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TT Tên báo cáo Ghi chú 

01 

Điều kiện thực hiện đào tạo chất lƣợng cao  và 

giải pháp tiếp cận trong đào tạo giáo viên ở  

Trƣờng Đại học Đồng Tháp 

 

02 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 

đội ngũ  viên chức Trƣờng Đại học Đồng Tháp 
 

03 
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nữ ở 

thành phố Cần Thơ: thực trạng và giải pháp 
Tác giả ngoài Trƣờng 

04 
Đổi mới đào tạo giáo viên địa lý ở Trƣờng Đại 

học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu xã hội 
 

05 

Trao đổi một số hành động cụ thể để nâng cao 

hiệu quả đào tạo ở Trƣờng Đại học Đồng Tháp 

nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới cắn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo hiện nay 

 

06 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu 

cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế 

 

07 
Trƣờng Đại học Đồng Tháp với việc thực hiện đề 

án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo 
 

08 
Thực tế, thực tập khối ngành kinh tế sao cho 

chuẩn – phát huy hiệu quả thực sự của đào tạo 
 

09 
Nâng cao chất lƣợng đào tạo trƣớc hết phải nâng 

cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên 
 

10 

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong giai 

đoạn hiện nay 

Tác giả ngoài Trƣờng 

11 

Đại học Đồng Tháp với việc bồi dƣỡng đội ngũ 

cán bộ quản lí giáo dục trong khu vực nhằm đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

hiện nay 

 



12 
Công tác đảm bảo chất lƣợng tại Trƣờng Đại học              

Đồng Tháp: thực trạng và giải pháp 
 

13 

Chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa sở giáo dục-

đào tạo và trƣờng cao đẳng trong việc nâng cao 

năng lực chuyên môn và phƣơng pháp giảng dạy 

cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học, 

thông qua tổ chức bồi dƣỡng chuyên đề 

Tác giả ngoài Trƣờng 

14 
Vai trò của hiệu trƣởng trong việc phát triển đội 

ngũ giáo viên các trƣờng phổ thông hiện nay 
 

15 

Đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở 

Trƣờng Đại học Đồng Tháp: những vấn đề đặt ra 

và kiến nghị  

Tác giả ngoài Trƣờng 

16 
Một số hành động góp phần nâng cao chất lƣợng 

đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Đồng Tháp 
 

17 

Vận dụng hệ thống quản lý chất lƣợng tổng thể 

(TQM) nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo vào 

Trƣờng Đại học Đồng Tháp 

 

18 

Vài quan điểm về nguyên nhân và giải pháp nâng 

cao chất lƣợng đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện 

nay  

 

19 
Thƣ viện góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nguồn nhân lực tiếp cận năng lực 
 

20 
Giải pháp nâng cao chất lƣợng  đào tạo giáo viên 

ở Trƣờng Đại học Đồng Tháp 
 

21 

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu nghiên 

cứu khoa học cho giảng viên Trƣờng Đại học 

Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo 

 

22 

Đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học theo 

hình thức lớp chọn - một trong các giải pháp tiếp 

cận với đào tạo chất lƣợng cao 

 

         

       


