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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THẢO QUỐC TẾ  

VIỆT NAM - CANADA 

Số: 4641/TM-BCĐHTQTVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

THƯ MỜI TÀI TRỢ HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - CANADA 

Ngày 20 & 21 tháng 03 năm 2023 

Kính gửi: __________________________________________________ 

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam – Canada trân trọng kính gửi tới Quý Đơn vị 

lời chúc thành công và phát triển bền vững. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada, nhằm 

đánh dấu sự thành công của mô hình Cao đẳng Cộng đồng Canada tại Việt Nam cũng như 

củng cố quan hệ đối tác giữa các viện trường Canada với các trường thành viên Hiệp hội Cao 

đẳng Cộng đồng Việt Nam và các cơ sở giáo dục đại học ở Đồng bằng Sông Cửu Long, 

chúng tôi – Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC), Trường Đại học Trà Vinh 

(TVU), Hiệp hội Các Trường Cao đẳng và Học viện Canada (CICan), Hội đồng Giáo dục 

Quốc tế tỉnh bang British Columbia (BCCIE) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Nova Scotia 

(NSCC) – đồng tổ chức Hội thảo “Phát triển quan hệ đối tác bền vững giữa Việt Nam và 

Canada trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề”. 

Thời gian: Ngày 20 & 21 tháng 03 năm 2023. 

Địa điểm: Trường Đại học Trà Vinh (Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, 

phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

Các chủ đề của Hội thảo bao gồm: 

- Chuyển đổi số trong dạy học 

- Trao đổi sinh viên và Tuyển sinh 

- Quan hệ đối tác quốc tế bền vững 

- Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc trong đào tạo đại học 

- Phát triển đối tác trong đào tạo nghề và kỹ thuật  
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Hội thảo là nơi chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong giáo dục, đào tạo, và phát triển 

nghề nghiệp giữa các viện trường cùng sự thành công của mô hình cao đẳng cộng đồng của 

cả hai bên, Việt Nam và Canada. Sau Hội thảo, bên cạnh các bài tham luận được chia sẻ, 

trình bày, các đối tác mới, các bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường thành viên của VACC, 

CICan và BCCIE sẽ được lập và ký kết thông qua chương trình kết nối đối tác. Các trường 

thành viên của VACC, CICan và BCCIE mong đợi sẽ đúc kết được những bài học, kinh 

nghiệm và mô hình đào tạo, các phương thức quản lý thành công từ những bài chia sẻ thực 

tiễn. 

Hội thảo là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Quý Đơn vị tới toàn thể 

các đơn vị thành viên của VACC, CICan và BCCIE. Đồng thời, thương hiệu của Quý Đơn vị 

sẽ được quảng bá rộng rãi trong cộng đồng học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên của hơn 

300 đơn vị thành viên của VACC, CICan và BCCIE thông qua các ấn phẩm truyền thông 

chính thức của Hội thảo. Tham gia tài trợ cho Hội thảo, Quý Đơn vị không chỉ góp phần 

quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và quy mô của một sự kiện ý nghĩa, mà còn có cơ hội 

giới thiệu về đơn vị mình đến cộng đồng giáo dục Việt Nam và Canada. Vì vậy, chúng tôi rất 

mong muốn Quý Đơn vị đồng hành cùng của VACC, CICan và BCCIE trong sự kiện này. Sự 

tài trợ của Quý Đơn vị sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của Hội thảo. 

Mọi đóng góp xin gửi về Tiểu ban Vận động của Hội thảo trước ngày 10 tháng 3 năm 

2023 theo địa chỉ: 

Trường Đại học Trà Vinh - 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: (+84) - 294 3855 246 (Ext: 144). 

● Tài khoản ngân hàng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

● Số tài khoản: 0741000876501 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Trà 

Vinh - Swift code: BFTVVNVX 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT; HTQT. 

 

P.HIỆU TRƯỞNG 

P.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - CANADA 

      Đã ký và đóng dấu 

 

 

PGS.TS. Diệp Thanh Tùng 

 


