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• Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm
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• Diễn đàn “Đổi mới Giáo dục vì sự hội nhập cộng đồng ASEAN”
• Khóa huấn luyện triển khai Xây dựng sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp và Phát triển thông 

qua đổi mới và công nghệ
• Phát triển hợp tác quốc tế với các đơn vị tại Canada và Hoa Kỳ
• Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
• Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam
• Lễ ký kết biên bản ghi nhớ
• Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh
• Chuyến thăm của các đối tác nước ngoài
Sự kiện sắp diễn ra

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm
Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm 
thành lập vào ngày 22/9/2016 tại trụ sở Trung tâm. Cũng 
trong dịp này, Trung tâm tổ chức Phiên họp thường niên 
Hội đồng Quản trị lần thứ 19 và diễn đàn giáo dục về “Đổi 
mới giáo dục vì mục tiêu hội nhập khu vực” vào ngày 
22-23/9/2016. 
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của GS.TS. Phùng Xuân 
Nhạ, Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam; Ngài 
Kongsy Sengmany, Thứ trưởng, và Ông Phouvanh Vong-
southi, Vụ phó Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và thể 
thao Lào; Ngài Yuok Ngoy, Thứ trưởng, Bộ Giáo dục, 
Thanh niên và Thể Thao Vương quốc Campuchia; TS. 
Ethel Agnes P Valenzuela, Phó Giám đốc Ban Thư ký 
SEAMEO; TS. Witaya Jeradechakul, Nguyên Giám đốc 
Ban Thư Ký SEAMEO; TS. Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng, 
Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT Việt Nam cùng đại diện 
các Trung tâm SEAMEO (SEAMEO INNOTECH & 
SEAMEO RELC), đại diện ngoại giao đoàn tại thành phố 
Hồ Chí Minh, đối tác trong và ngoài nước, cơ quan báo đài 
và toàn thể giáo viên và cán bộ nhân viên chức Trung tâm 
SEAMEO RETRAC. 
Tại buổi lễ, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm 
đã có bài phát biểu chào mừng. Theo sau là báo cáo hoạt 
động của Trung tâm trong chặng đường 20 năm không 
ngừng phát triển. Đồng thời, TS. Ethel Agnes P Valenzuela, 
Phó Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO và GS.TS. Phùng 
Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ghi nhận sự nỗ lực 
của toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm trong 
việc phấn đấu trở thành Trung tâm khu vực chất lượng cao 
về đào tạo, bồi dưỡng giáo dục và quản lý giáo dục phục vụ 
cho sự nghiệp giáo dục quốc gia và mở rộng hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực giáo dục với các nước thành viên của 
SEAMEO và các tổ chức quốc tế.
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Từ ngày 22-23/9/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ 
chức phiên họp thường niên Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần 
thứ 19 tại Trung tâm. Phiên họp được tổ chức cùng với 
diễn đàn giáo dục “Cải tiến giáo dục nhằm hội nhập cộng 
đồng ASEAN”.
Tham gia phiên họp có sự hiện diện của TS. Witaya Jera-
dechakul, Nguyên Giám đốc Ban Thư ký tổ chức 
SEAMEO; TS. Ethel Agnes P Valenzuela, Phó Giám đốc 
Ban Thư ký, thành viên Hội đồng quản trị và đại diện, cán 
bộ then chốt của Trung tâm SEAMEO RETRAC và một số 
khách mời. Trong bài phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc 
phiên họp, TS. Ethel Agnes P Valenzuela đánh giá cao 
những thành tích Trung tâm đã được trong năm qua. Tại 
phiên họp, TS. Ethel Agnes P Valenzuela đã báo cáo vắn 

tắt các hoạt động chính tại các Phiên họp SEAMEO trong năm qua. Các thành viên HĐQT đã thông qua bản báo cáo 
tổng kết hoạt động năm 2015-2016, kế hoạch hành động cho năm 2016-2017, báo cáo tài chính năm 2015-2016 
được TS. Đỗ Thị Hoài Thư, trưởng Ban giáo dục và Ông Nguyễn Tấn Hùng, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính lần 
lượt báo cáo. Kết thúc, Hội đồng nhất trí thông qua biên bản phiên họp. Phiên họp năm nay có kết hợp thăm trường 
THPT Lê Quý Đôn tại thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 22/9. Đây là dịp để các thành viên HĐQT tìm hiểu về giáo 
dục phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau phiên họp, các thành viên HĐQT tham gia chuyến tham quan tại Đồng 
bằng sông Cửu Long vào ngày 24/9.

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp HĐQT lần 
thứ 19 vào ngày 23/9/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC 
đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Đổi mới 
giáo dục vì sự  hội nhập cộng đồng ASEAN”. Diễn đàn năm 
nay được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC. Mục 
đích của diễn đàn nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, 
những bài học thực tiễn liên quan đến Hội nhập khu vực 
ASEAN trong giáo dục, đổi mới và chiến lược giáo dục và 
công tác đào tạo giáo viên. 
Tham gia báo cáo tại diễn đàn bao gồm các thành viên thuộc 
HĐQT của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ các nước 
Brunei, Campuchia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Đông 
Timor, Việt Nam và Ban Thư kí SEAMEO. Bên cạnh sự tham 

gia của các thành viên HĐQT, diễn đàn giáo dục đã thu hút sự tham gia của 40 cán bộ quản lý, giáo viên đến từ một 
số đơn vị giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, cũng như các đối tượng có quan tâm khác để trao đổi 
quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục chuẩn bị cho sự hòa nhập vào khu vực ASEAN. 

Từ ngày 06-09/9/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết 
hợp cùng trường Đại học Công lập Portland và Arizona, Hoa 
Kỳ với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ 
(USAid) đã tiến hành Khóa huấn luyện triển khai về Xây 
dựng sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp 
và phát triển thông qua đổi mới và công nghệ.

Tham gia khóa huấn luyện là 35 cán bộ lãnh đạo và quản lý 
các trường đại học tại Việt Nam. Trong suốt bốn ngày diễn ra 
khóa huấn luyện, học viên đã có cơ hội tìm hiểu các chủ đề 
như: Lãnh đạo công tác đổi mới chính sách trong trường đại 
học, Lãnh đạo từ giai đoạn nhận diện chính sách sang giai 
đoạn xây dựng chính sách, Lãnh đạo thông minh cho công 
tác thực thi chính sách, và Lãnh đạo liên minh cho việc đổi 
mới chính sách. Bên cạnh đó, khi tham gia khóa huấn luyện 

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 19 của Trung tâm

Diễn đàn “Đổi mới Giáo dục vì sự hội nhập cộng đồng ASEAN”

Khóa huấn luyện triển khai Xây dựng sự liên kết giữa nhà trường
và các ngành công nghiệp và Phát triển thông qua đổi mới và công nghệ
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Từ ngày 10-23/10/2016, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, dẫn đầu Đoàn cán bộ Trung tâm thăm và làm việc với một số 
trường đại học tại Canada và Hoa Kỳ. Chuyến viếng thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm với 
các trường cũng như nhằm hỗ trợ nhau thực hiện những hoạt động giáo dục trong tương lai.

Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh THPT
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển hợp tác quốc tế với các đơn vị tại Canada và Hoa Kỳ

Trung Tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức thành công 
“Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh THPT trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Cuộc thi gồm 3 vòng thi, diễn 
ra từ ngày 6/10 đến ngày 10/11/2016 với hàng chục học 
sinh từ các trường THPT tiêu biểu trong thành phố tham 
gia. Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã 
xuất sắc đoạt cúp vô địch của cuộc thi này. Đây là một hoạt 
động ý nghĩa phục vụ cộng đồng nằm trong chuỗi hoạt 
động đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát 
triển của Trung tâm (1996-2016).

Ngày 18/11/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ 
chức lễ mừng Ngày nhà Giáo Việt Nam tại trụ sở của Trung 
tâm cho tất cả cán bộ công nhân viên và đội ngũ giảng 
viên. Đây là cơ hội để Trung tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với 
đội ngũ giảng viên và công nhân viên đã tham gia giảng 
dạy và công tác tại Trung tâm trong suốt những năm qua. 
Tại buổi lễ, Trung tâm đã vinh danh và trao tặng bằng khen 
cho 4 giáo viên có nhiều đóng góp nhất cho sự nghiệp 
giảng dạy và sự phát triển của Trung tâm từ những ngày 
đầu thành lập, và 6 giáo viên có thành tích xuất sắc trong 
năm vừa qua. Bên cạnh đó chương trình văn nghệ đặc sắc 
do chính các thầy cô và học viên của Trung tâm thực hiện 
đã góp phần làm không khí buổi lễ ấm áp, vui tươi và thật 
ý nghĩa.

này, các học viên cũng có cơ hội trao đổi sâu hơn những vấn đề, chính sách, thách thức, cũng như chia sẻ kinh 
nghiệm và bài học thực tiễn trong việc phát triển sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nghiệp. Sau khi tổ 
chức thành công khóa huấn luyện triển khai này, theo kế hoạch, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành tổ chức 
một loạt các khóa huấn luyện liên quan đến lĩnh vực xây dựng sự liên kết giữa nhà trường và các ngành công nhiệp, 
cũng như công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học dành cho các trường đại học tại Việt Nam. 



Bản tin SEAMEO RETRAC | ISSN  1729 – 1852

Bản tin Trung tâm SEAMEO RETRAC được xuất bản hàng quý
35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 38232174 - 38245618 - Fax: (84.8) 38232175
Email: contact@vnseameo.org
Website: http://www.vnseameo.org

• Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “Một số thủ thuật khắc phục các vấn đề phát âm tiếng Anh của học sinh”, 
16/01/2017

• Phiên họp thường niên toàn thể giáo viên ban Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, 18/01/2017
• Phiên họp giáo viên mới, 13/02/2017
• Tập huấn về lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Lào, 21-24/02/2017
• Khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giảng viên các trường Cao đẳng và Đại học, 
21-25/02/2017

• Hội thảo du học hè, 23/02/2017
• Triển lãm giáo dục Canada, 19/3/2017
• Hội thảo du học Canada, 20/3/2017
• Họp với giáo viên chương trình Anh văn giao tiếp, 20/03/2017
• Tập huấn Giảng dạy kĩ năng mềm – Học phần 02, 21-24/3/2017
• Triển lãm giáo dục thành phố Victoria tại Đồng bằng sông Cửu Long, 23/3/2017
• Tập huấn “Ứng dụng ICT trong giảng dạy và học tập”, 30-31/3/2017

Sự kiện sắp diễn ra

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh

Chuyến thăm của các đối tác nước ngoài

Trong quý 04/2016, Trung tâm đã ký biên bản ghi nhớ với 05 
đơn vị, bao gồm: Hội đồng giáo dục quốc tế bang British 
Columbia, trường Đại học Công lập Portland, trường Đại học 
Hawaii, trường Cao đẳng Niagara và National Geographic 
Learning - Cengage Learning. Biên bản ghi nhớ giúp mở 
rộng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị và cùng nhau thực 
hiện những chương trình học thuật, thực tập sinh, trao đổi 
chuyên môn và tổ chức các sự kiện giáo dục.

Trong quý 04/2016, Trung tâm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho gần 430 giáo viên tiếng Anh các tỉnh. Kỳ 
thi được tổ chức tại tỉnh Bình Dương và trụ sở Trung tâm. Giáo viên được đánh giá 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo 
khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Trong quý 04/2016, Trung tâm hân hạnh đón tiếp các Đoàn 
đến từ trường Đại học McGill, Royal Roads, Philippin, 
Hawaii và Portland. Mục đích viếng thăm của các đoàn là 
tìm hiểu hoạt động của Trung tâm và mở rộng mối quan hệ 
hợp tác.


