
BO GIAO DUC vA DAO TiO CQNG HOAXA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
£

A A DAI HOC HUE Dçc 1p — Tir do — Hanh phuc 

Thira Thiên Hu ngày30 tháng 03 nám 2022 

THÔNG BAO sO 1 
TO CHUC HQI THAO QUOC GIA VE QUAN 'flu VA TU CHU DAI HOC: 

I)AI HQC THAI  Qtii trj và mô hInh tiy chü di hçc theo th chê mó'i 
so' 6 cüa giáo dtic  di hçc Vit Nam" 
Ngay:.O&/. 1./2O.eIt 
Chuyn  KTiIh gth: Cäc cci sâ giáo d%le dai  hçc. 

S&385 /TB-DHH 

Dai hpc Hue trong khuôn kho Du an nâng cao nãng lirc giáo di?c dai h9c - 
VLIR - IUC (Hcp phân 1) së to cht'rc Hi thâo Quoc gia ye "Quãn trj và mô hlnh 
tir chü di hQc theo th chê mó'i cüa giáo dic di hçc Vit Nam". Dai  h9c Hu 
tran tr9ng phát hành Thông báo sO 1 nhãm giri den các dm vj, tO chirc và Ca nhân 
mt so thông tin chInh thirc ye h,i tháo nhu sau: 

1. Muc tiêu cüa hi thão 
Phát trin ngun nhan lirc Co trInh dO,  cht krcing cao là mOt  trong ba dOt 

phá chiên luçic quan trQng hang dâu trong cong cuOc  day  manh  cong nghip boa, 
hin dai  hóa Va hi nhp quôc té, dc bit là trong bôi cánh nên ki.nh tê tn thirc Va 
chuyên dOi so dang diên ra manh  me. Truic nhftng yêu câu mth cña thi dai,  giáo 
diic dai  hçc (GDDH) can phái cO sir chuyên biên manh  me và dôi mi sang tao. 
Trong do, tir chü dai  h9c là diêu kin can thiêt dê thc hin các phuang thüc quãn 
tn dai  h9c tiên tiên nhàm cai tiên và nâng cao chat hrcmg dào tao. Dai  h9c Hue to 
chüc HOi  thão quôc gia Ye "Quãn trj và mô hlnh t chü d3i hçc theo the ch 
mói cüa giáo due d3ih9c Vit Nam" nhàm miic dIch: 

- Tao ra mOt  diên dan t.p hqp cac nhà hoach djnh chInh sách, nhà quãn l', 
các chuyên gia, nba giáo, nhà khoa h9c trong và ngoài nrnic dê cCing trao doi, thão 
lun ye thirc trng triên khai tr chü trong GDDH, nhât là tir sau khi các van bàn 
L4t sO 34/2018/QH14 ye Lust sa dOi, bô sung mOt so diêu cüa Lust Giáo dc 
dai hçc và Nghj djnh s 99/2019/ND-CP v quy djnh chi tit yà hithng dn thi 
hành mOt so diêu cUa Luat  süa dôi, bô sung mOt so diêu cüa Lut Giáo d%ic dai  hçc 
ducic ban hành. 

- Dê xuât ti.rOng, giãi pháp thirc hin tu chü dai  h9c  tao  diêu kiin cho 
GDDH phát triên, dáp ñng yêu câu ye nguôn nhân 1irc Co trInh dO,  chat luqng cao 
phitc vii cho sir nghip dôi mth sang tao  và  hOi  nh.p quôc tê. 

- Kêt nôi cac nha hoach djnh chmnh sách, nhà quân li', các chuyên gia, nba 
giáo và nhà khoa hçc trong và ngoài nrncc nhäm xay dimg mOt  mang luâi nghiên 
cru Ca chiêu sau ln chiêu rng linh vrc quãn trj và tij chü dai  hpc trong bôi cánh 
GDDH hin nay. 

.7 A. '7 2. Chu de hoi thao 
ChU d 1: Nhfrng 1un dim co' ban v quãn trl  và tn chü di hçc 
- Các lun diem cc ban ye quân tn và ttj chü di hçc 
- Các thành to tao  nên quán fri và tr chCi dai  h9c 
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- LO trmnh quãn tn và tir chñ di hQc 
Chü d 2: Quãn trj và mô hInh ti chü d3i h9c ti Vit Nam 
- Quàn tn va mô hInh tii chü dai  hçc theo các vAn bàn L4t so 

34/2018/QH14 và Nghj djnh s 99/2019/ND-CP 
- Quyn tr chü, trách nhim giãi trinh cüa các ca s& giáo dic di hQc 
- Thay dôi the ché quán tn di hQc, dôi mài chInh sách tr chii 
- Thrc trng ye quãn frj di h9c ti các Ca s& giáo diic dai  hQc, các dai  hc 

vüng và dai  hçc quôc gia 
Chü d 3: Mt s vwSng mAc v quAn trj và tij chü di h9c 
- T%r chü &ii h9c gn lin vói kim djnh chat lucing ([(DCL) và Ca ché giãi trInh 
- Báo dam va KDCL là diêu kiên dé thrc hin tir chü dai  hQc 
- T chi:i trong quàn l' chat hrcmg 
- Tr chü di hQc trong th&i dai  chuyên dôi so 

•, A . .a . ., . 
Chu de 4: Kmh nghiçm thirc hiçn quan frj va tr chu di hçc 
- Kinh nghim quc tê, thrc tin cüa Vit Nam theo các mô hInh thi diem 

và sau Lut so 34/201 8/QH 14, Nghj djnh so 99/2019/ND-CP và khuyên nghj cho 
cac co so giáo dic Vit Nam 

- Mt so giãi pháp thrc hin hiu qua quãn trj và tr chü di hQc giai do?n 
2022 - 2030 

3. HInh thfrc, thô'i gian và dja tlirn t chfrc 
- Hinh thüc to chrc: Hi thão trirc tiêp kêt hçp trrc tuyên. 
- Th?i gian dir kiên: ngày 08 tháng 6 nm 2022. 
- Dja diem: HOi  trithng Di hçc Hue, so 03 Lê Lçii, thành phô Hue, tinh 

Thra Thiên Hue. 
4. Kinh phi t chfrc hi thão 
Kinh phi duqc h trq b&i Du an nang cao náng luc giáo dic di hpc - YLIR 

- IUC (Hçirp phân 1) gita Di h9c Hue va Vuang quôc Bi giai do?n 2019 - 2022. 
Các h trq ci the: 

- Kinh phI mOi cac chuyên gia va nhà khoa hQc Co bài trinh bay cht lucmg 
di.rçic chQn 19c de báo cáo tai  hi thão. 

- Kinh phi xut ban bài báo tren Tp chI khoa hçc Dai  h9c Hu chuyên san: 
Khoa hçc XA hi va Nhãn vAn dôi v&i các bài viét duçic phãn bin và Ban biên tp 
chap nhn dAng. 

- Chi phi An trua cho tt cã thành viên tham dir. 
5. Mt s thông tin v hi thAo 
5.1. Ngôn ngfi'h3i tháo 
Ting Vit là ngôn ngft chInh thirc, khách quc t sü ding ngôn ngi ting 

Anh (co phiêndjch). 
5.2. The lê gtri bài tham dir p • . p 
- Bài viêt chixa gui dAng 0 bat kr mt an phâm thông tin nào. Bài không 

ducic chQn dAne së không gin trã 1i tác giã. 
- Ban viet phãi có torn tAt (Abstract) và các tn khóa (Keywords) bang ting 

Vit và bAng tiêng Anh. Tom tAt không yuçrt qua 250 tn và phãn ánh duçrc ni 
dung ca bàn cüa bài viêt. Tiêu dê cüa bài viét, ten tác giá, ten ca quan cong tác, 
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cia chi ci the. Tom tat bang tiéng Vit dt & dâu bài vi&, bang tiêng Anh dt & 
a. . , , A .. P A A cuoi bai bao. Tu khoa can phai rut ra tLr Tom tat , het ke 3-5 hr hotc cim hr. 

- Bài vit dài Mi da 10 trang gthykh 19cm x  27cm, dánh may vi tinh trên 
Microsoft Word, phong thu Unicode (phong Palatino Linotype), c chit 12, djnh 
dung tat cã lê dêu 2 cm, cách dOng 1,15; khoãng each gita cac khô: trithc 6 pt và 
sau 3 pt. Các cong thIrc toán h9c dung MathType va dánh so ben phãi cüa cong 
thrc. Hinh ye rO, kich thi.thc khOng qua 7 cm x  14 cm v&i djnh dng PNG, JPG, 
WMF. Ten hInh ye dt a phIa duâi, ten bang biêu dt & phia trên. In dm so hInh 
và so bang. D.t tat cá dan vi do cách con so 1 k tr, trfr dan vj "dO",  "phüt", "giây" 
trongdogOchInhhoc. 

* - Nhung tai lieu tham kháo viêt bang cac th(r tiêng ngoài h chit La-tin duçic 
chuyên sang ki tr La-tin. 

P. 9 A F P. 9 P. 9 9 A 9 9 • A - Nguon tat lieu trich dan la so thu tir cua tat lieu o danh miic Tai liçu tham 
khào", duçic dt trong ngoc vuông, khi can có cá s trang. VI dxi: [1], [10, Tr. 21-
22]. 

- Cu& bài ghi rö mtc Thông tin tác giá gm hQ ten, h9c ham, hçc vj, ncri 
cong tác, dja chi, din thoai, e-mail, ghi rô tác giá lien h; ten ngithi huàng dk 
(neu bai viet duçc trich hr lu?n van, lu?n an), va co chu ky cua (cac) tac gia. 

- Nêu sCr dimg Latex phái theo quy dinh  trên và chQn phông chit phü hcip 
vâi phong Palatino Linotype. 

5.3. Biên tip và dáng bài báo 
Các bâi viêt sê duçic hOi  cong khoa h9c cüa HOi  thâo phãn bin và nêu bài 

viêt ducic thông qua sê duçic clang trên Tap  chi Khoa hc Dai  hQc Hue, chuyên san 
Khoa hçc Xà hOi  và Nhân van do dir an VLIR - IUC Hçip phn 1, giai do?n 2019 
- 2022 h trçx kinh phi. 

- Thôi gian clang k và giti tOrn tat bâi viêt: Trtthc ngày 22/4/2022. 
- Th&i gian giti bài viêt toàn van: Truàc ngày 16/5/2022. 
- Dãng k, gri bàn torn tt va toàn van bài viêt cho Ban biên tp qua dja chi 

email: nhtmy@hueuni.edu.vn.  
• • •A • •A 5.4. M9z c/u tiet xtn hen h trrc tiep 

- TS. Nguyn Xuân Huy 
Phó Tnrâng Ban Khoa h9c Cong ngh và Quan h quôc tê, Dai  hpc Hue 
DT: 0912 734 565; Email: nguyenxuanhuy@hueuni.edu.vn  
Dai bce Hue trân trçng kInh m&i giâng viên; nghién c'ru sinh; hçc viên sau 

dai hpc; giáo viên; can bO quàn l & cac cci s& nghien ciru khoa hoc, các cci sà giáo 
dic, các cci quan quãn l giao diic viet bài và tham d dê HOi  tháo thu duqc nhitng 
kêt qua tot dçp./. 
No'i nhn: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch lID DHH(d b/c); 
- Giám dôc DFIH (de b/c); 
- Trixórng DA các P1,2,3 và 4 (d p/h); 
- VAn phông Dr An VLIR; 
- Trang thông tin din tir DHH; 
- Luu: VT, KHCNQHQT. NHTM. 
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