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Hội thảo trực tuyến: Xây dựng quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: 
Mô hình và thực tiễn Việt Nam và Quốc tế 

Bối cảnh: Giáo dục bậc cao trên thế giới đang đóng vai trò ngày một lớn hơn sứ mệnh truyền thống chỉ đơn thuần 
là giáo dục thế hệ trẻ và tạo ra tri thức. Môi trường thay đổi nhanh chóng của thế giới đòi hỏi giáo dục bậc cao phải 
phù hợp hơn, có trách nhiệm và tích cực hội nhập với các vấn đề toàn cầu và địa phương trong xã hội, hay nói cách 
khác, tham gia phục vụ nhiều hơn và từ đó cùng kiến tạo tri thức với nhiều bên liên quan và các tổ chức công. Các 
cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cũng không nằm ngoài sự chuyển đổi này, những năm gần đây nhiều cơ sở ở Việt 
Nam đang ngày càng đề cao tính trách nhiệm công dân, bao gồm việc áp dụng phương pháp học tập thông qua phục 
vụ cộng đồng (SL / CEL) vào các chương trình đào tạo. 

Một chương trình SL / CEL chất lượng cao mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan phải được xây dựng trên nền 
tảng vững chắc của mối quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng được phát triển thận trọng. Việc xây dựng quan hệ đối 
tác giữa đại học và cộng đồng là yếu tố cốt lõi trong việc thiết kế các hoạt động SL / CEL hiệu quả; là phần quan trọng 
nhất và cũng là thách thức nhất của phương pháp lồng ghép học tập và phục vụ cộng đồng.  

Nhận thấy nhu cầu nâng cao năng lực này của các cán bộ và cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam vào thời điểm hiện 
tại, Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hợp tác và Phát 
triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) tổ chức hội thảo trực tuyến “Xây dựng quan hệ đối tác giữa Đại học và 
Cộng đồng: Mô hình và bài học thực tiễn từ Việt Nam và Quốc tế” từ ngày 26 đến 27 tháng 08 năm 2021. 

Mục tiêu:  Hội thảo nhằm tăng nhận thức và năng lực cho các tổ chức giáo dục bậc cao qua các nội dung: 
• Tổng quan về học tập thông qua phục vụ cộng đồng (SL / CEL) trong phát triển của các cơ sở giáo dục đại học 

khu vực và quốc tế; 
• Tổng quan về các mô hình, nghiên cứu và thực tiễn về quan hệ đối tác giữa trường học và cộng đồng của các cơ 

sở giáo dục Đại học quốc tế (từ Đức, Hoa Kỳ, các nước châu Á) và giáo dục bậc cao ở Việt Nam; 
• Thảo luận về tầm quan trọng, lợi ích và thách thức trong việc xây dựng quan hệ đối tác giữa trường học và cộng 

đồng tại Việt Nam; 
• Thỏa thuận về mạng lưới kết nối cho quan hệ đối tác giữa trường học và cộng đồng trong việc học tập phục vụ 

cộng đồng. 

Đối tượng tham dự: Nhân sự lãnh đạo đại học và quản lý đào tạo, giảng viên và nhân sự đại học liên quan hoạt động 
kết nối cộng đồng.  
Thời gian:  - Ngày 1: từ 14:00 pm đến 17:00 pm Ngày 26 tháng 8, 2021  

  (Phòng hội thảo sẽ bắt đầu mở từ 13:00 pm) 

- Ngày 2: từ 09:00 am đến 12:00 pm Ngày 27 tháng 8, 2021 

Link đăng ký:  [link] 

[Email hướng dẫn tham dự chương trình Ngày 2 sẽ được gửi đến đại biểu khi kết thúc chương trình Ngày 1] 

Thời hạn đăng ký: 12:00 pm Ngày 19 tháng 8, 2021   

Vì số lượng khách mời của Hội thảo có giới hạn, BTC sẽ ưu tiên cho những đại biểu đăng ký sớm. 

Liên hệ: 

[WCCP2021] Workshop on Campus-Community Partnership in Vietnam 2021 
info@vietnamcampusengage.org 
Stefan Hase-Bergen - Head of DAAD Regional Office Hanoi for Vietnam, Cambodia, Laos and Myanmar  
hase-bergen@daadvn.org 
Tran Thi Thanh Huong - Director of Vietnam Campus Engage 
huong.tran@vietnamcampusengage.org 
 

https://daad-publish.reflact.com/content/connect/c1/7/en/events/event/shared/default_template/event_landing.html?sco-id=31744670&_charset_=utf-8
mailto:info@vietnamcampusengage.org
mailto:hase-bergen@daadvn.org
mailto:huong.tran@vietnamcampusengage.org
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

 

NGÀY 26/8/2021: Ngày 1: Chương trình buổi chiều 

Xây dựng quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: Mô hình và thực tiễn Việt Nam và Quốc tế 

(Chủ tọa: Trần Thị Thanh Hương, Phan Trần Kiều Trang) 

14.00 – 14.20 Phát biểu khai mạc:   
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Ông Weert Börner, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam; 
- Ông Stefan Hase-Bergen (Trưởng đại diện Văn phòng DAAD Hà Nội) 

14.20 – 14.50 
 

Bài trình bày 1: ThS. Trần Thị Thanh Hương (Giám đốc Vietnam Campus Engage) 
Tầm quan trọng của quan hệ đối tác đại học-cộng đồng trong giáo dục đương đại  
Xây dựng quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: Mô hình và thực tiễn quốc tế và Việt Nam  
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A) 

14.50 – 15.20 
Bài trình bày 2: TS. Phạm Quốc Lộc (Hiệu phó – Đại học Thái Bình Dương) 
Service Learning: Một lý tưởng, nhiều hiện thực  
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A) 

15.20 – 15.30 Giải lao 

15:30 – 16.00 Bài trình bày 3: ThS. Phan Trần Kiều Trang (Giám đốc Trung tâm Học tập gắn kết cộng đồng 
– Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) 
Xây dựng quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng cho hoạt động học gắn với cộng đồng ở ĐH 
Kiến trúc Đà Nẵng 
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A)  

16:00 – 17:00 Thảo luận (panel): 
Xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả với cộng đồng trong việc ứng dụng mô hình học thông 
qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) ở giáo dục bậc cao  
Ban diễn giả (panelists): Phạm Quốc Lộc, Trần Thị Thanh Hương, Phan Trần Kiều Trang, và 
các diễn giả khác  

17.00 – 17.05 Tóm tắt kết quả ngày 1 
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NGÀY 27/8/ 2021 

Ngày 2: Xây dựng quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng: Mô hình và thực tiễn Việt Nam và Quốc tế 

09.00 – 09.15 Tiếp đón, tóm tắt kết quả ngày 1  

Chương trình A (Chủ tọa: Trần Thị Thanh Hương) Học thông qua phục vụ cộng đồng với đối tác nông nghiệp 

09:15 – 09:45 Bài trình bày 4: PGS. TS. Trần Thị Thu Hà (Đại học Nông Lâm Huế) 
Case: Nghiên cứu của sinh viên dựa vào cộng đồng phục vụ nhu cầu của nông dân tại các 
tỉnh miền Trung. 
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A)  

09.45 – 10.15 Bài trình bày 5: TS. Chu Anh Tiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) 
Case: Thực tập Service-Learning hỗ trợ phát triển nông nghiệp các tỉnh phía Bắc – quan hệ 
đối tác lâu dài giữa Đại học-Cộng đồng 
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A)  

10.15 – 10.45 Bài trình bày 6: ThS. Đinh Thị Hương Giang (Trường Du lịch – Đại học Huế) 
Case: Học cùng cộng đồng (CEL) - Hành trình giáo dục cảm xúc và chuyển hóa 
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A)  

Chương trình B (Chủ tọa: Phan Trần Kiều Trang) Học thông qua phục vụ với đối tác tổ chức cộng đồng 

09:15 – 09:45 Bài trình bày 7: TS. Chu Mạnh Trinh (Chuyên gia nghiên cứu phát triển mô hình du lịch học 
tập cộng đồng) 
Case: Dự án Service-Learning hỗ trợ bảo tồn văn hóa và du lịch học tập cộng đồng ở huyện 
Hòa Bắc, Thành phố Đà Nẵng.  
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A)  

09.45 – 10.15 Bài trình bày 8: ThS. Vũ Văn Hiệu (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Tôn Đức 
Thắng) 
Case: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp công tác xã hội và tính cách lãnh đạo cho sinh viên 
thông qua dự án dạy võ thuật cho trẻ em khuyết tật trí tuệ ở TPHCM 
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A)  

10.15 – 10.45 Bài trình bày 9: TS. Phạm Ngọc Nhàn (ĐH Kinh tế TPHCM  - Phân hiệu Vĩnh Long) 
Case: Trại hè Service-Learning ở Hậu Giang và những bài học lớn từ cộng đồng 
(15 phút trình bày, 15 phút Q&A)  

10.45 – 10.55 Giải lao 

10.55 – 11.55 Thảo luận:  
- Nhu cầu nâng cao năng lực phát triển quan hệ đối tác Đại học-Cộng đồng của giáo dục bậc 
cao tại Việt Nam  
- Thống nhất chia sẻ nguồn lực và xây dựng mạng lưới nhằm phát triển quan hệ đối tác Đại 
hoc-Cộng đồng  
Điều khiển thảo luận: Trần Thị Thanh Hương, Phan Trần Kiều Trang 

11.55 – 12.00 Tổng kết và bế mạc hội thảo  
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THÔNG TIN DIỄN GIẢ 

 

1.THS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG  
Thạc sĩ ngành Phát triển quốc tế và Thay đổi xã hội tại Đại học Clark, Hoa Kỳ 

 Lĩnh vực chuyên môn: Phát triển cộng đồng, phát triển tổ chức, đánh giá tác 
động, giáo dục, học thông qua phục vụ cộng đồng (Service-
Learning/Community-Engaged Learning) 

ThS. Trần Thị Thanh Hương có hơn 5 năm kinh nghiệm trong các vị trí lãnh 
đạo các tổ chức liên quan học thông qua phục vụ cộng đồng của các đại học 
lớn ở TPHCM; với nhiều bài nghiên cứu trình bày tại các hội nghị quốc tế. 

 

• Giám đốc sáng lập Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) - một trung tâm 
nguồn thúc đẩy sự phát triển của hoạt động học thông qua phục vụ cộng đồng tại Việt Nam, thành viên 
khu vực và quốc gia của tổ chức Tailloires Network.  

• Giám đốc sáng lập Trung tâm Kết nối cộng đồng của Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM;  
• Giám đốc Trung tâm Service-Learning Đại học Hoa Sen 2016-2017;  
• Thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm phát triển cộng đồng LIN từ năm 2009-2018. 

2. TS. PHẠM QUỐC LỘC 

Phó hiệu trưởng| Thành viên hội đồng trường| Đại học Thái Bình Dương 

 

Tiến sĩ Phạm Quốc Lộc hiện đang là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình 
Dương, Nha Trang, Khánh Hoà. Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Văn học 
So sánh tại Đại học Massachussetts Amherst năm 2011. Khi về nước, ông làm 
việc tại trường Đại học Hoa Sen và kinh qua nhiều vị trí quản lý, trong đó 
nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục khai phóng là ưu tiên hàng đầu. 

 

Với ông, đào tạo con người tư duy rộng mở khả năng thích ứng cao, cảm xúc tích cực,dấn thân cộng đồng bên 
cạnh một chuyên môn sâu là điều cần thiết để kiến thiếtmột nền giáo dục mạnh, sản sinh một nguồn nhân lực phù 
hợp xu thế. Có thể nói việc triển khai Service Learning tại Đại học Hoa Sen mà ông là người dẫn dắt đã tạo nền tảng 
thiết thực cho việc ứng dụng mối hợp tác giữa đại học và cộng đồng, góp phần khai phóng cho giáo dục. Tại đại 
học Thái Bình Dương, ông tiếp tục tìm những giải pháp để đưa hợp tác đại học-cộng đồng đi vào hoạt động dạy và 
học một cách thực chất và hiệu quả. 
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3. THS.KTS. PHAN TRẦN KIỀU TRANG  
Giám đốc trung tâm Community Engaged Learning (CEL), Giảng viên Khoa 
Kiến trúc | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

Thạc sĩ Thiết kế đô thị | Đại học Kỹ thuật Queensland 

 Lĩnh vực chuyên môn: Quy hoạch đô thị, Thiết kế đô thị, Phát triển cộng 
đồng, Community Engaged Learning. 

ThS. KTS. Phan Trần Kiều Trang là kiến trúc sư quy hoạch và có 7 năm  hoạt 
động giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.  

 

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển bền vững, từ năm 2018, được sự ủng hộ từ 
lãnh đạo nhà trường, cô đã thành lập trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng (CELC-DAU) tại trường Đại học Kiến 
trúc Đà Nẵng, đánh dấu một bước tiên phong trong việc phát triển CEL tại khu vực miền Trung Việt Nam. Trung 
tâm CEL của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cũng là thành viên tích cực trong Liên minh các trường đại học và 
các tổ chức ứng dụng CEL tại Việt Nam, đặt nền móng để lan tỏa mô hình CEL đến các trường đại học khác trong 
cả nước. 

• Giảng viên Khoa Kiến trúc – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (2013 – nay) 

• Giám đốc Trung tâm Học tập Gắn kết cộng đồng (CELC-DAU) (2018 – nay). 
 

 

4. PGS. TS TRẦN THỊ THU HÀ  
Phó giáo sư tiến sĩ | Đại học Nông Lâm Đại học Huế 

• Học hàm: Phó giáo sư được phong năm 2012 
• Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị năm 2007 
• Chức danh: Giảng viên cao cấp 
• Cơ quan công tác: Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Huế 

 

PGS.TS Trần Thị Thu Hà từng là 1 trong 5 giảng viên của Đại học Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn PGS trước 40 
tuổi vào năm 2012. Chị tốt nghiệp đại học năm 1996, tiếp tục học thạc sỹ tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học 
Huế năm 1997; từ 2003 đến 2007 chị là nghiên cứu sinh tại Hà Lan. 

Hiện nay , PGS.TS Trần Thị Thu Hà là giảng viên cao cấp tại khoa Nông học – Trường ĐH Nông Lâm, Đại Học Huế. 
Với bề dày trên 24 năm nghiên cứu và giảng dạy và đam mê nghiên cứu khoa học, cô đã chọn và nghiên cứu sâu 
lĩnh vực “Vi sinh vật ứng dụng” và đã nghiên cứu, sáng chế ra nhiều chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh cho nhiều 
loại cây trồng, được ứng dụng rộng rãi vào thực tế sản xuất và mạng lại hiệu quả cao. Những nghiên cứu của PGS.TS 
Trần Thị Thu Hà được xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, gắn liền với sản xuất và được người sản xuất luôn đón 
nhận. Trong đó, chế phẩm sinh học Pseudomonas phòng bệnh chết nhanh trên cây Hồ tiêu và Sản phẩm Bokashi - 
Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu là chế phẩm được áp dụng rộng rãi và đã được thương mại hóa đó 
là HCMK8 và HCMK7. 
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5. THS. VŨ VĂN HIỆU 
Giảng viên | Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn | Đại học Tôn Đức Thắng 

Thành viên Ban tư vấn Phát triển công tác xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 
 
ThS Vũ Văn Hiệu có 10 năm làm việc liên quan đến đào tạo, nâng cao năng 
lực, triển khai dự án phát triển cộng đồng liên quan đến lao động di cư và trẻ 
em. Phụ trách công tác kết nối cơ sở thực tế nghề nghiệp, thực hành công tác 
xã hội cá nhân/nhóm/cộng đồng. 

 

Giải thưởng Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2014 (VACI 2014) chủ đề "Tăng 
cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình"; Chủ nhiệm Dự án "Trợ giúp lao động di cư và con em họ 
tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế tại TPHCM" tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến tư pháp (JIFF). 

6. TS. CHU ANH TIỆP 
Tiến sĩ |Trưởng bộ môn Canh tác|Phó giám đốc Trung tâm Nông nghiệp 
hữu cơ khoa Nông nghiệp, Trưởng bộ môn Canh tác học | Học Viện Nông 
nghiệp Việt Nam 

Tiến sĩ Chu Anh Tiệp đã có hơn 20 năm trong lĩnh vực Nông nghiệp, với 
những nghiên cứu cũng như những bài báo liên quan về các vấn đè như 
trồng lúa, tưới tiêu, phân bón...  

• Nghiên cứu sinh tại Học viện Nông nghiệp, Đại học Quảng Tây, 
Trung Quốc (2008 – 2013) 

• Giảng viên của bộ môn Canh tác học (2013 – nay) 
• Trưởng bộ môn Canh tác, khoa Nông nghiệp (2014 – nay) 
• Phó giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, khoa Nông nghiệp 

(2017 – nay) 
 

 

7. TS. CHU MẠNH TRINH 
Tiến sĩ | Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm | Quản lý bảo tồn biển  

Lĩnh vực chuyên môn: 

Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý bảo tồn biển, Sinh kế cộng đồng, 
Du lịch sinh thái, Quản lý rác thải 
TS Chu Mạnh Trinh có hơn 30 năm làm việc và nghiên cứu về các lĩnh vực 
về môi trường, sinh kế cộng đồng. Anh là người đã tác động để thành lập 
Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cũng như cùng người dân tại Cù Lao Chàm 
phát triển du lịch cộng đồng. Sau đó cũng đã phát triển các mô hình đó tại 
Lý Sơn, Gò Cỏ, Hội An, Hòa Bắc…  

• Học về Quản lý tài nguyên nước và môi trường tại trường ĐH IHE, Delft, Hà Lan (1997-1998) 
• Học về Quản lý tài nguyên đất và môi trường tại trường ĐH USC (2000 – 2003) 
• Chuyên viên Quản lý bảo tồn biển tại BQT Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (2006 – nay) 
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8. TS PHẠM NGỌC NHÀN 
Giảng viên | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh 
Long. 
Lĩnh vực chuyên môn:  

• Nghiên cứu các lĩnh vực phát triển cộng đồng, tham gia vào các dự 
án xã hội nhằm phất triển hệ thống sinh kế bền vững cho người dân 
vùng nông thôn.  

• Trong hoạt động giáo dục: Tham gia phát triển các mô hình trường 
học xanh nhằm giáo dục nhận thức cho học sinh trong việc bảo vệ 
môi trường. 

 
Với ông, trong hoạt động giáo dục, xây dựng mối quan hệ Nhà trường – Cộng 
đồng là hai trụ cột vô cùng quan trọng nhằm tạo ra môi trường giáo dục gắn 
kết để hướng đến một cộng đồng học tập lẫn nhau. 
 

 

9. THS. ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG 
Giảng viên | Khoa Quản lý Sự kiện và Công nghệ Truyền thông 
Trường Du lịch – Đại học Huế 
Thạc sĩ Truyền thông Phát triển, Đại học Quốc gia Philippines Los Banos 
 
Lĩnh vực chuyên môn:  

• Truyền thông Phát triển sự tham gia (Participatory Development 
Communication) 

• Hình ảnh Điểm đến Du lịch (Tourism Destination Image) 
•  Học cùng cộng đồng (Community Engaged Learning - CEL) 

 

 

ThS. Đinh Thị Hương Giang có trên 12 năm hoạt động giảng dạy tại Trường Du lịch – Đại học Huế và trước đó có 
một năm làm việc cho dự án phát triển tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng với các dân tộc thiểu số tại các 
huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng có sự tham gia, 
phát triển bền vững dựa vào cộng đồng, từ năm 2016, cô là một trong ba giảng viên tiên phong tại Trường Du lịch 
– Đại học Huế triển khai ứng dụng phương pháp học cùng cộng đồng vào chương trình giảng dạy đại học công lập. 
Đến nay, cô đã tích cực gắn kết được với nhiều nhóm cộng đồng tại địa phương góp phần thúc đẩy mối hợp tác 
giữa đại học và cộng đồng. 

 
 
 


