
Tin tức từ Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

1 

Chuyến viếng thăm làm việc của đoàn các trường Đại học 

Malaysia 

 

Nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong xu thế hội nhập và phát triển, Đại 

học Duy Tân không ngừng tạo mối quan hệ hợp tác với các trường đại học khu vực và thế giới. Sáng ngày 

15/04/2006 với sự giúp đỡ của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phạm Việt-Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại học 

Malaysia do ông Chai Ken New-GĐ công ty Interaktif Prima SDN.BHD dẫn đầu đă có chuyến viếng thăm và làm 

việc với Đại học Duy Tân. Tiếp đón phái đoàn có ông    Công Cơ-Chủ T ch Hội Đồng  u n Tr  , ông    Nguy n 

B o-Giám Đốc Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin, ông Hồ S  Th ng  iệt-Giám Đốc Trung Tâm Hợp Tác  uốc Tế 

c ng một số cán  ộ các P  ng, Ban khác trong toàn trường. 

  

  

Ông Chai Ken New phát biểu tại buổi làm việc   

Tại buổi tiếp xúc, hai   n đã giới thiệu với nhau những tiềm lực và kh  năng hợp tác của mỗi bên. Phần trình bày 

hấp dẫn của ông Hồ S  Th ng Kiệt về trường Đại học Duy Tân đã để lại ấn tượng tốt trong tượng phái đoàn đại học 

Malaysia. Ông Chai Ken New cùng các thành viên của đoàn tỏ ra rất ấn tượng trước những thành tựu trong công tác 

đào tạo và xây dựng cơ s  vật chất mà  Đại học Duy Tân đã đạt được trong 11 năm qua.  

   

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên của Đại học Duy Tân có cơ hội n m b t thêm một số thông tin từ các trường 

bạn tại Malaysia dưới sự t nh  ày của các đại diện đến từ trường KBU College, International University College of 

Technology Twintech, Sunway College, KDU College và Curtin University of Technology.  

   

Từ những sự hiểu biết về thế mạnh của từng trường với các chuy n ngành đào tạo, ông    Công Cơ  ày tỏ nguyện 

vọng được hợp tác với các trường Malaysia đào tạo một số chuyên ngành tại Đại học Duy Tân như: Công nghệ phần 

mềm, Kiến trúc, Xây dựng, Qu n tr  Kinh Doanh và Qu n Tr  Du l ch-Khách Sạn với mong muốn đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên. 
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“Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các trường   một số ngành và cụ thể các vấn đề hợp tác sẽ được đàm 

phán và ký kết nhân chuyến viếng thăm Malaysia của đoàn trường chúng tôi vào thời gian tới” ông Cơ nói: 

   

Buổi làm việc kết thúc, thay mặt Ban  ănh Đạo Đại học Duy Tân, ông    Công Cơ gửi đến phái đoàn đại học 

Malaysia lời c m ơn chân thành, chúc phái đoàn thực hiện thành công tốt đẹp nhiệm vụ của  nh. Đây là lần đầu tiên 

hai   n có cơ hội làm việc với nhau và c  hai mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Duy Tân và phía các 

trường Malaysia ngày càng g n  ó hơn trong tương lai. 

 


