
 

(SPNV & NN Khmer - TVU) Tối ngày 21.12.2021, Khoa Ngôn ngữ - Văn 

hoá - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với 

sinh viên thuộc Khoa.  

Tham gia buổi đối thoại có đại diện các Phòng Ban của nhà Trường gồm 

ông Tô Hoàng Tuấn (Phó Trưởng Phòng Đào tạo), ông Nguyễn Văn Tùng Lâm 

(Phó Trưởng phòng Khảo thí),  bà Ngô Sô Phe (Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài 

vụ), bà Lý Thị Diễm Thúy (Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên), bà 

Nguyễn Thị Mai Kha (Phó Trưởng Ban Quản lí Kí túc xá), đại diện Trung tâm Học liệu, 

Ban Giới và Dân tộc, TS. Nguyễn Thị Huệ (Trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hoá - Nghệ 

thuật Khmer Nam Bộ) cùng các thầy cô là Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, các sinh viên 

đại diện ban cán sự, ban bhấp hành của các lớp, Chi đoàn thuộc Khoa. 

 

Buổi đối thoại diễn ra theo hình thức họp trực tuyến bằng google meet. 

Đây là hoạt động diễn ra thường niên của Khoa. Diễn đàn này nhằm tạo điều kiện 

để đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Khoa và Lãnh đạo 

các đơn vị trong Trường về những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên đang 

học tập tại Trường. Thông qua buổi đối thoại, Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Đoàn 

 



Khoa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc cũng như những 

đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt; đảm bảo thông tin hai 

chiều giữa sinh viên với Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Đoàn Khoa; phát huy dân chủ 

trong Nhà trường.  Từ đó, Khoa, Nhà trường có biện pháp thích hợp nhằm tạo 

điều kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng 

dạy và học. 

 

Trong buổi đối thoại, sinh viên đặt ra khá nhiều câu hỏi cho Lãnh đạo 

Khoa, Bộ môn, các Phòng Ban, tạo ra không khí làm việc sôi nổi, tích cực. Những 

câu hỏi của sinh viên xoay quanh các vấn đề về miễn giảm học phí, chính sách 

đối với sinh viên ngành Sư phạm, Nhạc cụ,…; kế hoạch của nhà Trường về việc 

cho sinh viên quay lại trường học trực tiếp; vấn đề thực tập, học các môn thực 

hành đối với các lớp cuối khóa,… ; các vấn đề liên quan đến kí túc xá; cơ hội việc 

làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;… 

 

Các câu hỏi của sinh viên đã được tiếp nhận và trả lời thỏa đáng, tháo gỡ 

được những khúc mắc của sinh viên cũng như định hướng giải quyết vấn đề của 

Khoa, Nhà trường. Buổi đối thoại diễn ra đúng mục đích, hiệu quả và thành công 

tốt đẹp.  
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