
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diễn đàn Tiếng nói APEC (APEC Voices of the future)  
diễn ra tại Đại học Đà Nẵng (Trang 2) 

 

Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc  
Đại học Đà Nẵng (theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg  

ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ) (Trang 1) 
 

               Tân Đại sứ Hoa Kỳ thăm Không gian sáng chế ĐHĐN (Trang 2) 

 

Kết luận của Thủ tướng (theo Thông báo số 542/TB- 
VPCP ngày 22/11/2017) sau phiên họp giữa Thường trực 

Chính phủ với lãnh đạo các Đại học Quốc gia Hà Nội, 
TP.HCM, Đại học Đà Nẵng sẽ nâng tầm phát triển các 
trường trở thành những trung tâm đào tạo, nghiên cứu  

uy tín hàng đầu của cả nước và khu vực (Trang 1) 
 

 

Hội nghị Quốc tế “Hợp tác Nhà trường & Doanh nghiệp 
Xu hướng và thách thức” tại Đại học Đà Nẵng (Trang 4) 

 

 

Lễ “Vinh danh Thủ khoa Đại học Đà Nẵng năm 2017” lần thứ VI 
    Tiếp nối truyền thống hiếu học - Tỏa sáng Sao Trạng nguyên (Trang 7) 
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▪ Đại học Đà Nẵng tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm   
35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (Trang 2) 

▪ Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên   
        (Trang 10-13) 
      

▪ Cuộc thi “Sinh viên với APEC 2017” (Trang 3) 



 
 

 

Trang 1 Sự kiện nổi bật 

▪ Thường trực Chính phủ làm việc với lãnh đạo các Đại học Quốc gia, Đại học Đà Nẵng mở ra giai 
đoạn phát triển mới trở thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín hàng đầu trong nước và 
khu vực . 

▪ Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng 

▪ Thủ tướng kết luận phiên làm việc giữa Thường trực Chính phủ với các Đại học Quốc gia và Đại 
học Đà Nẵng “đồng ý thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 
thuộc Đại học Đà Nẵng” 

Trang 2 Sự kiện nổi bật (tt) 

▪ Hình ảnh Lễ Kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà 
Nẵng (1962-2017) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Lễ Công bố Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 

Trang 3 Sự kiện nổi bật (tt) 

▪ Diễn đàn “Tiếng nói tương lai APEC 2017” trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại ĐHĐN 
▪ Cuộc thi “Sinh viên Đại học Đà Nẵng với APEC - 2017”, “sân chơi” trí tuệ, bổ ích, thiết thực chào mừng 

sự kiện “Tuần lễ cấp cao APEC - 2017” tại thành phố Đà Nẵng - Việt Nam 

Trang 4 Sự kiện nổi bật (tt) 

▪ Chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 trang trọng, đầm ấm và 
ý nghĩa lan toả tinh thần “Tôn sư trọng đạo” tại ĐHĐN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

Trang 5 Đào tạo - Đảm bảo chất lượng giáo dục 

▪ Trao bằng cho 03 tân tiến sĩ và 303 tân thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 
▪ Trao bằng cho 134 tân thạc sĩ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đợt 3 năm 2017 
▪ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2017 

▪ Lễ Công bố Quyết định trao Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia (do Trung tâm CEA 
thuộc Đại học Đà Nẵng chủ trì) cho Trường Đại học Quy Nhơn 

 

Trang 6 Khoa học và Công nghệ 

▪ Lễ ra mắt Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT) thuộc Đại học Đà Nẵng 
▪ Đại diện Đại học Đà Nẵng làm việc tại SEAMEO INNOTECH 
▪ Hội thảo ”Đẩy mạnh gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ trong các cơ sở 

giáo dục đại học” 
▪ Hội thảo Quốc tế ”Hợp tác Nhà trường & Doanh nghiệp - Xu hướng và thách thức” tại ĐHĐN 

Trang 7 Hợp tác quốc tế 

▪ Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Đại học Pardubice, Cộng hoà Séc 
▪ Tân Đại sứ Daniel Kritenbrink cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm ”Marker Space” của sinh viên 
▪ Đại học Đà Nẵng tiếp đoàn Lãnh sứ quán Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục và đào tạo 

▪ Tiếp đón và làm việc với Đại sứ Israel mở ra cơ hội hợp tác trong giáo dục thúc đẩy khởi nghiệp 
sáng tạo 

▪ Tiếp đón và làm việc với Vụ Công tác sinh viên Lào 

Trang 8 Cơ sở vật chất 

▪ Chính phủ ủng hộ phát triển các ”Đô thị đại học” 
▪ Khánh thành toà nhà A6, nhà hiệu bộ và ký túc sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 
▪ Khai trương Khu nghiên cứu- sáng tạo, thí nghiệm và thực hành IT dành cho sinh viên 
▪ Khai trương Phòng nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN 

Trang 9-13 Tin từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên... 

Trang 14 Chùm tin ảnh hoạt động sinh viên... 

Điểm tin 
THE UNIVERSITY OF DANANG 

Newsletter-No4-2017 

http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
http://www.udn.vn/posts/view/3194/58
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 Trước đó, Thủ tướng đã đến thăm, làm việc với từng Đại học (Thăm và làm việc với ĐHĐN tháng 2/2017...xem chi tiết tại đây) 
để thị sát trực tiếp, lắng nghe các ý kiến và đưa ra các chỉ đạo quyết sách định hướng nâng tầm phát triển cho các trung tâm 
đại học hàng đầu Việt Nam. Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, cả Trung ương và địa phương, nhất là Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, các Đại học Quốc gia (Hà Nội, TP.HCM) và Đại học Đà Nẵng cần “dồn lực để tập trung phát triển 03 đại học 
này thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, trước hết là cho 03 vùng trước cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0”. Ba Đại học sẽ được tập trung xây dựng thành khu đô thị đại học có quy hoạch xứng tầm để có hạ tầng bảo đảm 
cho sự phát triển...Đây phải là những đại học đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng của các đại học Việt Nam trong công 
cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà”. Thông báo Kết luận của Thủ tướng (Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 
22/11/2017) “đồng ý về nguyên tắc để ĐHĐN được áp dụng các cơ chế tương tự như 02 đại học quốc gia...đồng ý để Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và ĐHĐN thành lập các dự án hợp tác công tư (PPP)...đầu tư các công trình hạ 
tầng...các địa phương chủ trì, phối hợp... giải phóng mặt bằng và tái định cư xây dựng đô thị đại học...xem chi tiết tại đây. 

 
..Xem chi tiết tại đây. 

 
 

 

   Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  
thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) (Hình ảnh…trang 3) 

 

Ngày 8/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 
số 1749/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật trực thuộc ĐHĐN trên cơ sở tổ chức lại Khoa Sư 
phạm Kỹ thuật (Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN) và 
Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. Theo đó, Trường 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN có trụ sở chính tại 
TP.Đà Nẵng; là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc 
ĐHĐN; thực hiện tự chủ theo quy định của Chính phủ; có 
tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự 
quản lý trực tiếp của ĐHĐN, sự quản lý nhà nước của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND 
TP.Đà Nẵng; hoạt động theo quy định của Điều lệ trường 
đại học theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 
14/12/2014 của Thủ tướng, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 
ngày 21/4/2017 của Chính phủ. Tin vui lớn đến với các 
cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên của các đơn vị 
hợp thành (Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học 
Bách khoa-ĐHĐN và Trường Cao đẳng Công nghệ-
ĐHĐN) đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường 
Kỹ thuật Đà Nẵng-Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi và Cao đẳng 
Công nghệ -ĐHĐN...Xem chi tiết tại đây.  
(Hình 2 - Toàn cảnh khuôn viên trụ sở của Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật-ĐHĐN, trước đó là Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN) 

 

Thủ tướng kết luận phiên làm việc giữa Thường trực 
Chính phủ với các Đại học Quốc gia và Đại học Đà Nẵng 

(ĐHĐN) “đồng ý thành lập Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn trực thuộc ĐHĐN”  

 
 

Như tin trên đầu trang 2, Văn phòng Chính phủ đã có 
Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 22/11/2017 thông báo 
Kết luận của Thủ tướng đồng ý thành lập Trường Đại học 
Công nghệ Thông tin trực thuộc ĐHĐN trên cơ sở Trường 
Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt-Hàn và 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin-ĐHĐN và một số 
đơn vị khác của ĐHĐN... Xem chi tiết tại đây.  
(Hình 4 -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, địa phương 

và ĐHĐN chụp ảnh lưu niệm tại Trường Cao đẳng CNTT-ĐHĐN)  
 

1 

 

 

Thường trực Chính phủ làm 
việc với lãnh đạo các Đại học 

Quốc gia, Đại học Đà Nẵng mở 
ra giai đoạn phát triển mới trở 
thành các trung tâm đào tạo, 

nghiên cứu có uy tín hàng đầu 
trong nước và khu vực ... 

 
 

 Chiều ngày 2/11/2017, tại trụ sở 
Chính phủ, Thường trực Chính 
phủ đã làm việc với lãnh đạo các 
Đại học Quốc gia, Đại học Đà 
Nẵng dưới sự chủ trì của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc... 

 
 

 (Hình 1- Toàn cảnh buổi làm việc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc) 
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http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-lam-viec-voi-dai-hoc-da-nang-500495
http://www.udn.vn/posts/view/3540/58
http://www.udn.vn/posts/view/3275/58
http://dichvucong.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?dinhdanh=16255&cat=5
https://thegioiluat.vn/phap-luat/thong-bao-542-tb-vpcp-nam-2017-ve-viec-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tai-cuoc-hop-thuong-truc-chinh-phu-ve-co-che-chinh-sach-dac-thu-de-pha-49549/
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Hình ảnh Lễ Kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (1962-2017) 
và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  

về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 
 

 

Hình 1- GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao Quyết định và chúc mừng PGS.TS.Phan Cao Thọ giữ chức vụ Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN nhiệm kỳ 2017-2022. Hình 2-GS.TSKH Bùi Văn Ga, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (bên trái) và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ (bên phải) tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Phan Cao Thọ (ở giữa). Hình 3 - Hiệu 
trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN. Hình 4- Đại diện lãnh 
đạo Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì từ GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (thứ 5 từ trái qua) thừa ủy nhiệm Chủ tịch Nước trao tặng trong buổi Lễ kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển.  
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ,  
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 Cuộc thi “Sinh viên Đại học Đà Nẵng với APEC - 2017”, “Sân chơi” trí tuệ, bổ ích, thiết thực  
chào mừng sự kiện “Tuần lễ cấp cao APEC - 2017” tại Thành phố Đà Nẵng - Việt Nam 

 
 

Khởi động từ tháng 9/2017, Cuộc thi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) chủ trì tổ chức 
đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hàng nghìn lượt sinh viên và giới trẻ, qua đó đem đến nguồn hứng khởi và tinh 
thần tuổi trẻ ĐHĐN chào mừng sự kiện “Tuần lễ cấp cao APEC - 2017”. Cuộc thi trang bị cho sinh viên kiến thức về sự 
hình thành và phát triển của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, qua đó tăng cường nhận thức và định 
hướng trau dồi các kỹ năng thiết yếu để hội nhập quốc tế, nhất là  thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào học Tiếng Anh 
trong sinh viên…Trải quả các vòng sơ khảo, vòng chung kết với các phần thi sôi nổi, trí tuệ (Sắc màu APEC, Kiến thức hội 
nhập (giải ô chữ) và Hùng biện-tranh biện), đội tuyển sinh viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đã đạt giải Nhất …Xem 
chi tiết tại đây. Hình 4,5- Các phần thi Sắc màu APEC và Kiến thức hội nhập, Hình 6-Trao giải Nhất, Hình 7-Cổ động viên trong đêm chung kết. 

 

 
 
 

    (Hình 1- GS.TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN trao Chứng nhận  
              Giáo sư Danh dự cho GS. TSKH. Trần Quốc Tuấn) 

 

Diễn đàn «Tiếng nói tương lai APEC 2017» trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 
              
 

 

Sáng ngày 06/11/2017, ĐHĐN đăng cai sự kiện Diễn đàn “Tiếng nói tương lai APEC 2017” (Voice of Future - VOF) do Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 và Ban Tổ chức Quốc tế VOF từ 
ngày 06-10/11/2017. Diễn đàn là một hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện của “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” tại Đà 
Nẵng. Diễn đàn hướng đến tăng cường hiểu biết về APEC, đóng góp vào quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa thanh 
niên các nền kinh tế APEC; 180 đại biểu tham dự diễn đàn theo các nhóm chủ đề đã thể hiện tiếng nói tương lai các nền 
kinh tế APEC, trao đổi ý kiến và kiến thức về các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng 
tương lai chung “hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng”, bày tỏ ý kiến và nguyện vọng về những chủ đề tuổi trẻ quan 
tâm đến các nhà Lãnh đạo APEC… …Xem tiếp tại đây. Hình 1, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm; Hình 2, GS.Trần Văn Nam, Giám đốc 

ĐHĐN nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch Diễn đàn “Tiếng nói tương lai APEC” James Soh. Hình 3, đại diện sinh viên ĐHĐN phát biểu tại Diễn đàn. 
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http://tuoitredhdn.udn.vn/thong-bao/sinh-vien-dai-hoc-da-nang-voi-apec-2017
http://tuoitredhdn.udn.vn/thong-bao/sinh-vien-dai-hoc-da-nang-voi-apec-2017
http://www.udn.vn/posts/view/3549/58
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
  

 
 

 
 
 
 
 

4 

 

Chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 trang trọng, đầm ấm và ý nghĩa lan tỏa  
tinh thần «Tôn sư trọng đạo» tại Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

              
 

 

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017), ĐHĐN (Hình 1-6) và các cơ sở giáo dục đại 
học thành viên (Hình 9-12) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017; tri ân, vinh 
danh các nhà giáo có nhiều thành tích, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…Xem tại đây.  
 

Hình 1-Trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho GS. Lê Kim Hùng; Hình 2-Trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho Trường ĐH Sư phạm và 
Trường ĐH Ngoại ngữ ; Hình 3, Trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 04 nhà giáo ĐHĐN ; Hình 4,5-Trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 
12 tập thể thuộc ĐHĐN ; Hình 6, Trao Danh hiệu « Tập thể Lao động xuất sắc » cho 06 cơ sở giáo dục đại học thành viên ; Hình 7-Trao Danh hiệu 
«Nhà giáo tiêu biểu» của Bộ GD&ĐT cho TS. Trần Hữu Phúc ; Hình 8-Trao Danh hiệu «Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu» cho PGS.TS. Phan Văn Hòa… 
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự  
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    Trao bằng cho 03 tấn tiến sĩ và 303 tân thạc sĩ   
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 

 
 

 
 

 

Sáng ngày 29/10/2017, Trường Đại học Kinh tế - Đại học 
Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ 
(Hình bên) cho 03 tân tiến sĩ và 303 tân thạc sĩ có sự hiện 
diện của GS.TS. Trần Văn Nam - Giám đốc Đại học Đà 
Nẵng - Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS. Nguyễn Mạnh 
Toàn - Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các 
đơn vị Phòng, Khoa, doanh nghiệp và gia đình, người thân, 
bạn hữu của các tân tiến sĩ, thạc sĩ …Kể từ Khóa K30, nhà 
trường đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo và ĐHĐN giao 
quyền tự chủ và phân cấp quản lý toàn bộ các hoạt động 
đào tạo sau đại học, theo đó các học viên cao học Khóa 
K31 là khóa thứ hai được tổ chức bảo vệ luận văn tốt 
nghiệp và nhận bằng ngay tại nhà trường…Xem chi tiết tại 
đây. 
 

 
 

  

Trao bằng cho 134 tân thạc sĩ Trường Đại học Bách 
khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đợt 3 năm 2017  

 
 

 
 

Sáng ngày 22 tháng 09 năm 2017, Trường Đại học Bách 
khoa - ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ có 
sự hiện diện của PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, Phó Giám 
đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng trường và GS.TS. Lê Kim 
Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cùng 134 học viên cao học 
khóa 30, 31 và 33 (nguồn chương trình đào tạo kỹ sư chất 
lượng cao PFIEV) thuộc 09 chuyên ngành (có 34 học viên 
xếp loại giỏi, tỷ lệ 25,4%). Đặc biệt, khóa 33PFIEV là khóa 
đầu tiên đầu vào là các kỹ sư PFIEV được xét tuyển có 
thời gian đào tạo ngắn nhất…Năm 2017 nhà trường đã đạt 
chuẩn chất lượng quốc tế HCERES… Xem chi tiết tại đây. 
   

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 
(ĐHĐN) tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2017 

 
 
 

Sáng 28/11, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tổ chức Lễ 
bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 107 tân Thạc sĩ các 
khóa 29, 30, 31 thuộc 09 chuyên ngành. Trong những năm 
qua, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN đã nỗ lực vươn lên 
phát triển mạnh mẽ, được xã hội đánh giá cao về chất 
lượng giáo dục. Hoạt động đào tạo sau đại học luôn được 
nhà trường coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược 
phát triển theo định hướng nghiên cứu với 04 chuyên ngành 
tiến sĩ, 16 chuyên ngành thạc sĩ, khẳng định vị thế là trường 
đại học sư phạm trọng điểm, vinh dự là trường đại học đầu 
tiên được kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng 
giáo dục quốc gia (5/2016)…Xem chi tiết tại đây. 

 Lễ công bố Quyết định trao Chứng nhận đạt chuẩn 
chất lượng giáo dục quốc gia (do Trung tâm CEA 
thuộc ĐHĐN chủ trì) cho Trường Đại học Quy Nhơn  
 

 
 

 

Sáng ngày 17/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục - CEA ĐHĐN phối hợp với Trường Đại học Quy 
Nhơn tổ chức Lễ Công bố Quyết định và trao Giấy chứng 
nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia cho Trường 
Đại học Quy Nhơn. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Mai Văn 
Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (GD&ĐT); PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Phó 
Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm CEA-
ĐHĐN; PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng nhà trường, TS. Đinh Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng 
trường. Theo quy định, Giấy chứng nhận có giá trị 05 năm 
(2017-2022). Trung tâm CEA-ĐHĐN là Trung tâm đầu tiên 
của khu vực Miền Trung Tây nguyên (cả nước có 04 trung 
tâm (được Bộ GD&ĐT giao trọng trách kiểm định chất 
lượng giáo dục trong cả nước…Xem chi tiết tại đây. 
 

http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/7051/bid/6985
http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/7051/bid/6985
http://www.udn.vn/posts/view/3416/83
http://www.udn.vn/posts/view/3416/83
http://www.udn.vn/posts/view/3416/83
http://www.udn.vn/posts/view/3643/85
http://cea.udn.vn/News.aspx?muc=ttuc
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Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Hội 
đồng Đại học, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tôi 
thân ái kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh 
đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 
hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
đã và đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng 
gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 
mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
Năm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của 
Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện 
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, 
kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất 
cả các mặt công tác, góp phần khẳng định vị thế, xứng 
đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và 
Nhân dân. 
Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật 
của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
tăng vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm 
định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất 
lượng cơ sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển 
mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, 
Scopus); Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc 
tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển 
được 25 chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN 
nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự 
án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là 
nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh 
đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực vượt bậc của 
toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, 
Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối 
hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ĐHĐN, tôi 
nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ 
lực vượt bậc đó. 
 

Năm 2017, ĐHĐN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục 
nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt hoạt động, 
đặc biệt là trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo 
dục, hợp tác quốc tế, quản trị đại học, tăng cường cơ sở 
vật chất trang thiết bị nghiên cứu… tạo tiền đề để sớm trở 
thành đại học định hướng nghiên cứu. Nhiêṃ vu ̣đặt ra hết 
sức năṇg nề, tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể 
cán bô,̣ công chức, viên chức, người lao động và hoc̣ sinh, 
sinh viên ĐHĐN luôn chung sức đồng lòng, sáng tạo và 
đổi mới, cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu và 
nhiệm vụ đã đề ra. 

Thân ái,                                  
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Lễ ra mắt Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT)  
trực thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 

 
 

 

Sáng ngày 25/8/2017, DNIIT- ĐHĐN đã chính thức được ra 
mắt và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu hợp tác nghiên 
cứu khoa học, đào tạo sau đại học và chuyển giao công 
nghệ của ĐHĐN với các đại học và tổ chức quốc tế uy tín 
(dựa trên thỏa thuận hợp tác ngày 18/3/2017 giữa 03 thành 
viên đồng sáng lập là ĐHĐN, Tổ chức Đại học Pháp ngữ - 
Agence Universitaire de la Francophonie-AUF) và Đại học 
Nice Sophia Antipolis (thành viên của Comue Université 
Côte d’Azur, UNS-UCA), Cộng hòa Pháp. DNIIT gồm 03 
đơn vị: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 
MIRE (Maison de l’Invention et de la Recherche), Trung 
tâm quản lý đào tạo, thông tin khoa học công nghệ Nice 
CAMPUS và Trung tâm Kỹ thuật số Pháp ngữ CNFp 
(Campus Numérique Francophone partenaire). DNIIT phát 
triển hợp tác sâu rộng giữa ĐHĐN và UNS trong nghiên 
cứu và đào tạo theo mô hình “hợp tác đại học không 
tường” được ươm mầm từ năm 2010...Xem chi tiết tại đây.  

 

 
 

 
 

 Hình trên bên trái, Ngài Claude Emmanuel Leroy - Điều phối viên dự án, 
Tổ chức AUF, GS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN và PGS. Franck 

Sosthé Giám đốc Viện Du lịch Ulysee, ĐH Nice Sophia Antipolis cắt băng 
khánh thành DNIIT….Hình trên bên phải, GS.Trần Văn Nam trao quyết 

định bổ nhiệm Phó Viện trưởng DNIIT cho TS. Nguyễn Thị Anh Thư (bên 
trái hình) và TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân (bên phải hình) 

 
 

Đại diện Đại học Đà Nẵng làm việc tại SEAMEO INNOTECH 
 

Từ 16-19/10/2017, PGS.TS. Võ Trung Hùng-Trưởng ban Ban 
Khoa học Công nghệ và Môi trường, ĐHĐN đã tham gia họp 
Hội đồng Quản trị (Governing Board) của SEAMEO 
INNOTECH với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 
2017-2019 (theo giới thiệu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và 
được Hội đồng bầu). Trung tâm SEAMEO về Đổi mới Giáo dục 
và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH) là một trong 03 trung 
tâm khu vực của SEAMEO do Philippines và SEAMEO 
(Southeast Asian Ministers of Education Organization) bảo trợ. 
Hội đồng Quản trị gồm 13 thành viên đại diện của 10 quốc gia 
ASEAN và đại diện của Timor Leste….Xem chi tiết tại đây. 

        

 

  Hội thảo “Đẩy mạnh gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học & 
chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học”  

 
 

“Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cam kết sẽ làm hết sức 
mình xây dựng hành lang pháp lý, chính sách để thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ gắn với đào tạo trong các cơ sở giáo 
dục đại học”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã 
khẳng định tại Hội thảo diễn ra tại ĐHĐN sáng ngày 
27/10/2017…Xem chi tiết tại đây. 
 

Sáng ngày 06/10/2017, tại ĐHĐN cũng diễn ra Hội thảo quốc 
tế với chủ đề “Hợp tác Đại học - Doanh nghiệp ở châu Á: Xu 
hướng và thách chức” (Hình dưới). Hội thảo nằm trong chuỗi 
hoạt động thuộc Dự án Hub4Growth do Cộng đồng châu Âu 
tài trợ và ĐHĐN là điều phối chính…Xem chi tiết tại đây. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Hội thảo Quốc tế “Hợp tác Nhà trường & Doanh nghiệp - Xu hướng và thách thức” tại Đại học Đà Nẵng 
 

http://www.udn.vn/posts/view/3365/78
http://www.udn.vn/posts/view/3365/360
http://www.udn.vn/posts/view/3498/58
http://www.udn.vn/posts/view/3525/58
http://www.udn.vn/posts/view/3525/58
http://www.udn.vn/posts/view/3525/58
http://www.udn.vn/posts/view/3462/58
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quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: 
ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận 
được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng 
nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN 
đạt được là nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và 
cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân 
trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, 
sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể các thầy cô 
giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh 
đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, Ban Giám 
đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối hợp 
chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo   
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Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ký kết hợp tác với  
Đại học Pardubice, Cộng hòa Séc 

 
 

Sáng ngày 24/11/2017, đoàn Đại học Pardubice, Cộng 
hòa Séc do GS.Miroslav Ludwig - Hiệu trưởng dẫn đầu 
đã đến thăm, làm việc và ký kết MOU với ĐHĐN trong 
buổi tiếp do GS.TS.Trần Văn Nam Giám đốc ĐHĐN 
chủ trì. Hai bên sẽ hợp tác liên kết đào tạo (bậc đại học 
theo dạng 2+2, 3+1 hay du học toàn phần; bậc thạc sĩ 
theo dạng 1+1, bậc tiến sĩ theo dạng “sandwich” với các 
giáo sư của ĐHĐN sẽ là cố vấn chuyên môn hoặc đồng 

hướng dẫn…) theo 06 lĩnh vực gồm: IoT, Cơ-Điện tử, 
Công nghệ Nano, Viễn thông, Khoa học vật liệu và 
Quản lý tài nguyên môi trường…Xem chi tiết tại đây. 
 
Xem chi tiết tại đây. 

 
  Xem tại đây. 

 

Tân Đại sứ Daniel Kritenbrink cùng đoàn doanh nghiệp 
Hoa Kỳ đến thăm “Maker Space” của sinh viên ĐHĐN 

 
 

Nhân dịp sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, ngày 9.11, 
Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao 
của Bộ Khoa học - Công nghệ, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại 
TP.HCM và các doanh nghiệp đã đến thăm “Không gian 
sáng chế” của ĐHĐN do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) và Đại học bang Arizona tài trợ. Ngài Đại sứ tin 
tưởng các doanh nghiệp Hoa Kỳ và ĐHĐN sẽ thúc đẩy cơ 
hội kết nối, hợp tác phát triển các sản phẩm ứng dụng cao, 
đồng hành, chắp cánh cho những ước mơ sáng tạo khởi 
nghiệp của sinh viên Việt Nam…Xem chi tiết tại đây. 

Tiếp đón và làm việc với Vụ Công tác sinh viên Lào 
 

“Năm học 2017-2018, có 153 lưu học sinh (LHS) Lào đến 
theo học tại ĐHĐN (hiện đang có hơn 600 LHS Lào tại 
ĐHĐN tương đương với số LHS Lào đang du học tại Trung 
Quốc)”, GS.TS Khamluesa Nuanvanh - Vụ trưởngVụ Công 
tác Sinh viên, Bộ Giáo dục và Thể thao Nước CHDCND Lào 
đã chia sẻ với GS.TS Trần Văn Nam -Giám đốc ĐHĐN nhân 
chuyến công tác của Đoàn tại ĐHĐN ngày 09/10/2017 (cùng 
dự có TS. Vongphachanh Vilayhom - Phó Vụ trưởng, Ngài 
Lonphanh Phaodavanh-Bí thứ thứ 3, Tổng Lãnh sự quán 

Lào tại Đà Nẵng). ĐHĐN sẽ luôn tiếp tục tạo mọi điều kiện 

tốt nhất cho LHS học tập tại Việt Nam…Xem chi tiết tại đây.  

..Xem chi tiết tại đây.                   

Tiếp đón và làm việc với Đại sứ Israel mở ra cơ hội hợp 
tác trong giáo dục thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo 

 

Chiều ngày 23/11/2017, Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel 
tại Việt Nam đã đến thăm Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), tiếp đó 
có cuộc giao lưu, nói chuyện với sinh viên Trường Đại học 
Kinh tế. Ngài Đại sứ đã giới thiệu cơ hội hợp tác đào tạo các 

ngành du lịch, y-dược của Đại học Haifa và ĐHĐN. PGS.TS. 
Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc ĐHĐN đã chủ trì buổi tiếp 
và hy vọng Ngài Đại sứ sẽ giúp đỡ làm cầu nối cho sự hợp 
tác giữa ĐHĐN với các trường đại học của Israel trong thời 
gian đến…Xem chi tiết tại đây. 

 

 

 

Đại học Đà Nẵng tiếp đón Lãnh sự quán Hoa Kỳ  
đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục và đào tạo 

 

“Chúng tôi mong muốn hợp tác để thành lập một Trung tâm 
Hoa Kỳ tại ĐHĐN, qua đó phối hợp tổ chức nhiều sự kiện, 
chia sẻ thông tin về giáo dục Hoa Kỳ đến sinh viên và cộng 
đồng…và cùng với Không gian Sáng chế đã được đặt tại 
ĐHĐN, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển các nghiên cứu trong 
lĩnh vực công nghệ cao”, Ngài David Turnbull - Tùy viên Văn 
hóa, Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã chia sẻ trong buổi đến thăm 
và làm việc với ĐHĐN của đoàn Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
TP.Hồ Chí Minh… Tháng 9 tới đây, ĐHĐN sẽ đón các tình 
nguyện viên Hoa Kỳ đến tham gia giảng dạy ngoại ngữ cho 
sinh viên…Xem chi tiết tại đây. 
Ngày 26/5/2017, GS.TS. Trần Văn Nam, Giám đốc Đại 
học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tiếp Bà Patricia Moreau, Cố vấn 
Cao cấp của Chương trình Erasmus+ thuộc Ủy ban Châu 
Âu đến thăm, giới thiệu các chương trình tài trợ của Ủy 
ban Châu Âu và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án 
Erasmus+ tại ĐHĐN. Bà Patricia Moreau  đánh giá cao 
năng lực quản lý, điều hành dự án của ĐNĐN và rất ấn 
tượng với các kết quả mà dự án đạt được tại ĐHĐN cũng 
như tại các đối tác tham gia dự án dưới sự điều phối của 
ĐHĐN…Xem chi tiết tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/3638/62
http://www.udn.vn/posts/view/3222/62
http://www.udn.vn/posts/view/3575/58
http://www.udn.vn/posts/view/3622/78
http://www.udn.vn/posts/view/3145/62
http://www.udn.vn/posts/view/3635/78
http://www.udn.vn/posts/view/3353/62
http://www.udn.vn/posts/view/3131/62
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quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: 
ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận 
được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở 
vật chất được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng 
nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN 
đạt được là nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và 
cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân 
trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, 
sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể các thầy cô 
giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh 
đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, Ban Giám 
đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên; sự phối hợp 
chặt chẽ của các đoàn thể trong ĐHĐN và các cấp 
chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo   
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                                    Chính phủ ủng hộ phát triển các “Đô thị đại học”   
 
 

Theo kết luận cuộc họp chiều 2/11 dưới sự chủ trì của 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ 

với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, TP.HCM, Đại học 

Đà Nẵng, ba đại học sẽ được tập trung xây dựng thành 

các “đô thị đại học” có quy hoạch xứng tầm có hạ tầng 

đảm bảo phát triển đáp ứng yêu cầu xứng tầm là ba trung 

tâm đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trước cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí 

giải phóng mặt bằng, các địa phương hỗ trợ tái định cư 

cho người dân. Bên cạnh đó sẽ huy động nguồn lực khác 

để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...Xem chi tiết tại đây. 
 
… Xem chi tiết tại đây. 

 
   

 

Khánh thành tòa nhà A6, nhà hiệu bộ  
và ký túc sinh viên Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN 

 

Sáng 11/11, GS.TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN, 
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN và 
PGS.TS. Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư 
phạm-ĐHĐN đã cắt băng khánh thành nhà A6 (05 tầng với 

tổng diện tích sàn là 3300m2), nhà hiệu bộ và ký túc xá (23 
phòng, 160 chỗ ở cho sinh viên với diện tích sàn là 1142m2 
trang bị tiện nghi, máy điều hòa, bình nước nóng lạnh, internet, 

wifi...) với tổng kinh phí hơn 74 tỉ đồng... Các công trình mới 
sẽ tăng cường cơ sở vật chất theo hướng hiện đại đáp ứng 
chiến lược phát triển của nhà trường...Xem chi tiết tại đây 

Khai trương Phòng Nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 
 

Sáng ngày 27/9/2017, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) (Hình 
bên trái và chính giữa) chính thức khai trương và đưa vào sử dụng Phòng Nghiên cứu (Research room) dành cho các 
nghiên cứu sinh (NCS), nghiên cứu viên và giảng viên đặt tại tầng 04-Trung tâm Thư viện có diện tích 170m2 khang trang và 
hiện đại gồm 20 bộ cabin làm việc với hệ thống mạng đường truyền băng thông lớn t phục vụ nghiên cứu, truy cập tài liệu, 
thông tin từ internet cũng như thư viện số của nhà trường. Phòng Nghiên cứu có không gian làm việc chung cho các NCS, 
giảng viên, nơi tổ chức các hội thảo, báo cáo chuyên đề, không gian coffee ... thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. 
Phòng nghiên cứu mở cửa tất cả các ngày trong tuần... “Phòng Nghiên cứu chính thức hoạt động thể hiện quyết tâm của 

Nhà trường trong việc hoàn thành sứ mệnh là một đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam...Xem tiếp tại đây. 
 

 

 

Khai trương Khu Nghiên cứu-sáng tạo,  
thí nghiệm và thực hành IT dành cho sinh viên  

 

Sáng ngày 23/11/2017, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- 
Phó Giám đốc ĐHĐN (bên phải), PGS.TS Huỳnh Công 
Pháp-Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền 
thông-ĐHĐN (bên trái) đã cắt băng khai trương Khu 
Nghiên cứu-sáng tạo, thí nghiệm và thực hành cho 
sinh viên dưới sự chứng kiến, tham dự buổi lễ của 
nhiều đại biểu Sở, ban, ngành (ông Lê Sơn Phong - 
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Thái 
Bá Cảnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông 
Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 
ông Võ Duy Khương- Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng 

lưới khởi nghiệp Đà Nẵng…Xem chi tiết tại đây. 

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thu-tuong-Quyet-tam-xay-dung-do-thi-dai-hoc/316371.vgp
http://www.udn.vn/posts/view/3222/62
http://www.udn.vn/posts/view/3570/85
http://www.udn.vn/posts/view/3433/84
http://www.udn.vn/posts/view/3433/84
http://www.udn.vn/posts/view/3634/58
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự  
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Chủ tịch HCERES đến thăm và làm việc với  
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 

 

 
 

Ngày 18/10, tại phòng khách khu A, Trường Đại học Bách 
khoa - ĐHĐN đã vinh dự được đón tiếp và có buổi làm việc 
với đoàn giáo sư Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và 
giảng dạy đại học (HCERES- Cộng hòa Pháp) về công tác 
kiểm định chất lượng giáo dục do GS. Michel Cosnard, Chủ 
tịch HCERES dẫn đầu. Tiếp đón và làm việc với đoàn có 
GS.TS Lê Kim Hùng - Hiệu trưởng, PGS.TS Trương Hoài 
Chính và PGS.TS Lê Cung - Phó Hiệu trưởng và đại diện 
các Phòng, Khoa của nhà trường. GS. Michel Cosnard  đã 
nhấn mạnh “Chứng nhận đạt chất lượng kiểm định Châu Âu 
HCERES mà nhà trường vừa nhận được là một chứng chỉ 
có giá trị toàn Châu Âu bởi vì HCERES cũng là một tổ chức 
của Châu Âu, chúc mừng thành công”...Xem chi tiết tại đây. 
  

bị hỗ trợ đọc và viết cho người ghiệp trị giá 500 USD (Hình 
bên). WEPICS là cuộc thi do Cơ quan Phát triển Quốc tế 
của Hoa Kỳ - USAID tài trợ, Đại học Arizona (ASU-Hoa Kỳ), 
Fablab Đà Nẵng và Evergreen Labs đồng tổ chức nhằm 
phát huy vai trò phụ nữ trong lĩnh vực thuật và Toán học) 
qua các dự Xem chi tiết tại đây. 
 

   

 
 Ngày 19/11/2016, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – 
ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Xây dựng và 
Phát triển Nhà trường nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, quyết 
tâm thực hiện sứ mạng của mình trong sự nghiệp giáo dục vaf 
đào tạo. Trair qua 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường 
đã trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, với hơn 5.000 cử nhân cao 
đẳng tốt nghiệp; xuất bản 20 giáo trình, hơn 200 bài báo khoa 
học trong nước và quốc tế; 85 đề tài khoa học các cấp, 05 dự 
án quốc tế… Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. 
Bùi Văn Ga đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích của nhà trường. Xem tại đây. 

 
 

     Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 
ứng dụng hệ thống điện dùng năng lượng Mặt trời  

 

 

 
 

 

Sáng 27/09, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã cắt băng 
khánh thành hệ thống điện năng lượng Mặt trời nối lưới theo 
định hướng đại học nghiên cứu - đại học “xanh” đầu tiên của 
Miền Trung. Hệ thống này được triển khai bởi Tập đoàn Năng 
lượng Mặt trời Bách Khoa (SolarBK) với tổng công suất 49,6 
kWp. Bên cạnh giá trị kinh tế-kỹ thuật, hợp tác đầu tư hệ 
thống điện mặt trời giúp sinh viên của trường được tiếp cận và 
trải nghiệm mô hình mới, từ đó nuôi dưỡng đam mê nghiên 
cứu ứng dụng năng lượng xanh-sạch....Xem chi tiết tại đây. 

 

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tổ chức kỳ họp thứ 9  

Hội đồng hoàn thiện Quốc gia chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) 
 
 

 

 

Sáng ngày 10/11, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng Quốc gia hoàn thiện chương trình đào 
tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV với hiện diện của Ngài Etienne Rolland-Piegue - Tham tán hợp tác và văn hóa, Đại sứ quán 
Pháp tại Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Đại diện Cục Quan hệ quốc tế kiêm Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Quốc 
gia PFIEV và GS.TS Lê Kim Hùng - Hiệu trưởng nhà trường. Từ năm 1999 đến nay, qua gần 20 năm qua, PFIEV đã đào tạo 
nhiều kỹ sư chất lượng cao, 03 lần được Uỷ ban bằng kỹ sư Pháp CTI đánh giá công nhận chất lượng (2004-2009, 2010-
2016 và 2017- 2022), vinh dự được Châu Âu và Hoa kỳ công nhận tương đương trình độ Thạc sĩ»... Xem chi tiết tại đây. 

 
…Xem chi tiết tại đây. 
 

   

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tổ chức Vòng thi 
Quốc gia ACM/ICPC khu vực miền Trung (online) 

 

 
 

 

Sáng ngày 05/11, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN tiếp 
tục đăng cai tổ chức Cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC 
Quốc gia năm 2017 (vòng thi online) tại Trung tâm Học liệu 
và Truyền thông của nhà trường với tổng số 20 đội (mỗi đội 
03 sinh viên) tham dự đến từ các trường: Trường Đại học 
Bách khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, 
Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN, Trường Đại học Duy 
Tân, Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế, Trường Đại 
học Phạm Văn Đồng và Khoa Công nghệ Thông tin & 
Truyền thông - ĐHĐN... Xem chi tiết tại đây. 
 

   

 
 Ngày 19/11/2016, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – 
ĐHĐN đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Xây dựng và 
Phát triển Nhà trường nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp, quyết 
tâm thực hiện sứ mạng của mình trong sự nghiệp giáo dục vaf 
đào tạo. Trair qua 10 năm xây dựng và phát triển, nhà trường 
đã trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy, với hơn 5.000 cử nhân cao 
đẳng tốt nghiệp; xuất bản 20 giáo trình, hơn 200 bài báo khoa 
học trong nước và quốc tế; 85 đề tài khoa học các cấp, 05 dự 
án quốc tế… Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TSKH. 
Bùi Văn Ga đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân 
có thành tích của nhà trường. Xem tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/3497/83
http://www.udn.vn/posts/view/3218/83
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
http://www.dut.udn.vn/Phong/Vatchat/Thongbao/id/719
http://clc.dut.udn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=271:trng-i-hc-bach-khoa-i-hc-a-nng-t-chc-k-hp-th-9-hi-ng-hoan-thin-quc-gia-chng-trinh-ao-to-k-s-cht-lng-cao-pfiev&catid=3:tin-dhbk&Itemid=45
http://www.udn.vn/posts/view/3189/83
http://www.udn.vn/posts/view/3551/66
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/797/1/Giang-vien-Truong-Cao-dang-Cong-nghe-tham-du-Tap-huan-lan-toa-giai-doan-3-cua-Du-an-CDIO.aspx
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự  
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  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ký kết 
dự án hợp tác với Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam  
về giảng dạy và nghiên cứu giai đoạn 2018 - 2019 

 

Ngày 24/11/2017, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Bộ 
trưởng Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 
Việt Nam và Ngài Richard Bruton - Bộ trưởng Giáo dục và 
Kỹ năng Ai-len và, PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh - Phó Hiệu 
Trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (thứ hai bên trái) và 
Đại sứ Ailen đã ký kết dự án hợp tác giai đoạn 2018-2019 
trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam – 
Ireland (VIBE) do Quỹ Irish Aid tài trợ và Học viện Công 
nghệ Cork (CIT) làm đối tác chính của Trường Đại học Kinh 
tế - ĐHĐN. Dự án VIBE giai đoạn II sẽ thúc đẩy đào tạo khởi 
nghiệp góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền 
vững tại miền Trung – Tây Nguyên....Xem chi tiết tại đây. 
 
   

Kỷ niệm 40 năm đào tạo ngành Kế toán  
- Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN 

 

 

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Mạnh 
Toàn - Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng những 
thành tựu của Khoa Kế toán qua 40 năm đào tạo và phát 
triển, đồng thời bày tỏ tin tưởng kỳ vọng vào sự phát triển 
của Khoa trong tương lai. Trò chuyện cùng các đại biểu, và 
sinh viên, NGƯT.TS Nguyễn Phùng bày tỏ niềm tự hào và 
hạnh phúc khi nhìn thấy sự trưởng thành mạnh mẽ của 
Khoa Kế toán, thầy mong mỏi các thế hệ giảng viên, sinh 
viên hôm nay sẽ tiếp tục đồng lòng chung sức đưa Khoa 
Kế toán tiếp tục vươn cao, vươn xa...Xem chi tiết tại đây. 
   

 Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN , trường đầu tiên 
của cả nước hỗ trợ toàn bộ lãi cho sinh viên  

vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội  
 
 
 

Sáng nay (18/9/2017), Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã ký 
kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Chính sách xã hội 
(NHCSXH) hỗ trợ toàn bộ tiền lãi cho sinh viên vay vốn học 
tập theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg. Năm 2017, nhà 
trường thực hiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động, tự chủ tài 
chính, điều chỉnh học phí để nâng cao chất lượng toàn diện 
nhưng vẫn đảm bảo không để ảnh hưởng lớn đến sinh viên 
thuộc diện chính sách, gia đình hộ nghèo và mồ côi cha mẹ, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...Xem chi tiết tại đây. 

  

Khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD) – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 
long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển 

 
 
 

Được thành lập năm 1992, Khoa QTKD, Trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN hiện đã trở thành một trong những đơn vị có uy tín 
hàng đều về đào tạo và nghiên cứu trí thức thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh. Trải qua 25 hình thành và phát triển, Khoa 
QTKD đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên của nhà trường. Năm 2007, Khoa đã vinh 
dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước....Xem chi tiết tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/3645/84
http://www.udn.vn/posts/view/3623/84
http://www.udn.vn/posts/view/3402/84
https://www.evensi.com/25-nam-dba-1-ch%E1%BA%B7ng-du%E1%BB%9Dng-phat-tri%E1%BB%83n-tru%E1%BB%9Dng-d%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-kinh-t%E1%BA%BF/212626095
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự  
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       Hội thảo quốc gia: “Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu 
hôn nhân gia đình và trao giải Tài năng trẻ - 2017” 

 
 
 

Từ ngày 7-8/10, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN phối hợp 
với Quỹ Tài năng trẻ Tâm lý học - Giáo dục học (TLH – GDH) 
Hội TLH-GDH Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với sự tham dự 
của PGS.TS Nguyễn Ngọc Phú - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư 
ký Hội Khoa học Liên hiệp Giáo dục Việt Nam; PGS.TS Huỳnh 
Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh; PGS.TS Trần Thị Tú Anh - Liên hiệp Phát triển tâm 
lý học đường quốc tế (CASP-I); PGS.TS Trần Thị Lệ Thu - 
Giám đốc Quỹ Tài năng trẻ TLH-GDH cùng hơn 200 nhà khoa 
học, giảng viên…trao giải “Tài năng trẻ” cho PGS.TS Đặng 
Hoàng Minh - Đại học Quốc gia Hà Nội…Xem chi tiết tại đây. 

  

       Phu nhân Thủ tướng Malaysia thăm  
Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng 

 
 

Trưa ngày 10/11, bà Datin Paduka Seri Rosmah Mansor - 
phu nhân Thủ tướng Malaysia thăm và làm việc tại Trường 
Đại học Sư phạm-ĐHĐN. Tại buổi làm việc, bà Datin 
Paduka Seri Rosmah Mansor rất quan tâm đến chương trình 
giáo dục mầm non của nhà trường vì đây là một trong 
những lĩnh vực mà Malaysia cũng đang quan tâm. Chuyến 
thăm của Phu nhân Thủ tướng Malaysia nhằm tìm hiểu kết 
nối các dự án chăm sóc, can thiệp tâm lý cho trẻ em, đặc 
biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bà Datin 
Paduka Seri Rosmah Mansor đã từng tốt nghiệp chuyên 
ngành Tâm lý học…Xem chi tiết tại đây. 

  

   Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN ký kết hợp tác với 
 Trường Đại học Kỹ Thuật Rajamangala Isan, Thái Lan 
 
 

 

Sáng ngày 02/11, đoàn công tác của Trường Đại Học Kỹ  
Thuật Rajamangala Isan (RMUTI) đã có các buổi làm việc và 
ký kết biên bản hợp tác (hình bên) với Trường Đại học Ngoại 
ngữ- ĐHĐN. RMUTI là 01 trong 09 trường thành viên của Đại 
học Kỹ Thuật Rajamangala, Thái Lan (RMUT). Tại buổi làm 
việc, hai bên đã thảo luận và đi đến ký kết biên bản ghi nhớ 
hợp tác xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi 
giảng viên và sinh viên, tổ chức hội thảo, chương trình thực 
tập cho sinh viên trong thời gian đến...Xem chi tiết tại đây. 

 
 

  

       Xúc tiến hợp tác giữa Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại 
Kon Tum (UD-CK) và các trường đại học ở Đài Loan 

 
 

Sáng ngày 13/11, PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc UD-
CK đã chủ trì buổi tiếp đón và làm việc với bà Âu Quý Hy - 
Bí thư Giáo dục Văn phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại 
TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn đến thăm và làm việc. Kết thúc 
buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ phát triển hợp tác đào 
tạo, nghiên cứu giữa Phân hiệu và các trường đại học tại 
Đài Loan mở ra cơ hội giúp sinh viên tại khu vực Tây 
Nguyên có điều kiện học tập tiếp thu nền giáo dục tiên tiến, 
trình độ cao của các trường đại học tại Đài Loan...Xem chi 
tiết tại đây. 

  

       Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN báo cáo tại  
        Hội nghị Quốc tế về dạy học ngoại ngữ lần thứ 8  

 

 

Từ ngày 18-19/10, Trung tâm SEAMEO QITEP in 
LANGUAGE, Indonesia tổ chức Hội nghị quốc tế “Annual 
International Symposium of Foreign language Learning” với 
chủ đề “Hỗ trợ tăng cường kỹ năng tư duy phản biện thông 
qua việc giảng dạy ngôn ngữ” thu hút hơn 200 đại biểu từ 
các trường đại học Đông Nam Á. Trường Đại học Ngoại 
ngữ-ĐHĐN là một trong 04 báo cáo phiên toàn thể * với đề 
tài “Tư duy phản biện trong việc học tiếng Anh - Từ thiết kế 
chương trình học đến thực hành giảng dạy” của TS. Trần 
Hữu Phúc và TS. Lê Thị Giao Chi...Xem chi tiết tại đây. 

http://www.udn.vn/posts/view/3461/85
https://thanhnien.vn/giao-duc/phu-nhan-thu-tuong-malaysia-giao-luu-voi-sinh-vien-dai-hoc-da-nang-898872.html
http://tuoitredhnn.ufl.udn.vn/eng/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/ky-ket-hop-tac-voi-truong-dai-hoc-ky-thuat-rajamangala-isan-thai-lan.html
http://www.udn.vn/posts/view/3584/66
http://www.udn.vn/posts/view/3584/66
http://www.udn.vn/posts/view/3584/89
http://www.udn.vn/posts/view/3584/89
http://tuoitredhnn.ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-tin-tuc/truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang-bao-cao-tai-hoi-nghi-chuyen-de-quoc-te-thuong-nien-ve-day-hoc-ngoai-ngu-lan-thu-8-tai-indonesia-.html
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ,  của toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong ĐHĐN dưới sự lãnh đạo  
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     Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 
   tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia  

    “Ứng dụng công nghệ mới trong Công trình Xanh”  
 
 

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm xây 
dựng và phát triển(1962-2017) và theo kế hoạch hoạt động 
khoa học công nghệ thường niên, ngày 16/11/2017 Hội thảo 
Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công 
trình Xanh lần thứ 3 (3rd ATiGB 2017) đã được Trường Cao 
đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công.  Hội 
thảo đã quy tụ nhiều nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà 
nghiên cứu trẻ, các kỹ sư và các nhà quản lý gặp gỡ trao đổi, 
trình bày kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế để đưa ra 
các giải pháp phù hợp góp phần vào xây dựng các công trình 
xanh và bền vững...Xem chi tiết tại đây.   

  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VN-UK) - ĐHĐN 

   tiếp và làm việc với Đại học Liverpool John Moores 
 
 
 

 

Ngày 29/11, Ngài Steve Waterworth, Trưởng Phòng Hợp tác 
Quốc tế của Trường Đại học John Moores Liverpool và  Bà  
Hồ Ngọc Anh, đại diện Hội đồng Anh (BBGV). 
(Hình bên) đã đến thăm và làm việc với VN-UK do TS. 
Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ trách chủ trì, 
hai bên đã trao đổi thông tin thúc đẩy cùng liên kết phát triển 
các chương trình nghiên cứu và đào tạo. Buổi làm việc đã 
mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên trong thời gian đến 

…Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 
 

  

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp 
Khóa I đào tạo chuyên đề “Định hướng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh”  

 
 

   Sáng ngày 27/10, tại Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế giảng, tổng kết khóa đào tạo Định hướng Chuyên 
khoa Chẩn đoán hình ảnh khóa I”  (từ ngày 19/9/2016 đến 19/9/2017) với tổng số 32 học viên và 7 giảng viên, bác sĩ Bộ 
môn Kỹ thuật Y học, Khoa Y Dược ĐHĐN liên kết với Hội Chẩn đoán hình ảnh TP. Hồ Chí Minh…Xem chi tiết tại đây. 
 
 
 

  

       Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHĐN 
 tổ chức Trại Sáng tạo và Khởi nghiệp “Innovation Camp” 

 
 

Từ ngày 18-19/09, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền 
thông- ĐHĐN phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ 
thông tin-ĐHĐN, Trường Đại học Turku - Phần Lan và các 
doanh nghiệp Công nghệ Thông tin tổ chức thành công Trại 
Sáng tạo và Khởi nghiệp Công nghệ thông tin “Innovation 
Camp” trong khuôn khổ Dự án Erasmus+. Đây thực sự là 
nơi gặp gỡ, giao lưu, học tập và trao đổi học thuật giữa sinh 
viên, giảng viên và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin tại khu vực Miền Trung và thành 
phố Đà Nẵng với các chuyên gia hàng đầu về khởi nghiệp 
đến từ Phần Lan. Bên cạnh đó, sinh viên ĐHĐN còn giao 
lưu với các bạn sinh viên của Boost TURKU-Vườn ươm 
Khởi nghiệp tại Đại học Turku...Xem chi tiết tại đây. 

http://www.dct.udn.vn/TinTuc/873/1/TRUONG-CAO-DANG-CONG-NGHE--DHDN-KY-KET-THANH-CONG-DE-TAI-NGHIEN-CUU-KHOA-HOC-TRONG-DIEM-CAP-NHA-NUOC-KC011620.aspx
http://daotao.vnuk.udn.vn/vnuk/?lang=en
http://www.udn.vn/menus/view/534
http://sict.udn.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/nghien-cuu-khoa-hoc/trai-sang-tao-va-khoi-nghiep-cong-nghe-thong-tin-entrepreneurship-pilot-course-innovation-camp-2017.html
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và 

đang công tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và 
thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/file
s/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát 
các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng những việc 
làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần khẳng 
định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Năm 2016 khép lại với những dấu ấn và sự kiện nổi bật của ĐHĐN như: số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng 
vọt; 100% trường đại học thành viên đã được kiểm định chất lượng và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục; Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ với 822 bài báo khoa học (trong đó có 64 bài ISI, Scopus); 
Hợp tác quốc tế sâu rộng, có nhiều dự án quốc tế lớn như: ERASMUS, USAID, WB; Đào tạo phát triển được 25 
chương trình chất lượng cao; Sinh viên ĐHĐN nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế; Cơ sở vật chất 
được đầu tư mạnh, khởi công xây dựng nhiều dự án trọng điểm Những thành tích mà ĐHĐN đạt được là nhờ vào sự 
đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong ĐH; bên cạnh đó phản ánh sự  
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  Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐHĐN tham mưu 
tổ chức thành công “Họp báo năm học 2017-2018” 
 
 

 

 

Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những kết quả 
nổi bật của trong năm học 2016-2017, thông tin những chủ 
trương, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong năm học 
2017-2018, ĐHĐN đã tổ chức Họp báo tại trụ sở chính vào 
sáng ngày 19/9/2017. Qua buổi họp báo và thông tin phản 
ánh của báo chí trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng sau họp báo cho thấy cộng đồng xã hội và báo đài 
ghi nhận đánh giá cao sự phát triển của ĐHĐN trong nhiều 
năm qua và tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo của nhà trường…Xem chi tiết tại đây. 
 
  Buổi họp báo có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Ban 
Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Sở 
Giáo dục và Đào tạo cùng hơn 30 phóng viên, biên tập viên 
của các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, 
khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và thành phố Đà 
NẵngQuốc gia năm 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng 
dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội 
nhập” thu hút gần 200 thành viên là các nhà nghiên cứu, 
nhà khoa học, nhà giáo dục, chuyên gia trong cả 
nước…Xem chi tiết tại đây. 
 
 

  

   Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHĐN tổ chức 
Lễ bế mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Quảng Bình 

 
 

 

Về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có  PGS. TS. Đoàn 
Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục ĐHĐN Trưởng đoàn, TS. Dương Mộng Hà - Thư 
ký, PGS.TS. Lê Cung - Uỷ viên thường trực, PGS.TS. 
Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Uỷ viên, TS. Lê Thị Giao Chi - 
Uỷ viên, PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên- Uỷ viên, PGS.TS. 
Phạm Văn Tuấn - Uỷ viên, ThS. Nguyễn Thị Hương Trà - 
Giám sát. Về phía Trường Đại học Quảng Bình có PGS.TS. 
Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; 
lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; các đoàn thể, sinh 
viên của Nhà trường…Xem chi tiết tại đây 
 
 

  

  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt  
và tri ân thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
 
 
 

Sáng ngày 18/11, Khoa Y Dược - ĐHĐN tổ chức buổi gặp 
mặt và tri ân thầy cô nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11.  Tham dự chương trình có sự hiện 
diện của các giảng viên giảng dạy lâm sàng tại các Bệnh 
viện: Đa khoa Đà Nẵng, Mắt, Da Liễu, Tâm thần,.. Về phía 
Khoa Y Dược có PGS.TS.BS Nguyễn Đăng Quốc Chấn – 
Khoa Trưởng Khoa Y Dược cùng toàn thể cán bộ giảng viên 
của Khoa. Các đơn vị, công ty, đối tác đã đến thăm và gửi 
hoa chúc mừng nhân dịp 20-11…Xem chi tiết tại đây. 

 
 
 
 

  

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức  
Liên hoan văn nghệ cán bộ viên chức năm 2017 

 

 Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20-11, Công đoàn Đại học Đà Nẵng chủ trì tổ chức 
Liên hoan văn nghệ cán bộ viên chức là dịp cùng giao lưu, 
gắn kết các Công đoàn các cơ sở giáo dục đại học thành 
viên, phát hiện hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ 
của ĐHĐN, tạo không khí vui tưoi, phấn khởi , đoàn kết 
trong đội ngũ cán bộ viên chức, người lao động. Nhiều tiết 
mục được dàn dựng công phu, sáng tạo và nghệ thuật đã 
để lại những ấn tượng khó quên trong lòng người xem… 

 Xem chi tiết tại đây. 
 
 

  

Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể thao ĐHĐN 
 tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

 

Hoà chung với khí thế tưng bừng, phấn khởi của toàn 
ngành giáo dục cả nước kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo 
Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Sáng ngày 
20/11/2017, Khoa Giáo dục Thể chất và Trung tâm Thể 
thao ĐHĐN đã phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 
kỷ niệm 20-11. Đây là dịp để các thế hệ thầy cô, cán bộ 
viên chức và sinh viên gặp gỡ, giao lưu, gắn bó trên tinh 
thần “tôn sư trọng đạo”, đồng lòng phát triển sứ mệnh giáo 
dục thế chất và rèn luyện thế thao...Xem chi tiết tại đây. 

 

http://www.udn.vn/posts/view/3408/58
http://www.udn.vn/posts/view/3299/86
http://www.udn.vn/posts/view/3639/58
http://smp.udn.vn/?Page=duandetail&idNews=726
http://www.udn.vn/posts/view/2212/64
http://fpe.udn.vn/ThongBao/ChiTiet/103
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 chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; các cán bộ, viên chức và người lao động; các thế hệ 

hoc̣ sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đã và đang công 
tác, học tập, nghiên cứu taị ĐHĐN cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời 
chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 
http://ts.udn.vn/files/2017/2017_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen
_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017_hoa_an.pdfhttp://ts.udn.vn/files/2017/2017
_2_14_42_53_180_danh_muc_mon_tuyen_sinh_sdh_cap_nhat_02.2017
_hoa_an.pdfNăm qua, nắm bắt thời cơ, bám sát các Nghị quyết của Trung 
ương, Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa 
học và công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục,… ĐHĐN đã cụ thể hoá 
bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, qua đó đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các mặt công tác, góp phần 
khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân. 



 

 
     
   

   
 
 
 
 
 

Lần đầu tiên, Việt Nam có 02 
chương trình đào tạo tiên tiến thuộc  
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