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Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt ĐHĐN, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã phát 
biểu chỉ đạo, phân tích làm rõ bối cảnh, vai trò, vị trí và tiềm năng của ĐHĐN, từ đó nêu yêu cầu 
cần có tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao để phát triển ĐHĐN trong giai đoạn mới. Bộ trưởng 
nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đối với sự phát triển ĐHĐN, trong 
đó việc xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là Dự án xây 
dựng ĐHĐN (tại Hòa Quý-Điện Ngọc) cần dựa trên chiến lược phát triển, yêu cầu đổi mới GD&ĐT 
gắn với sự phát triển vùng và các địa phương. ĐHĐN cần tận dụng thời cơ, sự ủng hộ của Chính 
phủ, các Bộ, ngành và địa phương để huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để ĐHĐN phát triển bền vững, trở thành “trung tâm đào 
tạo và nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế”… Xem tại đây 
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Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo  
làm việc với Đại học Đà Nẵng về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới 

 

Ngày 18/5, GS.TS. Phùng Xuân Nhạ-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán 
sự, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và đoàn công tác đã làm việc với Đại học Đà 
Nẵng (ĐHĐN) về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới. Cùng tham dự buổi làm việc có Thứ 
trưởng Phạm Ngọc Thưởng, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục (Kế hoạch-Tài chính, Khoa học Công 
nghệ, Giáo dục Đại học…). Về phía ĐHĐN có PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ-Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc ĐHĐN, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng ĐHĐN và Hiệu trưởng các đơn 
vị thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN. Bộ trưởng và đoàn công tác đã 
cùng lãnh đạo ĐHĐN thị sát Dự án Khu đô thị ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc; Bộ trưởng đã về 
thăm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn ĐHĐN. 
 

Xem tại đây. 

 

http://www.udn.vn/posts/view/48217/58
http://www.udn.vn/posts/view/47980/58
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Đại học Đà Nẵng công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và 
Truyền thông Việt-Hàn: Học hiệu vươn tầm quốc tế, nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Hàn  

 

Ngày 16/6/2020, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ (Quyết định số 15/QĐ-TTg) thành lập Trường ĐH Công nghệ thông tin (CNTT) và 
Truyền thông Việt-Hàn trực thuộc ĐHĐN. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đánh dấu mốc 
son nâng tầm học hiệu đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong kỷ nguyên số đối với nhà trường, vinh 
dự trở thành trường ĐH thành viên thứ sáu của ĐHĐN trên cơ sở hợp nhất, sắp xếp các cơ sở 
đào tạo (Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn, Trường Cao đẳng CNTT, Khoa CNTT và 
Truyền thông và một số đơn vị khác thuộc ĐHĐN). Nhân dịp này, ĐHĐN cũng đã công bố Quyết 
định của Giám đốc ĐHĐN giao quyền Hiệu trưởng cho PGS.TS. Huỳnh Công Pháp…Xem tại đây 

 

Xem tại đây. 

 

 
à Quyết định giao quyền Hiệu trưởng 
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http://www.udn.vn/posts/view/48245/58
http://www.udn.vn/posts/view/47980/58
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Đại hội Đảng bộ các đơn vị thành viên, trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp 
 

Đảng bộ các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHĐN vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm 
kỳ 2020-2025 qua đó đã đánh giá tổng kết tình hình, nhiệm vụ, kết quả lãnh đạo các mặt công tác 
của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận, thống nhất mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ 

của Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025, thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, 
bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI, nhiệm 
kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy ĐHĐN đã tham dự và 

phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí tân Bí thư Đảng ủy các đơn vị thành viên gồm: Nguyễn Đình Lâm 
(Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Bách khoa, Hình 1); Trần Đình Khôi Nguyên (Bí thư Đảng ủy Trường 
ĐH Kinh tế, Hình 2); Lưu Trang (Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế, Hình 3)…Xem tại đây 

…Xem tại đây. 
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http://www.udn.vn/posts/view/48237/58
http://www.udn.vn/posts/view/48156/58
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Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHĐN 
đã chỉ đạo, đề nghị Đại hội thảo 
luận, làm rõ và tập trung triển 
khai một số nhiệm vụ trọng tâm 
có ý nghĩa chiến lược đối với 
sự phát triển của các đơn vị 
thành viên, trực thuộc ĐHĐN, 
phát huy thế mạnh, tiềm năng 
trí tuệ, công sức của toàn thể 
đảng viên, CBVC và HSSV của 
Nhà trường đóng góp tích cực 
cho sự phát triển chung của 
ĐHĐN trong giai đoạn mới… 
 

1
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3 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ-
Thành ủy viên, Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc ĐHĐN đã ghi 
nhận, đánh giá cao, biểu 
dương những kết quả nổi 
bật mà các Đảng bộ các 
đơn vị thành viên, trực 
thuộc đạt được trong nhiệm 
kỳ 2015-2020, nhấn mạnh 
bài học kinh nghiệm giữ gìn 

khối đoàn kết, thống nhất… 

Các đồng chí tân Bí thư 
Đảng ủy các đơn vị nhiệm 
kỳ 2020-2025 gồm có: 
Trần Hữu Phúc (Bí thư 
Đảng ủy Trường ĐH 
Ngoại ngữ, Hình 4); Phan 
Cao Thọ (Bí thư Đảng ủy 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật, Hình 5); Cao Xuân 
Tuấn (Bí thư Đảng ủy Cơ 
quan ĐHĐN, Hình 6); Lê 
Quang Sơn (Bí thư Đảng 
ủy Phân hiệu ĐHĐN tại 
Kon tum, Hình 7)… 

 
 

 

Đại hội các đơn vị thành viên, 
trực thuộc ĐHĐN nhiệm kỳ 
2020-2025 thành công tốt 
đẹp có ý nghĩa quan trọng, là 
dấu mốc son đối với sự phát 
triển của các trường, đơn vị 
thành viên trong toàn Đảng 
bộ ĐHĐN, tiếp tục phát huy 
sức mạnh đoàn kết, thống 
nhất, lãnh đạo toàn diện các 
mặt công tác, thi đua chào 
mừng Đại hội Đảng bộ ĐHĐN 
nhiệm kỳ 2020-2025. 
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Các đơn vị thành viên ĐHĐN công 
bố Quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm 
lại lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

 

Tiếp nối thành công của Đại hội Đảng 
bộ các đơn vị thành viên đã công bố 
Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 
lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn, 
trung tâm và tổ trực thuộc nhiệm kỳ 
mới. Tại các buổi Lễ (Trường ĐH 

Bách khoa Hình 1; Trường ĐH Kinh tế 

 

 

 
 

Hình 2; Trường ĐH Sư 
phạm Hình 3; Trường 
ĐH Ngoại ngữ Hình 
4...), đại diện lãnh đạo 
ĐHĐN và đại diện Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu và 
Hội đồng trường các 
đơn vị thành viên đã 
tham dự, phát biểu 
chúc mừng, giao nhiệm 
vụ qua đó, bày tỏ tin 
tưởng các tân lãnh đạo 
phòng,khoa,bộ môn...sẽ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các 
đơn vị thành viên cũng đã trân trọng 
cám ơn, ghi nhận đóng góp của các 
đồng chí tiền nhiệm. Tại buổi Lễ, đại 
diện tân lãnh đạo các đơn vị trực 
thuộc các đơn vị thành viên của 
ĐHĐN đã phát biểu cám ơn sự tín 
nhiệm của các cấp, qua đó thể hiện 
quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo tiếp 
tục xây dựng và phát triển Nhà 

trường lên tầm cao mới...Xem tại đây 5 
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Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN 
đăng cai Lễ Công bố phát triển 

chương trình đào tạo kỹ sư  
 

Ngày  27/6, Trường Đại học (ĐH) 
Bách khoa-ĐHĐN đã đăng cai Lễ 

Công bố phát triển các chương 
trình đào tạo kỹ sư của 07 ĐH kỹ 
thuật hàng đầu Việt Nam: Trường 

ĐH Bách khoa-ĐHĐN, Trường ĐH 
Bách khoa-ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 
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Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Thủy Lợi, Trường ĐH Giao thông Vận tải, Trường ĐH Mỏ-Địa 
chất. Buổi Lễ có sự tham dự của Q.Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT Nguyễn Thu Thủy,  
PGS.TS.Nguyễn Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN…Tại buổi Lễ, Hiệu trưởng của 07 trường ĐH kỹ thuật 

hàng đầu Việt Nam đã cùng ký kết, công bố các nguyên tắc chung để phát triển chương trình đào 
tạo kỹ sư theo đó các CTĐTKS sẽ được xây dựng theo hướng chuyên sâu nghề nghiệp với các 
chuẩn đầu vào, đầu ra và khối lượng kiến thức đảm bảo tương đương với trình độ thạc sĩ, đạt bậc 

7 theo Khung trình độ Quốc gia, qua đó khẳng định quyết tâm hợp tác để nâng cao chất lượng đào 
tạo, uy tín, giá trị của văn bằng kỹ sư truyền thống trong tiến trình hội nhập quốc tế...Xem tại đây 

 
Xem tại đây. 
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3 Tư vấn tuyển sinh trực 

tuyến tại ĐHĐN và các 
đơn vị thành viên là 
phương thức hiệu quả, 
đáp ứng nhu cầu của    
thí sinh và phụ huynhviê 

Đại học Đà Nẵng và các đơn vị thành viên tham gia 
tích cực, góp phần thành công chung của các 

Chương trình Tư vấn tuyển sinh của các báo, đài 

Các đơn vị thành viên tiếp tục đến tận các trường 
THPT trong cả nước tư vấn tuyển sinh 

7 



 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin-Newsletter No2-2020                 Đảm bảo chất lượng giáo dục 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
3
3 

 

Hội đồng Đảm bảo chất lượng 
Đại học Đà Nẵng họp phiên 

thứ VII: Tiếp tục nâng cao chất 
lượng, phát triển bền vững 

 

Sáng ngày 29/5/2020, Hội đồng 
Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) 
ĐHĐN họp Phiên thứ VII dưới 
sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN, Chủ 
tịch Hội đồng. Tham dự có Ban 
Giám đốc ĐHĐN, GS.TSKH. Bùi 
Văn Ga, GS.TS. Trần Văn Nam- 
và các thành viên của Hội đồng. 

 

43…Xem tại đây. 
 

 

 

Sau khi nghe các thành viên 
phát biểu, thảo luận, Giám đốc 
ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng 
ĐBCL đã đề nghị Hiệu trưởng 
các trường ĐH thành viên, 
Thủ trưởng các đơn vị trực 
thuộc tiếp tục quan tâm, đầu 
tư cho công tác ĐBCL, chuẩn 
bị tốt việc kiểm định CSGD và 
các CTĐT trong năm 2020- 
2021, đáp ứng yêu cầu Luật 
số 34 và Nghị định 99; giao 
các trường lựa chọn các bảng 
xếp hạng ĐH quốc tế phù hợp 
với thực tiễn và sứ mạng của 
các nhà trường…Xem tại đây 
 
Xem tại đây. 
 

 

Đại học Đà Nẵng tổ chức Khóa Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng  
và kiểm định giáo dục cho các cơ sở giáo dục toàn quốc 

 

Từ ngày 26-27/6/2020, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Khóa Tập huấn “Thực hành xây dựng 
và tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục”. Chương 
trình thu hút, quy tụ hơn 150 cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên đến từ 43 trường ĐH, CĐ của cả 
ba miền Bắc, Trung, Nam. Chủ trì Khóa tập huấn có PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc 
ĐHĐN; PGS.TS. Đinh Thành Việt-Trưởng ban Ban Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục ĐHĐN 
đồng thời là báo cáo viên của Chương trình. Mục tiêu của Khoá tập huấn nhằm hướng dẫn, thống 
nhất rà soát, cải tiến để ĐBCL trong toàn hệ thống các đơn vị thành viên, trực thuộc của ĐHĐN 
đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, rà soát và tự đánh giá CTĐT tại các 
trường ĐH, CĐ trong cả nước, chuẩn bị cho các đợt kiểm định chất lượng sắp đến...Xem tại đây 
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 Đại học Đà Nẵng tiếp và làm 
việc với lãnh đạo Liên hiệp các 
Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 

 

Ngày 3/6/2020,PGS.TS.Nguyễn 
Ngọc Vũ-Giám đốc ĐHĐN đã 
tiếp TS.Nghiêm Vũ Khải-Phó 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
KHKT Việt Nam và đại diện lãnh 
đạo Liên hiệp các Hội KHKT 
TP.Đà Nẵng đến thăm và làm 
việc với ĐHĐN…Xem tại đây 
 

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Trung 
Chinh-Phó Chủ tịch UBND thành 
phố đã trao Bằng khen kèm theo 
tiền thưởng cho các cá nhân tiêu 
biểu, trong đó ĐHĐN vinh dự có 
09/19 tác giả/ nhóm tác giả có bài 
báo khoa học xuất sắc (47,4%) và 
41/102 tác giả/ nhóm tác giả 
có bài báo khoa học được công 
bố trên các tạp chí khoa học quốc 
tế uy tín (40,2%)…Xem tại đây 
 

Xem tại đây. 

 

 

 
 

Nhiều nhà khoa học, giảng 
viên Đại học Đà Nẵng được 
UBND thành phố Đà Nẵng 

khen thưởng vì thành tích hoạt 
động khoa học công nghệ 

 

Vừa qua, UBND thành phố Đà 
Nẵng đã khen thưởng các cá 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động khoa học công 
nghệ (KHCN) năm 2020 (đợt 2) 
 

 

 
 

Trước đó, nhân dịp Ngày Khoa 
học Công nghệ Việt Nam (18/5), 
Giám đốc ĐHĐN đã tiếp đồng chí 
Võ Công Trí-Chủ tịch Liên hiệp các 
Hội KHKT thành phố Đà Nẵng qua 
đó, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy 
hợp tác đáp ứng yêu cầu phát 
triển và thực hiện Nghị quyết số 43 
của Bộ Chính trị...Xem tại đây 

 

Sáng kiến sáng chế Robot phục vụ các khu cách ly bệnh viện của  
Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN nhận được tài trợ của Tổ chức AUF 

 

Ngày 26/5, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã công bố tài trợ sáng kiến Robot phục vụ tại các 
khu cách ly bệnh viện của Trường ĐH Bách khoa-Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) (vượt lên gần 2.000 
sáng kiến, dự án của 79 quốc gia tham dự). Đây là 01/04 sáng kiến của bốn ĐH hàng đầu Việt 
Nam gồm: Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Trường ĐH Bách khoa 
Hà Nội và Trường ĐH Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh được AUF tài trợ, đánh giá cao...Xem tại đây 
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Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tiếp đại diện  
Đại học Sydney, Úc tại Việt Nam 

 

 

Sáng ngày 17/6, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó 
Giám đốc ĐHĐN đã tiếp Ông Alex Vũ, Trưởng 

Đại diện ĐH Sydney, Úc tại Việt Nam. Cùng tham 
dự có đại diện lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế, 
Ban Công tác HSSV. Hai bên đã trao đổi, giới 

thiệu nhu cầu, tiềm năng hợp tác trong thời gian 
đến theo đó, sẽ ưu tiên tập trung phát triển trao 
đổi giảng viên, sinh viên, tạo cơ hội việc làm, 
thực tập cho du học sinh hai ĐH...Xem tại đây 
 

 

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tiếp Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ  
(AUF) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 

 

Ngày 11/06/2020, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã chủ trì 

buổi tiếp Bà Ouidad Tebba-Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương. Cùng tham dự có ông Nguyễn Thanh Hà-Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế-Viện 
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), đại diện lãnh đạo các ban/phòng (Khoa học Công 

nghệ và Môi trường, Hợp tác quốc tế) của ĐHĐN và các đơn vị thành viên, trực thuộc. Tại buổi 
tiếp, Giám đốc AUF khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp, 
gắn bó với ĐHĐN theo đó ĐHĐN luôn là thành viên quan trọng và là đối tác chiến lược của 

AUF.Hai bên bày tỏ sự hài lòng về kết quả hợp tác thời gian qua, khẳng định sẽ tiếp tục phát triển 
quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh hội nhập giáo dục, khoa học toàn cầu...Xem tại đây  

 

 

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tiếp Bí thư 
Giáo dục Văn phòng Kinh tế và Văn hóa 
Đài Bắc (Trung quốc) tại TP.Hồ Chí Minh  

 

Ngày 03/06/2020, PGS.TS Lê Thành Bắc-

Phó Giám đốc ĐHĐN đã tiếp Bà Âu Quý Hy-
Bí thư Giáo dục, Văn phòng Kinh tế và Văn 
hóa Đài Bắc tại TP.Hồ Chí Minh (VPKT-VH 

ĐB). Cùng tham dự có các thành viên của 
VPKT-VH ĐB và lãnh đạo Ban Hợp tác quốc 
tế ĐHĐN. Hai bên thảo luận, chia sẻ cơ hội 

hợp tác về giáo dục,  khoa học, trong đó có 
sự kiện hội thảo đào tạo và việc làm dự kiến 
sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng...Xem tại đây 

  

 

10 

http://www.udn.vn/posts/view/48246/78
http://www.udn.vn/posts/view/48241/78
http://www.udn.vn/posts/view/48235/78


 
 

 

                 THE UNIVERSITY OF DANANG 

          Bản tin-Newsletter No2-2020                          Dự án khu đô thị ĐHĐH 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngân hàng thế giới phê duyệt  
Dự án phát triển đại học  

Việt Nam góp phần nâng tầm,  
phát triển Đại học Đà Nẵng 

 

Ngày 1/7/2020, Ban Giám đốc 
Điều hành Ngân hàng thế giới 
(World Bank-WB) đã phê duyệt 
khoản tài chính (trị giá 295 triệu 
USD) cho Dự án phát triển giáo 
dục đại học (GDĐH) Việt Nam, 
trong đó sẽ đầu tư phát triển 
ĐHĐN và hai ĐHQG...Xem tại đây  

 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Chủ tịch 
UBND thành phố Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng Dự án ĐHĐN 

 

Ngày 18-5, Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân 
Nhạ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức 
Thơ, qua đó thảo luận, thống nhất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác 
giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng Khu đô thị ĐHĐN (phần 
diện tích 96,5 ha tại Hòa Quý, Đà Nẵng). Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức 
Thơ đã thống nhất phương án sẽ xây dựng khu tái định cư mới để bố trí cho các hộ dân thuộc đối 
tượng di dời trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án từ nguồn kinh phí địa phương. Sau đó, 
thành phố sẽ thu lại khoản kinh phí đã đầu tư khu tái định cư này (từ nguồn bán đất tái định cư 
thuộc khu vực giải phóng mặt bằng) đồng thời sẽ phối hợp với Bộ chỉ đạo, triển khai dự án. 
 

 

 

 

Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch 
xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành 
trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên 
cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực 

 
 

Ngày 15/5, Hội đồng thẩm định Bộ Xây 
dựng đã họp thẩm định Quy hoạch 
phân khu xây dựng (ĐHĐN) tỷ lệ 
1/2000 theo “Nhiệm vụ Quy hoạch” đã 
được Thủ tướng phê duyệt. Hội đồng 
đã đánh giá cao nỗ lực của ĐHĐN 
đồng thời góp ý hoàn thiện Quy hoạch 
trình Thủ tướng phê duyệt.Xem tại đây 
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Trường Đại học Bách khoa 
ĐHĐN hợp tác với Tổng Lãnh 

sự quán Pháp tại Việt Nam 
 

Ngày 8/6/2020,Đoàn Tổng Lãnh 

sự quán Pháp tại Việt Nam do 
Ngài Tổng Lãnh sự Vincent 
Floreani dẫn đầu đã đến thăm, 

làm việc với Trường ĐH Bách 
khoa-ĐHĐN. PGS.TS. Đoàn 
Quang Vinh, Hiệu trưởng Nhà 

trường cùng các thầy, cô trong 
Ban Giám hiệu, đại diện lãnh 
đạo các phòng, khoa đã tiếp và 
làm việc với Đoàn...Xem tại đây 
 

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN hợp tác với 
Hitachi Systems Việt Nam xây dựng  

phòng thí nghiệm "thông minh" 
 

Sáng ngày 28/5/2020, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, 

Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN đã tiếp 
và làm việc với đại diện lãnh đạo Hitachi Systems 
Việt Nam về kế hoạch hợp tác xây dựng phòng thí 

nghiệm thông minh “Smart lab 4.0”.  Mục tiêu của 
dự án này nhằm phát triển các chương trình đào 
tạo phục vụ công nghệ 4.0, tăng cường kỹ năng 
thực hành cho giảng viên, sinh viên...Xem tại đây 

  

Đại diện các Khoa Cơ khí, Cơ khí giao thông, Điện, 

Điện tử - Viễn thông, FAST đã trình bày một số thông 

tin về các chương trình đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất 

hiện tại cũng như đề xuất những ý kiến về công năng của 

phòng thí nghiệm với đại diện Công ty Hitachi Systems 

Việt Nam. 

  

 

 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN  

phát triển nhiều chương trình  
liên kết đào tạo quốc tế  

 

Nhà trường đang triển khai 02 
nhóm chương trình đào tạo liên 
kết quốc tế: Chương trình 2+2/3+1 

(học bằng tiếng Anh, chuyển tiếp 

các trường ĐH đối tác: Middlesex 
London, Cardiff Metropolitan, 

Swinburn…) và Chương trình liên 
kết quốc tế...Mở mới ngành khoa 
học máy tính và phân tích dữ liệu 

kinh doanh...Xem tại đây 

Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN tổ 
chức  Hội nghị Sinh viên nghiên 

cứu khoa học năm học 2019-2020 
 

Ngày 3/7/2020, Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN khai mạc Hội nghị Sinh viên 

nghiên cứu khoa học năm học 
2019-2020. Đến dự Hội nghị có TS. 
Vũ Thị Bích Hậu-PGĐ Sở Khoa học 

Công nghệ TP Đà Nẵng, đại diện 
các doanh nghiệp...Hội nghị năm 
nay có hơn 360 đề tài thu hút 1.400 
sinh viên tham gia...Xem tại đây 
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Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN 
tổ chức Hội thảo xây dựng 

khung chương trình và bài học 
mẫu đào tạo trực tuyến tiếng 

Anh theo 06 bậc Châu Âu 
 

Ngày 19/6/, Hội thảo khai mạc 
nhằm thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng chương trình bồi dưỡng 
năng lực tiếng Anh trực tuyến 
cho giáo viên theo Đề án Ngoại 
ngữ Quốc gia...Xem tại đây 
 

Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN tập huấn 
thực hiện Chương trình giáo dục phổ 
thông mới cho giáo viên tỉnh Đắclắk 

 

Từ ngày 28/6-4/7/2020, hơn 4.000 cán 
bộ, giáo viên các trường Tiểu học ((836 
cán bộ quản lí và 3416 giáo viên lớp 1) 
của tỉnh Đắk Lắk đã được Nhà trường 
bồi dưỡng, tập huấn triển khai chương 
trình GDPT mới theo chỉ đạo của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo theo phương thức 
trực tuyến và trực tiếp...Xem tại đây 

 

 

Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN 
tập huấn Nghị định 30 về 
soạn thảo, xử lý văn bản 

 

 

Ngày 4/7/2020, Nhà trường 
đã tổ chức Khóa Tập huấn 
thực hiện theo Nghị định số 
30/2020/NĐ-CP qua đó đã 
nâng cao kỹ năng công tác 
hành chính cho gần 100 cán 

bộ, viên chức...Xem tại đây 

 
 

Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo 
định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam 

 

Ngày 08/6/2020, Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐHĐN đã tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ 
chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 
bậc dùng cho Việt Nam. PGS.TS.Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh mục đích ý 

nghĩa của Khóa tập huấn lần này nhằm nâng cao năng lực chấm thi cho giảng viên...Xem tại đây 
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Viện Nghiên cứu và Đào tạo 
Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng tổ 
chức Lễ trao bằng tốt nghiệp 
cho sinh viên khóa đầu tiên 

 

Sáng ngày 27/06/2020, tại Hội 
trường Trung tâm hành chính 
TP.Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu và 
Đào tạo Việt-Anh, ĐHĐN (VNUK) 
đã long trọng tổ chức Lễ trao 
Bằng tốt nghiệp cho 19 SV khóa I 
dưới sự chứng kiến của các đối 
tác, phụ huynh...Xem tại đây 
  
Tham dự buổi Lễ có PGS.TS. Lê 

Thành Bắc-Phó Giám đốc ĐHĐN; 

TS.Vũ Thị Bích Hậu-Phó Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ thành 

phố Đà Nẵng; Bà Hoàng Vân Anh-

Giám đốc Giáo dục và Xã hội Hội 

đồng Anh; TS. Nguyễn Thị Mỹ 

Hương-Viện trưởng VNUK cùng đại 

diện các ban chức năng của ĐHĐN, 

đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, 

hiệp hội, các trường trung học phổ 

thông trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng cùng toàn thể cán bộ, giảng 

viên, phụ huynh và sinh viên VNUK 

vinh dự nhận bằng tốt nghiệp khóa I. 

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Hương-Viện trưởng VNUK 

chúc mừng 19 tân cử nhân khóa I 

cùng gia đình, người thân trong niềm 

 

 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-
ĐHĐN khai giảng lớp tiếng Nhật do 

Full Time System tài trợ cho sinh viên 
 

Ngày 12/6/2020,Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật-ĐHĐN phối hợp với Công 
ty Full Time System, Nhật Bản tổ chức 
khai giảng lớp tiếng Nhật (miễn phí) cho 
sinh viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng 
của doanh nghiệp Nhật Bản...Xem tại đây 

 
 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật-ĐHĐN đăng cai tổ chức 

Hội thảo Dự án V2WORK 
 

 

Nhằm triển khai mạng lưới hỗ 
trợ việc làm và khởi nghiệp các 
ĐH Việt Nam, từ ngày 30/6-3/7, 
Ban Quản lý Dự án V2WORK 
tổ chức Hội thảo phát triển bền 
vững cho Dự án V2WORK 
tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật-ĐHĐN...Xem tại đây  

 

 

Trường Đại học CNTT&TT Việt-Hàn,ĐHĐN tiếp Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 
 

Nhân dịp tham dự Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông Việt-Hàn (VKU), chiều ngày 15/06/2020, Đoàn đại biểu Cơ quan Hợp tác quốc tế 
Hàn Quốc (KOICA) dẫn đầu là Ông Cho Han-Deog-Giám đốc quốc gia tại Việt Nam đã đến thăm 
và làm việc với Trường. PGS. TS. Huỳnh Công Pháp-Quyền Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn 

Thanh Bình đã làm việc với KOIKA về hướng hợp tác, hỗ trợ VKU thời gian đến...Xem tại đây 
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Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHĐN 
tổ chức Chương trình Kỷ niệm và 

tuyên dương “Thanh niên Tiên tiến 
làm theo lời Bác” nhân dịp 130 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 

Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên ĐHĐN 
vừa tổ chức thành công Chương trình kỷ 
niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và tuyên dương "Thanh niên Tiên 
tiến làm theo lời Bác-2020»...Xem tại đây 
 

 

Công đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội 
nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và 

tuyên dương điển hình tiên tiến 2015-2020 
 

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc 
ĐHĐN Ngô Văn Dưỡng, Chủ tịch Công đoàn 
ĐHĐN Nguyễn Đức Hùng cùng các đồng chí 
trong Ban chấp hành, UBKT Công đoàn 
ĐHĐN, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các 
đơn vị thành viên, trực thuộc...Xem tại đây 
 

 

Trung tâm Kiểm định giáo dục ĐHĐN đánh 
giá ngoài Trường Đại học Quảng Nam 

 

Sáng ngày 16/5/2020, Đoàn Đánh giá ngoài 
do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục 
ĐHĐN đã khai mạc đánh giá ngoài Trường 
ĐH Quảng Nam. Đến dự khai mạc có TS. 
Trần Văn Tân-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 

đại diện các sở, ngành của tỉnh...Xem tại đây  

 

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên trao 
bằng tốt nghiệp đại học khóa 22 (đào 
tạo từ xa) tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Sáng ngày 16/5/2020, Trung tâm Đào 
tạo Thường xuyên ĐHĐN tổ chức Lễ 
trao bằng tốt nghiệp đại học cho 20 học 
viên ngành Luật (đào tạo từ xa) tại TP. 
Hồ Chí Minh. Tham dự có PGS.TS.Lê 

Thành Bắc, PGĐ ĐHĐN...Xem tại đây 

 

Trung tâm Thông tin-Học liệu và 
Truyền thông cùng lãnh đạo 

ĐHĐN thăm các cơ quan báo chí 
 

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo 
chí Cách mạng Việt Nam (21/6), 
Trung tâm TT-HL&TT phối hợp với 
Văn phòng cùng lãnh đạo ĐHĐN 
thăm các cơ quan báo, đài Trung 
ương và tại Đà Nẵng...Xem tại đây 
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http://www.udn.vn/posts/view/48221/64
http://www.udn.vn/posts/view/48261/64
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Sinh viên Trường Đại học Bách khoa-Đại 
học Đà Nẵng đạt giải Á quân Cuộc thi thiết 
kế kiến trúc cảnh quan quốc tế Hong Kong 

 

Vừa qua, nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc, 
Trường ĐH Bách  khoa-ĐH Đà Nẵng gồm 04 
sinh viên: Trần Minh Sang, Phan Ngọc Tường 
Vi, Phạm Đình Hồ Trọng Ân (cùng lớp 17KT2 
CLC) và Trần Nguyễn Gia Hân (18KT2 CLC) 
đã đạt giải Á quân Cuộc thi Thiết kế kiến trúc 
cảnh quan quốc tế tại Hong Kong...Xem tại đây 
 

 

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa 
Đại học Đà Nẵng lần thứ ba liên tiếp  
đạt giải Nhất Cuộc thi EPICS-2020 

 
 

Ngày 22/6/2020, tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ 
tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm SV Trường 
ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng (Đàm Tiến, Bá 
Thắng, Dạ Thảo, Lê Nhã, Nhân Tâm) vinh dự 
lần thứ Ba liên tiếp đạt giải Nhất Cuộc thi Dự 
án kỹ thuật vì cộng đồng (EPICS-2020) năm 
2020 dành cho SV các trường ĐH Việt Nam với 

Dự án áo phao cứu hộ đa năng...Xem tại đây 

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế 
Đại học Đà Nẵng đạt giải Quán 
quân Cuộc thi Virtual Finhack 
năm 2020 do ACCA tổ chức 

Vừa qua, SV Trần Vĩnh Toàn (Khoa 
Tài chính, Trường ĐH Kinh tế-
ĐHĐN) đã đạt giải Quán quân Cuộc 
thi về Kế toán-Tài chính do ACCA 

lần đầu tiên tổ chức...Xem tại đây 

 

 
Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN 

vô địch Cuộc thi tiếng Anh Star Awards 2020 
khu vực miền Trung-Tây Nguyên 

Với chủ đề “Technovation - Đổi mới sáng tạo, 
khoa học công nghệ”, Đội tuyển SV Trường 
ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN đã xuất sắc vượt qua 10 
đội tuyển dự vòng chung kết khu vực, theo đó 
vinh dự đại diện khu vực dự Chung kết Quốc 

gia tổ chức tại ĐHĐN sắp đến...Xem tại đây  

Kết quả, 3 sinh viên đến từ Trường Đại học 
Ngoại ngữ Đà Nẵng đoạt giải nhất và đại diện cho 

thành phố Đà Nẵng tham dự vòng chung kết toàn 

quốc tổ chức vào đầu tháng 8-2020, tại Đà Nẵng. 

  

Star Awards là cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh 

viên trên toàn quốc, do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh 

viên các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và các 

trường đại học trọng điểm phối hợp tổ chức với sự 

tài trợ của Tập đoàn Wilmar CLV nhằm mục đích 

nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng 

của việc học ngoại ngữ. 

 

Sinh viên ĐH Đà Nẵng nhận Học 
bổng Hessen và Tổ chức hỗ trợ 
đại học thế giới WUS, CHLB Đức 

 
 

Ngày 22/6/2020, 13 sinh viên ĐHĐN 
đã vinh dự nhận Học bổng uy tín có 
truyền thống lâu đời tại Việt Nam 
của Bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ 
ĐH thế giới (WUS), CHLB Đức (5,4 

triệu VND/suất)... Xem tại đây 
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 Tin các cơ sở giáo dục đại học thành viên  
 

     (Trang 09-13) 
      

 

Copy Rights Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng chúc mừng, vinh danh các tân Phó Giáo sư năm 2019  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ (thứ 5 từ trái qua) 

về thăm Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng (tháng 5/2020) 


