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Kính gửi quý đồng nghiệp và học giả,
Ngày 24/09/2021, Webinar Học thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL
trong bối cảnh Covid-19 với sự tham gia của 80 học giả từ 57 trường đại
học trên khắp cả nước - đánh dấu hoạt động đầu tiên của VNES - Mạng
lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam, đã kết thúc thành công.
Các bài trình bày của các diễn giả đưa ra nhiều góc nhìn đa dạng, tham
khảo các hoạt động đáp ứng với Covid-19 trên toàn cầu đến các khởi
xướng của các đại học ở Việt Nam mới đây. Từ các lưu ý cho giảng viên
hướng dẫn đến các vấn đề đạo đức và quản lý rủi ro ra sao khi giảng dạy
e-SL/CEL trong bối cảnh đại dịch.
Dù thời gian cho phần thảo luận nhóm khá hạn chế, các học giả từ
khắp mọi miền vẫn sôi nổi đưa ra nhiều ý tưởng đa dạng cho vai trò
của giáo dục bậc cao, như lấp khoảng trống trong dịch vụ công hỗ
trợ nhóm người yếu thế; thúc đẩy sự hợp tác giữa đại học và các tổ
chức cộng đồng, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; vai trò đi
đầu trong chuyển đổi số cho giáo dục và cơ quan dịch vụ công; đến
nguồn dữ liệu và nghiên cứu vận động chính sách.
Ý kiến chung của các học giả tham gia Webinar về vai trò của đại học –
giáo dục bậc cao nói chung – là hãy tùy theo những nguồn lực, những
điểm mạnh của từng trường, hỗ trợ phục vụ công và đóng góp cho công
cuộc tái thiết đất nước – đã được xem như là tuyên ngôn của VNES. Điều
đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết chính trong giai đoạn này khi các cộng
đồng dễ tổn thương, nền kinh tế quốc gia, ngân sách nhà nước, hệ thống
chăm sóc sức khỏe và tâm lý con người hiện nay đều đã và đang kiệt quệ
qua đại dịch.
Xin trích lại lời của bà Gianna Pomata – Cựu giáo sư Viện Lịch sử Y
khoa, Đại học John Hopkins - “Đại dịch Cái chết Đen (Black Death) đã
thực sự đánh dấu cái kết của thời kỳ Trung cổ, và bắt đầu một cái gì đó
khác. “Cái gì đó” chính là thời kỳ Phục Hưng, và các đại học của ngày đó
đã giúp xây dựng lại những nền kinh tế sụp đổ và những cộng đồng tan
nát. Liệu khi Covid-19 qua đi, lịch sử sẽ viết lại những điều tương tự về vai
trò của giáo dục bậc cao hôm nay?”
Các học giả, các đại học của Việt Nam cũng như trên thế giới, đã và
đang cam kết sẵn sàng viết nên lịch sử đó.
VNES - Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam - xin hân hạnh
đồng hành cùng các học giả và cơ sở giáo dục bậc cao trong sứ mạng
này.
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VỀ VNES
VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars là Mạng lưới các học giả (giảng viên, nhà
nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL tại các cơ sở giáo
dục bậc cao tại Việt Nam.
VNES - Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged
Scholars) hoạt động trong khuôn khổ của Liên minh Học cùng cộng đồng (CELA), do
Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục - (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm
Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland
(Irish AID). VNES đã thu hút 200 thành viên từ 86 đại học, cao đẳng và 15 tổ chức, viện,
trường khác.
Xem danh sách các trường, đơn vị có thành viên VNES
Các hoạt động của VNES:
- Nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông qua phục vụ cộng đồng
SL/CEL qua các hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về
SL/CEL dưới nhiều hình thức như thảo luận nhóm, nhóm/cộng đồng học tập (learning
communities), hội thảo, webinars, cung cấp tài liệu và các khóa tập huấn liên quan
SL/CEL.
- Các khoản tài trợ nhỏ; các gói tư vấn; các giải thưởng khuyến khích nỗ lực của các học
giả thành viên mạng lưới; hỗ trợ thành viên phát triển môn học SL/CEL; các nghiên cứu,
dự án SL/CEL và các cơ hội nâng cao năng lực khác sẽ thường xuyên được công bố trên
các phương tiện truyền thông của mạng lưới.
- Kết nối chia sẻ, hỗ trợ các nguồn lực trong phát triển SL/CEL bao gồm hỗ trợ truyền
thông khuyến khích thành tựu của các thành viên và đơn vị thành viên mạng lưới; truyền
thông tăng nhận thức, khuyến khích phát triển SL/CEL và truyền thông vận động chính
sách hỗ trợ SL/CEL.
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TIN VNES
Các Webinar nâng cao
năng lực SL/CEL
Chuỗi 8 Webinar nâng cao năng lực SL/CEL
cho thành viên VNES-Mạng lưới sẽ được
VNES thực hiện 2 lần/tháng nhằm kết nối
các học giả trong và ngoài mạng lưới chia
sẻ kinh nghiệm thực hành SL/CEL và trao
đổi các ý tưởng triển khai hoạt động.
Webinar sẽ có số lượng người tham gia phù
hợp nhằm gia tăng kết nối sâu.
Thành viên VNES theo dõi thông tin đăng
ký sớm.

Đăng ký tham dự webinar tháng 10

Đăng ký tham dự Webinar 2

Đăng ký tham dự Webinar 3

Webinar 1
SL/CEL trong bối cảnh Covid-19
Ngay sau khi ra mắt, VNES đã có sinh hoạt
chuyên đề đầu tiên diễn ra vào 24/9 mới đây
với hơn 80 học giả thành viên tham dự buổi
chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề cấp thiết "Giáo
dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng
đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19". Nội
dung tâm điểm của webinar xoay quanh việc
đáp ứng của đại học trong bối cảnh dịch Covid19 tại Việt Nam và thế giới, những lưu ý với việc
thực hành dạy và học SL/CEL trực tuyến cũng
như quản lý rủi ro trong hoạt động SL/CEL
trong giai đoạn Covid-19, các chia sẻ thực
hành SL/CEL từ dự án Stay Strong Sài Gòn và
các hoạt động e-SL/CEL của Đại học Kinh tế
Tài chính TPHCM. Các học giả cũng có thời
gian thảo luận và chia sẻ về vai trò của giáo
dục bậc cao trong giai đoạn khủng hoảng và
các ý tưởng thực hiện SL/CEL trong giai đoạn
hậu Covid-19.

Gói tài trợ nhỏ từ VNES
Trong tháng 9/2021, VNES đã ra thông báo kêu gọi nộp đề xuất tài trợ nhỏ hỗ trợ phát triển các
hoạt động/dự án/môn học SL/CEL với khoản tài trợ lên đến 15.000.000 đồng dành cho thành
viên VNES. Nội dung tài trợ và các biểu mẫu đã được gửi qua email đến thành viên, qua đó hy
vọng gia tăng thêm nguồn lực hỗ trợ để quý đồng nghiệp là thành viên VNES thực hành SL/CEL
tại đơn vị mình... Xem thêm

Chương trình tư vấn SL/CEL

Đầu tháng 10/2021, VNES đã ra thông báo chương trình tư vấn nhằm Hỗ trợ các giảng
viên/thành viên VNES xây dựng đề cương và/hoặc kế hoạch chi tiết cho môn học/dự án/hoạt
động SL/CEL. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ giảng viên hoàn thành mẫu đề xuất tài trợ
Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES... Xem thêm

Hội thảo trực tuyến WCCP2021

Mạng lưới VNES đã ra mắt rất ấn tượng với sự
tham gia của hơn 180 học giả từ các trường
đại học khắp cả nước trong hội thảo trực
tuyến Xây dựng mối quan hệ đối tác-cộng
đồng WCCP2021 – do Vietnam Campus
Engage phối hợp với Văn phòng Đại diện cơ
quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức diễn ra vào 26-27 tháng 8 vừa qua. Hội thảo
có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và
Đào tạo: bà Nguyễn Thu Thủy – Vụ trưởng Vụ
Giáo dục Đại học - và Đại sứ quán Đức tại Việt
Nam: ông Weert Börner; cùng diễn giả từ các
đại học trên khắp cả nước với các chủ đề trình
bày thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu và giảng
dạy SL/CEL đa dạng.

Nguồn ảnh: Website VIetnam Campus Engage
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TIN QUỐC TẾ
Talloires Network:
Công bố MacJannet
Prize for Global
Citizenship 2021
Ngày 3/10/2021 Talloires
Network
và
MacJannet
Foundation đã thông báo
các trường đại học đoạt
giải
thưởng
MacJannet
Prize for Global Citizenship

Nguồn ảnh: Website Talloires Network

2021 và các giải thưởng danh dự khác. Ba trường đại học được vinh danh nhận giải thưởng bao gồm
Rhodes University (South Africa); Kalinga Institute of Industrial Technology (India) và University of
Manchester (United Kingdom). Giải thưởng thu hút 28 đề cử từ 10 nước gửi về.
Xem thêm thông tin về các dự án đạt giải tại đây.
Talloires Network là mạng lưới các đại học cam kết phục vụ cộng đồng, hiện có 417 thành viên là
các đại học và hiệp hội trên toàn cầu từ 79 quốc gia. Vietnam Campus Engage – đơn vị điều phối
VNES – là đối tác quốc gia và khu vực của Talloires Nework.

Hội nghiên cứu SL/CEL quốc tế IARSLCE
Quý đồng nghiệp quan tâm đến mảng nghiên cứu SL/CEL có thể theo dõi thông tin từ Hội
nghiên cứu SL/CEL quốc tế IARSLCE với mạng lưới học giả nghiên cứu rộng khắp thế giới với đa
dạng chủ đề và các hội nghị trình bày nghiên cứu/các hoạt động triển lãm/vinh danh hàng năm
cũng như thảo luận cộng đồng hàng tháng.
Thông tin thảo luận cộng đồng tháng 10 tại đây.

Hội nghị trực tuyến ServiceLearning khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương
(APRCSL2021)
Hội nghị APRCSL2021 được tổ chức tại Đại học
Silliman, thành phố Dumaguete, Philippines ngày
28-29 tháng 7 năm 2021 với chủ đề: Community
Engagement at the Intersection of Research and
Extension.
Thông tin chi tiết Hội thảo tại đây.
Nguồn ảnh: APRCSL2021
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TIN THÀNH VIÊN VNES
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU)

Triển khai chương trình Sáng kiến sinh viên & Nghiên cứu
khoa học sinh viên hỗ trợ cộng đồng
Được thành lập vào năm 2018, Trung tâm Học tập Gắn kết
Cộng đồng Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (CECL-DAU) là một
trong những thành viên tích cực của VNES-Mạng lưới Học
giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam. Hoạt động của trung tâm
nhằm thúc đẩy, hỗ trợ việc ứng dụng mô hình SL/CEL vào
công tác giảng dạy và học tập tại trường, đồng thời, kết nối
các hoạt động SL/CEL từ trường đến hoạt động chung của
VNES. Trong tháng 9, trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt
động như triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên, chương
trình Sáng kiến sinh viên hỗ trợ cộng đồng, đồng phối hợp
tổ chức Webinar 1 trong chuỗi webinar Nâng cao năng lực
SL/CEL do VNES tổ chức và một số hoạt động khác.
Xem thông tin chi tiết trong bản tin tháng 9 của Trung tâm
CELC-DAU tại đây

Nguồn ảnh: Website Trung tâm CELC-DAU

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)

Hoạt động SL/CEL trực tuyến với các tổ chức phi lợi nhuận
Thành lập năm 2018, Trung tâm Kết nối cộng đồng Đại học
UEF (CSL UEF) có nhiệm vụ thúc đẩy SL/CEL vào các dự án
và môn học thuộc chủ yếu ở lĩnh vực công nghệ thông tin,
kinh tế, truyền thông tại trường.
Trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, CSL UEF đã tổ chức 2 dự
án SL/CEL trực tuyến kết nối hơn 70 sinh viên sinh viên hỗ
trợ các cơ sở bảo trợ xã hội và doanh nghiệp xã hội với các
hoạt động giảng dạy online cho trẻ em trong mùa dịch; hoạt
động truyền thông và quảng bá trực tuyến cho hơn 5 đối tác
phi lợi nhuận khác. Nội dung hoạt động của các dự án có
tiềm năng cao trong việc lồng ghép vào các môn học liên

Nguồn ảnh: Hoạt động SL/CEL-Dự án Nụ cười em thơ-CSL UEF

quan đến Truyền thông, Quảng cáo, Giảng dạy…
Trung tâm cũng đồng thời hỗ trợ giảng viên lên kế hoạch và đang thực hiện 10 môn học SL/CEL trực
tuyến như môn Tổ chức sự kiện, Quản trị thương hiệu, Phương pháp nghiên cứu kinh doanh... Ngoài ra,
CSL UEF liên kết cùng Đại học Karlschochschule (Đức) triển khai chuỗi webinar nâng cao nhận thức bình
đẳng giới, xây dựng cộng đồng, kinh doanh tạo tác động xã hội và các chủ đề xã hội khác cho sinh viên
hai trường...Xem thêm

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)
Hoạt động SL/CEL trong bối cảnh Covid-19

Giảng viên Ths Vũ Văn Hiệu, Khoa Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học TDTU thông tin cho
VNES về kết quả gặp gỡ ngày 10/9 với các đơn vị
tiếp nhận sinh viên thực tập SL/CEL về công tác

Nguồn ảnh: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Tôn Đức Thắng

thực hành và kiểm huấn sinh viên, bao gồm 6 tổ
chức: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng

tổ chức thực hành, thực tập phục vụ cộng đồng

LIN, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy

trong bối cảnh dịch Covid-19, Ngành Công tác xã

nghề Thiếu niên Thành phố, Cơ sở Bảo trợ xã hội

hội, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại

Thảo Đàn, Mái ấm Ánh Sáng Nam Quận 10, Hội

học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Tọa đàm Thực hành,

Liên hiệp Phụ nữ Quận 8 và Phòng Công tác xã

thực tập Công tác xã hội trong bối cảnh Dịch covid-

hội - Bệnh viện Nhi đồng 1.

19. Tọa đàm diễn ra trong 02 ngày 25-26/9/2021 đã

Đồng thời, với mục đích tạo diễn đàn chia sẻ kinh

thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu là giảng

nghiệm ứng dụng các mô hình, giải pháp, nền

viên, các cá nhân, đơn vị quan tâm chương trình với

tảng và công cụ trực tuyến đang được áp dụng

nhiều chuyên đề ý nghĩa đến từ các diễn giả giàu

và các nguyên tắc đạo đức ngành trong quá trình

kinh nghiệm từ các trường, các tổ chức trong và

tổ chức thực hành, thực tập phục vụ

ngoài nước.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
TP.HCM

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
(VNUA)

Mô hình Tổ Y tế từ xa

Thực hành SL/CEL trong Bộ môn Canh tác học

Dự án Tổ Y tế từ xa ra đời trong bối cảnh dịch
Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, nhằm hỗ trợ F0
nhẹ tự điều trị tại nhà thông qua số Tổng đài
028.99999.115 với hơn 700 nhân viên y tế (gồm
chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và sinh viên y khoa
năm cuối của trường) trực tiếp tư vấn từ 8h sáng
đến 0h sáng hôm sau. Dự án đã hỗ trợ F0 chuyển
nặng đến các cơ sở y tế tuyến trên bằng cách
liên hệ với hệ thống Taxi chuyển bệnh cấp cứu
115 và Tổng đài cấp cứu 115 (do hơn 300 sinh
viên các năm cuối của Trường phối hợp cùng
Trung tâm Cấp cứu 115 triển khai).
Xem thêm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học
đa ngành và dẫn đầu cả nước về đào tạo, nghiên
cứu phát triển nông nghiệp nông thôn. Bộ môn Canh
tác học, Khoa Nông học do TS. Chu Anh Tiệp phụ
trách, các sinh viên trực tiếp ứng dụng kiến thức
được học giúp người nông dân nâng cao kỹ thuật
trong canh tác bưởi đồng thời phát triển và duy trì
fanpage hỗ trợ nông dân huyện Chương Mỹ tiêu thụ
bưởi.
Xem thêm hoạt động thực hành giúp nông dân cắt
tỉa bưởi tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ của sinh
viên môn học tại đây.

Nguồn ảnh: Trang web ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG)
Dự án Angel
Dự án Angel do Mạng lưới Lãnh đạo và Doanh

Đại học Y Dược – Đại học Thái
Nguyên (ĐHYD - ĐHTN)
Hơn 300 tình nguyện viên vào TPHCM chống dịch

nhân Xanh ASEAN (ANGEL) triển khai với sự đồng
tài trợ từ chương trình ERASMUS+ của Liên minh
Châu Âu (Chương trình nâng cao năng lực trong
lĩnh vực giáo dục đại học). Dự án hướng đến mục
tiêu xây dựng chương trình đào tạo lồng ghép kỹ
năng khởi nghiệp và lãnh đạo xanh để hỗ trợ sinh
viên, cộng đồng tham gia khởi nghiệp. Hiện dự án
đang triển khai thực hiện giai đoạn 1 với hoạt
động khảo sát về thực trạng đào tạo/hỗ trợ khởi
nghiệp mà các trường đại học đang thực hiện với
3 nhóm đối tượng chính: giảng viên (nhóm phát

Nguồn ảnh: Trang thông tin điện tử Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên

triển các chương trình hỗ trợ), sinh viên và cộng
đồng (các nhóm được hưởng lợi, được hỗ trợ từ

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết

trường đại học)

sức phức tạp, thầy trò Đại học Y Dược – Đại học

Xem thêm

Thái Nguyên đã tình nguyện lên đường chi viện
cho TP.HCM. Trong số hơn 300 tình nguyện viên
gồm 36 cán bộ, bác sĩ và 265 sinh viên trường Đại
học Y Dược – Đại học Thái Nguyên lên đường lần
này có 100 cán bộ, sinh viên vừa hoàn thành nhiệm
vụ hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch trở về.
Từ tháng 7 đến nay, đoàn cán bộ, sinh viên Đại học
Y Dược – Đại học Thái Nguyên đã tham gia hỗ trợ
lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở một số quận,
huyện tại TP.HCM.
Xem thêm
Nguồn ảnh: Website Dự án Angel

Đại học Cần Thơ (CTU)
Chương trình Trại hè Service-Learning
Chương trình Trại hè Service-Learning là một mô
hình đặc thù do Khoa Phát triển Nông thôn, trường
Đại học Cần Thơ triển khai thực hiện với mục tiêu
đem đến cho sinh viên cơ hội học tập thông qua
các trải nghiệm phục vụ cộng đồng.
Nguồn ảnh: Trang web Khoa Phát triển nông thôn-ĐH Cần Thơ

Trong chương trình này, sinh viên các ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ
thuật công trình và Kỹ thuật môi trường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như dạy tiếng Anh, Tin học
cho học sinh tiểu học, xây đường bê tông và cầu bê tông nông thôn, lắp đặt túi ủ biogas cho người dân…
Chương trình đã mang lại nhiều bài học lớn cho sinh viên với việc ứng dụng kiến thức đã học vào cuộc
sống, mang tinh thần phục vụ cho xã hội và nhận lại bài học thực tiễn từ xã hội.
Xem thêm

Đại học Văn Lang (VLU)
Dự án Tô màu giấc mơ

Trường Đại học Văn Lang đã có những
nỗ lực thúc đẩy lồng ghép hoạt động
cộng đồng vào môn học. Dự án Tô
màu giấc mơ - một dự án do Khoa Kiến
trúc trường Đại học Văn Lang cùng
trường Khiếm thính Hy Vọng Bình
Thạnh đồng tổ chức nhằm đem đến cơ
hội được khám phá và rèn luyện năng

Nguồn ảnh: Dự án Tô màu giấc mơ - Trường ĐH Văn Lang

khiếu trong các lĩnh vực: nghệ thuật, thủ công, tin học và thể dục thể thao cho trẻ em khiếm thính hoặc
khuyết tật trí tuệ bằng chính năng lực chuyên môn, khả năng sáng tạo của sinh viên khoa. Với những
kết quả ấn tượng cả về chất và lượng đã đạt được trong năm ngoái, dự án Tô màu giấc mơ dự kiến tiếp
tục triển khai thực hiện mùa thứ 2 với quy mô hoành tráng hơn và kỳ vọng đem đến nhiều đóng góp ý
nghĩa, thiết thực hơn cho cộng đồng.
Xem thêm

Trường Du lịch – Đại Học
Huế (HUHT)
5 năm thực hành SL/CEL

Bắt đầu từ năm 2016, nhóm giảng viên
tiên phong của Khoa Du lịch đã bắt đầu
hoạt động ứng dụng SL/CEL đầu tiên
trong môn học Nhập môn Quan hệ công
chúng với trải nghiệm truyền thông giúp
người nông dân vườn rau hữu cơ Kim
Long. Với kết quả khởi đầu ấn tượng,
đến nay, trường Du lịch – Đại học Huế
đã nhân rộng và triển khai SL/CEL trong
16 lớp của các học phần Nhập môn
Quan hệ công chúng, Lập trình website
thương mại điện tử, Quản lý sự kiện và
Tin học đại cương với hàng trăm sinh
viên và giảng viên tham dự. Qua hoạt
động này, có thể thấy cánh cửa của
trường đại học đã đến gần hơn với cộng
đồng trong không gian học tập mở và
mang tính kết nối. Xem thêm
Nguồn ảnh: Nhóm giảng viên SL/CEL - Khoa Du lịch - Trường Du lịch-ĐH Huế

Trường Cao đẳng Bến Tre

Mô hình mới trong vườn ươm ý tưởng sáng tạo
và khoa học

- Dự án Xe Bus học đường - Bến Tre (đạt Giải
thưởng Ngày Sáng tạo Việt Nam của Ngân
hàng Thế giới);
- Dự án Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ dành
cho nông dân xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri;
- Dự án Nông sản chủ lực Bến Tre trước
ngưỡng cửa EVFTA- Tầm nhìn cho Đồng bằng
sông Cửu Long (là đề tài duy nhất của miền
Nam được lựa chọn hỗ trợ thực hiện trong
khuôn khổ chương trình Hỗ trợ báo chí truyền
thông về các vấn đề về Thương mại và Phát
triển bền vững trong EVFTA);
Dự án Phát huy nhân tố Giới trong bảo vệ
nguồn nước hạ lưu sông MeKong từ mô hình lọc

Nguồn ảnh: Nhóm Sáng tạo khởi nghiệp Bến Tre

nước bằng phương pháp màng sinh học và
trồng cây Chùm ngây ven sông, kênh rạch ở

Nhóm Sáng tạo khởi nghiệp (STKN) Bến Tre tiền

Cồn Tàu, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến

thân là Nhóm Sáng tạo Trẻ thuộc trường Cao đẳng

Tre (là dự án của cả nước được Trung tâm Bảo

Bến Tre, có đội ngũ thành viên là các cán bộ giảng

tồn và Phát triển tài nguyên nước trực thuộc

dạy trẻ và sinh viên yêu thích và tâm huyết với

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt

khoa học, sáng tạo phục vụ cộng đồng và khởi

Nam tài trợ).

nghiệp. Một số dự án sáng tạo nổi bật của nhóm:

Xem thêm

Trường Cao đẳng Giao thông
Vận tải Trung ương V
Tăng tiếp cận năng lượng cho cộng đồng nghèo
Trong 4 năm triển khai Dự án E-Enhance - dự án
do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
tổ chức với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu, các
giảng viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải
Trung ương V đã tình nguyện nhận nhiệm vụ giảng

Nguồn ảnh: Trung tâm phát triển Sáng tạo xanh GreenID

viên nguồn tham gia giảng dạy cho các hội thanh
niên, phụ nữ và người dân tại các xã miền núi về

nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững

năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm

và tăng cường tiếp cận năng lượng cho các

hiệu quả thông qua các mô hình thực tế có thể ứng

cộng đồng nghèo, cộng đồng chưa có điện lưới,

dụng tại địa phương.

hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ về phát

Với những nỗ lực đóng góp bền bỉ từ năm 2017 đến

triển bền vững – không ai bị bỏ lại phía sau.

nay, đội ngũ giảng viên trường đã góp phần

Xem thêm

Gửi thông tin đến bản tin VNES số kế tiếp
tại đây

Kênh thông tin VNES

engaged.network@vietnamcampusengage.org
vnes.newsletter@vietnamcampusengage.org

Đơn vị phối hợp thực hiện

