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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

  

                            Kính gửi:  Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Công văn số 59/SNgV-QLBG ngày 20/01/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh 

Quảng Trị về việc đề xuất nội dung hợp tác với 02 tỉnh Savannakhet và Salavan 

(CHDCNDLào), Trường CĐSP Quảng Trị kính đề xuất các nội dung như sau: 

 I. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT HỢP TÁC: 

TT Nội dung 

Số 

lượng 

CBGV 

Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

Thời 

lượng 

Dự trù kinh phí 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1.  

Trường CĐSP Quảng Trị 

đi họp tổng kết quá trình 

hợp tác đã thực hiện và 

bàn kế hoạch hợp tác giai 

đoạn 2022-2025. 

05  
năm 

2022 

CĐSP 

Savannakhet 

04 

ngày 
35.000.000 

Đề xuất kinh 

phí Tỉnh 

Quảng Trị hỗ 

trợ 

2.  

Trường CĐSP Quảng Trị 

đi họp tổng kết quá trình 

hợp tác đã thực hiện và 

bàn kế hoạch hợp tác giai 

đoạn 2022-2025. 

05   
năm 

2022 

CĐSP 

Salavan 

04 

ngày 
35.000.000 

Đề xuất kinh 

phí Tỉnh 

Quảng Trị hỗ 

trợ 

3.  

Trường CĐSP Quảng Trị 

tập huấn phương pháp 

nghiên cứu khoa học trong 

thời đại 4.0 cho CBGV 

Trường CĐSP 

Savannakhet và Salavan 

10 
năm  

2022 

Trường CĐSP 

Quảng Trị 

05 

ngày 
40.000.000 

Trường CĐSP 

Quảng Trị 

chịu chi phí 

tập huấn và 

chỗ ở 

4.  

Trường CĐSP Quảng Trị 

bồi dưỡng về PPGD Tiếng 

Việt và tiếng Việt nâng 

cao cho CBGV của 

Trường CĐSP 

Savannakhet và Salavan. 

20 
năm  

2022 

Trường CĐSP 

Quảng Trị 

01 

tháng 
75.000.000 

Trường CĐSP 

Quảng Trị 

chịu chi phí 

tập huấn và 

chỗ ở 

Tổng : 185.000.000VND 

II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

 1.Thuận lợi: 

- Trường CĐSP Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và 

UBND Tỉnh, sự phối hợp và giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành liên quan đối với các 

hoạt động hợp tác quốc tế.  

- Nhà trường luôn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ sở GD-ĐT trong 

nước, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế; 

- Nhà trường đã có kinh nghiệm về HTQT qua việc tham gia các dự án trong 
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những năm trước; 

- Các Phòng, Khoa/Tổ đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường, đồng thời 

phối hợp với nhau để thực hiện các kế hoạch HTQT; 

Yếu tố thuận lợi cuối cùng nhưng rất cơ bản bảo đảm thực hiện thành công các kế 

hoạch hợp tác của Trường là phẩm chất và năng lực, sự tích cực và nhiệt tình của đội ngũ 

cán bộ, giảng viên và nhân viên (CB, GV, NV) của Trường tham gia công tác HTQT 

 2. Khó khăn: 

- Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp trong những năm qua đã 

ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động HTQT của Nhà trường với Sở Giáo dục và Thể thao 

tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan nói chung, Trường CĐSP Savannakhet và Trường 

CĐSP Salavan nói riêng trong việc tổ chức gặp mặt trao đổi, định hướng, bàn về các lĩnh 

vực hợp tác liên quan đến giáo dục, đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, hội thảo, tập huấn về 

quản lý và nghiên cứu khoa học.  

- Trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay, vị thế của các trường CĐSP ngày 

càng thấp. Việc nới rộng cơ chế tuyển sinh đại học, nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành 

sư phạm ngày càng giảm, hạn chế trong cơ chế chính sách dành cho ngành giáo dục, …đã 

và đang đặt ra thách thức cho các trường CĐSP trong hoạt động HTQT.  

 - Do nguồn kinh phí hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng và thực 

hiện các hoạt động hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, chuyên môn nghiệp vụ và hoạt 

động văn hóa, thể thao với Sở Giáo dục và Thể thao Savannakhet, Sở Giáo dục và Thể 

thao Savannakhet, Trường CĐSP Savannakhet và Trường CĐSP Salavan. 

 III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ: 

 Trường CĐSP Quảng Trị kính kiến nghị Tỉnh ủy, UBND Tỉnh cùng các cơ quan 

ban ngành liên quan trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ để Nhà 

trường thực hiện tốt công tác đối ngoại trong năm 2022 và những năm đến. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                  

- Ban giám hiệu; 

- Các phòng chức năng; 

- Lưu: VT, KHCN-HTQT.       

      HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

      Trương Đình Thăng 
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