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Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12 /2019 
của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển 
tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Xây dựng 
trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa 
lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển 
Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, 
phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường đại 
học hàng đầu châu Á”. Nghị quyết ra đời 
vào đúng thời điểm chuẩn bị cho nhiệm kỳ 
mới của Đảng bộ Đại học Huế, là kim chỉ 
nam định hướng phát triển Đại học Huế 
trong thời kỳ mới, là động lực để bức phá 
vươn lên. 

Đoàn kết nhất trí, thực hiện nghiêm 
túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
Chính phủ đối với Đại học Huế

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tình hình thế 
giới và trong nước có những diễn biến 

nhanh chóng, phức tạp với nhiều thời cơ, 
thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách 
thức, tác động nhiều mặt đến sự phát triển 
kinh tế - xã hội của cả nước, khu vực, địa 
phương và ngành giáo dục đào tạo. Từ Kết 
luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ 
Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa 
Thiên Huế và Đô thị Huế đến năm 2020 đến 
Nghị Quyết 54 -NQ/TW ngày 10/12/2019, 
Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/05/2020 về 
xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là 
một chặng đường dài với nhiều nỗ lực của 
Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, dưới sự 
lãnh đạo thống nhất của Trung ương, Chính 
phủ, sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Cán sự 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT), các cơ quan ban ngành Trung 

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại họC huế lần thứ Vi, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Kiên định mục tiêu, tập trung xây dựng 
và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia 
■ PGS.TS. NGUYỄN QUANG LINH
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và đoàn công tác làm việc với Đại học Huế về triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83 của Chính phủ
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ương và địa phương; kế thừa và phát huy 
những thành tựu đạt được của các nhiệm 
kỳ trước, Đảng bộ đã tiếp tục phát huy 
truyền thống đoàn kết nhất trí, thực hiện 
nghiêm túc và sáng tạo các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
chủ trương công tác của ngành vào tình 
hình cụ thể của Đại học Huế; lãnh đạo toàn 
diện và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Năm 2014, sau 05 năm thực hiện Kết 
luận số 48, tại Thông báo số 175-TB/TW 
ngày 01/8/2014, Bộ Chính trị ban hành Kết 
luận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết 
luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa 
X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên 
Huế và Đô thị Huế đến năm 2020 khẳng 
định: “Tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư 
hoàn thiện Đại học Huế nhằm đáp ứng 
yêu cầu đào tạo đại học và sau đại học 
cho khu vực miền Trung và cả nước. Tỉnh 
Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Giáo dục 
và Đào tạo hoàn thiện các thủ tục trình 
Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 
vào quy hoạch các trường đại học, cao 
đẳng giai đoạn 2006 - 2020 để tạo điều 

kiện phát triển Đại học Huế thành Đại học 
Quốc gia”.

Ngày 02/01/2018, sau buổi làm việc 
của Thủ tướng tại Đại học Huế, Văn phòng 
Chính phủ ban hành Thông báo số 38/TB-
VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
khẳng định tiếp tục đầu tư xây dựng, phát 
triển Đại học Huế, đến năm 2030 Đại học 
Huế trở thành một trong những đại học 
nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt 
động theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia 
và khu vực, là cơ sở đào tạo tiên phong, 
nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học. 
Thủ tướng Chính phủ giao Đại học Huế 
5 nhiệm vụ để tiếp tục đầu tư phát triển: 
(1) Hoàn thiện giải phóng mặt bằng khu 
quy hoạch Đại học Huế, tiếp tục đầu tư 
xây dựng Đại học Huế giai đoạn II; (2) Tái 
cấu trúc để phát huy thế mạnh về đội ngũ 
nhân lực chất lượng cao và hướng đến tự 
chủ; (3) Tập trung đào tạo các ngành tiên 
tiến chất lượng cao hoặc liên kết nước 
ngoài đào tạo các ngành tiên phong về 
khoa học kỹ thuật và công nghệ, y dược, 
nông lâm ngư nghiệp, sư phạm, khoa học 

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chủ trì buổi làm việc về chiến lược hợp tác phát triển Thừa Thiên Huế và Đại học Huế
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cơ bản và khoa học xã hội nhân văn, du lịch, 
văn hoá và nghệ thuật; (4) Tăng cường đào 
tạo cho Lào, Campuchia và Myanmar; (5) 
Sớm phê duyệt đề án Viện Công nghệ sinh 
học tầm quốc gia;  đầu tư xây dựng trên cơ 
sở nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa, sắp 
xếp và chuyển đổi công năng một số cơ sở 
để có nguồn lực tập trung xây dựng các 
công trình thuộc Khu Đô thị Đại học Huế.

Đến thời điểm ra đời của Nghị quyết 54, 
sau hơn 11 năm thực hiện Kết luận số 48-
KL/TW của Bộ Chính trị, Đại học Huế đã có 
bước phát triển mạnh mẽ, tỉ lệ đội ngũ cán 
bộ khoa học và quản lý trình độ cao tăng 
2,5 lần; là đại học đa ngành, đa lĩnh vực 
với đầy đủ các ngành, chuyên ngành nhất 
Việt Nam hiện nay; có nhiều nghiên cứu 
khoa học thành công và nhiều sản phẩm, 
công nghệ chuyển giao cho xã hội; Đại học 
Huế nói chung, các trường đại học, viện 
thành viên, đơn vị trực thuộc nói riêng bắt 
đầu hoạt động theo hướng tự chủ cao về 
chuyên môn, tổ chức bộ máy và hướng đến 
tự chủ về tài chính, đồng thời đang hoàn 
thiện mô hình quản trị Đại học Huế phù 
hợp thông lệ quốc tế. 

Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành 
Nghị quyết số 83/NQ-CP về Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 54-NQ/TW, trong đó Chính phủ 
giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc 
phát triển Đại học Huế trở thành ĐHQG của 
Việt Nam, xếp trong tốp 300 châu Á, thời 
gian thực hiện 2020 - 2022.

Tái cấu trúc tổng thể Đại học Huế và 
các đơn vị thành viên

Mặc dù với những điều kiện thuận lợi 
khi có các Nghị quyết dẫn đường, nhưng 
đứng trước những khó khăn chung về 
tuyển sinh, đào tạo và hội nhập phát triển 
trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, một 
câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để Đại 
học Huế khai thác tốt nhất mọi tiềm năng 
to lớn của mình, tiếp tục phát huy truyền 
thống, tranh thủ mọi thời cơ. Câu trả lời 
chính là sự quyết tâm và nỗ lực của toàn 

Đại học trong việc thực hiện tái cấu trúc để 
không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ 
máy, phát triển ngành nghề đào tạo đáp 
ứng nhu cầu xã hội, tăng cường tiềm lực 
tài chính, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ 
sở vật chất hiện có, thực hiện cơ chế như 2 
Đại học Quốc gia, chuyển Đại học Huế lên 
Đại học Quốc gia trong vài năm tới. Do vậy, 
tái cấu trúc Đại học Huế đã được Đảng ủy, 
Hội đồng đại học và Ban Giám đốc Đại học 
Huế thực hiện quyết liệt như một giải pháp 
then chốt nhằm đưa Đại học Huế sang một 
giai đoạn phát triển mới, nâng cao hiệu quả 
hoạt động, thay đổi để thích nghi với hoàn 
cảnh mới của môi trường và phát triển bền 
vững trong tương lai. 

Ở cấp Đại học Huế, từ 10 ban chức 
năng, văn phòng, Đại học Huế đã giảm 
đầu mối xuống còn 5 ban chức năng, 2 văn 
phòng. Bên cạnh đó, việc thành lập mới các 
đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Huế đã 
tạo điều kiện hiện thực hóa tầm nhìn và các 
mục tiêu chiến lược đặt ra. Việc nâng cấp 
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 
trực thuộc Đại học Huế (kết nối với mô hình 
hình thành doanh nghiệp trong Đại học 
Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc 
và trực thuộc) với mục đích thúc đẩy tinh 
thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên 
đã tạo môi trường thuận lợi để giảng viên,  
sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy 
thương mại hóa các ý tưởng, dự án khả thi 
tại Đại học Huế. 

Bên cạnh đó, Đại học Huế sớm xây dựng 
mô hình tổng công ty và kết nối với công 
ty tại các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và 
trực thuộc (HU - Holdings và branch MUs 
- HU Holdings) tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ 
các hoạt động chuyển giao khoa học công 
nghệ theo nhu cầu thị trường, phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ tạo nên 
sức mạnh tổng hợp, gắn kết giữa các đơn 
vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc 
và toàn Đại học Huế trong hoạt động kinh 
doanh; tạo được tiếng nói chung giữa doanh 
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nghiệp với các nhà khoa học.
Từ việc đổi mới cấp Đại học Huế, các 

đơn vị thành viên cũng có sự thay đổi 
mạnh theo hướng tăng các đơn vị hoạt 
động chuyên môn, giảm đầu mối quản 
lý cấp phòng, xây dựng lại đề án vị trí 
việc làm phù hợp theo hướng một người 
làm nhiều công việc và một công việc 
chỉ giao cho một người chịu trách nhiệm 
chính; đẩy mạnh sự liên kết chuyên môn 
trong trường, giữa các trường, phát huy 
việc sử dụng chung nguồn nhân lực, cơ 
sở vật chất và trang thiết bị. Việc nâng 
cấp Viện Công nghệ sinh học theo Quyết 
định 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ cũng đang được nỗ lực thực hiện.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc sẽ 
phát triển theo hướng xã hội hóa từng 
phần và tiến đến xã hội hóa toàn bộ, tự 
chủ hoàn toàn về tài chính. Thành lập 
Khoa Quốc tế để thực hiện các chương 
trình đào tạo quốc tế và hướng đến 
thành trường Đại học quốc tế, Đại học 
Huế ở miền Trung – Tây Nguyên theo chỉ 
đạo của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT. Sau khi 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học có hiệu lực, trên cơ 
sở các quy định hiện hành, sẽ chuyển đổi 
mô hình Khoa Du Lịch, Khoa Giáo dục 
thể chất, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 
thành trường trực thuộc Đại học Huế, 
tự chủ hoàn toàn về tài chính theo lộ 
trình của Đại học Huế. Phân hiệu Đại học 
Huế thành Trung tâm đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực cho tỉnh Quảng Trị trên cơ sở 
nguồn lực chung của Đại học Huế hiện 
có, cùng tỉnh Quảng Trị xây dựng đề 
án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 
2021 – 2030 và tầm nhìn 2045 phục vụ 
KTXH giai đoạn mới.

Song song với tái cấu trúc về cơ cấu 
tổ chức, Đại học Huế tái cấu trúc ngành 
nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội 
nhằm phát triển các chương trình mới 

và thay đổi căn bản việc thiết kế chương 
trình đào tạo theo học phần sang thiết 
kế chương trình theo modules; thu hút 
người học, giảm chi phí lao động và tăng 
chất lượng chuẩn đầu ra; khuyến khích 
phát triển các chương trình đào tạo liên 
ngành đáp ứng nhu cầu xã hội, thích ứng 
với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 
tăng cường, thúc đẩy hợp tác, đào tạo 
liên kết quốc tế. 

Một nội dung quan trọng là tái cấu 
trúc về mô hình hoạt động và tăng 
nguồn thu phấn đấu đến 2025 có nguồn 
thu 2000 tỷ với mục tiêu tăng cường 
năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả và 
phân cấp mạnh; đẩy mạnh tự chủ và xã 
hội hóa; xu hướng thương mại hóa giáo 
dục và hoạt động khoa học công nghệ.

Cơ sở vật chất là yếu tố đóng vai trò 
vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp 
đến kết quả công tác quản lý, đào tạo và 
nghiên cứu khoa học của Đại học Huế. 
Sự thiếu hụt hoặc không đáp ứng nhu 
cầu cấp thiết về cơ sở vật chất là thách 
thức to lớn, hạn chế việc đảm bảo và 
nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu 
khoa học của các đơn vị thành viên. Chính 
vì vậy, Đại học Huế sẽ hoàn thiện và cải 
tạo nâng cấp công trình của các đơn vị 
đã được đầu tư từ trước 1975 và hoàn 
chỉnh việc đầu tư tập trung tại Khu quy 
hoạch Trường Bia theo quy hoạch chung 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 
17/3/1998. Nguồn kinh phí đầu tư tái 
cơ cấu cơ sở vật chất Đại học Huế được 
thực hiện theo Thông báo số 38/TB-
VPCP ngày 24/01/2018 của Văn phòng 
Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc 
với Đại học Huế, cụ thể: Kinh phí đền 
bù giải phóng mặt bằng 120 tỷ đồng, 
kinh phí đầu tư dự án giai đoạn III 128 
tỷ đồng sẽ được đầu tư trong kế hoạch 
trung hạn 2015 - 2020 và phần còn lại 
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sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA 
(100 triệu USD) và từ nguồn vốn sắp xếp 
của Đại học Huế.

Có thể nói, công tác tái cấu trúc dựa 
trên sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, phát 
huy vai trò quản trị của Hội đồng đại học, 
cùng với sự đồng thuận của công chức, 
viên chức và người lao động.

Phát huy giá trị cốt lõi của Đại học 
Huế: “Khai phóng – Chất lượng – Hội 
nhập – Hiệu quả”

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ 
Đại học Huế đứng trước tình hình giáo 
dục đại học đang mở ra nhiều cơ hội 
mới, sự hợp tác và kết nối toàn cầu đã 
hiện hữu, công nghệ số  thực sự tạo nên 
động lực cho giáo dục đại học cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 
Truyền thống, uy tín và sự gắn bó của Đại 
học Huế với văn hóa Huế sẽ đem lại sự tin 
cậy cho xã hội và người học về về một môi 
trường giáo dục hàn lâm và an toàn.

Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về xây dựng và phát triển tỉnh TTH đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị 
quyết số 83-NQ/CP, ngày 27/5/2020 của 
Chính phủ về ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết 54-NQ/
TW của Bộ Chính trị, xây dựng, phát triển 
tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố 
trực thuộc Trung ương, Đại học Huế lại 
được khẳng định và có thêm những thuận 
lợi mới trong lộ trình phát triển thành Đại 
học Quốc gia giai đoạn 2020 - 2022.

Do đó, Đảng bộ Đại học Huế xác định 
phương hướng xây dựng toàn Đảng bộ 
đoàn kết, thống nhất hành động, nắm bắt 
thời cơ, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh 
mẽ khoa học và công nghệ theo hướng 
tạo công nghệ nguồn và phát triển nền 
tảng tri thức số, nâng cao chất lượng đào 
tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiếp tục xây 
dựng đội ngũ viên chức lao động có trình 

độ chuyên môn và chức danh cao, năng 
lực tốt để thực hiện tốt hai nhiệm vụ giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học, phục vụ xã 
hội. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho phát triển kinh tế, xã hội của các 
tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt 
cho tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước theo 
tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 
10/12/2019 của Bộ Chính trị và Luật Giáo 
dục đại học sửa đổi, bổ sung; phát huy giá 
trị cốt lõi của ĐHH là “Khai phóng – Chất 
lượng – Hội nhập – Hiệu quả”. 

Mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 – 
2025: Xây dựng, phát triển Đại học Huế 
thành Đại học Quốc gia Huế theo định 
hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 
2025 ở trong tốp 300 các trường đại học 
hàng đầu Châu Á và 1000 các trường đại 
học thế giới, trở thành một trung tâm giáo 
dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất 
lượng cao.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng 
bộ cũng đề ra những nhiệm vụ và giải 
pháp cụ thể như xây dựng bộ máy quản 
lý tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tích cực 
bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ; Xây dựng chiến lược phát 
triển đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo 
dục; Tăng cường các hoạt động, các quan 
hệ hợp tác quốc tế; các giải pháp tăng 
nguồn thu, công tác kế hoạch tài chính 
năng động và đẩy mạnh hoàn thiện hệ 
thống cơ sở vật chất và hạ tầng. Bên cạnh 
những nổ lực, tăng cường năng lực và sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức Đảng là 
hạt nhân lãnh đạo, rất cần sự hướng dẫn, 
chỉ đạo và hỗ trợ từ phía Bộ GD&ĐT, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Với tinh thần định hướng 
của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, chúng 
ta có thể kỳ vọng một sự đổi mới và phát 
triển của một Đại học Quốc gia Huế trong 
năm 2022. 
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Nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hội 
nhập và phát triển, ngày 20/6/2018, Đảng 
ủy Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết 
số 58/NQ-ĐU về tăng cường công tác đào 
tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội 
nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 2025 và 
tầm nhìn đến năm 2030. Về đào tạo, Nghị 
quyết chỉ rõ “Đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập quốc tế của đất nước” 
với các chỉ tiêu cụ thể: tỉ lệ các chương 
trình đào tạo có định hướng nghiên cứu 
đạt trên 40%, 15-20 chương trình song 
ngữ Việt – Anh; tổng số sinh viên, học 
viên cao học và nghiên cứu sinh quy đổi 

là 70.000. Về đảm bảo chất lượng trong 
giáo dục, đến năm 2025 có ít nhất 50% 
chương trình đào tạo được kiểm định chất 
lượng trong nước và quốc tế; phấn đấu có 
25-30 chương trình đào tạo chất lượng 
cao, liên kết nước ngoài. Có thể nói những 
chỉ tiêu đó là những chuẩn bị, cụ thể hóa 
cho mục tiêu Đại học Huế trở thành Đại 
học Quốc gia theo Nghị quyết 54-NQ/
TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
Chính trị và Nghị quyết 83/NQ – CP ngày 
27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, kế 
hoạch 69-CTr-TU ngày 03 tháng 02 năm 
2020 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về về 
xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và TS. Boyer Heinz, Chủ tịch Hội đồng Đại học IMC - KREMS, Áo 
ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình cử nhân Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
XÂY DỰNG ĐẠI HỌC HUẾ THÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA
■ PGS.TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế
■ ThS. NGUYỄN THỊ ÁI HỮU, Văn phòng Đại học Huế
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Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, 
phát triển các hình thức hợp tác, liên 
kết đào tạo

Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã thể 
hiện rất rõ là xây dựng trung tâm giáo 
dục – đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, chất 
lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học 
Huế thành Đại học Quốc gia, phấn đấu 
nằm trong tốp 300 các trường ĐH hàng 
đầu châu Á. Trên thực tế hiện tại, Đại học 
Huế có 147 ngành đào tạo đại học, tăng 
40 ngành so với năm 2015, 102 chuyên 
ngành đào tạo thạc sĩ, tăng 12 ngành so 
với năm 2015; 55 ngành đào tạo tiến sĩ, 
tăng 16 ngành so với năm 2015 với tổng 
số sinh viên, học viên gần 50.000 thuộc 
của các đơn vị thành viên và trực thuộc. 
So với các cơ sở giáo dục ĐH trong toàn 
quốc, lĩnh vực ngành, nghề đào tạo của 
ĐH Huế đáng tự hào là rất đa dạng, khá 
đầy đủ những khối ngành, nhóm ngành 
mà xã hội có nhu cầu: y dược, nông lâm 
ngư, ngoại ngữ, kinh tế, nghệ thuật, sư 
phạm, luật, du lịch, công nghệ thông tin, 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
nhân văn…Đặc biệt hơn, trong 5 ĐH Quốc 
gia và ĐH Vùng của cả nước, chỉ duy nhất 
ĐH Huế có đào tạo nghệ thuật, và đào tạo 
đầy đủ cả nông lâm ngư nghiệp; hay nếu 
các trường ĐH sư phạm trên cả nước đào 
tạo tổng hợp các lĩnh vực giáo viên, khoa 
học, ngoại ngữ thì Trường ĐH Sư phạm, 
ĐH Huế là trường duy nhất chỉ chuyên 
đào tạo giáo viên. Bên cạnh đó, ĐH Huế 
cũng là ĐH duy nhất đã đào tạo du lịch ở 
các bậc học từ ĐH đến tiến sĩ…

Trong những năm qua, Đảng ủy Đại 
học Huế đã và đang tập trung chỉ đạo ổn 
định quy mô đào tạo, ưu tiên phát triển 
các ngành nghề mới. Chỉ tính riêng năm 
2020, Đại học Huế mở thêm các ngành 
mới: Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, 
Kinh tế quốc tế, Quan hệ quốc tế, Logistics 
và quản lý chuỗi cung ứng, Nông nghiệp 
công nghệ cao, Quản trị và phân tích dữ 

liệu, Hộ sinh. Đây là những ngành đón 
đầu nhu cầu xã hội trong thời kỳ mới. 

Các ngành áp dụng cơ chế đặc thù, 
chương trình đào tạo theo hướng mở với 
hơn 50% học phần bắt buộc, 40% học 
phần tự chọn, bảo đảm sự lựa chọn tối ưu 
cho sinh viên, tăng lượng các học phần 
thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp. 
Các học phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến 
thức, kỹ năng nền tảng của ngành; các 
học phần tự chọn theo hướng chuyên 
sâu, tạo điều kiện tối đa cho người học 
trong việc đảm bảo tích luỹ được các kiến 
thức nền tảng, quan trọng của ngành, 
đồng thời thoả mãn nhu cầu lựa chọn tích 
luỹ các kiến thức liên quan cần thiết khác 
phù hợp với bản thân người học.  Đặc 
biệt, mục tiêu đến 2025, tỉnh Thừa Thiên 
Huế có hơn 10.000 lao động trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin theo chiến lược 
lấy công nghệ thông tin làm đột phá của 
tỉnh nhà, Đại học Huế là cơ hội và cũng là 
nhiệm vụ, thách thức cho các cơ sở đào 
tạo thuộc Đại học Huế. Đại học Huế đang 
tập trung nguồn lực dung chung để phát 
triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 
đảm bảo đầu ra đáp ứng yêu cầu doanh 
nghiệp và sẵn sàng làm việc tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

Đại học Huế chú trọng liên kết, hợp 
tác quốc tế và đang triển khai nhiều giải 
pháp đồng bộ để sinh viên ĐHH sau khi 
tốt nghiệp có thể làm việc cả trong nước 
cũng như khu vực và quốc tế, hướng đến 
công dân toàn cầu. Chương trình Vật lý 
tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh với sự 
phối hợp của Khoa Vật lý Đại học Virginia 
sau hơn 12 năm thực hiện đã đào tạo gần 
200 sinh viên ra trường đáp ứng tốt nhu 
cầu công việc và tiếp tục học lên bậc thạc 
sĩ, tiến sĩ. Từ kết quả của chương trình này, 
Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế đã phát 
triển thêm các chương trình đào tạo bằng 
tiếng Anh như: Sư phạm Toán, Tin, Lý, 
Hóa, Sinh học, Giáo dục tiểu học thu hút 
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được sự quan tâm của sinh viên quốc tế. 
Một số chương trình giảng dạy bằng tiếng 
Anh ở Trường ĐH Kinh tế như: Chương 
trình tiên tiến đào tạo cử nhân song ngành 
Kinh tế Nông nghiệp – Tài chính hợp tác 
với Đại học Sydney, Úc; Chương trình liên 
kết đào tạo Quốc tế Tallaght hợp tác với 
Viện Công nghệ Tallaght, Ireland; Chương 
trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng 
Pháp–Việt ngành Tài chính - Ngân hàng; 
Chương trình An ninh mạng và Khoa học 
Dữ liệu hợp tác với Đại học Turku (thành 
phố Turku, Phần Lan; Quản trị du lịch và 
Công nghệ giải trí  hợp tác với trường Đại 
học Krems – Áo (Khoa Quốc tế) là những 
chương trình có hệ thống kiến thức chất 
lượng cao và trang bị cho sinh viên khả 
năng Tiếng Anh tốt. Sinh viên tốt nghiệp 
các chương trình này có thể thích ứng 
tốt trong môi trường làm việc trong các 
doanh nghiệp, công ty, tổ chức trong và 
ngoài nước. 

Một ví dụ thành công khác trong hợp 
tác quốc tế là chương trình Thạc sĩ Quốc 
tế Okayama về sự phát triển bền vững môi 
trường và nông thôn hợp tác giữa Đại học 
Huế và Đại học Okayama Nhật Bản. Đây là 
chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ tiên 
phong trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường tại Việt Nam và Nhật Bản. Chương 
trình thạc sĩ Công nghệ Y Sinh học liên kết 
với Đại học Sassari, Ý; chương trình thạc 
sĩ Điều dưỡng quốc tế đầu tiên liên kết 
với Đại học Khon Kaen, Thái Lan và nhiều 
chương trình hợp tác đào tạo khác đã góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi 
mới chương trình, bồi dưỡng giảng viên, 
nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục, tạo 
được sự lan tỏa cho xã hội. 

Kiểm định và bảo đảm chất lượng, 
cải tiến và nâng cao chất lượng giáo 
dục bền vững

Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 
là nhiệm vụ then chốt được thực hiện 

Sinh viên nước ngoài học tập và sinh hoạt tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế
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một cách hệ thống và xuyên suốt trong 
cả hệ thống Đại học Huế. Đại học Huế là 
đơn vị triển khai công tác kiểm định cơ 
sở giáo dục sớm nhất cả nước từ những 
năm 2016 và 2017. Hình thành hệ thống 
bảo đảm chất lượng bên trong và văn 
hóa chất lượng. Đây là yếu tố then chốt 
để nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế 
của ĐHH trong hệ thống giáo dục đại học 
Việt Nam, được các tổ chức uy tín của thế 
giới xếp hạng khá cao trong 5 năm qua. 
Xếp hạng của QS Asia, ĐHH  ở top 350 
các năm 2016, 2017, top 400 năm 2018 
và top 500 năm 2019; xếp  hạng trên 
Webometrics, năm 2020  ĐHH  xếp thứ 
7 trong 10 trường có thứ hạng cao nhất 
Việt Nam. Năm 2019, ĐHH được THE 
(Time Higher Education) khuyến nghị 
sinh viên nước ngoài nên theo học. 7/8 
trường đại học đã hoàn thành kiểm định 
chất lượng cơ sở giáo dục và đã được 
công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục đại học chu kỳ 2017 - 2023, 
Trường Đại học Nghệ thuật hoàn thành 
báo cáo tự đánh giá và đánh giá nội bộ. 
Có 6 chương trình đào tạo hoàn thành 
đánh giá ngoài, trong đó có 3 chương 
trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 
trong nước và 20 chương trình đào tạo 
hoàn thành báo cáo tự đánh giá và thẩm 
định nội bộ ĐHH đang chờ lịch kiểm 
định cấp quốc gia.

Thông qua công tác tuyển sinh, thông 
tin về các ngành đào tạo của Đại học Huế 
được lan tỏa rộng đến các đối tượng sinh 
viên tiềm năng, các kênh xét tuyển được 
mở rộng, tạo thêm cơ hội cho thí sinh; các 
hình thức đánh giá được cải tiến giúp lựa 
chọn được thí sinh có đủ năng lực tham 

gia quá trình đào tạo, số lượng tuyển sinh 
hằng năm ở mức ổn định. 

Chất lượng đào tạo được nâng cao 
thông qua việc cải tiến chương trình đào 
tạo, phương thức dạy và học; đào tạo 
theo tiếp cận đầu ra (Outcomes Based 
Education) theo định hướng chung của 
mạng lưới các trường ĐH ASEAN (AUN). 
Chuẩn đầu ra của các chương trình đào 
tạo được rà soát và hoàn chỉnh căn cứ trên 
yêu cầu thực tế của các bên liên quan. Các 
hoạt động dạy/học/đánh giá được thiết kế 
một cách có hệ thống giúp người học đạt 
được chuẩn đầu ra của chương trình.

Đại học Huế tiếp tục kiện toàn các 
chương trình đào tạo theo định hướng 
đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 
chất lượng cao trong nước, khu vực và 
quốc tế. Các chương trình tiếp tục được rà 
soát và điều chỉnh để tăng độ linh động, 
đáp ứng yêu cầu mang tính liên ngành của 
thị trường lao động. Phương thức đào tạo 
được điều chỉnh theo định hướng tăng độ 
chủ động của người học. Việc phối hợp 
các bên liên quan, đặc biệt là các đơn vị sử 
dụng lao động, doanh nghiệp được tiếp 
tục chú trọng phát triển, nhằm huy động 
được các nguồn lực đa dạng trong toàn 
xã hội, giúp người học có nhiều cơ hội để 
trải nghiệm các hoạt động thực tiễn từ đó 
phát tiển tốt hơn năng lực bản thân.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
dạy học 

Trong 5 năm qua, ĐHH đã tập trung 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Khu Đô thị 
ĐHH tại Trường Bia và các trường, đơn vị, 
đảm bảo phục vụ cho công tác giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu; phù hợp với quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 
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góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, 
chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh Thừa Thiên Huế, của miền Trung 
và định hướng xây dựng ĐHH thành Đại 
học Quốc gia Huế theo tinh thần Nghị 
quyết 54 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh những điều kiện cần thiết về 
phòng thí nghiệm, thực hành, học liệu cho 
các chuyên ngành tại đơn vị, Đại học Huế 
có hệ thống cơ sở vật chất dùng chung 
như hệ thống ký túc xá văn minh, hiện 
đại; hệ thống sân vận động, nhà thi đấu 
đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao; trung 
tâm học liệu hiện đại, khu quy hoạch Đại 
học Huế tại Trường Bia đang dần được 
hoàn thiện với đầy đủ các thiết chế của 
một đô thị đại học.  

Ngoài việc tăng cường cơ sở vật chất, 
trang thiết bị cho nâng cao chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại 
học Huế đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
kỹ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt 
động quản lý đào tạo và giảng dạy. Đặc 
biệt là xây dựng các quy định, cơ chế 
khuyến khích đổi mới, sáng kiến cải tiến 
trong giảng dạy và tiếp cận phương pháp 
giảng dạy hiện đại, đáp ứng nhu cầu 
người học như dạy học trực tuyến, dạy 
học tích cực. Những yếu tố liên quan đến 
quá trình dạy học qua mạng bao gồm 
học liệu, hệ thống quản lý học tập, quản 
lý nội dung, bài giảng đều được diễn ra 
trên môi trường internet. 

***
Nghị quyết 54-NQ/TƯ (ngày 

10/12/2019) của Bộ Chính trị về xây dựng 
và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là 
mục tiêu xuyên suốt của tỉnh Thừa Thiên 
Huế và Đại học Huế, trong đó nêu rõ các 
nội dung như xây dựng trung tâm giáo 
dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất 

lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học 
Huế trở thành Đại học Quốc gia; Phát 
triển Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế 
theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc 
gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế; các 
nội dung liên quan đến phát triển khoa 
học và công nghệ… Đại học Huế được 
xác định là một thiết chế không thể tách 
rời của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vấn đề làm 
sao phát triển tỉnh trở thành thành phố 
trực thuộc Trung ương và Đại học Huế trở 
thành Đại học Quốc gia đang được lãnh 
đạo Tỉnh và Đại học Huế quan tâm. Môi 
trường năng động, sự phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương là yếu tố liên quan 
chặt chẽ với sự phát triển của đại học, 
tạo điều kiện thu hút người học. Ngược 
lại, vị trí, vai trò Đại học Huế cũng không 
thể không nhắc đến trong quá trình phát 
triển của tỉnh.

Trên cơ sở Nghị quyết 54, Đại học 
Huế tiếp tục đổi mới và phát triển hợp tác 
quốc tế nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo 
dục, đào tạo tiên tiến của khu vực và thế 
giới phù hợp với yêu cầu phát triển địa 
phương: Phát triển mạnh liên kết đào tạo 
nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh 
tế, du lịch, công nghệ thông tin, công 
nghệ cao; Thực hiện đa phương hoá, đa 
dạng hoá loại hình hợp tác, giữ vững và 
phát triển hợp tác một cách toàn diện với 
các đối tác truyền thống đồng thời mở 
rộng hợp tác với các đối tác mới trong và 
ngoài nước; Đầu tư thích đáng cho một 
số ngành mũi nhọn, trọng điểm và có tính 
đặc thù; ưu tiên mở thêm một số ngành 
đào tạo chất lượng cao theo đơn đặt 
hàng của đơn vị sử dụng lao động, có khả 
năng thu hút sinh viên quốc tế như: công 
nghệ thông tin, du lịch, nông nghiệp công 
nghệ cao, ngành liên kết đào tạo quốc tế, 
ngành đào tạo bằng tiếng nước ngoài.
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Từ tháng 02/2020 đến tháng 6/2020, Giám đốc 
Đại học Huế đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường 
đại học: Nghệ thuật, Luật, Nông Lâm, Y Dược.

- Quyết định số 185/QĐ-ĐHH ngày 14/02/2019 bổ 
nhiệm lại ông Đỗ Xuân Phú, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng 
Phụ trách Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 
nhiệm kỳ 2014 – 2019 tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

- Quyết định 189/QĐ-ĐHH ngày 14/02/2020 về 
việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Đức, Phó Giáo sư, Tiến 
sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Phụ trách 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 
2014-2019, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học 
Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Quyết định 839/QĐ-ĐHH ngày 15/6/2020 về việc bổ 
nhiệm lại ông Lê Đình Phùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng 
viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, 
Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019, tiếp tục giữ chức vụ 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Quyết định số 838/QĐ-ĐHH ngày 15/6/2020 về 
việc bổ nhiệm lại ông Đoàn Đức Lương, Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại 
học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục 
giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học 
Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Quyết định 829/QĐ-ĐHH ngày 15/6/2020 về 
việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Khoa học, 
Công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Y Dược, 
Đại học Huế giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại 
học Y Dược, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

- Quyết định 828/QĐ-ĐHH ngày 15/6/2020 về 
việc bổ nhiệm ông Hoàng Bùi Bảo, Phó Giáo sư, Tiến 
sĩ, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Đào tạo Sau đại 
học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế giữ chức vụ 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, 
nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Quyết định 1068 ngày 24/7/2020 về việc bổ 
nhiệm bà Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Tiến sĩ, giảng viên 
chính, Trưởng phòng khảo thí và Bảo đảm chất lượng 
giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giữ 
chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, 
Đại học Huế nhiệm kỳ 2019-2024.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
ĐH, Giám đốc Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 cho 
PGS.TS. Trần Thanh Đức

Công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, 
phó hiệu trưởng các trường đại học thành viên

THôNG Tư bAN HÀNH QUY CHẾ Tổ CHứC vÀ HoẠT ĐộNG 
CủA ĐẠI HỌC vùNG vÀ CáC Cơ sở GIáo DụC ĐẠI HỌC THÀNH vIêN 

Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên được 
ra đời sau khi có Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018 và 
Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 29/6/2020, thay thế cho Thông tư số 
08/2014/TT-BGDĐT.

Quy chế ban hành kèm theo Thông tư gồm 8 chương, 27 điều, quy định về tổ chức và hoạt động 
của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, bao gồm tổ chức và nhân sự, hoạt động 
đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm 
định chất lượng giáo dục đại học, tài chính, tài sản, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo 
và thanh tra, kiểm tra.

Trên cơ sở quy chế này, Đại học Huế xây dựng và ban hành các quy định có liên quan. 
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 Nghị quyết số 15-NQ/ĐU của BCH 
Đảng bộ Đại học Huế khóa V về công tác 
cán bộ Đại học Huế giai đoạn 2016-2020 và 
tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là NQ15) 
được ban hành vào ngày 28/7/2016. Sau 
hơn 4 năm thực hiện, có thể đánh giá kết 
quả như sau:

1. Về thực hiện mục tiêu
- Trong 5 năm qua, ĐHH được các tổ 

chức uy tín của thế giới xếp hạng khá cao. 
Xếp hạng của QS Asia, ĐHH  ở top 350 
các năm 2016, 2017, top 400 năm 2018 
và top 500 năm 2019; xếp  hạng trên 
Webometrics, năm 2020  ĐHH  xếp thứ 
7/10 trường tốp đầu Việt Nam. 

- Đội ngũ phát triển cả về qui mô và 
chất lượng so với thời điểm ban hành 
NQ15 (năm 2016). Tính đến tháng 3/2020, 
ĐHH có 4.088 viên chức lao động (tăng 
102,32%); trong đó có 3.050 viên chức, 
với 2.635 giảng viên, nghiên cứu viên; 275 
giáo sư, phó giáo sư (tăng 125,57%), 782 
tiến sĩ (tăng 137,91%), 1.950 thạc sĩ, bác 
sĩ chuyên khoa cấp I, II (tăng 115,04%); 
275 giảng viên cao cấp (tăng 125,57%), 
341 giảng viên chính (tăng 187,36%), 31 
chuyên viên chính và tương đương (tăng 
206,66%); 92 nhà giáo nhân dân, nhà giáo 
ưu tú, thầy thuốc ưu tú (tăng 173,58%). 

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ 
tiến sĩ là 29,67% (năm 2016 là 26,68%), 
gần đáp ứng mục tiêu đề ra trong NQ 15 
là 30%.

- Tỷ lệ sinh viên chính qui trên giảng 
viên cơ hữu (2019) là 14,85% (năm 2016 là 

22,60%). Tỷ lệ này đạt mục tiêu đề ra trong 
NQ15 (dưới 15%). 

- Mục tiêu có hơn 50% giảng viên sử 
dụng thành thạo ngoại ngữ trong chuyên 
môn, giao tiếp và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học; hơn 70% viên chức 
quản lý thông thạo nghiệp vụ quản lý và 
tin học đang được quan tâm đẩy mạnh 
mạnh thực hiện; đa số các đơn vị khuyến 
khích cán bộ, viên chức có kế hoạch tự bồi 
dưỡng, tự tìm học bổng du học ở nước 
ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ.

- Có hơn 80% giảng viên, nghiên cứu 
viên cơ hữu tham gia nghiên cứu khoa 
học; có bài báo, công trình công bố trên 
các tạp chí khoa học chuyên ngành trong 
và ngoài nước hằng năm.

- Tỷ lệ giảng viên/viên chức quản lý, 
nghiên cứu và phục vụ giảng dạy là 1,81; 
có tăng so với thời điểm ban hành NQ15 
là 1,13. Nhưng tỉ lệ này chưa đạt được mục 
tiêu đề ra là 3/1.

2. Về thực hiện 6 nhiệm vụ
- Thứ nhất: Các đảng ủy cơ sở, trường 

đại học thành viên đã xây dựng kế hoạch 
và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác 
quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ 
để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế về 
chuyên môn và trình độ ngoại ngữ ngang 
với các nước trong khu vực ASEAN. Từng 
bước xây dựng kế hoạch phát triển đội 
ngũ cán bộ quản lý đủ năng lực tương 
xứng với vai trò, vị trí của một cơ sở đào 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT sỐ 15-NQ/ĐU 
CủA bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ ĐẠI HỌC HUẾ 
KHÓA v, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
■ PGS.TS. NGuyễN DuâN, Trưởng ban TCCB Đại học Huế
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tạo tiên phong, nòng cốt cho hệ thống 
giáo dục vùng. 

- Thứ hai: Đảng ủy ĐHH và các đảng 
ủy cơ sở luôn quan tâm công tác khuyến 
khích phát triển tài năng, trọng dụng 
nhân tài, sử dụng đúng người, đúng việc. 
Công tác tuyển dụng giảng viên được 
thực hiện chặt chẽ; đòi hỏi cao về chất 
lượng, tiêu chuẩn của người được tuyển. 

- Thứ ba: Lãnh đạo, chỉ đạo ban 
hành hệ thống văn bản nhằm thực hiện 
tốt công tác cán bộ. Cơ cấu lại tổ chức 
bộ máy và đội ngũ viên chức, lao động 
theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/
TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 
25/10/2017 của BCHTW khóa XII; tinh 
gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Tái cấu trúc ĐHH, sáp nhập các 
văn phòng, ban chức năng, giảm 2 văn 
phòng 7 ban chức năng; thành lập 5 
đơn vị đào tạo mới so với thời điểm ban 
hành NQ15. Tổ chức sắp xếp lại các đơn 
vị trực thuộc tinh gọn, đổi mới phương 
pháp quản lý các khoa trực thuộc; thành 
lập Hội đồng ĐHH, hội đồng trường các 
trường đại học thành viên; điều chỉnh và 
sắp xếp đội ngũ viên chức, lao động của 
các đơn vị theo Đề án vị trí việc làm; từng 
bước đánh giá hiệu quả làm việc của viên 
chức, lao động theo sản phẩm, kết quả 
đầu của công việc. 

- Thứ tư: Thực hiện quản lý tập trung 
có sự phân cấp hợp lý về công tác tổ chức 
cán bộ; bổ sung, điều chỉnh và phê duyệt 
đề án vị trí việc làm của các trường đại 
học, đơn vị trực thuộc phù hợp với xu thế 
phát triển; thực hiện nghiêm túc nguyên 
tắc Đảng lãnh đạo tập trung, thống nhất 
công tác tổ chức cán bộ theo quy định 
của cấp trên và NQ15; bổ nhiệm cán bộ 
quản lý đủ tiêu chuẩn, có năng lực, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Thứ năm: Thực hiện nghiêm túc việc 
chuẩn hóa và minh bạch hóa công tác 
quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Công tác 
tuyển dụng được thực hiện theo đúng 
quy định hiện hành; quan tâm nhiều hơn 
về nâng chuẩn tuyển dụng giảng viên và 
chuyên viên theo tinh thần nghị quyết, 
đặc biệt là tiêu chuẩn về ngoại ngữ và 
cán bộ được đào tạo ngoài nước. Quan 
tâm nhiều hơn tới đội ngũ viên chức 
ngạch chuyên viên.

- Thứ sáu: Đội ngũ phát triển cả về 
qui mô và chất lượng so với thời điểm 
ban hành NQ15.

3. Việc thực hiện các giải pháp 
Nhìn chung việc triển khai thực hiện 

các giải pháp đề ra trong NQ15 của các 
đảng bộ có nhiều vướng mắc, chậm trễ 
trong thời gian đầu nên kết quả còn hạn 
chế. Nhưng càng về cuối nhiệm kỳ thì 
công tác này được quan tâm và thực hiện 
mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Việc tái cấu trúc các trường đại học 
thành viên và đơn vị trực thuộc được 
thực hiện thuận lợi và quyết liệt hơn; đặc 
biệt là từ khi có Kế hoạch số 26-KH/ĐU, 
ngày 27/4/2018 của Đảng uỷ ĐHH. Đến 
nay, hầu hết các các trường đại học thành 
viên và đơn vị trực thuộc đã hoàn thành 
việc tái cấu trúc theo Kế hoạch số 26-KH/
ĐU, ngày 27/4/2018 của Đảng uỷ ĐHH 
nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/
TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội 
nghị BCH TW Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) 
về công tác tổ chức và công tác cán bộ. 
Tuy nhiên, đây mới chỉ bước đầu hoàn 
thành “bộ khung” tái cấu trúc, còn nhiều 
vướng mắc như nhân sự, quản lý và điều 
hành, đòi hỏi nhiều nỗ lực tiếp theo để 
vận hành bộ máy mới đạt hiệu quả.

Giải pháp về công tác cán bộ đang 
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triển khai có hiệu quả. Thực hiện tốt công 
tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo quản lý, quy hoạch và 
thực hiện quy hoạch cán bộ chuyên môn 
của ĐHH, các trường đại học, đơn vị trực 
thuộc giai đoạn 2015 – 2021 và 2020 – 
2025. Thực hiện chặt chẽ quy trình công 
tác bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp (Giám 
đốc, Phó Giám đốc ĐHH; hiệu trưởng, 
phó hiệu trưởng các trường đại học thành 
viên; chánh, phó các văn phòng; trưởng, 
phó các ban chức năng; trưởng, phó các 
đơn vị trực thuộc). Thực hiện tốt công tác 
kiểm tra, giám sát đi đôi với phân quyền 
cho các trường đại học thành viên. Đảng 
uỷ ĐHH đã kịp thời chấn chỉnh những 
đơn vị có sai phạm về công tác tổ chức 
và cán bộ, công tác tuyển dụng và hợp 
đồng lao động. 

Tăng cường tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý là nữ1 và cán bộ trẻ.

Xây dựng, thực hiện tốt chế độ chính 
sách của Đảng và Nhà nước đối với cán 
bộ, viên chức lao động; vận dụng chế độ 
chính sách vào điều kiện cụ thể của đơn 
vị; thực hiện tốt việc kéo dài thời công 
tác đối với viên chức theo Nghị định 
141/2013/NĐ-CP của Chính phủ; khuyến 
khích các nhà khoa học xuất bản công 
trình nghiên cứu, đóng góp cho phát 
triển kinh tế -xã hội của nước nhà.

4. Những hạn chế và khuyết điểm
- Việc triển khai NQ15 thời gian đầu 

còn chậm trễ và thiếu đồng bộ. Hệ thống 
văn bản quản lý, điều hành công tác tổ 
chức cán bộ của ĐHH có khi chưa đáp 

1. Hiện có 01 nữ ĐUV, Phó Giám đốc ĐHH; UV 
Ban Thường vụ, Hiệu trưởng trường đại học 
thành viên; 01 nữ Bí thư chi bộ cơ sở, Viện 
trưởng viện thành viên và nhiều cán bộ quản 
lý nữ cấp khoa, phòng và tương đương.

ứng nhu cầu thực tiễn do có sự thay đổi 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến công tác cán bộ như: Luật 
sửa đổi một số điều của luật GDĐH, Luật 
viên chức và các văn bản khác.

- Một số chỉ tiêu không đạt so với 
NQ15 như: Tỷ lệ giảng viên/viên chức 
quản lý, nghiên cứu và phục vụ giảng dạy 
(nhỏ hơn 3/1); số viên chức cơ hữu (4088 
< 4200); số GS, PGS (275 < 300).

- Nhiều cán bộ có quy hoạch, số lượng 
cán bộ có trình độ tiến sĩ lớn, nhưng chưa 
tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý 
luận chính trị, ngoại ngữ nên ảnh hưởng 
đến việc bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo 
yêu cầu vị trí công việc của ĐHH.

- Việc điều động, bổ nhiệm viên chức 
lãnh đạo, quản lý khó khăn do hầu hết 
viên chức muốn gắn bó chuyên môn lâu 
dài, trong khi công tác quản lý đòi hỏi 
nhiều thời gian; hiệu quả công tác của một 
số viên chức quản lý chưa cao. Khi thực 
hiện chủ trương giảm biên, ĐHH gặp nhiều 
khó khăn trong sắp xếp và bố trí viên chức, 
nhất là những lao động lâu năm. 

- Việc xây dựng đề án vị trí việc làm 
có nhiều điểm chưa sát với thực tế và gắn 
với việc đánh giá viên chức và hợp đồng 
lao động nên hiệu quả công việc hạn chế. 
Một số giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng 
ở nước ngoài không về phục vụ đơn vị, 
ĐHH hoặc chuyển công tác ra ngoài ĐHH.

- Một số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chưa 
quan tâm tới việc triển khai thực hiện các 
văn bản của Đảng, thiếu kiểm tra, giám 
sát; có cấp ủy chưa thực hiện vai trò lãnh 
đạo tuyệt đối, toàn diện về công tác cán 
bộ, chưa thực hiện đầy đủ qui chế dân 
chủ trong công tác cán bộ, có biểu hiện 
hình thức hợp thức hóa ý chí của người 
đứng đầu về công tác cán bộ.
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Chủ đề Đại hội Cơ quan Đại học 
Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2020 là “Nâng cao 
năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tăng 
cường khối đoàn kết, kỷ cương lao động, 
xây dựng đội ngũ có trình độ và năng 
lực để xây dựng và phát triển Đại học 

Huế thành Đại học Quốc gia” và phương 
châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Chuyên 
nghiệp - Đổi mới - Sáng tạo”.

Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế là 
Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại 
học Huế, gồm 02 đảng bộ bộ phận và 09 

ĐẠI HộI ĐẢNG bộ Cơ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ 
lầN THứ vII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Cơ 
quan Đại học Huế lần thứ 
VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
là Đại hội Đảng bộ Cơ 
sở đầu tiên trong Đảng 
bộ Đại học Huế diễn ra  
ngày 26-27/5/2020. Đây 
là Đại hội thí điểm bầu 
trực tiếp Bí thư. Tham 
dự có đồng chí Nguyễn 
Thái Sơn, UVTV, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Thừa Thiên Huế; 

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy 
Cơ quan Đại học Huế phát biểu tại Đại hội

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đại 
diện lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế;  
TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế 
cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế.
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chi bộ trực thuộc. Đảng bộ hiện có 197 
đảng viên. Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế 
thực hiện chức năng lãnh đạo đơn vị thực 
hiện công tác tham mưu cho Giám đốc 
Đại học Huế qua các lĩnh vực công tác, 
vừa lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác 
đào tạo và nghiên cứu, phục vụ đào tạo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ 
quan Đại học Huế tập trung trí tuệ và 
năng lực, lãnh đạo đảng viên và quần 
chúng đoàn kết nhất trí, vượt qua khó 
khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng 
trên các mặt công tác: Lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, 
tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong toàn 
Đảng bộ để thực hiện thành công nhiệm 
vụ chính trị được giao; tin tưởng và ủng 
hộ chủ trương tái cấu trúc Đại học Huế 
theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả. Làm tốt Công tác xây dựng và 
lãnh đạo thực hiện các chuyên đề của 
Đảng về công tác cán bộ và chuyên đề 
về cải cách hành chính, Đề án xây dựng 
Đại học thông minh tại Đại học Huế. Tập 
trung chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực 
thuộc tích cực tham mưu xây dựng và ban 
hành hệ thống văn bản quản lý điều hành, 

hành chính đầy đủ, toàn diện nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý và điều hành 
của Đại học Huế; chỉ đạo, lãnh đạo Đảng 
ủy bộ phận các khoa đào tạo, lãnh đạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và quản 
lý sinh viên; tạo điều kiện hỗ trợ Khoa 
Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 
hoàn thiện bộ máy, tổ chức, nhanh chóng 
ổn định để phát triển; kiện toàn, nâng 
cấp Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới 
sáng tạo, là 1 trong 3 đơn vị thí điểm xây 
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong trường đại học thuộc Đề 
án 1665 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Chỉ đạo, lãnh đạo sát sao các tổ chức 
đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị của tổ chức và đơn vị; góp phần xây 
dựng, củng cố hệ thống chính trị, tạo sự 
đoàn kết nhất trí trong các tổ chức quần 
chúng....

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy 
Cơ quan Đại học Huế xác định phương 
hướng và các nhiệm vụ trọng tâm: nâng 
cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tăng 
cường đoàn kết, kỷ cương lao động, phát 
huy nguồn lực thực hiện tốt chức năng 
tham mưu, nghiên cứu khoa học, đào tạo 
và phục vụ đào tạo, góp phần cùng Đại 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025
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học Huế thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 
dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc 
gia theo tinh thần của Nghị quyết số 54/NQ-
TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quản lý 
chặt chẽ việc xây dựng chương trình đào tạo; 
rà soát, thực hiện chương trình đào tạo theo 
hướng tinh giản kiến thức lý thuyết, tăng 
thực hành, thực tập, thực tế, khởi nghiệp 
sáng tạo; nâng cao hơn nữa tính tự học, tự 
đào tạo, nghiên cứu của sinh viên, học viên 
vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề 
thực tiễn nghề nghiệp sát thực tế nhu cầu xã 
hội trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt nhóm 
ngành du lịch. Tham mưu tốt việc xây dựng 
kế hoạch công tác khoa học công nghệ 
hàng năm; quản lý chặt chẽ tiến độ, chất 
lượng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học 
các cấp; khuyến khích các nhóm nghiên cứu 
mạnh có sản phẩm đầu ra đáp ứng nhu cầu 
xã hội. Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế 
theo hướng nâng cao hiệu quả chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu. Triển khai thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về nâng 
cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu 
quả công tác của viên chức, người lao động. 
Triển khai mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, nhất là việc thực hiện quy chế đào 
tạo, quy chế thi, kỷ cương nề nếp giảng dạy, 
học tập và các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp. 
Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ và kiểm tra 
giám sát, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí cao; 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng bộ; tăng cường công tác giáo 
dục, rèn luyện đạo đức phẩm chất, lối sống 
của người đảng viên…

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Nguyễn 
Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại 
học Huế biểu dương những kết quả đạt 
được của Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế 
nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Đảng ủy Đại 
học Huế nhấn mạnh để Đảng bộ Cơ quan 
Đại học Huế tiếp tục phát huy vai trò là hạt 
nhân, là đảng bộ trung tâm của Đại học Huế, 
Đảng bộ cần thực hiện các nhiệm vụ trong 
tâm: tiếp tục phát triển phẩm chất, năng 
lực chuyên môn của cán bộ viên chức, lao 
động đạt trình độ cao, tinh thông nghiệp vụ; 
đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong mọi hoạt động, hướng đến 
Cơ quan Đại học Huế là cơ quan điều hành 
thông minh; tiếp tục nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc 
biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy 
có trình độ cao, theo hướng đúng ngành, 
đúng nghề, chuyên môn sâu; đẩy mạnh đầu 
tư cơ sở vật chất, tăng cường hiệu quả sử 
dụng hệ thống cơ sở vật chất dùng chung 
trong toàn Đại học Huế; nâng cao năng lực 
hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, tiếp 
tục duy trì khối đoàn kết nhất trí để xây 
dựng, phát triển Đại học Huế trở thành Đại 
học Quốc gia.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 
2020 – 2025 gồm 13 đồng chí và trực tiếp 
bầu Bí thư. Với số phiếu 97,81% TS. Trương 
Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí 
thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế nhiệm 
kỳ 2015 – 2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư 
Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 
2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại 
biểu dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần 
thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 30 đồng 
chí và 03 đồng chí dự khuyết.

 Trần Đức
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Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường 
Đại học Sư phạm, Đại học Huế trải qua 
những thuận lợi cơ bản và cũng không ít 
khó khăn nhưng tập thể Đảng ủy Trường đã 
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn 
kết nhất trí thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV; góp phần quyết 
định vào sự ổn định và phát triển của Nhà 
trường, để lại dấu ấn sâu sắc với nhiều đổi 
mới trong các mặt công tác.

Đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng 
nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ đào tạo là 
nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Trường đã tích 
cực triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội 
nghị BCH Trung ương 8 khóa XI về đổi mới 
căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo với 
các định hướng: đổi mới mô hình và chương 
trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu 
đào tạo, chuẩn đầu ra theo định hướng đào 
tạo năng lực sư phạm, năng lực nghề ng-
hiệp cho sinh viên, hướng tới năng lực thực 
hiện giảng dạy theo hướng tích hợp rộng 

và phân hóa sâu; đổi mới phương pháp dạy 
học phù hợp với mục tiêu, chương trình 
và phương thức đào tạo mới; xây dựng hệ 
thống trường thực hành đáp ứng việc rèn 
luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; 
mở 06 mã ngành mới đáp ứng nhu cầu xã 
hội; hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra và 
chương trình đào tạo giáo viên, áp dụng từ 
năm học 2015 – 2016, rà soát, cập nhật năm 
2018.

Đặc biệt, Nhà trường đổi mới công tác 
đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, 
coi trọng năng lực thực hành nghề nghiệp 
và tăng cường thời gian hoạt động thực tế 
tại trường phổ thông, tiểu học, mầm non.

Bên cạnh đào tạo hệ đại học, Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu Nhà trường cũng hết sức 
quan tâm đến công tác đào tạo sau đại 
học. Trong 5 năm, các quy định về đào tạo 
sau đại học được ban hành kịp thời và đáp 
ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào 
tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn; chuyên 
ngành đào tạo ngày càng đa dạng; hoàn 

ĐảNG bỘ TrƯờNG ĐH SƯ PHẠm, ĐẠI HọC HUẾ NHIệm kỳ 2020 - 2025:
PHẤN ĐẤU Trở THÀNH MộT TroNG bA TrườNG ĐẠI HỌC sư PHẠM 
trọng điểm của cả nước

Trường ĐHSP hoàn thành đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý và Sư phạm Hóa học.
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thành xây dựng chương trình khung và 
đề cương chi tiết của 27 ngành đào tạo 
trình độ thạc sĩ; hoàn thành thủ tục mở 
thêm 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 1 
ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; mở rộng 
hợp tác đào tạo trình độ thạc sĩ với Đại 
học Chiao Tung – Đài Loan và Đại học 
Quốc gia Lào.

Góp phần vào sự thành công trong 
đào tạo nhà trường, công tác khảo thí và 
đảm bảo chất lượng giáo dục đã được chú 
trọng và gặt hái kết quả nổi bật. Đảng ủy 
đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đảm bảo 
chất lượng của Trường theo từng giai 
đoạn và hàng nằm nhằm thực hiện cải tiến 
liên tục để nâng cao chất lượng giáo dục. 
Đặc biệt, Nhà trường đã ban hành chiến 
lược bảo đảm chất lượng, hoàn thành 
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 
trường đại học và được Trung tâm Kiểm 
định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc 
gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận kiểm định 
chất lượng giáo dục vào ngày 30 tháng 3 
năm 2018 với với kết quả 83,6% số tiêu chí 
đạt chất lượng.

 Trường đã hoàn thành tự đánh giá 16 
chương trình đào tạo trình độ đại học, 
đánh giá ngoài 3 chương trình: Sư phạm 
Ngữ văn, Sư phạm Địa lý và Sư phạm Hóa 
học đạt kết quả tốt.

Nghiên cứu khoa học xếp ở nhóm 
cao nhất Đại học Huế cũng như trong 
nhóm các trường sư phạm toàn quốc

Hoạt động khoa học và công nghệ 
được Đảng ủy khẳng định là một trong các 
hoạt động quan trọng sau công tác đào 
tạo của Nhà trường. Hoạt động này tiếp 
tục được phát triển và gắn liền với công 
tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, phục vụ 
thiết thực nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, đổi mới giáo dục của địa phương và 
cả nước.

Để thực hiện một trong những sứ 
mạng là đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học theo định hướng phát 
triển Nhà trường thành cơ sở đại học 
nghiên cứu,ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ, Đảng bộ đã lãnh đạo tiếp tục 
nâng cao chất lượng các đề tài nghiên 

cứu khoa học; ban hành, rà soát, sửa đổi 
các văn bản quản lý, điều hành trên lĩnh 
vực khoa học công nghệ, quản lý đề tài, 
quy định giờ chuẩn cho các hoạt động 
KHCN, quỹ khuyến khích tài năng; thành 
lập 3 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại 
học Huế, 3 nhóm nghiên cứu mạnh cấp 
Trường của giảng viên.

 Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã có những 
chỉ đạo kịp thời và chính sách tốt, góp 
phần mang lại kết quả vượt bậc, số lượng 
và chất lượng các công bố khoa học của 
cán bộ, giảng viên Nhà trường xếp ở nhóm 
cao nhất của Đại học Huế cũng như trong 
nhóm các trường sư phạm toàn quốc. Từ 
năm 2015 đến năm 2019, cán bộ giảng 
viên của Trường đã công bố 664 bài báo 
khoa học trên các tạp chí khoa học quốc 
tế và kỷ yêu Hội nghị khoa học quốc tế có 
uy tín, gần 1.000 bài trên các tạp chí, 30 

Thành lập Chi nhánh đào tạo của Trung tâm INSA Val de Loire 
tại Trường ĐHSP, ĐH Huế

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, lần thứ 
XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra ngày 19 - 20/6 với quy mô 132 đại biểu đại 
diện cho ý chí và nguyện vọng của 260 đảng viên của toàn Đảng bộ.  Đại hội 
tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng 
ủy và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI. Ảnh: Ban 
Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025
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bài thuộc danh mục Scopus cùng hàng 
trăm bài trên các tạp chí khoa học khác 
(tăng 6 lần so với số lượng 140 bài quốc 
tế trong giai đoạn 2010 – 2015). Cán bộ 
giảng viên đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì Giải 
thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho 
giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục 
đại học; 2 giải nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba 
và 7 giải Khuyến khích trong các hội thi 
và Giải thưởng Sáng tạo KHCN cấp Tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

 Công tác nghiên cứu khoa học của 
người học cũng được Nhà trường quan 
tâm. Từ năm 2015 - 2020, trong số 285 đề 
tài nghiên cứu khoa học của toàn trường 
thì có  202 đề tài độc lập của sinh viên, 
nghiên cứu sinh và học viên cao học. 
Hằng năm, Trường tổ chức hội nghị khoa 
học sinh viên, hội nghị khoa học trẻ. Năm 
2019, hội nghị khoa học trẻ cấp trường 
đã được mở rộng thành hội nghị quốc 
gia. Đặc biệt, Trường đã thành lập 11 
nhóm nghiên cứu mạnh của sinh viên và 
dành những điều kiện ưu đãi kinh phí để 
thực hiện.

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được 
củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp 
tác với các trường đại học, tổ chức quốc 
tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
bồi dưỡng cán bộ; mở thêm chương trình 
liên kết đào tạo tạc sĩ 1+1 với Trường 
Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan; 
chương trình liên kết đào tạo Kỹ sư với 
Trường Kỹ sư Val de Loire tiếp tục được 
phát triển; mở thêm ngành Toán ứng 
dụng với Trung tâm INSA Toulose. Đặc 
biệt, tháng 4/2019, chính thức thành lập 
Chi nhành đào tạo của Trung tâm INSA 
Val de Loire tại Trường; hợp tác chuyển 
giao chương trình Thạc sĩ Lý luận và 
phương pháp dạy học bộ môn Toán cho 
Trường Đại học Quốc gia Lào.

Phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ và 
cả hệ thống Chính trị trong Nhà trường, 
phấn đấu đưa Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Huế trở thành một trong ba 
trường đại học sư phạm trọng điểm của 
cả nước

Những thành tựu  của Nhà trường  đạt 
được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tạo 

dựng niềm tin vững chắc cho toàn thể 
cán bộ, viên chức , lao động trong giai 
đoạn mới đưa Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Huế trở thành một trong ba 
trường đại học sư phạm trọng điểm của 
cả nước. Đó là mục tiêu chung được Đảng 
bộ Trường đề ra trong Phương hướng và 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, 
Đảng bộ đã xây dựng các giải pháp chủ 
yếu thuộc các lĩnh vực: Xây dựng bộ máy 
quản lý, đội ngũ; Đào tạo, khảo thí và 
đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác 
sinh viên và khởi nghiệp, đổi mới sáng 
tạo; Công tác nghiên cứu khoa học, công 
nghệ và hợp tác quốc tế; Các Giải pháp 
tăng cường nguồn thu, công tác kế hoạch 
tài chính năng động và đẩy mạnh hoàn 
thiện hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng; 
Tăng cường năng lực và sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy 
dân chủ cơ sở, tổ chức Đảng là nòng cốt 
và trung tâm dẫn dắt.

Nhằm triển khai các giải phảp, Nhà 
trường xác định tập trung nâng cao năng 
lực, chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ 
giảng viên, đáp ứng các chuẩn giảng viên 
đại học sư phạm, đại học định hướng 
nghiên cứu và ứng dụng trong bối cảnh 
hội nhập và phát triển. Xây dựng công 
tác quản trị Nhà trường, thực hiện đúng 
chức năng và nhiệm vụ được phân công, 
có các sản phẩm đầu ra cho từng vị trí 
việc làm; có chính sách thu hút và hỗ trợ 
đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu có 
trình độ cao, có năng lực công tác làm 
việc tại trường. Xây dựng môi trường giáo 
dục bảo đảm chất lượng, nâng cao sự hài 
lòng của người học và người sử dụng.

Góp phần quan trọng vào sự thắng lợi 
của mục tiêu chính là sự đoàn kết, phấn 
đấu của toàn thể cán bộ, viện chức, lao 
động Nhà trường. Mỗi thành viên là một 
mắt xích quan trọng tạo dựng sức mạnh 
bền vững của ngôi trường giàu truyền 
thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển 
nhưng luôn vận động không ngừng để 
đổi mới và hội nhập trong thời kì công 
nghệ 4.0.

 Trường ĐHSP
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Ngày 26-27/6, tại Trường ĐH Y 
Dược, Đại học Huế diễn ra Đại hội 
Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ 
2020-2025. Với phương châm “Đổi 
mới – Sáng tạo – Dân chủ - Đoàn kết”, 
Đảng bộ Trường ĐH Y Dược nhiệm 
kỳ 2020-2025 tiếp tục quyết tâm xây 
dựng nhà trường với mục tiêu “Phát 
triển Trường ĐH Y Dược trở thành cơ 
sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia 
và khu vực, có chương trình đào tạo 
đạt chuẩn kiểm định khu vực, hướng 
tới đạt chuẩn quốc tế; đồng thời phát 
triển Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế 
từng bước trở thành bệnh viện thực 
hành đạt các tiêu chuẩn khu vực Đông 
Nam Á, tiệm cận chuẩn chất lượng 
quốc tế”.

Thay mặt BCH Đảng bộ Trường 
nhiệm kỳ 2015-2020, GS.TS Nguyễn Vũ 
Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
Nhà trường đã trình bày Báo cáo Chính 
trị tại Đại hội. Báo cáo đã nêu rõ và phân 

tích những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 
IX mà Đảng ủy Nhà trường đã đạt được 
đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, 
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế 
đã phát triển mạnh mẽ trong công tác đào 
tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao 
cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và 
cả nước. Đến nay, nhà trường đã đào tạo 
được hơn 30.000 cán bộ y tế trình độ đại 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo chính trị

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ Trường Đại học Y Dược, Đại học hUẾ nhiệm kỳ 2020-2025: 

Xây dựng mô hình Trường - viện hoàn chỉnh, 
hướng tới đạt chuẩn quốc tế
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học và hơn 10.000 cán bộ y tế trình độ sau 
đại học cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 
và cả nước. Hiện nay, nhà trường đang đào 
tạo 22 ngành và chuyên ngành trình độ đại 
học với quy mô hơn 8.400 sinh viên. Tổng chỉ 
tiêu tuyển sinh hàng năm ổn định, khoảng 
1.400 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có 
việc làm đúng chuyên ngành trong năm đầu 
tiên đạt từ 95-97%. Nhà trường đã và đang 
hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt 
là ĐH Y khoa Harvard, Hoa Kỳ để đổi mới 
chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa và bác 
sĩ Răng Hàm Mặt theo hướng tích hợp, dựa 
trên năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp 
ứng nhu cầu xã hội, tiến tới đổi mới chương 
trình đào tạo tất cả các chuyên ngành theo 
mô hình tiến tiến của các nước trên thế giới. 
Trường đã hoàn tất công tác mở 1 ngành 
mới bậc đại học- Cử nhân Hộ sinh, tổ chức 
tuyển sinh và đào tạo từ năm 2020, nâng số 
lượng ngành đào tạo đại học chính quy lên 
10 ngành. Với 99 chuyên ngành sau đại học, 
nhà trường tiếp tục triển khai các ngành đào 
tạo mới như thạc sĩ Gây mê hồi sức, thạc sĩ 
Điều dưỡng, tiến sĩ Khoa học y sinh, đã thực 
hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 
cho biết: “Trường ĐH Y Dược là trường đầu 
tiên thuộc khối ngành khoa học sức khỏe 
trong cả nước thực hiện kiểm định cơ sở 

giáo dục đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2017, 
thực hiện kiểm định 3 chương trình đào tạo 
đạt chuẩn vào năm 2019. Nhà trường hướng 
đến bảo đảm chất lượng đào tạo liên tục 
(CQI) và kiểm định chương trình đào tạo 
theo tiêu chuẩn Liên đoàn giáo dục Y khoa 
thế giới (WFME) sau năm 2025. Đồng thời, 
phấn đấu đến năm 2025, có 1-2 chương 
trình đào tạo của Nhà trường đạt chuẩn 
kiểm định của Mạng lưới các trường đại học 
Đông Nam Á (AUN-QA)”.

Về khoa học công nghệ, Trường ĐH 
Y Dược đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều 
phương diện và thu được nhiều kết quả tốt. 
Bên cạnh việc tăng nhanh về số lượng đề 
tài, dự án và kinh phí, hiệu quả của nhiều đề 
tài nghiên cứu ứng dụng, dự án được xã hội 
quan tâm và đánh giá cao. Để thực hiện sứ 
mạng là một trường ĐH theo định hướng 
nghiên cứu, ứng dụng các thành quả nghiên 
cứu vào đào tạo và khám chữa bệnh, Đảng 
bộ trường đã lãnh đạo phát triển công tác 
nghiên cứu khoa học với việc thực hiện 348 
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, bao 
gồm: 1 chương trình KHCN cấp Bộ, 1 đề tài 
cấp Nhà nước, 2 đề tài Nghị định thư, 12 
đề tài cấp Bộ và cấp Bộ trọng điểm, 2 đề tài 
Quỹ Nafosted, 5 đề tài cấp tỉnh (Thừa Thiên 
Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định), 69 
đề tài cấp ĐH Huế và 471 đề tài cấp trường. 

Ban chấp hành Đảng bộ Truờng Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020-2025 
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Từ năm 2015-2020, số giảng viên có bài đăng 
trên tạp chí trong nước và đặc biệt ở tạp chí quốc 
tế uy tín ngày càng tăng, đã có 304 bài báo đăng 
trên các tạp chí quốc tế uy tín, 1.131 bài báo 
đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Hợp tác quốc tế là thế mạnh của nhà trường 
với việc duy trì và phát triển thêm nhiều mối 
quan hệ mới, làm tiền đề cho việc ký kết, triển 
khai nhiều dự án và chương trình hợp tác. Trong 
giai đoạn 2015 - 2020, đã có 800 đoàn khách 
quốc tế với gần 3.800 lượt giáo sư và chuyên gia 
quốc tế đến trao đổi, giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học và khám chữa bệnh; đã ký 62 văn bản hợp 
tác với các ĐH, các tổ chức quốc tế từ Hoa Kỳ, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Phần Lan, Thái Lan… 
Đặc biệt nhà trường vinh dự được đón tiếp các 
nhà ngoại giao và chính khách quan trọng như 
Đại sứ Cộng hòa Ý, Đại sứ Úc, Đại sứ Hoa Kỳ, Đại 
sứ Hàn Quốc, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức và 
nhiều chính khách và nghị sĩ từ châu Âu, châu Á… 
Tiếp nhận gần 1.000 sinh viên quốc tế đến tham 
quan, học tập và nghiên cứu như chương trình 
Work the World (200-250 sinh viên/năm), Fu-
tureDocs Abroad (150-200 sinh viên/năm). Trong 
5 năm qua, trên 12 dự án hợp tác quốc tế mới 
được triển khai, nhà trường đã cử gần 850 lượt 
cán bộ, sinh viên, học viên đi công tác, học tập, 
nghiên cứu ở nước ngoài.

Trường ĐH Y Dược còn là địa chỉ uy tín trong 
công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trong 
khu vực và cả nước. Bệnh viện Trường ĐH Y Dược 
Huế là bệnh viện đa khoa công lập hạng I với quy 
mô 700 giường. Là trung tâm Trường - Viện theo 
mô hình các nước trên thế giới, có hệ thống tổ 
chức hoàn thiện, quản lý theo tiêu chuẩn ISO, có 
nguồn nhân lực trình độ cao, trang thiết bị hiện 
đại. Bệnh viện liên tục kiện toàn bộ máy, thành lập 
Trung tâm Nội soi tiêu hóa, Trung tâm Cấp cứu đa 
khoa và đột quỵ, Đơn vị Chăm sóc sức khỏe tại 
nhà, Đơn vị Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Đơn 
vị thăm dò chức năng, Khoa Dinh dưỡng Tiết chế 
và Tổ công tác xã hội. Trong 5 năm qua, công suất 
sử dụng giường bệnh tăng, ngày điều trị trung 
bình giảm, quy mô khám chữa bệnh tăng từ 1,2 
- 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng số bệnh 
nhân vào điều trị nội trú tăng 1,2 lần, phẫu thuật 
tăng 1,3 lần. Số người đăng ký khám chữa bệnh 
bảo hiểm y tế ngày càng tăng, bệnh nhân BHYT 

chiếm 68%, bệnh nhân viện phí 31%.
Theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 

10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa 
Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, với mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030, 
Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm 
lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn 
hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những 
trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công 
nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, 
chất lượng cao. Trong đó tập trung xây dựng và 
nâng cao năng lực các thiết chế y tế trên địa bàn 
để trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả 
nước, tập trung “Phát triển Bệnh viện Trường ĐH 
Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến 
khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế 
về y tế. Phát triển Trường ĐH Y Dược Huế theo 
mô hình “Trường – Viện” cấp quốc gia và hướng 
tới đạt chuẩn quốc tế”.

Đại hội đã trình bày các báo cáo tham luận 
về các chủ đề: Tăng cường sự phối hợp giữa 
các Khoa, Bộ môn trong xây dựng chương trình 
đào tạo đại học đổi mới tích hợp hướng đến 
chuẩn năng lực (Chi bộ Khoa RHM); Vai trò của 
nhóm nghiên cứu khoa học để có nhiều sản 
phẩm nghiên cứu có chất lượng, đăng tải quốc 
tế (Chi bộ Khoa Dược); Phát huy sức mạnh tổng 
hợp nguồn nhân lực của các đơn vị trong toàn 
Trường trong xây dựng Bệnh viện Trường ngày 
càng phát triển, góp phần phát triển mô hình 
Trường – Viện (Chi bộ Bộ môn Ngoại).

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí đảng viên tiêu 
biểu có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo 
đức đại diện cho toàn thể đảng viên vào Ban 
Chấp hành Đảng bộ Trường ĐH Y Duợc, nhiệm 
kỳ 2020 – 2025; bầu ra 41 đại biểu chính thức đại 
diện cho Đảng bộ Trường Đại học Y Duợc đi dự 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần VI.  

Hiện, Đảng bộ cơ sở Trường ĐH Y Dược có 
40 tổ chức Đảng, trong đó có 1 đảng bộ bộ phận 
và 39 chi bộ trực thuộc Đảng bộ  trường (26 
chi bộ cán bộ và 13 chi bộ sinh viên); gồm có 
708 đảng viên sinh hoạt chính thức. Năm 2017, 
Đảng bộ trường được nhận Bằng khen của Ban 
Tuyên giáo Trung ương Đảng “đã có thành tích 
xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trường ĐH Y Dược
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Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại 
học Khoa học, Đại học Huế lần thứ XV 
nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 2 
ngày 24-25/6/2020.  

Tham dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn 
Thái Sơn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Nguyễn 
Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại 
học Huế; PGS.TS. Trần Văn Hoà, Phó Bí thư 
Đảng uỷ Đại học Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn 
Chương, Phó Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế, 
Phó Giám đốc Đại học Huế; các đồng chí Bí 
thư Đảng uỷ các đơn vị thành viên Đại học 
Huế; PGS.TS. Hà Văn Hành, Bí thư Đảng ủy, 
Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Võ Thanh Tùng, 
Hiệu trưởng cùng các đồng chí nguyên là Bí 
thư đảng ủy qua các thời kỳ và 128 đại biểu 
chính thức đại diện cho gần 229 đảng viên 
của 20 chi bộ trực thuộc.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá 
XIV, đồng chí Hà Văn Hành, Bí thư đảng uỷ 
đã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. 
Báo cáo đã tổng kết, đánh giá tình hình thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương 

hướng, các chỉ  tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 
nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác 
xây dựng cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc bộ máy 
và xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức. Thực 
hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo 
tập trung, thống nhất công tác tổ chức cán 
bộ và tạo sự chủ động cho các đơn vị, cá 
nhân trong toàn trường hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. Trong lãnh đạo công 
tác chuyên môn, Đảng ủy đã tập trung lãnh 
đạo để phát triển các chương trình đào tạo 
ở tất cả các bậc học, từng bước nâng cao 
chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường lao động, đã hoàn thành kiểm định 
chất lượng cơ sở giáo dục. Lãnh đạo công 
tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 
phát triển đúng hướng, đạt và vượt chỉ tiêu 
đề ra; thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ sở 
vật chất, đáp ứng cơ bản các nhu cầu phục 
vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và các công tác khác của Trường.

Để thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 
2025, “nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng 

Đại biểu tham dự đại hội

Đảng bộ Trường Đại học khoa học, Đại học hUẾ nhiệm kỳ 2020-2025

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế 
phát biểu chỉ đạo đại hội

Xây dựng Trường Đại học Khoa học 
phát triển theo định hướng nghiên cứu
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ít nhất 5 -7% và năm 2025 đạt ít nhất 8% 
trong tổng thu của nhà trường. Số lượng các 
bài báo khoa học được công bố trên các tạp 
chí quốc tế có uy tín tăng 10%/năm (Web 
of Science và Scopus), đạt mức 120 bài đến 
năm 2022 và 300 bài đến năm 2025…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS. 
Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Đại học Huế biểu dương và đánh giá 
cao về những kết quả đạt được của Đảng 
bộ Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 
đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng uỷ 
Trường cần thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp 
theo: nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 
chú ý việc mở ngành, chuyên ngành theo 
đúng nhu cầu của thị trường, chú trọng 
công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là 
xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình 
độ cao, phát huy tiềm lực của đội ngũ cán 
bộ tri thức hiện có của Trường; nâng cao 
năng lực hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn 
thể, tiếp tục duy trì khối đoàn kết nhất trí 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 
lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 
đồng chí; lấy thư giới thiệu nhân sự ứng cử 
chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 
– 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 
Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI.

bộ, xây dựng Trường Đại học Khoa học phát 
triển theo định hướng đại học nghiên cứu, 
với phương châm Đoàn kết – Tự chủ - Phát 
triển”, Đảng bộ Nhà trường phấn đấu nỗ lực 
để có 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ 
trở lên với trên 60% có trình độ tiến sĩ, 40 
– 45 nhà giáo có chức danh giáo sư, phó 
giáo sư; 50% giảng viên sử dụng tiếng Anh 
trong chuyên môn; xây dựng mới từ 4 – 6 
chuyên ngành đào tạo đại học; xây dựng 
từ 2 – 4 chương trình đào tạo đại học chất 
lượng cao; có 1 - 3 chương trình đào tạo 
được kiểm định chất lượng; Phấn đấu tất cả 
giảng viên có thể tổ chức giảng dạy hoặc kết 
hợp tổ chức giảng dạy trực tuyến thông qua 
hệ thống Elearning; xây dựng mới 6 chuyên 
ngành đào tạo thạc sĩ, 4 chuyên ngành đào 
tạo tiến sĩ; liên kết đào tạo thạc sĩ với các 
cơ sở đào tạo uy tín trong nước và duy trì 
liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài. 
Đặc biệt, chú trọng phát triển số lượng đề 
tài NCKH các cấp tăng 25% so với nhiệm kỳ 
2015 – 2020; xây dựng 7 dự án; có từ 2 đề 
tài độc lập cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ trọng 
điểm, 1 đề tài Nghị định thư, 20 – 25 đề tài 
cấp Bộ trong đó có 4 – 5 đề tài cấp Bộ được 
chuyển giao công nghệ và triển khai ứng 
dụng sản xuất. Phấn đấu tỷ trọng nguồn 
thu từ các hoạt động KHCN năm 2022 đạt 

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
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Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Trường ĐH 
Nghệ thuật lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn 
ra sáng 30/6. PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đã dự Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trường ĐH Nghệ thuật 
đã đào tạo 553 sinh viên chính quy, 614 sinh viên 
đại học liên thông. Trong đó, nhiều sinh viên đã 
mang về những giải thưởng lớn, như giải Cống 
hiến cuộc thi Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế The 
Humannity photo Awards 2015; Huy chương Bạc 
Hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường 
văn hoá nghệ thuật toàn quốc...

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường ĐH 
Nghệ thuật tiếp tục duy trì và phát triển. Chương 
trình trao đổi giảng viên, sinh viên, triển lãm và 
các hoạt động học thuật với Trường ĐH Nghệ 
thuật Trang trí, ĐH Silpakorn (Thái Lan) được thực 
hiện tốt. Nhà trường đã xây dựng, hoàn thiện hồ 
sơ triển lãm cho giảng viên Khoa Điêu khắc tham 
gia triển lãm Haiku tại Trường ĐH Nghệ thuật 
Okinawa (Nhật Bản); triển lãm mỹ thuật Hàn 
Quốc - Việt Nam và các nước vành đai Thái Bình 
Dương... Đầu năm 2020, Trường ĐH Nghệ thuật 
đã đề xuất triển khai mở một số ngành đào tạo 
mới, đó là: Bảo tồn và Phục chế di sản; Thiết kế 
Mỹ thuật đa phương tiện, Hoạt hình (trình độ đại 
học) và ngành Nghệ thuật thị giác (sau đại học).

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Trường ĐH 
Nghệ thuật chú trọng vào việc mở ngành đào 
tạo mới phù hợp với nhu cầu xã hội, đặc biệt là 
Bảo tồn và Phục chế di sản, tạo nguồn nhân lực 
phục vụ công tác bảo tồn, phát triển ngành nghề 
truyền thống, di sản cho tỉnh nhà nói riêng và cả 
nước nói chung. Đẩy mạnh xuất bản tập Thông 
tin Mỹ thuật, phát triển Thông tin Mỹ thuật của 
trường trở thành tạp chí khoa học chuyên ngành 
có uy tín trong nước.

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm 
kỳ 2020 – 2025 gồm 5 thành viên. 

Trước đó, chiều 29/6, Trường ĐH Nghệ thuật 
đã khai mạc 2 triển lãm chào mừng Đại hội Đảng 
bộ Nhà trường. Triển lãm mỹ thuật thu hút gần 40 
tác phẩm hội họa, điêu khắc của các họa sĩ, giảng 
viên với các chủ đề thể hiện tình yêu đất nước, 
yêu Đảng qua nhiều chất liệu: Acrylic, sơn dầu 
hay củi khô, thép (nghệ thuật sắp đặt)... Trong 
khi đó, triển lãm tranh cổ động thu hút hơn 35 
tác phẩm tranh cổ động của sinh viên sáng tác 
chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được trưng bày 
tại sân trường.

Theo TS. Đỗ Xuân Phú, Phó Hiệu trưởng phụ 
trách nhà trường, các tác giả rất coi trọng tính 
chuyên nghiệp, tính nghệ thuật, cố gắng tìm tòi 
khám phá những chủ đề mới lạ về chất liệu, kỹ 
thuật, bút pháp và tính biểu đạt về nghệ thuật. 
Những tác phẩm mỹ thuật có giá trị thẩm mỹ - 
nghệ thuật cao, có sức truyền cảm đối với công 
chúng. Bên cạnh đó, các tác phẩm cổ động của 
sinh viên có ý nghĩa sâu sắc về nội dung lẫn hình 
thức, mang tính cổ động cao.

PV

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ Trường Đại học 
nghệ ThUậT, Đại học hUẾ 

nhiệm kỳ 2020-2025

Đào tạo phù hợp với 
nhu cầu xã hội, phục 

vụ bảo tồn và phát 
triển ngành nghề 

truyền thống di sản
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bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ Cơ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ
1 TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG Bí thư 
2 TS. BÙI VĂN LỢI Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT 
3 ThS. TRẦN ĐĂNG HUY UVTV Đảng ủy 
4 PGS.TS. NGUYỄN DUÂN Đảng ủy viên 
5 TS. NGUYỄN GẮNG Đảng ủy viên
6 CN. ĐÀO THANH HẢI Đảng ủy viên
7 TS. NGUYỄN CÔNG HÀO Đảng ủy viên
8 TS. HỒ ĐẮC THÁI HOÀNG Đảng ủy viên
9 TS. NGUYỄN XUÂN HUY Đảng ủy viên

10 TS. PHẠM THẾ KIÊN Đảng ủy viên
11 PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH Đảng ủy viên
12 TS. HOÀNG KIM TOẢN Đảng ủy viên
13 PGS.TS. TRẦN HỮU TUẤN Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH NGoẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
1 PGS.TS. PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Bí thư
2 PGS.TS. LIÊU LINH CHUYÊN Đảng ủy viên
3 TS. LÊ THỊ THANH HẢI Đảng ủy viên
4 ThS. LÊ THANH HOÀNG Đảng ủy viên
5 TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUẾ Đảng ủy viên
6 TS. NGUYỄN VĂN HUY Đảng ủy viên
7 ThS. PHẠM ANH HUY Đảng ủy viên
8 TS. TRẦN QUANG NGỌC THÚY Đảng ủy viên
9 TS. NGUYỄN HỒ HOÀNG THỦY Đảng ủy viên; 

10 ThS. PHAN THANH TIẾN Đảng ủy viên, 
11 TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH NôNG lÂM, ĐẠI HỌC HUẾ
1 PGS.TS.TRẦN THANH ĐỨC Bí thư 
2 GS.TS. TRẦN ĐĂNG HÒA Phó Bí thư 
3 ThS. DƯƠNG VĂN THÀNH UVTV 
4 TS. LÊ NHƯ CƯƠNG Đảng ủy viên
5 ThS. LÊ CHÍ HÙNG CƯỜNG Đảng ủy viên
6 TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC Đảng ủy viên
7 TS. NGUYỄN HỮU NGỮ Đảng ủy viên
8 PGS.TS. LÊ ĐÌNH PHÙNG Đảng ủy viên, 
9 TS. LÊ THỊ HOA SEN Đảng ủy viên

10 TS. NGUYỄN VĂN TOẢN Đảng ủy viên
11 TS. HOÀNG HUY TUẤN Đảng ủy viên

DANH sáCH bAN CHẤP HÀNH CáC ĐẢNG bộ, CHI bộ Cơ sở TrỰC THUộC ĐẢNG bộ ĐẠI HỌC HUẾ
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12 TS. PHẠM HỮU TỴ Đảng ủy viên
13 TS. NGUYỄN HỮU VĂN Đảng ủy viên
14 ThS. HOÀNG THỊ NGỌC VÂN Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH sư PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
1 PGS.TS. LÊ ANH PHƯƠNG Bí thư 
2 PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN Phó Bí thư 
3 GS.TS. DƯƠNG TUẤN QUANG UVTV Đảng ủy, 
4 PGS.TS. NGUYỄN THỊ KIM THOA UVTV, Chủ nhiệm UBKT 
5 TS. NGUYỄN HOÀI ANH Đảng ủy viên
6 PGS.TS. TRƯƠNG MINH ĐỨC Đảng ủy viên
7 ThS. PHAN HOÀNG HẢI Đảng ủy viên
8 TS. NGUYỄN THANH HÙNG Đảng ủy viên
9 CN. NGUYỄN THANH LÂM Đảng ủy viên

10 PGS.TS. TRẦN KIÊM MINH Đảng ủy viên
11 PGS.TS. NGUYỄN THÀNH NHÂN Đảng ủy viên
12 TS. LÊ HỒ SƠN Đảng ủy viên
13 TS. NGUYỄN VĂN THUẤN Đảng ủy viên
14 PGS.TS. NGUYỄN THỊ THỦY Đảng ủy viên 
15 TS. PHẠM QUANG TRUNG Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
1 PGS.TS.TRẦN VĂN HÒA Bí thư 
2 PGS.TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN Phó Bí thư 
3 TS. PHAN KHOA CƯƠNG Phó Bí thư 
4 TS. PHAN THANH HOÀN UVTV 
5 PGS.TS. BÙI ĐỨC TÍNH UVTV, Chủ nhiệm UBKT
6 ThS. BÙI VĂN CHIÊM Đảng ủy viên; 
7 PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG HÀO Đảng ủy viên; 
8 TS. HÀ THỊ HẰNG Đảng ủy viên
9 TS. HOÀNG TRỌNG HÙNG Đảng ủy viên

10 TS. PHẠM XUÂN HÙNG Đảng ủy viên
11 TS. HOÀNG TRIỆU HUY Đảng ủy viên
12 TS. PHAN THỊ THU HƯƠNG Đảng ủy viên
13 ThS. NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH Đảng ủy viên
14 TS.NGUYỄN QUANG PHỤC Đảng ủy viên; 
15 TS.NGUYỄN THỊ THANH THỦY Đảng ủy viên; 
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bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH KHoA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
1 PGS.TS. VÕ THANH TÙNG Bí thư 
2 PGS.TS. TRẦN NGỌC TUYỀN Phó Bí thư 
3 TS. NGUYỄN THẾ PHÚC UVTV 
4 TS. BÙI QUANG VŨ UVTV, Chủ nhiệm UBKT 
5 TS. PHAN TUẤN ANH Đảng ủy viên
6 TS. NGUYỄN HOÀNG HÀ Đảng ủy viên
7 ThS. PHAN QUỐC HẢI Đảng ủy viên
8 TS. DƯƠNG QUANG HIỆP Đảng ủy viên; 
9 TS. LÊ VĂN TƯỜNG LÂN Đảng ủy viên

10 TS. TRẦN THANH LƯƠNG Đảng ủy viên
11 ThS. HOÀNG NGUYỄN TUẤN MINH Đảng ủy viên
12 TS. HUỲNH THỊ ÁNH PHƯƠNG Đảng ủy viên
13 TS. NGUYỄN TRƯỜNG THỌ Đảng ủy viên; 
14 TS. NGUYỄN MINH TRÍ Đảng ủy viên
15 TS. NGUYỄN NGỌC TÙNG Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH lUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
1 PGS.TS. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG Bí thư 
2 PGS.TS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG Phó Bí thư 
3 ThS. NGUYỄN VĂN KIỆM UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
4 TS. HỒ NHÂN ÁI Đảng ủy viên 
5 TS. HỒ THỊ VÂN ANH Đảng ủy viên
6 ThS. NGUYỄN SƠN HÀ Đảng ủy viên
7 ThS. LÝ NAM HẢI Đảng ủy viên
8 ThS. NGUYỄN TRUNG KIÊN Đảng ủy viên
9 TS. NGUYỄN HỒNG SƠN Đảng ủy viên

10 ThS. NGUYỄN THANH TÙNG Đảng ủy viên 

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH Y DưỢC, ĐẠI HỌC HUẾ
1 GS.TS. NGUYỄN VŨ QUỐC HUY Bí thư 
2 PGS.TS. NGUYỄN KHOA HÙNG Phó Bí thư 
3 PGS.TS. HOÀNG BÙI BẢO UVTV, Chủ nhiệm UBKT 
4 TS. LÊ VĂN CHI UVTV Đảng ủy 
5 PGS.TS. LÊ ĐÌNH KHÁNH UVTV Đảng ủy 
6 PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG AN Đảng ủy viên
7 ThS. HOÀNG THỊ NGỌC HÀ Đảng ủy viên
8 CN. LÊ THỊ THU HẰNG Đảng ủy viên
9 TS. NGUYỄN VĂN HÙNG Đảng ủy viên; 

10 GS.TS. TRẦN VĂN HUY Đảng ủy viên
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11 ThS. VÕ VĂN KHOA Đảng ủy viên
12 PGS.TS. NGUYỄN VĂN MINH Đảng ủy viên
13 PGS.TS. LÊ NGHI THÀNH NHÂN Đảng ủy viên
14 PGS.TS. NGUYỄN MINH TÂM Đảng ủy viên
15 TS. ĐẶNG THỊ ANH THƯ Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrườNG ĐH NGHỆ THUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ
1 TS. ĐỖ XUÂN PHÚ Phó Bí thư Đảng ủy
2 ThS. PHAN LÊ CHUNG Đảng ủy viên
3 ThS. NGUYỄN ÁNH DƯƠNG Đảng ủy viên
4 ThS. LÊ THỊ THÚY HẰNG Đảng ủy viên
5 ThS. VÕ QUANG PHÁT Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TrỊ
1 TS. TRƯƠNG CHÍ HIẾU Bí thư
2 ThS. LÊ THỊ HƯƠNG LOAN Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;
3 ThS. PHAN VĂN HOÀNG Đảng ủy viên
4 ThS. TRẦN THỊ CÚC PHƯƠNG Đảng ủy viên
5 ThS. HOÀNG ĐỨC ANH VŨ Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ TrUNG TÂM GIáo DụC QUỐC PHÒNG vÀ AN NINH
1 CN.LÊ KIM ANH Bí thư 
2 CN.TRẦN VĂN BẢN Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT 
3 ThS. VŨ THỊ CHUNG Đảng ủy viên
4 CN.TRẦN LÊ MINH Đảng ủy viên
5 CN.TRẦN MINH QUYỀN Đảng ủy viên 
6 ThS. HỒ THANH THIÊN Đảng ủy viên

bAN CHẤP HÀNH CHI bộ Cơ sở vIỆN CôNG NGHỆ sINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
1 PGS.TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG HẢI Bí thư chi bộ cơ sở 
2 TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG Phó Bí thư chi bộ cơ sở
3 TS. NGUYỄN ĐỨC HUY Chi ủy viên chi bộ cơ sở, 

bAN CHẤP HÀNH ĐẢNG bộ vIỆN ĐÀo TẠo Mở vÀ CôNG NGHỆ THôNG TIN ĐẠI HỌC HUẾ
1 ThS. NGUYỄN VĂN TUẤN Phó Bí thư Đảng ủy
2 CN. NGUYỄN HOÀNG HÀ Đảng ủy viên 

3 CN. VÕ THỊ HIÊN Đảng ủy viên 

4 ThS. PHAN THỊ NHƯ HOA Đảng ủy viên 
5 ThS. LÊ ĐỨC MINH PHƯƠNG Đảng ủy viên 
6 ThS. LÊ BÁ THÔNG Đảng ủy viên
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Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam 
Paul Jansen và PGS.TS Nguyễn Quang 
Linh, Giám đốc Đại học Huế đã có buổi 
làm việc ngày 09/6/2020 với mong 
muốn có những đánh giá cụ thể về ảnh 
hưởng của COVID 19 đối với các hợp 
tác của hai bên và tìm hướng khắc phục. 
Cùng dự buổi tiếp có Ông Ivo Hooghe, 
Bí thư thứ nhất phụ trách Hợp tác và 
Phát triển; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó 
Giám đốc Đại học Huế.

PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc 
Đại học Huế bày tỏ sự cảm ơn Ngài Đại 
sứ Vương quốc Bỉ đối với hợp tác giữa hai 
bên trong nhiều năm qua. Giám đốc Đại 
học Huế thông tin về những hợp tác mà 
Đại học Huế đã và đang thực hiện cùng 
với các đối tác phía Bỉ. Đặc biệt là Chương 
trình VLIR-IUC được khởi động từ tháng 
6/2013, bao gồm các tiểu dự án: Nâng 
cao năng lực quản trị đại học (Dự án 1); 

Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam 
thăm và làm việc với Đại học Huế

Giám đốc Đại học Huế tiếp và làm việc 
với Đại sứ vương quốc bỉ tại việt Nam 

Phát triển và cải thiện nuôi trồng thủy sản 
và sản xuất cây trồng vật nuôi bền vững 
với những giải pháp toàn diện về ô nhiễm 
môi trường (Dự án 2); Bảo tồn các hệ sinh 
thái và tài nguyên thiên nhiên ven biển 
dưới tác động của các hoạt động phát 
triển (Dự án 3); Tăng cường đào tạo và các 
dịch vụ ở cấp cơ sở nhằm cải thiện việc 
chăm sóc sức khỏe nông thôn, thí điểm ở 
miền trung Việt Nam (Dự án 4). Giai đoạn 
I (2013 – 2018), chương trình tập trung 
cho vấn đề nâng cao năng lực. Giai đoạn 
II (2019 – 2022) chú trọng đến củng cố và 
tăng cường các kết quả dự án. Cho đến 
nay, Chương trình đã đi đến năm thứ 2 
giai đoạn 2 và đã đạt được nhiều kết quả 
đáng kể, được đánh giá tốt dựa trên các 
tiêu chí như tính hiệu quả và bền vững, 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn, các mục tiêu 
phát triển và các tác động đối với xã hội, 
với việc nâng cao chất lượng đào tạo. 
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Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cùng đoàn 
công tác thăm Trạm y tế Thủy Dương

Thăm Trung tâm Y học gia đình, 
Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế

Chỉ tính trong năm 2019, trong khuôn khổ 
chương trình, đã có 17 công trình nghiên 
cứu được xuất bản quốc tế và trong nước; 
13 hội nghị, hội thảo được tổ chức; 10 ng-
hiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu 
(2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công); 3 
học bổng sau tiến sĩ.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của COVID 
19, nhiều hoạt động của chương trình bị 
hoãn, ảnh hưởng không nhỏ đến các tiến độ 
của các dự án, thời gian học tập và nghiên 
cứu của nghiên cứu sinh. Đại sứ Vương quốc 
Bỉ tại Việt Nam khẳng định hai bên sẽ có 
những thảo luận và đưa ra những mục tiêu 
và các cách làm khả thi, phù hợp.

Cũng trong ngày 9/6, Đại sứ Vương 
quốc Bỉ tại Việt Nam cùng đoàn công tác 
đã đi thăm các cơ sở đào tạo của Đại học 
Huế tham gia các dự án của Chương trình 
VLIR-IUC; Trung tâm Y học gia đình, Trường 
ĐH Y Dược, Đại học Huế; Trạm y tế Thủy 
Dương;  đầm Cầu Hai.

Trước đó, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt 
Nam đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thể hiện mong 
muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Thừa 
Thiên Huế trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, phát 
triển kinh tế và thúc đẩy phát triển du lịch để 
đưa nhiều khách du lịch của Bỉ đến Việt Nam 
và thăm di sản Huế.

AH
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Câu chuyện về 
“Lò Bánh mì PháP”

Chương trình đào tạo nghề Bánh mì 
Pháp & Bánh ngọt tại Huế hỗ trợ cho 
thanh thiếu niên dễ bị tổn thương - “La 
Boulangerie Française” sẽ được chuyển 
từ làng SOS sang đặt tại Đại học Huế. 
Chương trình đào tạo này đã thực hiện 
tại Huế từ năm 1999, gần 100 thanh niên 
có hoàn cảnh khó khăn đã được đào 
tạo, hoàn thành khóa học và bắt đầu sự 
nghiệp thành công trong ngành công 
nghiệp bánh mì và bánh ngọt.

Câu chuyện về “Lò Bánh mì Pháp” - 
Trường đào tạo làm bánh mì & bánh 
ngọt bắt đầu năm 1998 khi Ông và Bà 
Trần Thanh Vân, hai nhà khoa học nổi 
tiếng, yêu cầu hai sinh viên Pháp thực 
hiện một nghiên cứu thị trường về tiềm 
năng Đào tạo nghề bánh mì tại Huế. Ông 

bà Thanh Vân đã hỗ trợ một trung tâm 
nuôi dưỡng trẻ em đường phố tại Huế 
từ năm 1996 – thông qua một tổ chức 
phi chính phủ Pháp  là Aide à l’Enfance 
du Vietnam”, nhận thức được việc thiếu 
hụt cơ hội nghề nghiệp và tương lai mà 
những thanh thiếu niên này sẽ gặp phải; 
họ đã quyết định tìm ra một chương trình 

■ HồNG SAm

Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh thăm cử hàng 
của Lò bánh mỳ Pháp tại địa chỉ 46 Nguyễn Tri Phương, TP Huế, nơi duy trì mô hình kinh tế phát triển bền vững, với thu nhập có được từ 
việc bán các sản phẩm do sinh viên làm ra trong khóa học. Ảnh được Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh đưa 
trên trang cá nhân cùng với dòng cảm nghĩ: “Rất vui được trở lại thăm Lò Bánh Mì Pháp (Boulangerie Francaise), một mảnh hồn Pháp giữa 
thành phố Huế xinh đẹp, cùng ngài Đại sứ”
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đào tạo để trao cho các em một 
chìa khóa để hòa nhập thành công 
vào cuộc sống.

Nghiên cứu đã đưa ra với kết 
luận tích cực và ý tưởng về Trường 
đào tạo đã được triển khai trong 
tháng 10 năm 1999, Lò Bánh mì 
Pháp được đi vào hoạt động với 10 
học viên trong độ tuổi từ 17 đến 
23, dưới sự giám sát hoạt động 
của 2 sinh viên Pháp (bao gồm 
ông Thomas Behaghel, hiện tại là 
Giám đốc điều hành Viện hợp tác 
phát triển châu Âu IECD tại khu vực 
Đông Nam Á) và với sự hỗ trợ và 
đánh giá của tổ chức AEVN.

Sau khi bắt đầu hoạt động tại 
Mái ấm cho trẻ mồ côi 130 Chi Lăng, 
năm 2005, trường đào tạo đã được 
chuyển đến trung tâm Thủy Xuân, do 

Dự án tiếp tục hướng đến thanh niên 
dễ bị tổn thương, từ 18 đến 23 tuổi ở miền 
Trung Việt Nam. Các thanh niên sẽ được lựa 
chọn dựa trên các tiêu chí kinh tế - xã hội; họ 
sẽ là sinh viên nội trú tại Đại học Huế và sẽ 
theo một chương trình đào tạo hoàn chỉnh 
về bánh mì Pháp& bánh ngọt, tiếng Anh và 
kỹ năng sống.

Ngoài ra, các giảng viên từ Chương trình 
đào tạo Quản trị nhà hàng&Dịch vụ ăn uống 
hiện tại của Khoa Du lịch - Đại học Huế sẽ 
được tác động tích cực bởi Dự án, bằng cách 
được tiếp cận về mặt chuyên môn từ bên 
trong và bên ngoài Dự án mang đến.

IECD sẽ hướng dẫn việc triển khai và điều 
phối Dự án; IECD mang đến phương pháp, tài 
chính và kỹ thuật để thực hiện việc này. Ngoài 
lớp đào tạo bánh mì và bánh ngọt, chương 
trình đào tạo tiếng Anh và kỹ năng sống 
cho sinh viên của Dự án, hướng dẫn thông 
tin về hướng nghiệp và việc làm để tư vấn 
cho sinh viên cho đến khi sinh viên bắt đầu 
đi làm; chia sẻ chuyên gia bên ngoài được 
huy động cho Dự án với Ngành quản trị nhà 
hàng & Dịch vụ ăn uống của Đại học Huế 
để các giảng viên Khoa Du lịch - Đại học 
Huế có thể tiếp cận và tham dự một số khóa 
đào tạo từ các chuyên gia.

 

Tại buổi tiếp xã giao giữa Đại học Huế và đoàn công tác của Đại sứ quán Pháp tại Việt 
Nam, Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam đánh giá cao các hợp 
tác giữa Đại học Huế và các tổ chức, trường đại học của Pháp như chương trình INSA 
Val De Loir, một trong những cơ sở đào tạo kỹ sư chất lượng hàng đầu của nước Pháp. 
Đặc biệt, Ông Đại sứ ấn tượng với dự án “Lò bánh mỳ” mà Đại học Huế đang hợp tác 
cùng IECD với những mục tiêu nhân văn cao cả.

AEVN xây dựng và sau đó là nhiều lần chuyển 
đổi cơ sở. Thông qua các trao đổi hợp tác 
giữa  giữa IECD và Đại học Huế, hai bên cùng 
có chung một tầm nhìn và đánh giá khả năng 
chuyển giao La Boulangerie Française từ Làng 
SOS sang Đại học Huế. PGS. TS. Nguyễn Quang 
Linh, Giám đốc Đại học Huế đã đề xuất IECD 
đến thăm một tòa nhà hiện có tại Đại học Huế 
ở Ký túc xá Trường Bia có khả năng bố trí phòng 
thực hành đào tạo của La Boulangerie Française 
và hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên của chương trình.

Từ đó, Đại học Huế và IECD đã cùng ký 
thỏa thuận hợp tác và thống nhất lộ trình 
thực hiện dự án. Trong giai đoạn bắt đầu, từ 
01/07/2020 đến 30/06/2025, mục tiêu chính 
là tăng số lượng học viên của Dự án, từ 10 lên 
16 học viên, tiếp tục duy trì chất lượng của 
khóa đào tạo, hỗ trợ cho thanh thiếu niên dễ 
bị tổn thương sẽ hội nhập thành công và phát 
triển mô hình kinh tế bền vững.

Năm năm tiếp theo là giai đoạn hợp nhất 
với mục tiêu gia tăng số lượng học viên từ 
20 lên 25 học viên cho mỗi khóa và đạt được 
công nhận của quốc gia cho Dự án –  trường 
hợp hợp tác thành công giữa một Đại học của 
Việt Nam và một tố chức Phi chính phủ quốc 
tế  vì lợi lích của thanh thiếu niên Việt Nam dễ 
bị tổn thương.
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Nghiên cứu khoa học gắn liền với 
phát triển sản xuất

Năm 2010, Nhà giáo Nguyễn Xuân 
Bả được Hội đồng chức danh nhà nước 
công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư. Đến 
nay PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả đã xuất 
bản 104 bài báo trong và ngoài nước; 
10 đầu sách tham khảo và giáo trình; 
chủ trì và tham gia 27 đề tài, dự án khoa 
học công nghệ. Trong đó có 15 công 
trình theo hệ thống ISI hoặc Scopus. 
Nhiều công trình nghiên cứu đã được 
người dân ứng dụng cho phát triển sản 
xuất có hiệu quả như: Kết quả các dự án 
ACIAR (Do chính phủ Australia tài trợ) 
đã nghiên cứu và giới thiệu thành công 
nhiều giống cỏ phù hợp cho các tỉnh 
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; 
xác định được các công thức thức ăn và 
phương pháp vỗ béo và mô hình vỗ béo 
bò thịt đáp ứng yêu cầu thị trường; mô 
hình bổ sung thức ăn tinh cho bò mẹ 
trước và sau khi đẻ; mô hình tập ăn thức 

ăn tinh và cai sữa sớm cho bê...
Từ các nghiên cứu, xây dựng mô 

hình chăn nuôi hiệu quả, PGS và nhóm 
nghiên cứu cũng đã quan tâm đến 
hoạt động khuyến nông góp phần lan 
tỏa kết quả của dự án đến các cộng 
đồng khác. Phương pháp mô hình tối 
ưu trong nông hộ (Best-bet farmers) 
đã được quan tâm ứng dụng để cải 
thiện hiệu quả chăn nuôi. Nhờ đó mà 
hiệu quả của các dự án được mang 
lại bền vững hơn. Có thể nói rằng các 
dự án ACIAR do PGS.TS. Nguyễn Xuân 
Bả chủ trì đã góp phần thay đổi diện 
mạo ngành chăn nuôi bò thịt về sức 
sản xuất, phát triển theo hướng bền 
vững và gắn với thị trường dựa trên 
các nguồn lực sẵn có.

Bên cạnh các dự án quốc tế, trong 5 
năm qua, PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả đã và 
đang chủ nhiệm 2 dự án cấp tỉnh (Hà Tĩnh 
và Quảng Ngãi); chủ trì 2 dự án chuyển 
giao khoa học công nghệ về chăn nuôi 

PGS.TS. NGUYễN XUÂN bả, TrƯờNG ĐH NôNG LÂm, ĐẠI HọC HUẾ: 
Nghiên cứu khoa học và đào tạo  
gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất

PGS.TS Nguyễn Xuân Bả, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Huế, Trưởng 
khoa Chăn nuôi Thú y, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 
2019 được rèn luyện trong môi trường quân ngũ cho đến năm 1988 thì nhận 
công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Nông Lâm Huế đến 
nay với mục tiêu phấn đấu trở thành nhà giáo tốt, nhà nghiên cứu có thể góp 
phần sức của minh cho nền nông nghiệp nước nhà. 
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bò sinh sản và bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi và 
Quảng Trị. Từ những kết quả nghiên cứu tốt, 
PGS Bả và nhóm nghiên cứu đã kết hợp với 
Đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế 
sản xuất các chương trình phổ biến kỹ thuật 
trên VTV2 như: Kỹ thuật vỗ béo bò; Kỹ thuật 
chế biến phụ phẩm Nông nghiệp làm thức 
ăn cho gia súc nhai lại; Giới thiệu các giống 
cỏ cao sản cho chăn nuôi bò trong nông hộ. 
Các chương trình này đã có tác động mạnh 
mẽ đến sản xuất, đã có hàng chục ngàn người 
theo dõi và đánh giá rất cao. Từ các kết quả 
nghiên cứu mà giáo trình, bài giảng, tài liệu 
phổ biến kỹ thuật cho nông dân do PGS biên 
soạn gần gũi với sinh viên và người sản xuất 
dễ dàng áp dụng. 

Công tác chuyên môn gắn liền với đền 
ơn đáp nghĩa và phát triển cộng đồng

Với vai trò là nhà khoa học, nhà quản 
lý, là Cựu chiến binh, từ năm 2013, PGS.
TS. Nguyễn Xuân Bả đã kết hợp Quỹ 
Những trái tim Huế (Heart for Hue), Hội 
Cựu Chiến binh vì hòa bình ở Mỹ (Veteran 
for Peace); Hội những người ủng hộ nạn 
nhân chất độc da cam Việt Nam tại Úc (The 
Vietnamese Victims of Agent Orange Trust 
(VVAOT);  Trạm khuyến nông và Hội chất 
độc da cam huyện A Lưới đã và đang triển 
khai hàng loạt các hoạt động nhằm giúp 
đỡ cải thiện sinh kế cho hơn 150 hộ gia 
đình có người bị nhiễm chất độc da cam 
tại các xã: Hồng Trung, Hồng Kim, Hồng 
Quảng, Hồng Thượng và A Ngo của huyện 
A Lưới thông qua chương trình phát triển 
chăn nuôi bò sinh sản theo hướng bán 

chăn thả và heo sinh sản trong nông hộ. 
Chương trình đã triển khai các hoạt động 
nhằm nâng cao năng lực chăn nuôi và 
hỗ trợ vật chất ban đầu (Con giống, thức 
ăn, thuốc thú y..) để người dân có thể tự 
chủ các hoạt động chăn nuôi của gia đình 
mình và mang lại hiệu quả cao cả về kinh 
tế và xã hội. Kết quả đã cho thấy đàn bò 
ở các hộ phát triển tốt, tỷ lệ bò chết thấp. 
Đến nay, các hộ có chuồng trại đảm bảo, 
đàn bò từ các hộ hoàn toàn không bị chết, 
tỷ lệ sinh sản tốt, nhiều gia đình đã trồng 
cỏ, cắt cỏ cho bò ăn, có gia đình đã có 3-5 
con bò với trị giá lên tới 50-70 triệu đồng. 
Chương trình chăn nuôi heo sinh sản đang 
phát triển tốt, nhiều hộ gia đình đã có heo 
con bán ra thị trường, đây là điều mà nhiều 
hộ người đồng bào dân tộc chưa bao giờ 
nghĩ đến. Nuôi heo nái kết hợp với heo 
thịt theo hướng tận dụng, an toàn sinh học 
đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho người 
dân. Hiện tại, nhóm công tác vẫn tiếp tục 
triển khai chương trình nuôi heo, bò tại A 
Lưới và dự án nuôi “Gà hữu cơ trong nông 
hộ” tại các xã Vinh Phú, Vinh Thái (huyện 
Phú Vang) cho các đối tượng là thương 
binh, người tàn tật, nạn nhân chất độc da 
cam. Hiệu quả lớn nhất ở những chương 
trình này là giá trị nhân văn, tình cảm giữa 
con người trên thế giới và đã góp phần xoa 
dịu vết thương chiến tranh.

Chương trình đào tạo phải luôn đổi 
mới để phù hợp với nhu cầu thực tiễn và 
có tính chiến lược bễn vững

Chất lượng sản phẩm đào tạo là sự 
sống còn của trường đại học, của khoa 
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chuyên môn trong chiến lược phát triển 
theo hướng tự chủ. Câu hỏi đặt ra là 
sản phẩm đào tạo như thế nào là chất 
lượng? Làm thế nào để có chất lượng 
đào tạo tốt hơn? Đây là những vấn đề 
mà PGS. Bả đặt ra với vai trò là Trưởng 
khoa CNTY trong bối cảnh có nhiều 
khó khăn, thách thức của ngành và các 
trường đào tạo Nông nghiệp. Với cách 
tiếp cận “Sản phẩm đào tạo của mình 
phải đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển 
dụng”, từ đó PGS. Bả đã chủ động hợp 
tác với các doanh nghiệp liên quan đến 
ngành Chăn nuôi Thú y trong đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, theo nguyên 
tắc “Hai bên phải có lợi” . Từ năm 2015 
đến 2019, Khoa CNTY đã tổ chức rất 
thành công 5 lần ngày hội “Định hướng 
nghề nghiệp cho sinh viên” với sự 
tham gia hàng năm khoảng 1500 sinh 
viên và có khoảng 15-20 doanh nghiệp 
cùng đồng hành. Ngày hội đã thực sự 
mang lại hiệu quả thiết thực cho cả cơ 
sở đào tạo và các doanh nghiệp. Sinh 
viên có định hướng ngay từ đầu cho 
việc học tập, nên đã có thái độ, động 
cơ học tập, rèn luyện tốt hơn. Ngày hội 

cũng là cơ hội việc làm cho sinh viên 
sau khi tốt nghiệp và doanh nghiệp 
có cơ hội quảng bá, tuyển dụng được 
nguồn nhân lực phù hợp. Bên cạnh đó, 
khoa đã mở 4 lớp đào tạo theo đơn 
đặt hàng của doanh nghiệp Greenfeed 
(có 150 sinh viên tham gia); Lớp đào 
tạo “Nhà quản lý trang trại chăn nuôi” 
cho công ty CJ Vina có 14 sinh viên 
tham gia; hình thành nên các câu lạc bộ 
chuyên môn (Câu lạc bộ Chăn nuôi lợn 
công ty CJ Vina; câu lạc bộ thú cưng; câu 
lạc bộ OH và vv); Nội dung đào tạo tại 
các trang trại của công ty cũng cụ thể và 
thiết thực để đáp ứng chuẩn đầu ra theo 
yêu cầu việc làm của doanh nghiệp và vv. 
Từ những hoạt động trên mà số lượng 
sinh viên học ngành CNTY luôn đứng 
đầu trong các ngành của Trường ĐHNL, 
ĐHH và sinh viên tốt nghiệp ngành 
CNTY có việc làm đúng với chuyên môn 
đã học lên đến 95-100%  ngay sau khi 
ra trường, các doanh nghiệp luôn đánh 
giá cao các sinh viên được đào tạo từ 
khoa chúng tôi cả về quan điểm thái độ 
và năng lực chuyên môn.

H.S

Mô hình nuôi bò bán chăn thả của chị Hồ Thị Bình, A Ngo
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PV: Giáo sư vui lòng chia sẻ mối quan hệ 
hợp tác lâu dài giữa Giáo sư và Đại học Huế 
nói chung và với Trường ĐH Nông Lâm, Đại 
học Huế nói riêng?

GS. Michael Henry Boehme:
Đã 25 năm kể từ tháng 11/1995, tôi lúc 

đó là Phó Khoa Nông nghiệp cùng đoàn 
công tác bao gồm tám đại diện của Đại học 
Humboldt University of Berlin đã có chuyến 
công tác tại Đại học Huế. Chúng tôi đã cùng 
thảo luận và làm việc với Giám đốc Đại học 
Huế lúc bấy giờ là PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu 
và các cộng sự để đi đến thỏa thuận hợp tác 
được ký kết chính thức vào năm 1997.

Năm 1996 và 1997, trong thời gian này 
tôi đã làm việc cùng với GS. Lê KhắcHuy, 
Hiệu trưởng; GS. Trần Văn Minh, Phó Hiệu 
trưởng và PGS. Nguyễn Minh Hiếu, Trưởng 
khoa Nông học và Trưởng Bộ môn Làm 
vườn.

Năm 1997, tôi cùng GS. Lindemann, 
Trưởng khoa Nông nghiệp (Agriculture 
and Horticulture) và GS. Kaufmann, Trưởng 

bộ môn Chăn nuôi (Animal sciences) đã 
có chuyến thăm và làm việc với Trường 
ĐH Nông Lâm, Đại học Huế. Sau đó, thỏa 
thuận hợp tác trong khoa học và giáo dục 
đã được ký kết giữa Trường ĐH Nông Lâm 
(HUAF) và Đại học Humboldt University of 
Berlin (HUB).

Tháng 3.2001, chúng tôi tổ chức một 
hội thảo tại HUAF với sự hỗ trợ của DAAD 
với chủ đề: Hệ thống sử dụng đất và Công 
nghệ sinh học (Land use systems and 
Biotechnology); năm 2006 là một hội thảo 
cựu lưu học sinh tại HUAF. Năm 2008, một 
cuộc họp thảo luận về phát triển chương 
trình đào tạo thạc sĩ về Khoa học làm vườn 
(Horticultural Sciences) tổ chức tại Đại 
học Nông nghiệp Hà Nội để tìm kiếm khả 
năng khai thác một chương trình tương tự 
như vậy.

PV: Giáo sư đã hướng dẫn cho bao nhiêu 
thạc sĩ và tiến sĩ người Việt Nam ?

GS. Michael Henry Boehme:
Tôi đã hướng dẫn một sinh viên từ Hà 

GS. Michael Henry Boehme tại phòng làm việc 
Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

GS. mICHAeL HeNrY bOeHme: 
PHáT TrIểN CáC CHươNG TrìNH ĐÀo TẠo bằNG TIẾNG ANH 
là điều kiện cần thiết để hội nhập quốc tế 

Tháng 2/2020, GS. Michael 
Henry Boehme, Khoa Khoa học 

Sự sống, Đại học Humboldt 
Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức 
(Humboldt University of Berlin) 
bắt đầu thời gian 3 tháng giảng 

dạy và nghiên cứu tại Đại học 
Huế trong chương trình trao đổi 

học giả của Cơ quan trao đổi 
hàn lâm Đức DAAD. Nhân dịp 

này, Giáo sư đã dành thời gian 
trao đổi với Bản tin Đại học Huế 

về hợp tác trong các hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu.
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Nội (Học viện Nông nghiệp Việt Nam - 
VNUA) thực hiện luận văn cao học, sau 
đó là luận án tiến sĩ và đã hoàn thành 
năm 2003; 4 nghiên cứu sinh từ HUAF 
hoàn thành vào các năm 2002, 2007 và 
2012, người sau cùng hy vọng sẽ hoàn 
thành và tháng 8 năm nay; 01 nghiên cứu 
sinh từ Trường ĐH Nông Lâm TP HCM; 01 
nghiên cứu sinh từ Hà Nội, hoàn thành 
luận văn cao học tại Leipzig và tiến sĩ vào 
năm 2016.

PV: Một phần rất quan trọng trong 
hội nhập quốc tế là việc tham gia vào các 
mạng lưới học thuật toàn cầu. Điều này sẽ 
tạo điều kiện cho việc trao đổi ý tưởng và 
tạo ra các cơ hội hợp tác. Giáo sư có ý kiến 
gì về điều này?

GS. Michael Henry Boehme:
Hoàn toàn chính xác. Vì vậy, các nhà 

khoa học và sinh viên Việt Nam nên 
tham gia vào các hội nghị, hội thảo 
quốc tế. Thông qua các sự kiện này, họ 
có thể trao đổi kiến thức và thảo luận 
các hợp tác xa hơn.

Tôi tham gia thường xuyên các các hội 
nghị hội thảo này nhưng ít khi thấy các bạn 
Việt Nam. Năm 2018, tôi rất vui mừng khi 
gặp PGS.TS. Huỳnh Văn Chương tại một 
hội thảo cựu sinh viên ở TP.HCM. Tôi cũng 
thường xuyên khuyến khích đồng nghiệp 
của tôi ở VNUA tham gia các hội thảo 

tế tổ chức và tôi là một trong những  
thành viên.

PV: Các chương trình trao đổi học 
giả cung cấp nhiều cơ hội cho đội ngũ 
học giả Việt Nam bắt kịp những kiến 
thức cập nhật của thế giới. Đây cũng là 
những cơ hội để thiết lập các mối quan 
hệ quốc tế?

GS. Michael Henry Boehme:
Như tôi biết thì hầu hết các nghiên 

cứu sinh của các bạn làm nghiên cứu 
ở nước ngoài, đó là điều kiện để các 
bạn tiếp tục các hợp tác với các giáo 
sư hướng dẫn của mình, như các nghiên 
cứu sinh của tôi đã từng làm là PGS.
TS. Huỳnh Văn Chương và TS. Nguyễn 
Tiến Long (HUAF), cũng như PGS. TS. Lê 
Hùng Anh, bây giờ công tác tại Trường 
ĐH Công nghiệp TP. HCM.

Thậm chí, Việt Nam không phải là 
thành viên chính thức của chương trình 
trao đổi sinh viên IAESTE (điều phối viên 
là Trung tâm Hợp tác Quốc tế của Đại học 
Thái Nguyên), các bạn vẫn có cơ hội để tổ 
chức các chương trình trao đổi thực tập 
cho sinh viên tại các đại học hoặc công ty 
trên toàn thế giới.

PV: Giáo sư nghĩ như thế nào về sự 
thay đổi về hội nhập quốc tế trong giáo 
dục ở Việt Nam nói chung và ở Đại học 
Huế nói riêng?

GS. Michael Henry Boehme thăm phòng truyền thống Đại học Huế

quốc tế và sau đó họ 
cũng đã thành công 
và có bài báo đăng 
trên kỷ yếu hội thảo 
quốc tế.

Tôi sẽ gửi thông 
tin đến các bạn ở 
Đại học Huế về các 
hội nghị hội thảo 
trong khu vực như: 
Hội thảo quốc tế về 
khoa học cây trồng 
(ISH) năm 2020 tại 
Indonesia, SEAVEG 
năm 2021 do Mạng 
lưới Khoa học  
cây trồng quốc 
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GS. Michael Henry Boehme:
Tôi nghĩ, bước đầu tiên là cần thiết phải 

xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ 
và thạc sĩ bằng tiếng Anh, tiếp đó sẽ là việc 
tham gia các học bổng nước ngoài và viết 
các dự án. Đối với các chương trình trao 
đổi sinh viên, Chương trình giảng dạy bằng 
tiếng Anh là rất cần thiết để thu hút sinh 
viên quốc tế. Tôi chưa hiểu lắm về vấn đề 
chung của Đại học Huế nhưng tôi nghĩ với 
HUAF thì cần rất nhiều hơn nữa các chương 
trình đào tạo bằng tiếng Anh.

PV: Về vấn đề kết nối các nhóm nghiên 
cứu quốc tế thì sao thưa Giáo sư ?

GS. Michael Henry Boehme:
Tôi đang tiếp tục hợp tác nghiên cứu 

với các đối tác mà tôi đang có và hướng 
dẫn các nghiên cứu sinh trong khuôn khổ 
các hợp tác này. Có một điều mà tôi nhận 
thấy là thường các đối tác ở Việt Nam, 
Malaysia hay Indonesia dường như chờ ý 
tưởng và sáng kiến từ nhóm nghiên cứu. 
Nhưng tôi thì nghĩ rằng, họ nên chuyển 
những ý tưởng và đề xuất, nhu cầu của 
chính họ cho các nhà nghiên cứu cùng 
hợp tác thì sẽ tốt hơn. 

PV: Có cách nào để khuyến khích hay có 

PGS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế tiếp GS. Michael Henry Boehme, 
thảo luận chương trình làm việc và kế hoạch hợp tác trong thời gian sắp đến

những chính sách mang tính chiến lược nào 
cho việc tăng xuất bản thưa Giáo sư?

GS. Michael Henry Boehme:
Có nhiều quy định khác nhau về vấn đề 

này, ví dụ như hỗ trợ tài chính cao hơn cho 
đơn vị trong trường hợp đạt được một số 
lượng xuất bản nhất định. Hoặc thậm chí có 
thể giảm ngân sách nếu đơn vị không đạt 
được số lượng và chất lượng xuất bản trong 
năm. Một cách khác là có thể phát triển một 
hệ thống đánh giá hoặc hình thức thi đua 
khen thưởng nào đó. Có thể dựa vào vị trí 
thống kê trong Researchgate và Google 
Scholar.

PV: Tại sao Giáo sư chọn Đại học Huế để 
đến giảng dạy trong khuôn khổ chương trình 
DAAD?

GS. Michael Henry Boehme:
Tôi đang đồng thời giảng dạy tại các 

trường đại học ở Đông Nam Á và Nam Á 
nhưng vì sự hợp tác lâu dài với Đại học Huế, 
tôi quyết định đến đây với Đại học Huế. Hơn 
nữa, tôi là thành viên của các tổ chức hữu 
nghị Việt – Đức nhưng từ trước đến nay tôi 
chưa có thời gian ở lại lâu hơn với Việt Nam.

Tôi sẽ giảng dạy và tổ chức các seminar 
cho giảng viên và sinh viên về các chủ đề:
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1. Đào tạo nghề về chuỗi 
giá trị của thực phẩm và các sản 
phẩm nông nghiệp

2. Thu thập và xử lý dư 
lượng hữu cơ ở các vùng ngoại 
ô và thành phố - nguyên tắc và 
an toàn chất lượng

3. Sử dụng các chất thải 
hữu cơ cho các loại cây trồng và 
nấm

4. Sự bền vững trong sản 
phẩm cây trồng – Cơ hội và 
thách thức về công nghệ đổi 
mới sáng tạo ở Châu Á

GS. Michael Henry Boehme:
Thông qua các bài giảng, seminar, tôi sẽ chia 

sẻ về các hoạt động nghiên cứu và xuất bản. Và 
nếu các bạn quan tâm, tôi sẽ cung cấp thêm kiến 
thức, kinh nghiệm của tôi về mô hình e-learning 
tại Đại học Humboldt University of Berlin.

PV: Xin cảm ơn Giáo sư và kính chúc Giáo sư 
có thời gian làm việc thật thú vị tại Đại học Huế.

 Ái Hữu thực hiện

GS. Michael Henry Boehme giảng bài về canh tác  
không cần đất cho sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

PGS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế:
Hàng năm, Trường ĐH Nông Lâm đều đón các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, 

kết nối quốc tế, xuất bản quốc tế, xây dựng chương trình dự án chung. Việc phát triển các 
mối quan hệ giữa nghiên cứu sinh của trường và các giáo sư nước ngoài trở thành các hợp 
tác quốc tế sâu rộng hơn được nhà trường xác định là vấn đề rất quan trong cho tương lai 
của sự phát triển. Chủ trương của Trường là gắn các đề tài, dự án HTQT vào hoạt động đào 
tạo nghiên cứu sinh và gắn với giáo sư nước ngoài. Mỗi nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp 
là một đại sứ phát triển hợp tác quốc tế. Các nước trên thế giới đều theo mô hình Research 
based education như được nói trên và chúng ta cũng sẽ theo hướng đó.

Về phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, từ năm 2009, Nhà trường đã xây 
dựng chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Chăn nuôi bằng tiếng Anh. Năm 2013 đã có 2 sinh 
viên Campuchia tốt nghiệp tiến sĩ chương trình này. Năm 2019 tiếp tục có 2 sinh viên Lào 
tốt nghiệp. Dự kiến năm 2020 sẽ thêm có 5 sinh viên lào, 01 sinh viên Campuchia, 2 sinh 
viên Việt Nam sẽ tốt nghiệp.

Đại học Huế đã có chủ trương và hướng dẫn xây dựng các chương trình đào tạo song 
ngữ trình độ thạc sĩ và tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, tăng tính 
quốc tế hóa đối với các chương trình đào tạo và thu hút học viên nước ngoài. Trong thời 
gian này, Nhà trường cũng đã chuẩn bị các chương trình đầy đủ điều kiện để đào tạo bằng 
tiếng Anh trình Đại học Huế phê duyệt.

5. Đánh giá việc tiêu thụ rau quả về phương 
diện giá trị dinh dưỡng và sự quan tâm của người 
tiêu dùng

Tôi cũng sẽ giảng bài và tổ chức các seminar về 
Soilless Culture – Hydroponics khoảng 8 giờ/ tuần.

PV: Giáo sư có thể chia sẻ thêm những vấn đề 
gì về các hoạt động giảng dạy và học thuật cho 
giảng viên và sinh viên Đại học Huế trong thời 
gian ở đây?



■ TS. NGUYỄN VĂN QUANG
   Bí thư Đoàn Đại học Huế
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Công tác phát triển Đảng là một 
trong những công tác thường xuyên, 
liên tục của Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh. Trong đó, giáo dục chính 
trị, tư tưởng là nội dung quan trọng, góp 
phần hình thành nhân cách, phẩm chất, 
lối sống cho đoàn viên theo mục tiêu 
đào tạo con người Việt Nam phát triển 
toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, 
thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành 
với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân 
cách, phẩm chất và năng lực của công 
dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đối với sự phát 
triển của Đảng, công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, công tác phát triển đảng 
viên là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan 
trọng của tổ chức Đoàn, nhằm không 
ngừng bổ sung những đoàn viên ưu tú, 

trẻ trung, giàu nhiệt huyết, bảo đảm sự 
kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. 

Phát triển Đảng trong sinh viên tại 
Đại học Huế 

Thực tiễn hoạt động của Đoàn Thanh 
niên Đại học Huế đã tạo môi trường sinh 
động để đoàn viên sinh viên rèn luyện và 
cống hiến; đã đào tạo, bồi dưỡng được 
đoàn viên sinh viên ưu tú, trở thành những 
hạt nhân, thủ lĩnh cho các phong trào.

Trong hơn 10 năm Đại học Huế triển 
khai đào tạo theo học chế tín chỉ, Đoàn 
Thanh niên Đại học Huế đã thực hiện tốt 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 
đức lối sống cho sinh viên gắn với các 
chương trình hành động và các hoạt động 
cụ thể, sinh động, phù hợp với phương 
thức đào tạo mới. Hình thức tổ chức học 
tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương 
của Đảng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, 

vAI TrÒ CủA ĐoÀN THANH NIêN 
đối với công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 
chào cờ tại đảo Lý Sơn Chương trình Xuân 
yêu thương cho trẻ em mồ côi ở Huế



43

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 08 NĂM 2020

tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, điển 
hình là các chương trình học tập nghị quyết trực 
tuyến, hệ thống thông tin được trực quan hóa và 
mô hình giáo dục phong phú. Đoàn Đại học Huế 
thông qua các hoạt động, phong trào đã khơi dậy 
lòng yêu nước trong sinh viên qua những việc 
làm cụ thể, mới mẻ và phù hợp như: tổ chức mit-
tin Sinh viên với biển đảo của Tổ quốc, tổ chức 
học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham 
quan học tập tại các địa chỉ đỏ, tổ chức dâng hoa 
và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghĩa trang 
liệt sĩ… qua đó giáo dục lòng yêu nước cho sinh 
viên; công tác giáo dục chủ quyền biển đảo cũng 
được Đoàn Thanh niên các trường thành viên, 
khoa trực thuộc tổ chức với các hoạt động thiết 
thực như: tham gia các hoạt động trong chương 
trình Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, 
tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ chiến sĩ, ngư dân đi 
biển, tổ chức triển lãm Bác Hồ với biển đảo Việt 
Nam, tổ chức triển lãm 30 lá cờ tổ quốc đã từng 
tung bay trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa 
của Việt Nam, phát động cuộc thi Olympic các 
môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh “Ánh sáng soi đường”.... Song song với việc 
tổ chức các hoạt động, công tác nắm bắt tình 
hình tư tưởng và định hướng chính trị cho đoàn 
viên - sinh viên trước những diễn biến phức tạp 
đã được chủ động thực hiện, góp phần đảm bảo 

ổn định trong Đại học Huế.
Trong thời gian qua, Đoàn Đại học Huế đã chỉ 

đạo các cấp bộ Đoàn cơ sở tập trung thực hiện 
các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng 
đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết 
nạp; tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng 
chương trình hành động thực hiện các nghị 
quyết của Đảng. Đoàn Đại học Huế đã tổ chức 
học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp, các buổi sinh hoạt chính trị nghe nói chuyện 
thời sự chính trị trong nước và thế giới.... Với các 
hoạt động này, đoàn viên sinh viên nghiêm túc 
trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Trong khoảng thời gian 2015-2019, Đoàn Đại 
học Huế đã tham gia bồi dưỡng và giới thiệu kết 
nạp 1229 đoàn viên ưu tú (trong đó 890 là đoàn 
viên sinh viên) vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số 
vấn đề cần được nghiên cứu và giải quyết triệt 
để, đáng chú ý là một số tổ chức Đoàn cơ sở 
chưa xác định được vai trò và trách nhiệm của 
mình trong việc thiết kế và tổ chức thực hiện các 
hoạt động ý nghĩa này. Do đó, công tác tổ chức 
và thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư 
tưởng cho đoàn viên sinh viên và công tác phát 
triển Đảng trong sinh viên chưa có sự đổi mới 
về cả hình thức và nội dung. Thực tiễn công tác 
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Đoàn cho thấy, nhiều tổ chức Đoàn chỉ quan 
tâm đến các hoạt động bề nổi, các hoạt 
động vui chơi, giải trí, nặng về hình thức 
mà chưa nhận thức được tầm quan trọng 
của hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, 
giáo dục đạo đức, lối sống cho đến công 
tác phát triển đảng viên, cũng như đoàn 
cơ sở có nhiều quần chúng ưu tú nhưng lại 
không được quan tâm, bồi dưỡng kết nạp 
vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy, 
cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 
của các cấp Đoàn đối với công tác giáo dục 
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 
hóa cho thế hệ trẻ; chủ động, sáng tạo, 
tìm tòi các mô hình, cách thức, phong trào, 
hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng mới 
mẻ, thú vị để thu hút đông đảo đoàn viên 
tham gia.

Phát huy vai trò và trách nhiệm của 
tổ chức Đoàn trong công tác phát triển 
đảng viên hiện nay

Một là, tăng cường giáo dục truyền thống 
văn hóa của dân tộc, lý tưởng cách mạng, lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng thế hệ sinh 
viên độc lập, tự chủ, bản lĩnh, lối sống văn 
minh, giàu lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân 
tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện thắng 
lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Trong đó, 
tập trung thực hiện các giải pháp như: Xây 
dựng các chương trình hành động, các hoạt 
động giáo dục truyền thống văn hóa, lịch 
sử dân tộc và truyền thống cách mạng của 
dân tộc, địa phương. Đa dạng các hình thức 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong 
sinh viên; Tổ chức các buổi sinh hoạt chính 
trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 
của Đảng, Đoàn Thanh niên và Hội sinh 
viên với các hình thức sân khấu hóa, hành 
trình về nguồn, mít-tin, hội trại, trao đổi, 
tọa đàm... thu hút đông đảo đoàn viên 
sinh viên tham gia; Tổ chức các cuộc thi, 
hội thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Sinh viên Việt Nam với các hình thức 
phong phú như Rung chuông vàng, thi trắc 

nghiệm, hùng biện…
- Hai là, đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối chủ trương của Đảng và pháp luật của 
nhà nước, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ lý luận chính trị cho sinh viên gắn với 
việc giảng dạy và học tập các môn lý luận 
chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 
và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam), nâng cao nhận thức về chủ 
nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản cho đoàn 
viên sinh viên. Trong đó, tăng cường tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử 
vẻ vang của dân tộc; triển khai thực hiện có 
hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo 
chủ đề năm học; học tập tư tưởng, phương 
pháp, phong cách và nhân cách cao đẹp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lồng ghép công 
tác sinh hoạt chính trị tư tưởng với công tác 
tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối, 
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận 
thức của đoàn viên vai trò của tuổi trẻ trong 
giai đoạn mới. 

- Ba là, giáo dục đạo đức cách mạng, lối 
sống lành mạnh, bồi dưỡng ước mơ, hoài 
bão, niềm tin, khát vọng vươn lên, nhằm 
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hình thành thế hệ sinh viên có tinh thần 
làm chủ tập thể, sống có lý tưởng cách 
mạng, có ước mơ, hoài bão, giàu nghị lực; 
thấm nhuần đạo đức cách mạng và khát 
vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, bằng 
cách việc làm cụ thể. Xây dựng các phong 
trào sinh viên với văn hóa giảng đường, 
phát động cuộc vận động “Xây dựng giá 
trị hình mẫu sinh viên Đại học Huế”; hướng 
dẫn và tổ chức cho đoàn viên thanh niên 
đăng ký thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực 
đạo đức, lối sống hướng đến các giá trị 
“Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Tiếp 
tục phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân 
rộng các gương điển hình tiên tiến trong 
sinh viên;tuyên truyền, giới thiệu cho sinh 
viên về những gương người tốt việc tốt 
được phát hiện qua cuộc thi “Gương sáng 
quanh tôi”, “Sinh viên Đại học Huế làm 
theo lời Bác” qua cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Xây dựng các mô hình tự học, các 
câu lạc bộ học thuật để giáo dục tinh thần 
say mê trong học tập, nghiên cứu khoa 

học và lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm 
phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn 
theo tinh thần “Học tập để lập thân, lập 
nghiệp; học tập để xây dựng đất nước; con 
người có đạo đức, có tri thức là nguồn lực 
để phát triển đất nước”.“Học để làm việc, 
làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự 
Đoàn thể,nhân dân,Tổ quốc và nhân loại”. 
“Học để biết, học để làm, học để chung 
sống, học để tự khẳng định mình”.

- Bốn là, giáo dục kỹ năng sống, ý thức 
chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết 
kỷ luật, xung kích, tình nguyện chung sức 
vì cộng đồng, nhằm hình thành thế hệ 
sinh viên giàu kỹ năng, giữ kỷ luật, chấp 
hành pháp luật, đoàn kết, xung kích, tình 
nguyện chung sức vì cộng đồng xã hội. 
Trong đó, tăng cường phối hợp với các tổ 
chức, cơ quan, đoàn thể tổ chức chương 
trình “Sinh viên với văn hóa giao thông”, 
“Tuần An toàn giao thông”, “Tháng Thanh 
niên”… Chủ động tổ chức các hội thi tìm 
hiểu pháp luật bằng các hình thức thi 
tiểu phẩm, hiểu biết, hùng biện thông 

Đêm nhạc tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đêm mittinh “Tổ quốc nhìn từ biền”

Lễ kết nạp đảng viên tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế
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qua chương trình “Ngày pháp luật” để 
tuyên truyền, giáo dục đoàn viênsinh 
viênnắm vững và nghiêm chỉnh chấp 
hành các đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Tổ chức sinh viên tự nguyện đăng 
ký và triển khai các công trình, phần việc 
sinh viên trong tháng Thanh niên, chiến 
dịch Hè tình nguyện, chương trìn-
h“Đoàn thanh niên tham gia xây dựng 
nông thôn mới”,“Hành trình vì biển đảo 
quê hương”, tổ chức các chương trình 
chung sức vì cộng đồng như “Thu yêu 
thương”, “Xuân yêu thương”, hướng về 
nhân dân vùng khó khăn do thiên tai, 
lũ lụt… Tạo môi trường để thanh niên 
được trải nghiệm, học tập, rèn luyện 
và trưởng thành, đồng thời các phong 
trào tạo sức sống mới, hấp dẫn với 
thanh niên.

- Năm là, tăng cường tổ chức các 
hoạt động phong trào, phát hiện, bồi 
dưỡng đoàn viên ưu tú để phát triển 
Đảng, nhằm tạo điều kiện để đoàn viên 
sinh viên được tham gia các hoạt động, 
qua đó đoàn viên sinh viên không 
ngừng tự bồi dưỡng, rèn luyện và tự 
nguyện phấn đấu trở thành đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, 
cần tập trung tăng cường tổ chức các 
hoạt động Đoàn các cấp, tạo mọi điều 
kiện cho đoàn viên sinh viên phấn đầu 
và trưởng thành. Thực hiện tốt công 
tác phân tích, đánh giá chất lượng và 
phân loại đoàn viên. Kịp thời tuyên 
dương, khen thưởng và làm tốt công 
tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong 
sinh viên, tạo mọi điều kiện để đoàn 
viên sinh viên phấn đấu trở thành đảng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảm bảo phát huy tốt vai trò 
và trách nhiệm của tổ chức Đoàn 
trong công tác phát triển đảng 
viên hiện nay

- Một là,nâng cao nhận thức cho cán 
bộ đoàn về tầm quan trọng của công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 
đức, lối sống. Đẩy mạnh công tác giáo 

dục, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về 
tầm quan trọng của công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng. Làm tốt công tác 
tham mưu cho các cấp ủy đảng gặp gỡ, 
đối thoại với thanh, thiếu niên, kịp thời 
chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức 
tạp, những vấn đề phát sinh liên quan 
đến tư tưởng sinh viên và những vấn đề 
xã hội sinh viên quan tâm. 

- Hai là, xây dựng môi trường giáo 
dục lành mạnh để giáo dục, rèn luyện 
sinh viên, không ngừng đổi mới nội 
dung và phương thức hoạt động chi 
đoàn và nâng cao chất lượng Đoàn cơ 
sở; chú trọng sinh hoạt đoàn theo các 
chuyên đề, nội dung tập trung vào các 
vấn đề thiết thực tại cộng đồng đang 
được thanh niên quan tâm; đa dạng các 
hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm; chú 
trọng bồi dưỡng đoàn viên thanh niên 
thông qua thử thách, rèn luyện từ môi 
trường thực tiễn. 

- Ba là, tăng cường tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục chính trị 
tư tưởng thông qua các đợt sinh hoạt 
chính trị, cuộc vận động, phong trào thi 
đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các 
sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 
Hội Sinh viên Việt Nam.

- Bốn là, tăng cường nêu gương 
người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình 
tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, thực hiện tốt công tác thi đua 
khen thưởng, tuyên dương gương sáng 
“Sinh viên làm theo lời Bác”, “Sinh viên 
5 tốt”.

- Năm là,chú trọng công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
phát triển các mô hình giáo dục kỹ năng 
sống, kỹ năng mềm, tăng cường giáo 
dục kiến thức về giới tính, sức khỏe 
sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, 
xây dựng môi trường sư phạm chuẩn 
mực, lành mạnh.
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ĐẠI HọC HUẾ 

chung tay đẩy lùi dịch bệnh CovID 19
■ mINH CHâU

22 sinh viên Trường ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19 với 28 tác 
phẩm của sự sáng tạo và ý tưởng nghệ thuật, cùng truyền đi thông điệp các thông điệp: “Phòng dịch COVID-19, hãy rửa tay thường 

xuyên và đúng cách”, “Hãy ở nhà vì mình và cộng đồng, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết” hay “Đeo khẩu trang là bảo vệ bản thân và 
cộng đồng”. Cuộc thi không chỉ sân chơi lan tỏa chủ trương phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong sinh viên mà còn góp giá trị trong 

cộng đồng bởi sau khi công bố, số tranh cổ động trên dự kiến sẽ được chuyển các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm mục đích tuyên truyền. 
Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ chuyển qua dạng ảnh số để phục vụ công tác tuyên truyền qua mạng xã hội, internet.

Trải qua thời gian với nhiều diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán 
bộ, sinh viên Đại học Huế đã có nhiều 
hoạt động vừa chung tay chống dịch 
Covid-19 hiệu quả với những việc làm 
thiết thực, vừa đảm bảo hoàn thành 
chương trình giảng dạy và học tập.

Kịp thời trong tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức 

Ngay từ những ngày dịch bệnh 
COVID 19 mới xảy ra, lãnh đạo Đại học 
Huế đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo 
do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám 
đốc Đại học Huế làm Trưởng ban và 
thành viên bao gồm thủ trưởng các 
đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, chỉ 
đạo sâu sát, nắm bắt tình hình và có các 
phương án xử lý kịp thời các tình huống.

Các trường đại học thành viên, 
đơn vị trực thuộc đã có những hoạt 

động ý nghĩa nhân văn, có trách nhiệm 
cao trong “chiến dịch” phòng chống 
Covid-12 những ngày vừa qua. 

Sinh viên mặc dù không học tập trung 
nhưng qua nhiều hình thức luôn được 
cập nhật những kiến thức phòng, chống 
dịch bệnh thông qua các cuộc thi như 
cuộc thi “Tìm hiểu về cách thức phòng, 
chống chủng virus mới – COVID-19” của 
Trường ĐH Luật; cuộc thi sáng tác tranh 
cổ động phòng chống dịch COVID-19 
của Trường ĐH Nghệ thuật, Khoa Kiến 
trúc Trường ĐH Khoa học. 

Đoàn Thanh niên Đại học Huế tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu về cách thức phòng, 
chống chủng Virut mới – Covid 19 dành 
cho toàn thể đoàn viên, sinh viên các 
trường, khoa, đơn vị trực thuộc Đoàn 
Đại học Huế, được thực hiện dưới dạng 
trắc nghiệm Online từ ngày 20/3/2020 
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đến hết ngày 30/3/2020. Bên cạnh đó, mỗi 
trường, khoa trực thuộc đã tham gia sáng 
tác và dự thi clip truyền thông “Chung tay 
phòng chống dịch Covid” có thời lượng 
tối đa 2 phút với các hình thức hát, nhảy, 
múa, phóng sự… có nội dung truyền thông 
chung tay phòng chống dịch Covid 19.

Đặc biệt, trong những ngày sinh viên 
không đến trường học tập trung thì sinh 
viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế đã 
xung kích lên đường làm nhiệm vụ chống 
dịch. Ra quân từ ngày 21/3/2020, 320 sinh 
viên các ngành Y đa khoa, Y học dự phòng 
(từ năm thứ 4 đến năm thứ 6), ngành Y tế 
công cộng, Điều dưỡng (từ năm thứ 3 đến 
năm thứ 4) đang có mặt tại tỉnh TT Huế, có 
đơn tham gia tình nguyện, có sức khỏe tốt, 
giao tiếp tiếng Anh cơ bản, luôn sẵn sàng 
nhận sự điều động. 

Sinh viên có nhiệm vụ hỗ trợ phối hợp 
cùng lực lượng công an, cán bộ y tế, quân 
đội, thanh tra giao thông hướng dẫn người 
dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi 
lại, tuyên truyền hướng dẫn khai báo điện 
tử và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
phân công tại 5 chốt kiểm dịch Covid-19 
trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra, giám 
sát, kiểm soát dịch bệnh: các cửa ngõ ra 
vào thành phố, ga tàu lửa.

Sinh viên tình nguyện được tham gia 
tập huấn các nghiệp vụ hỗ trợ cần thiết, 
được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hỗ 
trợ cho công tác kiểm dịch và phòng dịch, 
được hỗ trợ đi lại trong thời gian tham 
gia tình nguyện, được khen thưởng và ghi 
nhận thành tích trong công tác hoạt động 
của Nhà trường và Đoàn trường.

Ngay từ những ngày đầu khởi phát 
của dịch Covid-19, lãnh đạo Nhà Trường 
và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 
đã chủ động, tích cực trong dự báo, lập 
kế hoạch, chuẩn bị kịch bản ứng phó và 
hậu cần cho công tác phòng chống dịch 
bệnh, thường xuyên phối hợp chặt chẽ và 
hiệu quả với chính quyền địa phương, cơ 
quan y tế địa phương và trung ương cũng 
như các cơ quan có liên quan khác để triển 
khai tích cực nhiều biện pháp đồng bộ 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán 
bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và 
học viên của Nhà trường; Bệnh viện trường 
luôn sẵn sàng cho công tác tiếp nhận, sàng 
lọc, chẩn đoán, điều trị và tư vấn cho người 
bệnh.

Là đơn vị đào tạo chuyên môn trong 
lĩnh vực  y tế, công tác truyền thông về 
dịch bệnh được nhà trường và bệnh viện 
thực hiện sớm, định kỳ và cập nhật thông 
qua nhiều kênh truyền thông như website, 
email công vụ, bản tin, SMS… Nhà trường 
liên tục thông báo cập nhật về tình hình 
dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam, ra 
các bản tin định kỳ 1 tuần/lần để cung cập 
nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, 
đặc điểm dịch tễ học và bệnh học, phương 
pháp chẩn đoán và điều trị…. cho toàn thể 
cán bộ, viên chức, người lao động, học 
viên và sinh viên.

Pha chế, sản xuất và trao tặng nước 
rửa tay sát khuẩn khô

Từ những ngày đầu chống dịch, các 
đơn vị trong toàn Đại học Huế đã có nhiều 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ;  
GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược, 
Đại học Huế thăm hỏi, kiểm tra và động viên các lực lượng, 
sinh viên làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID 19 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
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hoạt động phục vụ cộng đồng chung 
tay chống dịch bằng cách pha chế, sản 
xuất nước rửa tay sát khuẩn khô để 
sử dụng trong khuôn viên nhà trường 
và trao tặng cho các tổ chức, đơn vị 
trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như: 
Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Khoa 
học, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị, Bệnh 
viện Trường ĐH Y Dược Huế. 

Sẵn sàng các điểm cách ly để đón công 
dân về nước

Tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế, 161 Nguyễn 
Khoa Văn, Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, các sĩ quan và 
cán bộ của Đại học Huế cùng các lực lượng quân đội, công an, y tế 
địa phương đã đón hơn 1000 người dân trở về và cách ly. 

Ký túc xá Đại học Huế tại Trường Bia là điểm tiếp nhận lớn nhất 
tại Huế với 7 tòa nhà 5 tầng thuộc Khu A, Trung tâm Phục vụ Sinh 
viên Đại học Huế, với quy mô đón 3000 người dân.

Lãnh đạo Trường ĐH Khoa học trao tặng quà chung tay phòng 
chống dịch bệnh COVID 19

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị trao tặng nước rửa tay khô

Thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống 
dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 
16/4/2020, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại 
học Huế đã trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Tham dự buổi tặng quà có TS. Đỗ Thị Xuân Dung, 
Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công 
đoàn Đại học Huế.Nguồn kinh phí ủng hộ trên được đóng góp từ 
công chức, viên chức, người lao động của Đại học Huế do Công 
đoàn Đại học Huế phát động từ đầu tháng 4 đến nay.  Ngoài việc 
trao số tiền ủng hộ trực tiếp, các công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Đại 
học Huế cũng triển khai các hoạt động thăm, tặng quà cán bộ, chiến 
sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.

Quyên góp, trao tặng quà ủng hộ công tác 
chống dịch COVID 19
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 Hội Cựu chiến binh Đại học Huế với tinh thần đồng hành, chia sẻ 
với tuyến đầu chống dịch Covid – 19, sáng 03/4/2020, tại Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Cựu chiến binh Đại học 
Huế đã trao tặng 100 con gà cho các chiến sĩ quân đội nhằm hỗ trợ, 
phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và nhằm 
góp phần nhỏ của mình tiêu thụ các sản phẩm nông sản cho bà con 
nông dân trong tình hình nông sản đang khó tiêu thụ.

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế chứng kiến 
Đoàn Thanh niên Đại học Huế trao tặng 1 tấn gạo và 40 con gà cho 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho cán bộ chiến 
sĩ, nhân dân tuyến đầu chống dịch.

Đây là những hoạt động thể hiện tính 
nhân văn, có ý nghĩa thiết thực; nhằm tiếp 
tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và 
nhân dân tập trung phòng chống dịch 
bệnh và để cho công tác phòng chống dịch 
có thêm một phần nguồn lực tăng cường 
các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm 
an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức 
khỏe của nhân dân.

Bên cạnh đó, các tổ chức công đoàn, 
đoàn thanh niên, sinh viên, hội cựu chiến 
binh Đại học Huế; các trường, viện thành 
viên; khoa, phân hiệu, đơn vị trực thuộc Đại 
học Huế đã tổ chức nhiều hoạt động tặng 
quà cho các đơn vị quân đội, các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế, các chốt biên giới cửa khẩu A 

Đớt và công an tỉnh Sekong và Savan, Lào 
với hàng chục ngàn khẩu trang, hàng trăm 
thùng mì tôm, gạo, nước rửa tay và đồ bảo 
hộ y tế. 

Đào tạo qua mạng được phát huy hiệu 
quả rõ rệt

Việc triển khai dạy học qua mạng 
(e-learning) đã được Đại học Huế quan tâm 
và đầu tư từ lâu với mục đích tiếp cận với 
các phương thức học tập trong thời đại 4.0 
và đã được phát huy hiệu quả rõ rệt trong 
giai đoạn sinh viên không học tập trung do 
dịch COVID 19. Ngày 12/3/2020, Đại học 
Huế ban hành Quy định về Tổ chức và quản 
lý đào tạo qua mạng, đây là cơ sở pháp lý để 
các trường đại học thành viên, khoa thuộc 
Đại học Huế và Phân hiệu Đại học Huế tại 
Quảng Trị triển khai việc đào tạo qua mạng 
tại đơn vị mình. Việc tổ chức triển khai tại 
các đơn vị khá bài bản từ khâu chọn học 
phần, chuyển đổi bài giảng, lựa chọn các 
giải pháp phần mềm và công nghệ, phần 
cứng và nâng cấp băng thông đường truyền 
internet. Hệ thống quản lý học tập và quản 
lý nội dung học tập cũng khá đa dạng, cụ 
thể một số đơn vị sử dụng Moodle như 
Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học 
Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ và Khoa 
Du lịch; sử dụng Google suit (google class 
room, google meeting, google calendar)  
gồm có Trường Đại học Nông Lâm, Trường 
Đại học Khoa học, Trường Đại học Luật, 
Khoa Quốc tế, Phân Hiệu Đại học Huế tại 
Quảng Trị) và Trường Đại học Sư phạm sử 
dụng hệ thống tự phát triển. Một số đơn vị 
chọn các học phần để giảng dạy (khoảng 50 
nhóm học phần), một số đơn vị chọn hầu 
hết các học phần giảng dạy (từ 220 đến 794 
nhóm học phần). Số lượng sinh viên, học 
viên tham gia học tập rất cao chiếm tỉ lệ từ 
85% đến 100%.

Có thể đánh giá việc triển khai đào tạo 
qua mạng tại Đại học Huế thời gian qua được 
triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhịp nhàng 
giữa các đơn vị quản lý, đơn vị chuyên môn 
và người học. Kế hoạch thực hiện tổ chức 
giảng dạy tại các đơn vị được xây dựng một 
cách khoa học, đảm bảo các quy định. 
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Trường ĐH Luật, Đại học Huế và các doanh nghiệp tham gia tặng quà tại các chốt biên giới cửa khẩu A Đớt 
và công an tỉnh Sekong và Savan, Lào với 11.000 khẩu trang, 200 thùng mì tôn, 2 tấn gạo, 1500 chai nước rửa tay, 

100 bộ đồ bảo hộ y tế, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng. 

Mặc dù vẫn tồn tại những khó khăn 
như: đường truyền internet  không ổn 
định làm giảm chất lượng bài giảng, các 
phần mềm thương mại (miễn phí) không 
đảm bảo an toàn và bảo mật; đội ngũ 
hỗ trợ về CNTT còn thiếu; việc giám sát 
quá trình học tập của sinh viên, học viên 
vẫn còn khó khăn… nhưng phải khẳng 
định những ưu việt của đào tạo qua 
mạng trong hoàn cảnh giãn cách xã hội, 
sự thích ứng nhanh, chủ động, linh hoạt 
của giảng viên và sinh viên với hình thức 
đào tạo qua mạng. 

Tiếp nhận du học sinh Việt Nam và 
sinh viên quốc tế không tiếp tục học 
tập ở nước ngoài do dịch COVID-19 có 
nguyện vọng học tập tại Đại học Huế 
năm 2020

Trước bối cảnh tình hình diễn biến 
phức tạp của dịch COVID 19 trên toàn cầu, 
việc học tập của một số du học sinh Việt 
Nam ở nước ngoài đã bị ảnh hưởng, nhiều 
du học sinh đã trở về nước và có nguyện 
vọng được tiếp tục học tập tại các cơ sở 
giáo dục tại Việt Nam. Để hỗ trợ vấn đề 
này, ngày 20/7, Đại học Huế có thông báo 

số 1079/TB-ĐHH tiếp nhận du học sinh 
Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp 
tục học ở nước ngoàido dịch COVID-19có 
nguyện vọng học tập tại Đại học Huếnăm 
2020. Đại học Huế thành lập hội đồng để 
xét các đối tượng tiếp nhân với đầy đủ 
các điều kiện có nguyện vọng tiếp tục học 
tập vào các chương trình đào tạo quốc tế 
giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương 
trình liên kết đào tạo với nước ngoài phù 
hợp với năng lực đào tạo của các đơn vị 
thành viên, khoa, phân hiệu thuộc Đại học 
Huế, đồng thời sinh viên phải đáp ứng yêu 
cầu đầu vào không thấp hơn điều kiện 
trúng tuyển chương trình đào tạo tương 
ứng của các đơn vị thành viên, khoa, phân 
hiệu thuộc Đại học Huế cùng năm tuyển 
sinh.Sau khi được tiếp nhận, Đại học Huế 
sẽ căn cứ vào chuẩn đầu ra, nội dung, yêu 
cầu của chương trình đào tạo tại các đơn 
vị thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế 
và số tín chỉ, nội dung học tập, kết quả học 
tập mà sinh viên đã tích lũy trong thời gian 
học ở cơ sở giáo dục nước ngoài để xem 
xét miễn giảm tín chỉ, học phần cho người 
học theo các quy định hiện hành.
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l Hình ảnh nữ sinh viên Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (khoa Công nghệ thông tin, 
Trường ĐH Khoa học, Đại học Huê) được 
người thân bế lên sân khấu nhận bằng tốt 
nghiệp do phóng viên Hữu Phúc, Báo Thừa 
Thiên Huế đăng trong bài viết của mình là 
hình ảnh ấn tượng đặc biệt với nhiều cán 
bộ, giảng viên, phụ huynh và sinh viên Đại 
học Huế nói riêng và độc giả nói chung. 
Đôi chân bị khuyết tật, Cẩm Vân được anh 
trai Nguyễn Thọ Nhân bế lên sân khấu. 
Trong khi đó, các thầy cô giáo và bố của 
em đã đứng sẵn để cùng trao bằng, tặng 
hoa, chúc mừng em với tấm bằng tốt 
nghiệp loại giỏi trước tiếng vỗ tay của cả 
hội trường.

Nguyễn Thị Cẩm Vân là nữ sinh viên 
khóa 40 ngành Công nghệ thông tin 
(Trường ĐH Khoa học), quê ở Quảng Bình 
nhưng vào Huế ở trọ để học. Từ lúc còn 
học lớp 2, Vân bị bệnh rồi liệt đôi chân. 
Ba mẹ em đều nghĩ em sẽ khó để theo 
đuổi việc học. Tuy nhiên, với em thì khác, 
em nghĩ không có con đường nào tốt hơn 
việc học nên cứ thử sức. Qua từng cấp học 
có ba mẹ đưa đón, cuối cùng em cũng lên 
được đại học. Tuy phải ở xa nhà nhưng các 
sinh hoạt khi ở trọ do đã quen nên không 
quá khó khăn. Vất vả nhất là khi nhiều học 
phần được sắp xếp học ở phòng tầng cao, 

phải nhờ bạn bè bồng bế. Nhưng, sự cố 
gắng, chăm chỉ học tập đã giúp em tốt ng-
hiệp loại giỏi, với điểm hệ 4 là 3.22.

Anh Nguyễn Tường Du, Chủ tịch Hội 
Sinh viên Trường ĐH Khoa học, Đại học 
Huế cho biết, dù có những khiếm khuyết 
về cơ thể nhưng Cẩm Vân rất siêng năng 
học tập và học rất tốt, được nhiều thầy cô 
và bạn bè mến thương. Nhà trường cũng 
thường xuyên có học bổng, quà để động 
viên em cố gắng hơn.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Trường ĐH 
Khoa học, ĐH Huế cho biết, đợt này, có 
681 tân cử nhân, tân kỹ sư, tân kiến trúc 
sư của nhà trường tốt nghiệp và được trao 
bằng, trong đó có hơn 150 sinh viên tốt 
nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi.

Tại lễ bế giảng, ĐH Huế cũng khen 
thưởng 25 sinh viên có kết quả học tập và 
rèn luyện loại xuất sắc và giỏi, sinh viên đạt 
giải trong các cuộc thi cấp quốc gia.

(Theo Báo Thừa Thiên Huế)

l Hình ảnh người bố dáng khắc khổ 
đứng nép bên cánh gà sân khấu với bó 
hoa tặng con ngày tốt nghiệp đã nhận 
được cả ngàn like (thích), nhưng ít ai biết 
đằng sau bức ảnh đó là một hành trình 
đẫm nước mắt.

Bức ảnh được ông Trương Thế Quy, 

NHữNG bỨC ảNH
chạm đến trái tim
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Phó phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH 
Sư phạm, Đại học Huế, chia sẻ lên trang 
Facebook cá nhân với chú thích: “Có một 
người cha như thế”. Chỉ sau một thời gian 
rất ngắn, bức ảnh đã thu hút hàng ngàn 
like, cả trăm lượt chia sẻ.

Trần Thị Oanh sinh ra trong một gia 
đình nghèo có 6 người con ở thôn 16, xã 
Quỳnh Lâm, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
Oanh là con út và cũng là người duy nhất 
được học đại học. Học giỏi từ nhỏ, nhưng 
Oanh đành khép ước mơ vào đại học sau 
khi hết lớp 12 vì điều kiện gia đình không 
cho phép. 2 năm sau, năm 2016, khi có sự 
động viên, hỗ trợ một số người hảo tâm, 
Oanh mới quyết định nộp hồ sơ, sau đó 
đỗ vào ngành giáo dục mầm non, Trường 
ĐH Sư phạm, Đại học Huế. 

Tai họa ập đến gia đình Oanh khi cô 
học năm thứ 3. Trong một đêm đi thả lưới 
đánh cá về, vốn bị hư một mắt từ nhỏ nên 
ông Trần Quang Lĩnh (bố của Oanh) đạp 
xe loạng choạng và bị té, bàn đạp xe đâm 
vào vùng đùi gây chả y máu trong. Mấy 
ngày sau, ông Lĩnh bị nhiễm trùng, rồi 
hôn mê, phải đi bệnh viện cấp cứu, chạy 
chữa… Trong khi đó anh trai của Oanh 
đột ngột mất ở TP.HCM vì đột quỵ. Tất cả 
với Oanh như đổ sụp.

“Lúc ấy mình nghĩ sẽ từ bỏ tất cả, 
nhưng rất may mắn khi có bạn bè, thầy 

cô bên cạnh. Mọi người an ủi, động viên, 
luôn bên cạnh mình. Nhờ thế mà mình 
vượt qua và được như hôm nay”, Oanh 
nuốt nước mắt kể khi đón nhận tấm bằng 
cử nhân hạng xuất sắc do Hiệu trưởng 
Trường ĐH Sư phạm Lê Anh Phương trực 
tiếp trao.

Nhưng có lẽ món quà đặc biệt 
và quý giá nhất với Oanh là sự có mặt 
của người bố 71 tuổi sau khi vượt gần 
500 km từ Nghệ An vào Huế để chia sẻ 
giây phút hạnh phúc của con gái út sau 
chặng đường dài miệt mài đèn sách. Khi 
tên con gái được xướng lên trong hội 
trường, từ sau cánh gà, ông Lĩnh khép 
nép bước ra bục vinh danh sinh viên có 
thầy hiệu trưởng đợi sẵn. Ông trao cho 
con gái bó hoa tươi và ôm con mà nước 
mắt chực trào.

Nhìn lại hành trình bản thân trải qua, 
Oanh chia sẻ bao năm qua cô luôn nỗ lực 
không chỉ vì bản thân mà vì gia đình, bố 
mẹ, những người yêu thương, đặc biệt là 
người anh trai quá cố. “Mình không biết 
phải cảm ơn bố mẹ như thế nào. Chỉ 
biết nhắc nhở bản thân luôn cố gắng. 
Bây giờ tốt nghiệp với kết quả thế này 
mình rất hạnh phúc nhưng vẫn nhủ 
lòng cần cố gắng hơn trong tương lai”, 
Oanh bộc bạch.

(Theo Báo Thanh niên) 

Ông Trần Quang Lĩnh đi dạo cùng con gái trong khuôn viên 
Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế. Ảnh: Ảnh: Đình Toàn

Ông Trần Quang Lĩnh bên cánh gà đợi chúc mừng con gái
Ảnh: Trương Thế Quy



Profile “chất lừ” bằng những thành tích 
khủng

Võ Thị Ý Nhi, cô sinh viên năm 3 khoa 
Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 
học Huế cảm thấy rất tự hào khi được học 
tập ở Đại học Huế - nơi có truyền thống hơn 
60 năm xây dựng và phát triển, là một trong 
những trung tâm giáo dục và đào tạo chất 
lượng của cả nước. Đặc biệt trong quá trình 
đi lên hội nhập, Đại học Huế luôn có những 
hoạt động bổ ích và thú vị dành cho các bạn 
sinh viên như Ý Nhi được tham gia và trải 
nghiệm, tạo nên những kỉ niệm đẹp trong 
quãng đời sinh viên.

Từ những năm cấp 3, được học tập dưới 
mái trường THPT Hai Bà Trưng, đã cho Ý Nhi 
một nền tảng kiến thức vững chắc, đặc biệt 
là khi em được tham gia vào đội tuyển bồi 
dưỡng tiếng Anh chính thức của trường và 
đạt 2 giải khuyến khích cấp Tỉnh môn tiếng 
Anh và hùng biện tiếng Anh năm 2017 – 2018.

Trong năm học 2019 – 2020, Ý Nhi đã xuất 
sắc đạt giải Nhất khu vực miền Trung cuộc 
thi Olympic tiếng Anh và giải Ba toàn quốc 
Olympic tiếng Anh. Cũng trong năm đó, em 
tiếp tục giành giải Nhất cuộc thi hùng biện 

tiếng Anh do Đại học Huế tổ chức.
Bên cạnh những thành tích đáng khen 

đã đạt được, Ý Nhi còn là một sinh viên hoạt 
động rất năng nổ trong các sự kiện của khoa 
hay trường. Em từng đảm nhận vai trò MC 
trong các chương trình giao lưu, trao đổi giữa 
sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và sinh 
viên Singapore, chương trình gặp mặt cuối 
năm gặp gỡ các cựu sinh viên của khoa.

Với những gì em đã và đang làm được, 
Ý Nhi luôn là sinh viên xuất sắc, một trong 
những niềm tư hào của Trường Đại học Ngoại 
Ngữ, Đại học Huế.

Cơ duyên với những cuộc thi sắc đẹp
Tình cờ biết đến cuộc thi Hoa khôi Đại 

học Huế 2020 qua các thầy cô trong khoa 
Quốc tế học, Ý Nhi đã rất đắn đo và cân nhắc 
trong quá trình đăng ký dự thi bởi vì “chính 
bản thân em là một người từng trải qua một 
cuộc thi tương tự ở chính mái trường cấp 3, 
chính em là một người hiểu rõ sự nỗ lực và 
thậm chí là áp lực như thế nào khi chính cuộc 
thi có thể mang lại”.

Cũng dễ hiểu khi Ý Nhi lại có những suy 
nghĩ như vậy. Bởi quá trình tham gia cuộc thi, 
Nhi phải đứng trước áp lực vừa phải cố gắng 

Võ Thị Ý Nhi trong trang phục áo dài tại vòng thi Bán kết

TÂN HOA kHôI ĐẠI HọC HUẾ
VÕ THỊ Ý NHI  
biến áp lực 

thành động lực 
để hoàn thiện 

bản thân 
Gặp Võ Thị Ý Nhi sau đêm Chung kết Hoa khôi 

Đại học Huế, nhìn nét mặt vui tươi cùng sự thông 
minh, hiểu biết của em, tôi mới hiểu vì sao Nhi có 
thể chinh phục được Ban giám khảo và tất cả khán 
giả với kết quả tuyệt đối đến như vậy.
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giữ tốt thành tích ở trường, vừa phải đảm bảo 
chất lượng trong công việc dạy thêm mà mình 
đang làm và phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc 
thi. Nhưng nhờ lời khuyên của một người chị đi 
trước, em đã mạnh dạn đăng kí tham gia và có 
lẽ đó là sự khởi đầu cho một kết quả tốt đẹp như 
bây giờ - danh hiệu Hoa khôi Đại học Huế 2020.

 Nói về phần thi tài năng, Ý Nhi chọn thể hiện 
phần thi nghệ thuật pha trà truyền thống của 
cung đình Huế - là một nét đặc trưng chỉ riêng 
“mảnh đất Thần Kinh” có. Chia sẻ thêm về điều 
này, Ý Nhi chia sẻ: “Khác với trà đạo ở Nhật Bản 
mà mọi người vẫn hay bị nhầm lẫn, sở dĩ em lại 
chọn tiết mục này vì nó có thể giúp cho em vừa có 
thể làm nổi bật khả năng thuyết trình nhưng vừa 
thể hiện được cung cách của người con gái Huế 
xưa. Văn hóa uống trà của cha ông ta đã có từ 
ngàn xưa, khách đến nhà thì chủ nhà sẽ mời trà 
và chén trà sẽ mở đầu cho câu chuyện. Em muốn 
đem đến với cuộc thi văn hóa thưởng trà cũng 
như văn hóa pha trà của Huế xưa được sống dậy 
trở lại . Trà – đặc biệt là trà sen Huế thật cầu kỳ 
và nghệ thuật. Chính thức uống trà ngày xưa của 
vua chúa thời Nguyễn đã gây ấn tượng và khiến 
em trở thành một trà nương”.

 Cùng với chủ đề “Nữ sinh Đại học Huế - Tỏa 
sáng cùng tri thức”, Ý Nhi đã đem đến không chỉ 
là một tiết mục ấn tượng, độc đáo mà còn thể 
hiện được tri thức, sự am hiểu về nét đẹp của 
một nền văn hóa lâu đời đó là thưởng trà. Chính 
nhờ những người trẻ luôn hướng về những tinh 
hoa xưa cũ như Ý Nhi sẽ là đại diện cho các thế 
hệ sau này sẽ tiếp tục duy trì và đưa văn hóa 
uống trà của Huế xưa nói riêng và văn hóa của 

em đang và sẽ duy trì cũng như “ nâng cấp “ bảng 
thành tích cũng như các bằng cấp cần thiết cho 
một hành trình chinh phục ước mơ của em” – Ý 
Nhi chia sẻ thêm.

Ngoài việc học chính khóa tại Trường Đại 
học Ngoại ngữ, hiên tại Nhi đang có cơ hội trải 
nghiệm việc làm thêm như em mong muốn đó 
chính là nghề giáo. Cho đến bây giờ, Ý Nhi đã và 
đang đảm nhiệm 10 lớp tiếng Anh như soạn bài, 
dạy học và chấm bài cho các lớp cấp 2 và cấp 3, 
mở lớp giao tiếp tiếng Anh IELTS và học giáo án 
online ở Hà Nội. Đây sẽ là những “viên gạch đầu 
tiên” để em có thể xây dựng nên “ngôi nhà mơ 
ước” của mình.

“Sau khi cuộc thi Hoa khôi kết thúc, điều mà 
em quan tâm nhất lúc bấy giờ là dành thời gian 
để phát triển bản thân hơn nữa và nhận lại những 
sự yêu thương , những lời chúc mừng cũng như 
những ý kiến đóng góp từ người thân, gia đình, 
bạn bè và những người xung quanh em. Những 
đóng góp của mọi người sẽ giúp em càng ngày 
càng hoàn thiện mình hơn để tiến xa hơn”– Ý Nhi 
nói về những đánh giá của mọi người sau đêm 
Chung kết Hoa khôi.

Có lẽ chính sự thông minh, hiểu biết và cách 
nói chuyện đầy thiện chí của Ý Nhi đã gây ấn 
tượng mạnh cho Ban giám khảo trong đêm 
chung kết Hoa khôi tối 25/7 vừa qua. Hi vọng 
rằng, Ý Nhi sẽ dùng chính tài năng, sắc đẹp của 
mình để cùng hai đại diện khác (Á khôi 1 và Á 
khôi 2) của Hoa khôi Đại học Huế sẽ tiếp tục 
chinh phục cuộc thi Hoa khôi Việt Nam 2020 
trong thời gian sắp tới.

Thanh Vy thực hiện

Võ Thị Ý Nhi trong phần thi Tài năng của cuộc thi Hoa khối Đại học Huế 2020

Việt Nam nói chung có thể vươn 
xa hơn.

“Tương lai em muốn trở 
thành giáo viên tiếng Anh”

Được biết, ước mơ từ bé của 
Ý Nhi là muốn trở thành một 
giáo viên dạy tiếng Anh cấp Ba. 
“Nhưng để đạt được điều này, 
chính em đang phải từng ngày nỗ 
lực để trau dồi và phát triển bản 
thân. Tri thức, kỹ năng và đạo đức 
chính là những giá trị định nghĩa 
nên giấc mơ của em. Và để hiện 
thực hóa được ước mơ đó, hiện tại 
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Cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 
2020 khép lại với nhiều hình ảnh đẹp, 
lan tỏa. Trong đó, nữ sinh viên Trương 
Anh Thư với tiết mục Múa trăng đã 
dành được danh hiệu Nữ sinh Tài 
năng. Không chỉ có tài trong môn 
nghệ thuật múa, bảng thành tích của 
cô sinh viên Anh K13C, Khoa Tiếng 
Anh - Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại 
học Huế cũng rất ấn tượng. 

Bốn năm học, Anh Thư đều đạt 
danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc. Học 
kỳ II năm học 2017-2018, Anh Thư 
nhận học bổng chương trình Merging 
Voices do Cộng đồng Châu Âu tài 
trợ đi trao đổi sinh viên tại Lisbon, 
Bồ Đào Nha trong thời gian gần một 
năm. Cũng trong năm 2018, sau khi từ 
Lisbon trở về, Thư tiếp tục nộp hồ sơ 
ứng tuyển tham gia diễn đàn “Thanh 
niên ASEAN về mục tiêu phát triển bền 
vững xã hội” được tổ chức tại Thái Lan 
và Thư đã vượt qua hàng ngàn ứng cử 
viên trở thành thành viên duy nhất đại 
diện cho Việt Nam tham gia diễn đàn 
này và tiếp tục tham gia lần tiếp sau 
đó vào năm 2019. Trương Anh Thư 

còn ghi tên mình tại nhiều cuộc thi, 
sân chơi lớn mang tầm quốc gia như: 
Đạt giải ba cuộc thi Olympic tiếng 
Anh chuyên toàn quốc năm 2018; giải 
khuyến khích cuộc thi Tài năng Sinh 
viên toàn quốc 2018…

Trương Anh Thư được đánh giá là cô 
gái xuất sắc trong học tập, năng động 
trong hoạt động phong trào với rất 
nhiều thành tích đạt được của Đoàn 
Thanh niên - Hội Sinh viên trường và 
của Đại học Huế. Tháng 1.2020, Anh 
Thư vinh dự được Trung ương Hội 
Sinh viên Việt Nam vinh danh trong 
buổi Lễ chào mừng kỷ niệm 70 năm 
Ngày truyền thống Học sinh, Sinh 
viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt 
Nam tại Hà Nội và trao Giải thưởng 
Sao Tháng Giêng.

Đối với Trương Anh Thư, múa là 
niềm đam mê. “Múa là một niềm đam 
mê thật lâu và thật sâu trong máu thịt 
của mình. Từ nhỏ, mình đã được mẹ 
mình cho đi học múa ở Nhà thiếu nhi 
thành phố. Rồi lớn lên mình tự tìm tòi, 
xem, tự tập trên mạng Internet … và 
từ đó múa như một phần công việc 

Anh Thư (áo dài vàng) 
với bạn bè quốc tế

TrƯơNG ANH THƯ 
Nữ sinh tài năng
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song hành cùng chuyện học tập và sinh hoạt của 
mình”. Anh Thư tự tập múa đơn, múa đôi, biên 
đạo múa… cho các bạn cho thầy cô tham gia các 
sự kiện ở Trường, các buổi lễ kỉ niệm, tổng kết, 
liên hoan, dự thi… với nhiều kết quả như ý. Mọi 
lúc, mọi nơi Thư đều làm tròn công việc này với 
tất cả niềm đam mê và nhiệt tình. Đam mê này 
đã được ghi nhận bằng giấy chứng nhận giải 
khuyến khích Thanh niên Việt Nam đã tham gia 
vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Sinh 
viên Việt Nam 2018; giấy chứng nhận Đại học 
Huế dành cho Sinh viên: “Đạt giải Xuất sắc tại 
Đêm nhạc: 18 Mùa nhớ Trịnh Công Sơn”; giấy 
khen dành cho Sinh viên “Đạt giải nhất cuộc thi 
Hue student’s got talent” do Đại học Huế phối 
hợp tổ chức 2017 và 2018. Chia sẻ trên trang 
Sinh viên Việt Nam, Thư cho rằng: biết tạo ra sở 
thích, đam mê, thì nó sẽ là động lực là chìa khóa 
đưa ta đến thành công

Trương Anh Thư trong 
trang phục áo dạ hội nhận 
giải thưởng Nữ sinh Tài 
năng cuộc thi Hoa khôi Đại 
học Huế 2020

Tiết mục Múa Trăng đã đem về cho Trương Anh Thư giải thưởng Nữ sinh Tài năng nhất cuộc thi 
Hoa khôi Đại học Huế 2020 và là tiết mục duy nhất được chọn biểu diễn trong đêm chung kết.

Trương Anh Thư với giải thưởng 
Sao Tháng Giêng 2020



■ PGS.TS. PHạm KHắC LIệU

58

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 08 NĂM 2020

Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng 
nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha (CSIC) 
đã công bố bảng xếp hạng đại học 
Webometrics lần thứ 2 năm 2020 (Phiên 
bản tháng 7/2020). Thứ hạng của Đại học 
Huế trên thế giới lần đầu tiên đã tăng 
đến 918 bậc, từ vị trí 3658 ở lần xếp hạng 
1/2020 lên lên vị trí 2740. Trong số 176 
cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp 
hạng lần này, Đại học Huế vẫn nằm trong 
top 10 và vẫn giữ vị trí thứ 7.

Sự gia tăng mạnh thứ hạng thế giới 
lần này của Đại học Huế là nhờ sự đóng 
góp của 2 tiêu chí Tính mở (Transparency/
Openess) và Tính xuất sắc hay học thuật 
(Excellence/Scholar). Trong khi 2 tiêu chí 
Sự hiện diện (Presence) và Mức độ hiển 
thị (Visibility) của Đại học Huế bị giảm 
điểm thì tiêu chí Tính mở và Tính xuất sắc 
đã gia tăng điểm rất nhiều (lần lượt là 
1350 và 1172).

Như đã biết, tính mở liên quan đến số 
lượng trích dẫn từ 110 nhà khoa học hàng 
đầu của đơn vị trên Google Scholar và Tính 
xuất sắc liên quan đến số bài báo nằm 
trong top 10% được trích dẫn nhiều nhất 
trong 5 năm xác định theo Scimago. Có thể 
khẳng định, sự tăng mạnh điểm 2 tiêu chí 
này của Đại học Huế là kết quả từ nỗ lực 
thúc đẩy sự hiện diện của các nhà khoa học 
trên các CSDL khoa học trực tuyến, đặc biệt 
là Google Scholar, và các chính sách, biện 

pháp gia tăng công bố khoa học quốc tế 
mà Đại học Huế đã thực hiện trong mấy 
năm gần đây. Nếu như ở thời điểm 6/2019 
trên Google Scholar mới chỉ có khoảng 90 
hồ sơ nhà khoa học Đại học Huế, đến tháng 
6/2020 số hồ sơ đã trên 420, với sự hiện 
diện của các nhà khoa học có số trích dẫn 
cao. Theo thống kê, số công bố khoa học 
trên các ấn phẩm khoa học thuộc Scopus 
của Đại học Huế đã tăng đều qua các năm, 
từ 125 (2016) lên 191 (2017), 249 (2018), 
285 (2019) và 239 (mới đến 6/2020).

Nhìn lại các đợt xếp hạng Webometrics 
từ 2017 cho thấy, bắt đầu từ 1/2019 
thứ hạng của Đại học Huế trên thế giới 
và trong nước đã khá ổn định và có xu 
hướng cải thiện dần.

Dẫn đầu các cơ sở giáo dục đại học Việt 
Nam trong bảng xếp hạng Webometrics 
đợt tháng 7/2020 là Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội. Các vị trí tiếp theo là Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng, Trường Đại học Bách khoa Tp.Hồ 
Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ, Đại 
học Đà Nẵng,... So với đợt tháng 1/2020, 
một số đơn vị đã không còn trong top 
10 như Trường ĐH Y Hà Nội, Trường 
ĐH Mỏ-Địa chất, Trường ĐH Nông Lâm 
TpHCM, Học viện Bưu chính Viễn thông 
và thay vào đó là các đơn vị như Đại học 
Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật 
TpHCM, Trường ĐH Duy Tân... 
 

XẾP HẠNG WebOmeTrICS THÁNG 7/2020: 
Đại học Huế vẫn đứng thứ 7 việt Nam 
và tăng hơn 900 bậc thứ hạng thế giới 
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Kết quả, các giải phụ được trao tại đêm 
chung kết gồm:

•	Nữ sinh tình nguyện vì cộng đồng: 
sinh viên Phạm Thị Huyền, Trường ĐH 
Ngoại ngữ, Đại học Huế

•	Nữ sinh được yêu thích nhất mạng 
xã hội : sinh viên Trần Tú Uyên, Trường 
ĐH Luật, Đại học Huế

•	Nữ sinh hùng biện hay nhất: sinh viên 
Hồ Diệp Sương, Trường ĐH Kinh tế, Đại 
học Huế

•	Nữ sinh tài năng nhất: sinh viên 
Trương Anh Thư, Trường ĐH Ngoại ngữ, 
Đại học Huế

•	Nữ sinh mặc trang phục thể thao đẹp 
nhất: sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trường 
ĐH Sư phạm, Đại học Huế

•	Nữ sinh mặc trang phục dạ hội đẹp 
nhất: sinh viên Võ Thị Ý Nhi, Trường ĐH 
Ngoại ngữ, Đại học Huế

•	Nữ sinh mặc trang phục áo dài đẹp 
nhất: sinh viên Nguyễn Thị Diễm Trang, 
Khoa Du lịch – Đại học Huế

Đây là một sân chơi có truyền thống, 
được Đại học Huế tổ chức chuyên nghiệp 
qua các năm 2008, 2010, 2012, đã tuyển 
chọn được các gương mặt tiêu biểu cho vẻ 
đẹp trí tuệ của sinh viên Đại học Huế. Sau 
một thời gian gián đoạn, năm nay, cuộc thi 
Hoa khôi Đại học Huế 2020 đã quay trở 
lại. Đặc biệt lần này, Đại học Huế hân hạnh 
là đơn vị hỗ trợ tuyển sinh khu vực miền 
Trung cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 
do Báo Tiền phong phối hợp với Sen vàng 
tổ chức. 

Khởi động từ ngày 28/6/2020, Vòng Sơ 
khảo Cuộc thi diễn ra với 51 thí sinh tham 
gia sau khi được tuyển chọn từ gần 500 em 
ở cấp Trường. Tại vòng sơ khảo, thí sinh 
được đo số đo nhân sinh trắc, được chuyên 
gia hướng dẫn trình diễn trên sân khấu, 
trình diễn trang phục áo dài và giới thiệu 
bản thân trong vòng 3 phút.Kết quả, 30 thí 
sinh đã được chọn để đi tiếp vào Vòng Bán 
kết diễn ra vào ngày 11-12/7/2020 tại Hội 
trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, 
TP. Huế. 

Tại Vòng Bán kết, thí sinh 28 thí sinh đã 

trải qua các phần thi: Kiểm tra kiến thức xã 
hội; Trình diễn trang phục thể thao (trang 
phục aerobic); Thi tài năng; Thi áo dài;Trình 
diễn roadshow “Nữ sinh Đại học Huế - Hành 
trình toả sáng”  lan tỏa nét đẹp của nữ sinh 
Huế. Các thí sinh lựa chọn rất nhiều hình 
thức thể hiện tài năng trong buổi thi chiều 
11/7 như: múa dân tộc, nhảy hiện đại, múa 
nón, hát, vẽ...Ứng xử trong phần thi bán kết 
là một phần thi quan trọng nhằm kiểm tra 
khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến 
các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội, những hiểu biết về lịch sử, du lịch Huế; 
đồng thời thể hiện khả năng ngôn ngữ của 
các bạn nữ, giúp các bạn nữ sinh vượt qua 
áp lực và tự tin ở vòng chung kết.

Cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 2020 
tiếp nối, duy trì truyền thống các cuộc thi 
Hoa khôi Đại học Huế trước đây nhằm tôn 
vinh và quảng bá vẻ đẹp về tâm hồn, nhân 
cách, lối sống cũng như việc rèn luyện thể 
chất, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của nữ 
sinh viên Đại học Huế, là sân chơi bổ ích, 
quảng bá hình ảnh văn hoá, du lịch, giáo 
dục của Thừa Thiên Huế đến bạn bè cả 
nước. Đặc biệt, Hoa khôi và hai Á khôi Đại 
học Huế năm 2020 sẽ được đặc cách vào 
vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam khu 
vực phía Nam.

Cùng nhìn lại hình ảnh của Hoa khôi Võ 
Thị Ý Nhi trong suốt cuộc thi:

 

Nữ sinh Đại học Huế...






