên và nỗ lực cao của người học, kết quả 
100% học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo 
và tốt nghiệp đại học.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi 
dưỡng, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, 
ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, đây là khóa đầu tiên 
trong cả nước ngành Công tác xã hội, chuyên ngành 
Dân số và phát triển. Hiện toàn quốc còn trên 10.000 
cán bộ chuyên trách công tác này chưa được nâng 
trình độ đại học chuyên ngành, vì vậy, yêu cầu và 
nhu cầu đào tạo thời gian tới rất lớn.

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt, Phó 
hiệu trưởng, TS. Mai Minh Nhật cho biết, nhận thức 
được tầm quan trọng của công tác dân số trong tình 
hình mới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất 
lượng cao, Nhà trường đã phối hợp với Tổng cục 
Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đào tạo cử nhân 
ngành Công tác xã hội, chuyên ngành Dân số và 
phát triển. “Nhà trường cam kết thời gian tới sẽ đổi 
mới phương pháp giảng dạy, nâng cao toàn diện chất 
lượng đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo 
chất lượng cho công tác dân số của đất nước”, TS. 
Mai Minh Nhật phát biểu.

TRƯỜNG ĐH ĐÀ LẠT CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN, 
CAO NHẤT 21 ĐIỂM
(Gia Bình -  Báo Thanh niên)  -  Ngày 3.8,  Trường ĐH Đà Lạt  chính thức công bố mức điểm sàn xét 
tuyển đại  học hệ chính quy năm 2022 của 41 ngành đào tạo bằng phương thức sử dụng kết  quả 
kỳ thi  tốt  nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, ngành có điểm sàn cao nhất là giáo dục 
tiểu học với 21 điểm, tiếp theo là 2 ngành sư phạm 
toán và sư phạm tiếng Anh, 20 điểm.

Các ngành sư phạm tin học, vật lý, hóa học, sinh 
học, ngữ văn, lịch sử cùng 19 điểm; những ngành 
còn lại từ 16-18 điểm.

heo thông báo của Trường ĐH Đà Lạt, mức điểm 
nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển như trên là tổng điểm 
3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không 
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nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Thí sinh có thể căn cứ điểm sàn kể trên để tiến hành điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp.
Ngoài ra, Trường ĐH Đà Lạt công bố đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh: 0263.382.5091; 

email: tuyensinhdlu@dlu.edu.vn; website: www.dlu.edu.vn; fanpage: https://www.facebook.com/
DalatUni.

TUỔI TRẺ 
ĐẠI HỌC 
ĐÀ LẠT
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CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 
NĂM 2022 TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC ĐÀ LẠT – ĐƯA TRI 
THỨC VÀO MÙA HÈ XANH

Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt chuyển giao công 
nghệ xử lý nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu 
số H’Mông tại thôn Đưng Glê xã Phi Liêng huyện 
Đam Rông với chi phí gần 30 triệu/02 công trình 
trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022

MÔ HÌNH “DẠY TIẾNG ANH MIỄN PHÍ CHO THANH THIẾU 
NHI ĐỒNG BÀO H’MÔNG, K’HO” TẠI XÃ PHI LIÊNG VÀ XÃ 
ĐẠ TÔNG, HUYỆN ĐAM RÔNG CỦA TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ 
LẠT TRONG CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2022 – ĐƯA 
TRI THỨC VÀO MÙA HÈ XANH

Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022 của Tuổi trẻ 
trường Đại học Đà Lạt diễn ra từ ngày 16/7/2022 đến 
ngày 04/8/2022 với 45 tình nguyện viên tham gia, 
trong đó có mô hình “Dạy tiếng Anh miễn phí cho 
thanh thiếu nhi đồng bào H’MÔNG, K’HO” tại xã 
Phi Liêng và xã Đạ Tông huyện Đam Rông gồm 02 
lớp học với tổng số gần 80 trẻ em được tham gia học 
tập. Trước khi tham gia chiến dịch, để thực hiện mô 

hình “Dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi 
đồng bào H’MÔNG, K’HO”, Tuổi trẻ Đại học Đà 
Lạt đã tổ chức tập huấn cho đội tình nguyện Mùa hè 
xanh với các kỹ năng và phương pháp giảng dạy trẻ 
tiểu học đáp ứng việc giảng dạy đạt kết quả tốt nhất.

Lớp học được thực hiện vào mỗi buổi tối khung 
giờ từ 18h – 20h hàng ngày bởi 02 đội tình nguyện 
gồm các sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh khoa 
Ngoại ngữ trường Đại học Đà Lạt. Lớp học được 
thực hiện gồm các phương pháp dạy từ mới thông 
qua các bài hát tiếng Anh, các trò chơi đố từ vựng 
nhận quà, jum&say, thực hành trên lớp với bài tập 
người dạy chuẩn bị, bài tập về nhà và kiểm tra cuối 
kỳ. Hiện tại 02 lớp học vẫn đang được duy trì cho 
đến hết chiến dịch. Chúc các bạn tình nguyện viên 
DLU có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ 
và có những khoảng thời gian thật ý nghĩa với Mùa 
hè xanh 2022 trường Đại học Đà Lạt mang đúng ý 
nghĩa “Đưa tri thức vào mùa hè xanh”

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT PHỐI HỢP VỚI 
CÔNG TY SỮA ĐẬU NANH VIỆT NAM – VINASOY TRAO 
TẶNG SỮA CHO TRẺ EM NGHÈO TẠI HUYỆN ĐAM RÔNG, 
TỈNH LÂM ĐỒNG

Nằm trong chương trình thanh niên tình nguyện 
“Mùa hè xanh năm 2022”, ngày 30/07/2022, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đà Lạt, phối 
hợp với Công ty sữa đậu nành Việt Nam – Vinasoy 
tổ chức trao tặng sữa Fami nguyên chất cho trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đam Rông, tỉnh 
Lâm Đồng.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình 
Nghiệp – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trường Đại học Đà Lạt, các đồng chí trong BCH 
Đoàn trường, Đại diện Công ty sữa đậu nành Việt 
Nam – Vinasoy và 30 chiến sỹ tình nguyện Mùa hè 
xanh năm 2022 của trường Đại học Đà Lạt tại địa 
bàn 03 xã Phi Liêng, Đạ Rsal, Đạ Tông, huyện Đam 
Rông. Bên cạnh đó, chương trình cũng đón tiếp sự 
hiện diện của lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã, các 
đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã 
Phi Liêng, Đạ Rsal, Đạ Tông, huyện Đam Rông Tại 
chương trình, Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
trường Đại học Đà Lạt và đại diện Công ty sữa đậu 
ngành Việt Nam – Vinasoy đã trao 3000 hộp sữa 
đậu nành Fami Nguyên chất cho gần 1000 trẻ em 
tại địa bàn 3 xã. Đậu nành là loại thực phẩm được 
người dùng lựa chọn nhiều trong thực đơn với chế 
độ dinh dưỡng lành mạnh, đủ chất, cân đối giữa các 
nguồn dưỡng chất. Với nhiều lợi ích mang lại, cơ 
quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) 
khuyến nghị mỗi ngày nên ăn 25 g đạm đậu nành, 
kết hợp chế độ ít chất béo bão hòa và cholesterol để 
giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Uống sữa đậu 
nành hàng ngày là thói quen tốt cho sức khỏe.

Vinasoy là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành 
hàng sữa đậu nành tại Việt Nam, các sản phẩm của 
Vinasoy đảm bảo đạt tiêu chuẩn khắt khe từ nguyên 
liệu đầu vào đến thành phẩm. Các sản phẩm bảo đảm 
tiêu chí 3 không: Không cholesterol, không biến đổi 
gen, không chất bảo quản. Trong đó, Fami Nguyên 
chất cung cấp dinh dưỡng với hương vị thơm ngon 

đa dạng với những kết hợp hương vị sáng tạo. Bên 
cạnh theo đuổi giá trị cốt lõi về chất lượng, hoạt động 
hướng về cộng đồng là một trong những mục tiêu 
Vinasoy luôn đặc biệt chú trọng và tích cực thực hiện 
trong nhiều năm qua. Doanh nghiệp thường xuyên 
đồng hành cùng trẻ em, người nghèo trên khắp cả 
nước qua các chương trình học đường; xây trường, 
tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn; tặng sữa, chăn ấm, sách vở cho các học 
sinh vùng cao; tặng sữa cho các bệnh viện, các cơ 
sở xã hội chăm sóc người neo đơn, khuyết tật, mồ 
côi… Đây còn là một trong những hoạt động ý nghĩa 
nhằm lan tỏa “Tinh thần Việt Nam” – một trong 5 giá 
trị cốt lõi của Vinasoy để cổ vũ tinh thần tương thân 
tương ái, sẻ chia và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng 
đồng, xã hội. 

Thời gian tới, Tuổi trẻ trường Đại học Đà Lạt hy 
vọng sẽ được đồng hành nhiều hơn nữa trong hành 
trình “Gieo hạt lành, thu hoạch yêu thương” từ Vina-
soy nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp và chia sẻ trách 
nhiệm với cộng đồng theo đúng sứ mệnh của doanh 
nghiệp, nhằm mang đến một cuộc sống ý nghĩa, tốt 
đẹp và thịnh vượng hơn.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
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ĐẠT GIẢI NHÌ TRONG LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN CA 
KHÚC CÁCH MẠNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2022, CHÚC 
MỪNG TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT, TRƯỜNG 
CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH 
TẾ KĨ THUẬT LÂM ĐỒNG

Cứ đến hẹn lại lên, chúng ta lại 
gặp nhau trong Liên hoan Tuyên 
truyền Ca khúc Cách mạng tỉnh Lâm 
Đồng năm 2022, những tưởng những 
ca khúc Cách mạng ấy sẽ trở nên 
cũ đi, nhưng không, ngày hôm nay, 
chúng tôi đứng đây để chứng minh 
với các bạn rằng, những ca khúc cách 
mạng này là những trang lịch sử hào 
hùng của dân tộc, mãi mãi trường tồn 
với thời gian bởi “Dân ta phải biết sử 
ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt 
Nam”.

Với chủ đề “Mãi mãi tuổi 20” liên 
quân trường Đại học Đà Lạt, trường 
Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, trường Cao 
đẳng Kinh tế kĩ thuật Lâm Đồng đã 
xuất sắc đạt giải NHÌ chung cuộc tại 
Liên hoan. Xin chúc mừng các bạn 
sinh viên 03 trường đã có những tháng 
ngày gắn kết, cùng nhau tìm hiểu lịch 
sử của dân tộc qua các ca khúc Cách 
mạng, để rồi thêm yêu Tổ quốc Việt 
Nam, cố gắng học tập và cống hiến 
cho đất nước mạnh giàu.

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

CHƯƠNG TRÌNH 
PHÒNG, CHỐNG 

MẠI DÂM TRONG 
NGÀNH GIÁO DỤC 

ĐẾN NĂM 2025



CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 2025

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐẾN NĂM 20252 2 2 3
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VĂN BẢN 
HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch số 832/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 05/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức buổi 
làm việc với Tập đoàn CT Group;

2. Kế hoạch số 840/KH-ĐHĐL ngày 09/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc phối hợp tổ chức Hội nghị 
triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 về công 
tác GDTC, HĐTT, YTTH và lớp tập huấn nâng cao năng lực;

3. Kế hoạch số 841/KH-ĐHĐL ngày 09/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc kiểm tra hoạt động giảng 
dạy của giảng viên và học tập của sinh viên năm học 2022-2023;

4. Kế hoạch số 842/KH-ĐHĐL ngày 10/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc kiểm tra chấp hành nội 
quy, quy chế làm việc của các đơn vị năm học 2022-2023;

5. Kế hoạch số 2330/KH-CTDD ngày 15/8/2022 của Cụm Thi đua số 6 – Bộ giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022;

6. Kế hoạch số 887/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 22/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức buổi 
làm việc với đoàn công tác tỉnh Kochi (Nhật Bản);

7. Kế hoạch số 890/KH-ĐHĐL-BGH-CĐ ngày 23/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Hội 
nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2022-2023;

8. Kế hoạch số 891/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 24/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Semi-
nar "Nghiên cứu khảo sát ngôn ngữ- văn hóa nhóm tộc người Kơho ở tỉnh Lâm Đồng";

9. Kế hoạch số 898/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 25/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức buổi 
làm việc với Trường Đại học Đông Y Daegu (Hàn Quốc).

THÔNG BÁO

1. Thông báo số 830/TB-ĐHĐL ngày 05/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc Đăng ký cử giảng viên 
đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2023;

2. Thông báo số 851/TB-ĐHĐL ngày 12/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về kết luận Hội nghị giao ban 
tháng 8/2022;

3. Thông báo số 866-TB-ĐHĐL ngày 17/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nộp học bạ THPT hoặc 
kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đối với các thí sinh không tham gia đợt xét tuyển sớm nhưng có Đăng ký 
trên hệ thống thông tin của Bộ GD&ĐT;

4. Thông báo số 872/TB-ĐHĐL ngày 19/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức và mời viết tham 
luận Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 2022;

5. Thông báo số 879/TB-ĐHĐL ngày 22/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 
2022;
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6. Thông báo số 896/TB-ĐHĐL ngày 25/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc trực bảo vệ tài sản, 
phòng chống cháy nổ, và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học;

7. Thông báo số 900/TB-ĐHĐL ngày 25/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về công tác biên soạn sách, giáo 
trình, bài giảng tóm tắt phục vụ giảng dạy và học tập - Năm học 2022 - 2023.

QUYẾT ĐỊNH

1. Quyết định số 666/QĐ-ĐHĐL ngày 01/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Đàm Văn 
Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

2. Quyết định số 669/QĐ-ĐHĐL ngày 01/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc bổ nhiệm ông Trần Nhật 
Nam giữ chức vụ Trưởng ban Đào tạo và Quản lý sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

3. Quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thưởng bài báo được công bố trên 
tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục WEB OF SCIENCE năm 2021;

4. Quyết định số 679/QĐ-ĐHĐL ngày 09/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt kiểm tra hoạt động giảng dạy 
của giảng viên và học tập của sinh viên năm học 2022-2023;

5. Quyết định số 679/QĐ-ĐHĐL ngày 10/8/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc kiểm tra chấp hành nội 
quy, quy chế làm việc của các đơn vị năm học 2022-2023;

6. Quyết định số 2228/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp giảng viên cao cấp;

7. Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 
năm học 2022-2023.
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