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Đồng Tháp, ngày 11 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 02
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của viên chức đối với sự phát
triển của Trường Đại học Đồng Tháp”
_________________
1. Mục đích Hội thảo
- Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, cán bộ, viên chức
và nhân viên (CB-VC-NV) chia sẻ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động
phục vụ công tác đào tạo và phát triển tại Trường Đại học Đồng Tháp;
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp khả thi phù hợp với thực tiễn của ngành
Giáo dục và Trường Đại học Đồng Tháp;
- Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức sáng tạo của đội
ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.
2. Nội dung chính của Hội thảo
Hội thảo tập trung thực hiện trao đổi các nội dung sau:
- Những đóng góp hiệu quả đã và đang thực hiện của CB-VC-NV; Vai trò của
viên chức có học hàm, học vị đối với sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp;
- Những định hướng, chiến lược góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hoặc
phát triển đội ngũ cho Nhà trường trên các lĩnh vực hoạt động hiện tại và tương lai
trong thời gian tới;
- Đề xuất chế độ trợ cấp ưu đãi hợp lý cho tiến sĩ; đồng thời, đề xuất biện pháp
thích hợp đối với tiến sĩ chưa có công trình nghiên cứu khoa học công bố hàng năm;
- Đề xuất phương án đi học của nghiên cứu sinh, cao học: (1) đi học phải tập
trung và hoàn thành đúng thời hạn; (2) Đề xuất số tiết dạy vượt giờ tối đa đối với
nghiên cứu sinh, cao học;
- Đề xuất phương án tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp
vụ, ngoại ngữ cho giảng viên hàng năm; Đề xuất quy định chuẩn quốc tế tối thiểu đối
với giảng viên ngoại ngữ của trường cần đạt được vào tháng 8/2016.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo
- Thời gian: dự kiến tháng 8/2016
- Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp.
4. Thể lệ gửi bài tham gia Hội thảo
Bài viết tham gia Hội thảo theo chủ đề ở mục 2, được đánh máy vi tính dài
không quá 10 trang A4 (210mm x 297mm), Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13,
lề trên 3cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề dưới 2 cm.

Cấu trúc bài viết có các tiểu mục sau đây: (1) Đặt vấn đề; (2) Giải quyết vấn đề; (3)
Kết quả; (4) Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo được trình bày theo quy định
hiện hành.
Ở đầu bài viết có phần tóm tắt bằng tiếng Việt dài không quá 8 dòng. Cuối bài
viết ghi rõ họ tên tác giả hoặc nhóm tác giả, học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công
tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email để Ban tổ chức tiện liên lạc.
Các tác giả vui lòng gửi bản in bài viết về Văn phòng Đảng – Đoàn, Trường
Đại học Đồng Tháp (Phòng 302 dãy Nhà B1) và gửi kèm bản mềm định dạng file.doc
hoặc file.docx về địa chỉ email: tvluan@dthu.edu.vn
Thời gian nhận bài viết tham gia hội thảo: Trước ngày 30/7/2016.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các
nhà quản lý, các cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường có quan tâm đến chủ đề của
hội thảo tham gia viết bài theo nội dung thông báo này./.
Nơi nhận :
- Lãnh đạo trường (để chỉ đạo);
- Các Tổ CĐTT (thực hiện);
- QLCV nội bộ (để biết);
- Lưu: VTCĐ (Luận).
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