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LỜI NÓI ĐẦU
uất phát từ nhu cầu thực tiễn, ngày 26/2/1976 Đoàn công tác đầu tiên của trường Đại học
Thuỷ lợi gồm 16 cán bộ, giảng viên và gần 200 tân kỹ sư khoá 12 và 13 đã tưng bừng ra
quân, kết hợp với các Ty Thuỷ lợi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát, thiết kế các
công trình thuỷ lợi tại 6 tỉnh, thành phố: Quảng Nam - Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Gia
Lai - KonTum, Đăk Lăk và thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu sự vận dụng sáng tạo mô hình “Ba
kết hợp” (Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất) thành công ngay từ những ngày đầu
giải phóng, tồn tại và phát triển đến bây giờ.
Ngày 01/04/1976, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã ra quyết định số
494-QĐ/TC V/v thành lập đoàn Khảo sát quy hoạch, thiết kế thuỷ lợi Miền Nam.
Tiếp đó ngày 24/11/1976, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành
Quyết định số 1745 QĐ/TC thành lập hai đoàn khảo sát, thiết kế, quy hoạch Tây Nam Bộ (Đoàn
ĐH1) và cực Nam Trung bộ (Đoàn ĐH2).
Trước thực tế phát triển mới của đất nước, ngày 8/12/1986 Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ
Nông nghiệp và PTNT) có Quyết định số 598 QĐ/TC V/v đổi tên cơ sở nghiên cứu (Đoàn ĐH2)
thành Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật thuỷ lợi tại Trung
bộ (gọi tắt là Trung Tâm ĐH2).
Để nâng tầm chức năng, nhiệm vụ theo nhịp độ phát triển sau 35 năm xây dựng, ngày 11/11/2011
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Quyết định số 2761/QĐ-BNN–TCCB
thành lập Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Trung
tâm ĐH2.
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung cùng
toàn trường đang nỗ lực thực hiện “Chiến lược phát triển trường Đại học Thuỷ lợi giai đoạn 2006
- 2020 và tầm nhìn 2030”, phấn đấu trở thành trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hàng đầu về
ngành Nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với trình độ tiên tiến và nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ ngày càng hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của xã
hội, hội nhập quốc tế, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung tổ chức
biên soạn cuốn Kỷ yếu “40 năm xây dựng và trưởng thành”, giới thiệu những nét chính về chặng
đường đã qua, những thành tựu và sự kiện quan trọng của các thế hệ Thầy, Trò của Viện.
Do hạn chế về thời gian và nguồn tư liệu, cuốn Kỷ yếu khó tránh khỏi thiếu sót, kính mong bạn
đọc thông cảm, góp ý, cung cấp thêm tư liệu và hình ảnh để bổ sung, hoàn chỉnh trong lần xuất
bản sau.
Xin trân trọng cảm ơn./.
BAN BIÊN TẬP

X
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Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, chúng ta cùng
ôn lại truyền thống lịch sử 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, một chặng đường với nhiều khó
khăn gian khổ, nhưng không kém vinh quang của bao thế hệ thầy và trò Viện Đào tạo và Khoa học ứng
dụng Miền Trung. Xin ngược dòng thời gian, điểm lại những nét chính trong quá trình xây dựng, trưởng
thành và phát triển của Viện trong chặng đường 40 năm qua.

Năm 1976, gần một năm sau ngày đất nước hoàn toàn
thống nhất với biết bao bộn bề công việc do khắc phục
hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, xây dựng kinh
tế, ổn định cuộc sống. Xác định vai trò quan trọng của
công tác thuỷ lợi trong giai đoạn đó, Bộ Thuỷ lợi, Đảng

VIỆN ĐÀO TẠO
VÀ KHOA HỌC
ỨNG DỤNG
MIỀN TRUNG
uỷ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Thuỷ
lợi đã quyết định thành lập các đoàn công tác
kết hợp với các Ty thuỷ lợi tiến hành khảo sát,
quy hoạch, giúp đỡ các địa phương phía Nam
sản xuất nông nghiệp, tạo dựng cuộc sống
mới. Đầu tháng 2 năm 1976, đoàn đầu tiên của
Trường gồm 15 cán bộ, giáo viên và hơn 100
tân kỹ sư khoá 12 đã tưng bừng nhận nhiệm vụ
mới tại 6 địa điểm thuộc các tỉnh: Quảng Nam
– Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Gia Lai –
Kontum, Đắc Lắc và Thành phố Hồ Chí Minh.
6

Đến tháng 4, theo đề nghị của Nhà trường, Bộ
Thuỷ lợi đã thành lập đoàn: “Khảo sát quy
hoạch thiết kế Thủy lợi miền Nam”, có trụ sở
đóng tại Thành phố Quy Nhơn để tạo thuận lợi
cho các hoạt động của đoàn. Hoà chung chiến
thắng của dân tộc, không ngại gian khổ hy sinh,
đoàn đã đóng góp công sức giúp các địa phương
một cách thiết thực như: Khảo sát, thiết kế và
thi công hàng chục công trình ở các tỉnh mà
hiệu quả sử dụng vẫn có giá trị đến ngày nay.
Một thành tựu to lớn đạt được trong giai đoạn
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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này phải kể đến phong trào ba kết hợp: Đào tạo,
nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Nhờ
sự hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ giáo viên
trong các công việc sản xuất cụ thể, nhiều kỹ
sư mới ra trường đã nhanh chóng trưởng thành
trong thực tiễn.
Đánh giá sự thành công của mô hình ba kết
hợp này, cố GS. Nguyễn Đình Tứ - Bộ trưởng
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp lúc
đó đã nói: “Đây là mô hình ba kết hợp thành
công nhất, nhưng lại là mô hình duy nhất mà

chỉ có Trường Đại học Thuỷ lợi thực hiện
ngay từ những ngày đầu giải phóng, tồn tại và
phát triển đến tận bây giờ”. Qua một giai đoạn
hoạt động ở các địa phương trên, Nhà trường
đã nhận thức rõ vai trò chiến lược trong phát
triển kinh tế ở các vùng đồng bằng sông Cửu
Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên mà hiện
tại công tác thuỷ lợi ở đây còn nguyên sơ về cơ
sở hạ tầng, sơ sài về số liệu đo đạc, thiếu thốn
về đội ngũ cán bộ khoa học. Xuất phát từ nhu
cầu thực tiễn đó, ngày 24 tháng 11 năm 1976
Trường Đại học Thuỷ lợi đã đề nghị Bộ trưởng
Bộ Thuỷ lợi thành lập 2 đoàn: Đoàn khảo sát
thiết kế quy hoạch Tây Nam Bộ và Cực Nam
Trung bộ lấy tên là đoàn ĐH1 và đoàn ĐH2
Trong đó:
Đoàn ĐH1 có Trụ sở đặt tại Cần Thơ và đến
đầu năm 1978 đoàn ĐH1 được tách thành hai
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành

đoàn: Đoàn ĐH1 ở Thành phố Hồ Chí Minh,
đoàn ĐH3 phụ trách khu vực Tây Sông Hậu
(ban đầu có trụ sở ở Vĩnh Long sau chuyển
xuống Bạc Liêu). Đến năm 1981 hai đoàn ĐH1
và ĐH3 nhập lại thành đoàn ĐH1 và có trụ sở
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn ĐH2 có Trụ sở đặt tại thị xã Phan Rang,
tỉnh Thuận Hải và có văn phòng đại diện tại
thành phố Đà Lạt và Buôn Ma Thuột.
Trong giai đoạn này do chiến tranh biên giới
Tây Nam đã làm cho nhiệm vụ và phạm vi hoạt
động của các đoàn bị thu hẹp, số lượng mỗi
đoàn giảm xuống có lúc còn khoảng 10÷20
người, nhưng đoàn vẫn duy trì thực hiện đề
tài khoa học cấp Nhà nước, thiết kế và thi
công một số công trình do Bộ Thuỷ lợi và
các sở Thuỷ lợi giao cho.
Vượt qua những khó khăn của những ngày
đầu mới giải phóng, chiến tranh biên giới
Tây Nam, nhiều địa bàn hoạt động xa
trường nhưng đội ngũ các tân kỹ sư và sinh
viên thực tập tốt nghiệp đã hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ và để lại trong nhân dân địa
phương nhiêu tình cảm quý mến. Những kỹ
sư “miền Bắc” giản dị, khiêm tốn, chan hoà
đã làm cho các bạn đồng nghịêp cảm phục
về sự làm việc quên mình, chính quyền địa
phương đã đánh giá cao sự đóng góp của
Thầy, Trò đoàn ĐH2. Và cũng qua hoạt
động thực tiễn này, kiến thức của đội ngũ
cán bộ giảng dạy đã được nâng cao; sinh viên
các năm cuối được làm quen với điều kiện tự
nhiên và xã hội của các tỉnh phía Nam; kỹ sư
mới tốt nghiệp nắm bắt nhanh công việc, đáp
ứng kịp thời những đòi hỏi của thực tế sản xuất.
Tuy nhiên trong giai đoạn 10 năm này do đất
nước vừa thoát khỏi chiến tranh triền miên, nền
kinh tế kiệt quệ, chế độ bao cấp lúc đó đã phát
huy được vai trò, đoàn ĐH2 như một đội ngũ
“làm thay” các địa phương nhằm đưa nhanh
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất
trong đó có khoa học Thuỷ lợi. Hoạt động của
đoàn ĐH2 hoàn toàn bị động, lệ thuộc vào kinh
phí cấp hàng năm qua các đề tài Nhà nước và
Bộ cấp cho các địa phương. Đội ngũ lãnh đạo
của đoàn thay đổi theo công việc cụ thể được
giao, kết hợp với một số cán bộ ở lại tại các cơ
sở, do đó sự phối kết hợp giữa các cán bộ cũ và
7
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mới, làm quen với địa bàn hoạt động mới trong
giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ.... Tuy phải vượt qua
những khó khăn đó nhưng kết quả hoạt động
sau 10 năm của đoàn ĐH2 cũng rất đáng trân
trọng, như:

- Đánh giá nguồn nước ở Tây Nguyên;
- Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tưới cho
cây cafe ở các tỉnh Tây Nguyên;
- Nghiên cứu Cơ sở khoa học và thực tiễn trong
quy hoạch Thuỷ lợi các tỉnh Thuận Hải, Lâm
Đồng;
- Nghiên cứu Cơ sở khoa học và thực tiễn
trong thiết kế, thi công hồ chứa, đập dâng, trạm
bơm,... tại các tỉnh Tây nguyên và cực Nam
Trung bộ;
- Đào tạo hơn 300 sinh viên năm thứ 5 thuộc
các ngành, bồi dưỡng kiến thức tay nghề cho
trên 100 kỹ sư tập sự.
Đánh giá cao vai trò quan trọng của đoàn ĐH2
trên địa bàn hoạt động trong 10 năm đầu, ngày
18/12/1986 Bộ Thuỷ lợi đã quyết định
đổi tên đoàn ĐH2 thành Trung tâm kết
hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành
khoa học kỹ thuật thuỷ lợi tại cực Nam
Trung bộ (Trung tâm ĐH2). Thực hiện
đường lối giáo dục của Đảng và chính
sách pháp luật của Nhà nước, Trung tâm
ĐH2 đã vượt qua những khó khăn, thử
thách, những lúng túng ban đầu trong
các hoạt động để thích nghi với nền kinh
tế mở. Trung tâm ĐH2 đã được Nhà
trường giao cho tổ chức và đào tạo các
lớp tại chức, cao học và cao đẳng chính quy;
thực hiện các đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp
Bộ và cấp địa phương; các dịch vụ khoa học kỹ
thuật được ký kết theo các hợp đồng kinh tế về
8

khoa học kỹ thuật. Trong đó công tác đào tạo
luôn được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình
phát triển, đã dần mở rộng cả về hình thức, cấp
độ và quy mô đào tạo. Trung tâm ĐH2 đã trở
thành đơn vị nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ không thể thiếu
được của các tỉnh Nam Trung bộ
và Tây Nguyên như: Nghiên cứu tự
động hoá hệ thống thuỷ nông Nha
Trinh - Lâm Cấm, Nghiên cứu diễn
biễn lòng dẫn ở hạ lưu các sông
miền Trung, Nghiên cứu mô hình
ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ
phát triển kinh tế xã hội nông thôn
và miền núi giai đoạn 2000 – 2002,
tham gia nghiên cứu xây dựng mô
hình nuôi tôm sú thâm canh trên
vùng cát ven biển tỉnh Bình Định,….
Sau năm 1986, Trung tâm ĐH2 đã được củng
cố và xây dựng như là cơ sở đào tạo, nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ của trường
Đại học Thuỷ Lợi tại khu vực miền Trung và
Tây Nguyên.
Trước tình hình phát triển mới của đất nước
và Nhà trường, các Chi nhánh miền Trung,
Chi nhánh Tây Nguyên của Công ty Tư vấn và
Chuyển giao công nghệ đã ra đời và phát triển
nhanh chóng. Phần lớn nhân lực và cơ sở vật
chất ban đầu của 2 Chi nhánh này được tách ra
từ Trung tâm ĐH2. Hiện nay, Chi nhánh miền
Trung có trụ sở tại 115 Trần Phú, Thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Chi

nhánh Tây Nguyên có trụ sở tại 24 Phan Đăng
Lưu, Thành phố Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắc Lắc.
Với đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm
chuyên môn cao và trang thiết bị hiện đại, các
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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Chi nhánh có đủ năng lực để thực hiện nhanh
chóng và hiệu quả các công việc thuộc lĩnh vực
chuyên môn của mình. Các Chi nhánh miền
Trung và Chi nhánh Tây Nguyên đã luôn phối
hợp nhịp nhàng với Trung tâm ĐH2 trước đây
và Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền
Trung hiện nay trong mọi mặt hoạt động của
mình và nhiệm vụ Nhà trường giao cho.
Sau 40 năm hoạt động, xây dựng và trưởng
thành, cùng với sự phát triển lớn mạnh của
Nhà trường và trước yêu cầu phát triển mới,
tháng 11 năm 2011, lãnh đạo Trung tâm ĐH2
đã chủ động cùng Ban Giám hiệu Nhà trường
đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn thành lập Viện Đào tạo và Khoa học ứng

Khoa học ứng dụng Miền Trung đã từng bước
khẳng định được vị trí của mình: là cơ sở duy
nhất đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ
cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành thuỷ lợi cho
các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; là cơ sở
khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến,
đáng tin cậy về các công trình thuộc lĩnh vực
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng
kỹ thuật. Các “Sản phẩm” đào tạo của Viện đã
được xã hội đón nhận và họ đã phát huy năng
lực của mình cống hiến cho đất nước, phục vụ
nhân dân. Kết quả nghiên cứu tài nguyên nước,
phát triển thuỷ lợi, phục vụ sản xuất của Viện
đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống nhân dân trong vùng
hoạt động.
Viện Đào tạo và Khoa
học ứng dụng Miền
Trung đã có những
đóng góp quan trọng
việc đào tạo cung cấp
nguồn nhân lực, thực
hiện nghiên cứu khoa
học và chuyển giao
Tham dự quản lý hệ thống thủy nông và kỹ thuật tưới
Phó Thủ tướng Võ Nguyễn Giáp thăm công trình
hiện đại (Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam)
Kênh máng Bình Sơn do TT thiết kế và tư vấn công nghệ phục vụ sự
nghiệp phát triển thủy
lợi, phục vụ các ngành
kinh tế, phục vụ nông
nghiệp và phát triển
nông thôn, nuôi trồng
thuỷ sản và bảo vệ môi
trường ở các tỉnh miền
Trung và Tây nguyên,
đã được các cấp lãnh
đạo và nhân dân các
Cống đập Ông Hiếu - Long An Công trình xi măng lưới thép - kênh máng Bình Sơn
do Trung tâm ĐH2 thiết kế năm 1989
do TT ĐH2 thiết kế và thi công năm 1990 địa phương tín nhiệm,
được Nhà nước tặng
dụng Miền Trung trên cơ sở đổi mới sắp xếp lại thưởng các phần thưởng cao quý: Huân chương
Trung tâm ĐH2.
Lao động hạng ba, hạng hai, hạng nhất và nhiều
Sự ra đời của Viện Đào tạo và Khoa học ứng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ
dụng Miền Trung là bước ngoặt quan trọng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các
trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học địa phương cho các cá nhân và tập thể.
và phát triển công nghệ của Trường Đại học Trong 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát
Thuỷ lợi ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. triển, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng
Nó cũng chính là kết quả minh chứng cho sự Miền Trung đã không ngừng mở rộng địa bàn
lớn mạnh vượt bậc của Trung tâm ĐH2, tự đổi hoạt động; mở rộng hình thức và quy mô đào
mới để phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Sau 5 tạo. Ban đầu là hướng dẫn sinh viên năm cuối
năm hoạt động với tên gọi mới, Viện Đào tạo và thực tập và làm đồ án tốt nghiệp, năm 1986 đã
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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mở đào tạo Đại học tại chức, năm 2007 đã đào
tạo Cao đẳng chính quy, năm 2010 đã đào tạo
cao học. Bên cạnh đó còn mở nhiều lớp chuyên
đề sau đại học. Về lĩnh vực khoa học công nghệ

Hội thảo khoa học đề tài cấp nhà nước năm 2010

và phục vụ sản xuất, Viện Đào tạo và Khoa học
ứng dụng Miền Trung đã tham gia quy hoạch,
khảo sát lập dự án khả thi, thiết kế và thi công
hàng trăm công trình thủy lợi, cấp nước sinh
hoạt nông thôn, nuôi trồng thủy sản, đồng muối
công nghiệp, đê, kè sông, kè biển, ...trên các địa
bàn truyền thống và đang vươn tói các huyện
đảo Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc. Ngày càng
hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý
và tổ chức bộ máy: hiện nay Viện có
85 cán bộ, giáo viên, kỹ sư (trong
đó có 2 tiến sỹ, 3 NCS, 20 thạc sỹ,
50 kỹ sư) không ngừng được nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ. Cùng với hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001:2008
và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
vụ công tác giảng dạy, học tập và
chuyển giao công nghệ được Nhà
trường đầu tư đồng bộ, hiện đại
như Phòng thí nghiệm tổng hợp,…
Viện sẽ không ngừng đáp ứng được
xu thế phát triển trong giai đoạn mới.
Từ thực tiễn hoạt động 40 năm xây dựng và
phát triển của Viện Đào tạo và Khoa học ứng
dụng Miền Trung, đặc biệt từ năm 2011 đến
nay, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm
chủ yếu dưới đây làm cơ sở phát triển bền vững
trong những năm tới:
1. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; kịp thời tạo cơ chế
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hoạt động phù hợp, thích ứng với thực tiễn hoạt
động tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;
chủ động đề nghị Bộ chủ quản ra các Quyết
định điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai
đoạn mới.
2. Kiên trì thực hiện và thực hiện ngày càng
hiệu quả nguyên lý giáo dục của Đảng và Nhà
nước: “Học đi đôi với hành, giảng dạy gắn
liền với thực tiễn sản xuất, Nhà Trường gắn
liền với xã hội”, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên
suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Viện.
3. Quá trình xây dựng và phát triển cần đổi
mới không ngừng. Đổi mới đúng hướng, hợp
quy luật trên cơ sở thực tiễn hoạt động; đảm
bảo tính kế thừa và lấy hiệu quả làm thước
đo sự phát triển. Xây dựng nếp sống: “Mình vì
mọi người”; tập thể lớn mạnh, cá nhân sẽ thành
đạt. Trong quá trình đó, chủ động tìm ra khiếm
khuyết để điều chỉnh, khắc phục kịp thời.
4. Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trên cơ sở đảm
bảo hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy và các cấp
ủy, điều hành tập trung thống nhất của Lãnh đạo
Viện và phát huy đầy đủ quyền làm chủ, tinh
thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bế giảng lớp chuyên đề sau đại học năm 2006

của mọi thành viên trong Viện. Thực hiện dân
chủ hóa đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, công bằng,
công khai cả về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi
cán bộ công nhân viên. Không ngừng cải thiện
và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho
mọi thành viên.
5. Hợp tác là một tất yếu khách quan của sự phát
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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triển. Viện đã có nhiều quan hệ đa dạng với các
địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành
với nhiều hình thức thích hợp, bảo đảm lợi ích
chung và hài hòa giữa các bên. Hợp tác đồng
thời phải coi trọng việc bồi dưỡng và phát huy
nội lực và nguồn
nhân lực để tạo uy
tín và bình đẳng
trong hợp tác.
Chặng đường
40 năm qua, được
sự quan tâm chỉ
đạo của Bộ Nông
nghiệp và Phát
triển Nông thôn,
Bộ Giáo dục và
Đào tạo, sự giúp
đỡ của lãnh đạo và
nhân dân các địa
phương, các cơ quan trong và
ngoài ngành, sự chỉ đạo sát
sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và
bằng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội
ngũ cán bộ, giáo viên, sinh viên Viện Đào tạo
và Khoa học ứng dụng Miền Trung, đã thể hiện
được vai trò của mình trong sự nghiệp đào tạo
nguồn nhân lực bậc cao về lĩnh vực kỹ thuật tài

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ
Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo Nhà trường
đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho Viện Đào tạo và
Khoa học ứng dụng Miền Trung phát triển như
ngày nay. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sự đùm
bọc và giúp đỡ
có hiệu quả
của Lãnh đạo
và nhân dân
các tỉnh, thành
phố nơi có cơ
sở của Viện
hoạt
động.
Chúng ta cũng
không
quên
ơn các thế hệ
lãnh đạo Nhà
trường;
các
lãnh đạo, các
Hồ Ông Lãnh
thầy cô cùng
cán bộ Đoàn
ĐH2, Trung tâm ĐH2, Viện Đào tạo và Khoa
học ứng dụng Miền Trung, những người đã đặt
những viên gạch đầu tiên và từng bước xây
dựng nên cơ ngơi to đẹp khang trang, có đội
ngũ cán bộ hùng hậu, hun đúc nên bề dày thành
tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ
sản xuất như ngày hôm nay.
Thay mặt CBGV, CNV, tôi xin bày
tỏ lòng biết ơn các thế hệ lãnh đạo,
tất cả các Thầy Cô, cán bộ công
nhân viên những người đã từng
công tác và giảng dạy ở Viện Đào
tạo và Khoa học ứng dụng Miền
Trung và các thế hệ cựu học viên,
cựu sinh viên đã đoàn kết gắn bó,
vượt qua bao khó khăn suốt 40 năm
qua để làm nên những thành tích to
lớn nói trên.
Tương lai của Viện Đào tạo và
Khu neo đậu Tầu thuyền và tránh, trú bão cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) Khoa học ứng dụng Miền Trung
đang tiếp tục phát triển tốt đẹp.
nguyên nước cho các tỉnh miền Trung và Tây Chúng ta cùng một niềm tin và nỗ lực cho ngày
Nguyên, đồng thời là một trong những trung mai tốt đẹp hơn, bền vững hơn đang được bắt
tâm khoa học công nghệ mạnh của ngành.
đầu từ những thành quả của 40 năm qua.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Đào Ninh Thuận, ngày 30 tháng 10 năm 2016
tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung, chúng
PGS.TS Đỗ Văn Lượng
ta bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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QUÁ TRÌNH

XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN
V

iện đào tạo và khoa học ứng
dụng Miền Trung là cơ sở
đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ của
Trường Đại học Thủy lợi tại các
tỉnh miền Trung và Tây Nguyên,
là đơn vị thực hiện tốt phương
châm 3 kết hợp: đào tạo kết hợp
với nghiên cứu khoa học và phục
vụ sản xuất để không ngừng
nâng cao chất lượng đào tạo của
Trường Đại học Thủy lợi từ năm
1976 đến nay.
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Tiền thân của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung là:
1. “Đoàn khảo sát, Quy hoạch, thiết kế thuỷ lợi Miền Nam - Việt Nam” được thành lập theo Quyết
định số 494-QĐ/TC ngày 1/4/1976 của Bộ Thuỷ lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn);
2. Ngày 24/11/1976 Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi có Quyết định số 1745-QĐ/TC giải thể “Đoàn khảo
sát, Quy hoạch, thiết kế thuỷ lợi Miền Nam - Việt Nam” để thành lập 2 đoàn khảo sát thiết kế, quy
hoạch Tây Nam bộ và cực Nam Trung bộ trực thuộc Bộ, lấy tên là Đoàn ĐH1, Đoàn ĐH2 (Đoàn
ĐH2 từ 12/1976- 11/1986);
Trụ sở chính của Đoàn ĐH2 đặt tại thị xã Phan Rang, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Ninh Thuận).
Ngoài ra còn có văn phòng tại Số 7 Thủ Khoa Huân, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Văn phòng tại
Thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăc Lắc.
3. Ngày 8/12/1986 Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi có Quyết định số 598 QĐ/TC V/v đổi tên cơ sở nghiên
cứu (Đoàn ĐH2) thành Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật
thuỷ lợi tại Trung bộ (gọi tắt là Trung tâm ĐH2 từ 12/1986 đến 10/2011);
Trước năm 2000, Trung tâm ĐH2 có trụ sở chính tại tỉnh Ninh Thuận, 1 văn phòng tại tỉnh
Lâm Đổng và 1 văn phòng tại tỉnh Phú Yên.
Cuối năm 2000, Trung tâm ĐH2 được tách một phần thành 2 chi nhánh (Chi nhánh Miền
Trung, Chi nhánh Tây Nguyên) và cùng với Văn phòng tại Phú Yên chuyển về trực thuộc Công
ty TV&CGCN Trường Đại học Thuỷ lợi.
Ngày 05/09/2001 Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi ra Quyết định số 401/ĐHTL
TCCB/QĐ V/v thành lập văn phòng công tác của Trung tâm ĐH2 tại thành phó Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
4. Ngày 11/11/2011, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định số: 2761/QĐ-BNNTCCB Về việc thành lập Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung trực thuộc Trường Đại
học Thủy lợi;
TÊN GIAO DỊCH CỦA VIỆN
Tên tiếng Việt:
Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung (VĐK).
Tên tiếng Anh:
INSTITUTE OF EDUCATION AND APPLIED SCIENCES CENTRAL
VIETNAM (IEAS).
TRỤ SỞ CHÍNH CỦA VIỆN
1) Trụ sở chính: Số 115 Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068.3823027;
Fax: 068.3823027.
Email:
vdtkh@tlu.edu.vn
Website:
http://vdtkh.tlu.edu.vn
2) Khu đào tạo: Số 74 Yên Ninh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: 068.2221522;
Fax: 068.3890224.
Trụ sở các chi nhánh
+ Chi nhánh Lâm Đồng tại số 7 Thủ Khoa Huân, TP Đà Lạt;
Điện thoại: 063.3822096;
Fax: 063.3822096
+ Chi nhánh Bình Định tại số 124 Ngô Mây, TP Quy Nhơn;
Điện thoại: 056.3525190;
Fax: 056.3525190
+ Chi nhánh Bình Thuận tại số 121 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết.
Điện thoại: 062.3839849;
Fax: 062.3839849
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CN Lâm Đồng; CN Bình Định; CN Bình Thuận

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung
Trong 40 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, Viện đã không ngừng mở rộng địa bàn
hoạt động; mở rộng hình thức và quy mô đào tạo, mở rộng lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ
và phục vụ sản xuất. Ngày càng hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức bộ máy; đội ngũ cán
bộ, giáo viên, kỹ sư của Viện không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ sở
vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ được Nhà trường đầu tư hiện đại, đáp ứng xu thế phát triển trong giai đoạn mới. Được
Nhà nước và các địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý.
1. Một số thành tựu trong đào tạo
1.1. Đa dạng hình thức và quy mô đào tạo
- Từ 1976÷1986 đưa sinh viên chính quy năm thứ
năm từ Trường Đại học Thủy lợi vào thực tập và
làm đồ án tốt nghiệp. Nâng cao kiến thức thực tế
cho các giáo viên trẻ;
- Từ 1987 đến nay, ngoài nhiệm vụ đào tạo như giai
đoạn 1976÷1986, đã mở đào tạo hệ Đại học Tại
chức, mở các lớp chuyên đề sau Đại học; mở đào
tạo Cao học;
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước
nghiên cứu tưới cây Cafe tại Daklak – 1979
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- Từ Năm 2007 đến nay bắt đầu đào tạo hệ Cao đẳng chính quy;
- Mở rộng liên kết đào tạo với các Trung tâm giáo dục thường xuyên Lâm Đồng, Đắc Lắc, Bình
Định và Cơ sở 2 Đại học Lâm Nghiệp để mở các lớp đại học hệ Vừa làm vừa học.
1.2. Kết quả đào tạo
- Đã hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp cho gần 800 sinh viên năm thứ 5 hệ chính quy;

Hồ chứa nước Phú Hà do Trung tâm ĐH2 thiết kế

Khu xử lý hệ thống nước sinh hoạt Suối Lạnh - Ninh Thuận

Trao bằng Thạc sĩ khóa 18 năm 2012

Đề tài trong chương trình nghị định thư giữa 2 nước Pháp và Việt
Nam làm việc tại Viện năm 2013

- Đã mở 24 khóa Đại học hệ Vừa làm vừa học. Số kỹ sư tại chức đã tốt nghiệp tại Viện là
1.245 người;
- Đã mở 6 khóa Cao đẳng chính quy. Số cử nhân đã tốt nghiệp là 198SV (6SV tốt nghiệp
loại giỏi);
- Đã mở 9 lớp Cao học ngành Kỹ thuật công trình thủy và Quản lý xây dựng, 83 học viên
tốt nghiệp thạc sỹ.
- Đã mở 19 lớp chuyên đề sau đại học, đào tạo cán bộ kỹ thuật tại chỗ cho các tỉnh miền
Trung và Tây Nguyên về các lĩnh vực: Chủ nhiệm thiết kế công trình; Chỉ huy truởng công
truờng; Giám sát thi công xây dựng công trình; Ðánh giá tác động môi trường; Nâng cao năng lực
quản lý hệ thống công trình Thuỷ lợi, Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án. Tổng số học viên đã đào
tạo chuyên đề sau đại học là trên 950HV;
Tất cả những cử nhân, kỹ sư và thạc sỹ tốt nghiệp tại Viện đều đã trưởng thành nhanh
chóng, thích ứng với điều kiện thực tiễn, có nhiều người đã và đang giữ những cương vị lãnh đạo
trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương (UV TWĐ, Bí thư tỉnh ủy, Phó
chủ tịch UBND tỉnh), nhiều kỹ sư là lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh thành đạt.
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Đã và đang xây dựng quy trình vận hành một số hồ chứa tại các địa phương trong vùng miền Trung và
Tây Nguyên, và tham gia phản biện một số đề tài nghiên cứu khoa học tại cac sở Khoa học và Công nghệ
Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định.
2.2. Về lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ
Từ năm 1976 đến nay, Viện đã tham gia quy hoạch,
khảo sát, lập dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật, thi công
và giám sát thi công hàng trăm công trình thuỷ lợi,
cấp nước sinh hoạt nông thôn, nuôi trồng thuỷ sản,
đồng muối công nghiệp, đê, kè sông, kè biển,....., tại
các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tầu, Đồng Nai, Bình Thuận,
Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Lâm
Đồng,...
Hoạt động KHCN và phục vụ sản xuất tại Viện triển
khai tốt, có hiệu quả, có uy tín lớn tại các tỉnh Miền
Trung và Tây Nguyên. Cụ thể:
Đạp dâng Cây Gai - Bình Định

- Năm 1986-1988, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về kết cấu Xi măng lưới thép vào các công trình: Kênh
máng Bình Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận; cầu máng Liên Khương, Lâm đồng;
- 10 dự án quy hoạch Thủy lợi, Lưu vực sông, Nước sinh hoạt nông thôn và điều tra cơ bản;
- 35 dự án NCKT, TKKT - BVTC và GS thi công về hồ chứa nước;
- 10 dự án NCKT, TKKT - BVTC và GS thi công về trạm bơm tưới, tiêu;
- 35 dự án NCKT, TKKT - BVTC và GS thi công về hệ thống kênh tưới, tiêu;
- 25 dự án NCKT, TKKT - BVTC và GS thi công về
đê, kè sông, kè biển, hải đảo;
- 5 dự án NCKT và TKKT - BVTC về đồng muối
công nghiệp;
- 5 dự án NCKT và TKKT - BVTC về nuôi trồng
thuỷ sản;
- 3 dự án NCKT, TKKT - BVTC về trang trại chăn
nuôi tập trung;
- 25 dự án NCKT và TKKT - BVTC và GS thi công
về nước SH nông thôn.
Một số hình ảnh công trình tiêu biểu do Viện tư vấn
Tràn xả lũ HCN Suối Đuốc (Bình Định)

Các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất do Viện thực hiện đều mang tính thực
tiễn cao, có ý nghĩa thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng
bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa của các địa phương. Hoạt động KHCN và phục vụ sản xuất triển khai khá
tốt, có hiệu quả, có uy tín lớn. Tốc độ tăng trưởng khoảng 15% năm.
Viện đã thực hiện đúng phương châm giảng dạy gắn liền với thực tiễn sản xuất - Đào tạo gắn
liền với NCKH và phục vụ sản xuất. Đây là mô hình 3 kết hợp rất sinh động và hiệu quả, thực hiện tốt
phương châm giáo dục của Đảng trong các trường Đại học.
3. Một số thành tích thi đua, khen thưởng nổi bật của Viện đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung
Với quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục của thầy và trò Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung
cộng với sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Đảng uỷ, Ban giám hiệu và sự phối hợp chặt chẽ với các
Phòng, Khoa, Ban, Bộ môn; sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Lãnh đạo và nhân dân các địa phương, sự
quan tâm của lãnh đạo Bộ Thuỷ Lợi trước đây, nay là Bộ NN&PTNT. Cán bộ, giáo viên, sinh viên Viện
có nhiều thành tích đáng tự hào, đã được Đảng, Nhà nước, Bộ chủ quản và các địa phương đánh giá cao,
ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý sau:
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3.1. Danh hiệu thi đua 10 năm gần đây

18

Tràn Quy Nhơn1, Đê Đông (Bình Định)

Kè biển huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận)

Hoạt động sinh viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới tại
Ninh Thuận năm 2015

Hội diễn Văn nghệ năm 2011
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3.2. Hình thức khen thưởng
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LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ
QUA TỪNG THỜI KỲ

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

ThS. Mai Quang Khoát ThS. Bùi Anh Dũng

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG
PGS.TS-NGƯT
ĐỖ VĂN LƯỢNG

PGS.TS - NGƯT ĐỖ VĂN LƯỢNG
Ngày sinh: 06/10/1956
Quê quán: Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên
Địa chỉ thường trú hiện nay: 117 Trần Phú, TP Phan Rang – Tháp Chàm,
tỉnh Ninh Thuận
Thời gian công tác:
-Tại Trường ĐHTL từ 4/1980 đến nay.
Tại đoàn ĐH2: 4/1980 đến nay.
Phó Giám đốc Trung tâm ĐH2: 10/2000-1/2004.
Giám đốc Trung tâm ĐH2: 2/2004-10/2011.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

ThS. Đỗ Cảnh Hào ThS. Đỗ Xuân Tình

Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung: 11/2011
đến nay.
Một số lĩnh vực khoa học và phục vụ sản xuất tiêu biểu:
Tham gia giảng dạy đại học, Cao học; hướng dẫn NCS, thạc sỹ, kỹ sư;
Tham gia các đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Cơ sở và chuyển giao công
nghệ;
Tham gia tư vấn: Điều tra cơ bản; quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo
sát thiết kế kỹ thuật, thi công, giám sát thi công và thẩm định, thẩm tra
nhiều công trình thủy lợi, thủy điện, đê, kè sông, kè biển, đồng muối
công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp thoát nước, xử lý môi trường, trang
trại,… tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
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PHÓ VIỆN TRƯỞNG
THS. BÙI ANH DŨNG

Ngày sinh: 19/10/1959
Quê quán: Thành phố Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú hiện nay:
154 Trần Phú, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh
Ninh Thuận
Thời gian công tác:
Tại trường ĐHTL: 8/1983 đến nay.
Tại đoàn ĐH2: 12/2004 đến nay
Phó Giám đốc Trung tâm ĐH2: 7/2007-10/2011
Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng
dụng Miền Trung: 11/2011 đến nay
Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất
tiêu biểu:
Tham gia giảng dạy đại học, hướng dẫn đồ án tốt
nghiệp;
Tham gia các đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Cơ
sở và chuyển giao công nghệ;
Tham gia tư vấn, điều tra cơ bản, quy hoạch, lập
DAĐTXD, khảo sát thiết kế kỹ thuật, thi công,
giám sát thi công và thẩm định nhiều công trình
thủy lợi, thủy điện, đồng muối công nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, cấp thoát nước, xử lý môi trường,
bảo vệ đê, kè, trang trại,… tại khu vực miền Trung
và Tây Nguyên.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
THS. ĐỖ CẢNH HÀO

Ngày sinh: 11/6/1974
Quê quán: P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Địa chỉ thường trú hiện nay: 124 Ngô Mây, TP. Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định
Thời gian công tác:
Tại đoàn ĐH2: 4/2000 đến nay.
Trưởng VP Bình Định: 2/2005 đến nay
Phó Giám đốc Trung tâm ĐH2: 3/2008 - 10/2011
Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng
dụng Miền Trung: 11/2011 đến nay
Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất
tiêu biểu:
Tham gia hướng dẫn tốt nghiệp sinh viên năm cuối;
Tham gia các đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Cơ
sở và chuyển giao công nghệ;
Tham gia tư vấn, điều tra cơ bản, quy hoạch, lập
DAĐTXD, khảo sát thiết kế kỹ thuật, thi công, giám
sát thi công và thẩm định nhiều công trình thủy lợi,
thủy điện, cảng biển, đồng muối công nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, cấp thoát nước, xử lý môi trường,
bảo vệ đê, kè, trang trại,… tại khu vực miền Trung
và Tây Nguyên.
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PHÓ VIỆN TRƯỞNG
THS. MAI QUANG KHOÁT

Ngày sinh: 19/7/1973
Quê quán: Hải Nam, Hải Hậu,Nam Định
Địa chỉ thường trú hiện nay: A3/4 Khu dân cư Bến
Lội, TP. Phan Thiết tỉnh BìnhThuận.
Thời gian công tác:
Tại CN miền Trung C.ty TVCGCN ĐHTL: 8/20009/2011
Tại ĐH2 (Viện Đào tạo và KHƯD Miền Trung):
9/2011 đến nay.
+ Giám đốc CN Bình Thuận: 11/2011 đến nay.
+ Phó Viện trưởng: 12/2012 đến nay.
Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất
tiêu biểu:
Tham gia hướng dẫn tốt nghiệp sinh viên năm cuối;
Tham gia các đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Cơ
sở và chuyển giao công nghệ;
Tham gia tư vấn, điều tra cơ bản, quy hoạch, lập
DAĐTXD, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thi công,
giám sát thi công và thẩm định nhiều công trình
thủy lợi, thủy điện, đồng muối công nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, cấp thoát nước, xử lý môi trường,
bảo vệ đê, kè, trang trại,… tại khu vực miền Trung
và Tây Nguyên.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
THS. ĐỖ XUÂN TÌNH

Ngày sinh: 05/4/1978
Quê quán: Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên
Địa chỉ thường trú hiện nay: 79/5 Nguyễn Văn Cừ,
TP. Phan Rang - TC, tỉnh Ninh Thuận.
Thời gian công tác:
Tại Trung tâm ĐH2: 6/2001 đến nay.
Giám đốc Trung tâm TV&CGCN: 01/2012 - 7/2016
Phó Viện trưởng Viện ĐT&KHƯD Miền Trung:
7/2016 đến nay
Một số công trình khoa học và phục vụ sản xuất
tiêu biểu:
Tham gia giảng dạy môn Thủy công và hướng dẫn
tốt nghiệp sinh viên năm cuối;
Tham gia các đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Cơ
sở và chuyển giao công nghệ;
Tham gia tư vấn, điều tra cơ bản, quy hoạch, lập
DAĐTXD, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thi công,
giám sát thi công và thẩm định nhiều công trình
thủy lợi, thủy điện, đồng muối công nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, cấp thoát nước, xử lý môi trường,
bảo vệ đê, kè, trang trại,… tại khu vực miền Trung
và Tây Nguyên.
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CHÂN DUNG CÁN BỘ
CHỦ CHỐT

THS. ĐÀO VĂN HƯỚNG
Trưởng phòng
Tổ chức hành chính

THS. BÙI NGỌC ANH
Trưởng phòng Đào tạo

THS. ĐINH XUÂN ANH
Trưởng phòng Khoa học
và Hợp tác quốc tế;
Trưởng phòng Thí nghiệm tổng hợp

CN. PHAN TIẾN DŨNG
Trưởng phòng
Tài chính kế toán

THS. TRẦN VĂN VỮNG
Giám đốc chi nhánh
Lâm Đồng

KS. NGUYỄN THỊ SEN
Phó Giám đốc chi nhánh
Lâm Đồng

THS. ĐẶNG KHOA THI
Phó Giám đốc chi nhánh
Bình Định

KS. NGUYỄN CÔNG THÀNH
Phó Giám đốc chi nhánh
Bình Thuận

TS. HOÀNG QUỐC XUYỂN

40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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LÃNH ĐẠO ĐOÀN ĐH2 VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

T

rong 40 năm qua Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung đã được Trường Đại học Thuỷ lợi
cử 9 đồng chí giảng viên trực tiếp lãnh đạo Viện:

24

1: ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐƯỜNG
Trưởng đoàn QHKSTKTL miền Nam - Việt
Nam từ tháng 2-11/1976

2: ĐỒNG CHÍ PHẠM BỒNG
Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 12/1976 - 2/1978

3: ĐỒNG CHÍ ĐỖ BẰNG
Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 2/1978 - 12/1979

4: ĐỒNG CHÍ HUỲNH TẤN LƯỢNG
Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 12/1979 - 9/1981

40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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5: ĐỒNG CHÍ VŨ TIẾN NGHI
Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 9/1981 - 10/1982

6: ĐỒNG CHÍ NGUYỄN NHUYỄN
Phụ trách Đoàn ĐH2 từ tháng 10/1982 - 7/1983

7: ĐỒNG CHÍ VÕ TIẾN TÂN
Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 7/1983 - 9/1985

8: ĐỒNG CHÍ DƯƠNG VĂN BƯỚM
Trưởng đoàn ĐH2 từ tháng 9/1985 - 2/1988
Giám đốc Trung tâm ĐH2 từ 2/1988 - 2/2004

9: ĐỒNG CHÍ ĐỖ VĂN LƯỢNG
Giám đốc Trung tâm ĐH2 từ 2/2004 - 10/2011
Viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng
dụng Miền Trung từ tháng 11/2011 đến nay

40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA LÃNH ĐẠO
QUA TỪNG THỜI KỲ
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ĐH2

40 NĂM NHÌN LẠI

MÔ HÌNH

3 KẾT HỢP
GS.TS. NGND Ngô Đình Tuấn
Nguyên Trưởng Đoàn ĐH1

rước khi hành quân vào
Miền Nam, Đại học
Thủy lợi đã nổi tiếng là
một trong số ít trường
vận dụng thành công
“ba kết hợp” theo tinh thần của chỉ
thị 222/TTg của Thủ tướng Chính
phủ. Tháng 2 năm 1976, trong buổi
tiễn đưa long trọng, Phó Thủ tướng
Tố Hữu đã ân cần căn dặn “Đây là
Đoàn Đại học đầu tiên ở Miền Bắc
vào Miền Nam phục vụ sản xuất, rất
mong các thầy trò trường Đại học
Thủy lợi sớm trở thành Chiến sỹTiến Sỹ, người lính tiên phong trên
mặt trận Thủy lợi Miền Nam mạnh
khỏe, thắng lợi. Tôi chờ đón tin vui
của nhà trường”
Ba mươi lăm năm qua nhìn lại, ĐH
đã hình thành và phát triển theo 4
thời kỳ:
Thời kỳ I: Trường chia thành 5 tổ
gồm toàn bộ kỹ sư thủy lợi khóa 12
và 15 giáo viên trẻ phục vụ tại 5
tỉnh tham gia xây dựng các công
trình thủy lợi:
1) Tổ Quảng Nam- Đà Nẵng đóng

T
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tại Đà Nẵng và Tam Kỳ do thầy
Vũ Tiến Nghi làm tổ trưởng.
2) Tổ Nghĩa Bình đóng tại thành
phố Qui Nhơn do thầy Trần
Đường làm tổ trưởng.
3) Tổ Phú Khánh đóng tại thị xã
Tuy Hòa do thầy Trần Ngũ Phúc
làm tổ trưởng.
4) Tổ Gia-Kon đóng tại Pleiku
do thầy Trần Phúc Đồng làm tổ
trưởng.
5) Tổ Daklak đóng tại Buôn Mê
Thuột do thầy Nguyễn Văn Mạo
làm tổ trưởng.
Và tại thành phố Hồ Chí Minh
(tổ thứ 6) làm nhiệm vụ thu thập
tài liệu khí tượng thủy văn, thủy
lợi, thủy điện do thầy Nguyễn
Đình Cửu làm Tổ trưởng.
Tôi được cử làm Cố vấn kỹ thuật
chung.
Do hoạt động về tài chính khó
khăn, theo đề nghị của Nhà
trường, ngày 1-4-1976 Bộ trưởng
Bộ Thủy lợi ra quyết định cho
phép thành lập một Đoàn công
tác chung của trường lấy tên là
“Đoàn Khảo sát Thiết kế Thủy
lợi miền Nam” (trụ sở chính
đặt tại Quy Nhơn). Đoàn được
phép có tài khoản và con dấu
riêng. Trưởng đoàn là thầy Trần
Đường, phó đoàn là thầy Dương
văn Bướm kiêm tổ trưởng chuyên
môn Tổ Nghĩa Bình. Thực tế,
đoàn tồn tại với tư cách pháp
nhân về Tài chính còn chuyên
môn là do các tổ quyết định.
Những công trình thủy lợi do các
Tổ quy hoạch thiết kế là những
nét phác thảo cơ bản đầu tiên mà
sau này đã trở thành những hồ
chứa lớn có vai trò quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội
của các tỉnh. Ví dụ hồ Phú Ninh
ở Quảng Nam, hồ Núi Một, hồ
Thuận Ninh thuộc tỉnh Bình
Định và nhiều hồ chứa khác, là
những đóng góp vào sự nghiệp
thủy lợi nông nghiệp như một
dấu ấn rõ nét ban đầu của trường
Đại học Thủy lợi, mà các địa
28

phương thường nhắc đến mỗi khi đã trở thành hiện thực vào ngày
nhắc tới lịch sử các công trình 24-11-1976 Bộ trưởng Bộ Thủy
thủy lợi đó.
lợi ra Quyết định ban đầu thành
Thời bấy giờ, ngoài gian khổ về lập hai Đoàn trực thuộc Bộ mang
đời sống vật chất, còn phải vượt tên ĐH I (làm nhiệm vụ Thủy
qua bom, mìn chiến tranh để tiến lợi ở Tây Nam Bộ) đóng tại Cần
hành tốt công tác thủy lợi. Các tổ Thơ (Hậu Giang), và ĐH II (làm
ở Tây Nguyên còn bị bọn “Phun nhiệm vụ thủy lợi ở Cực Nam
Rô” quấy phá nhưng thầy trò Trung Bộ), văn phòng đặt ở Thị
chúng ta không nao núng, vẫn xã Phan Rang (Thuận Hải).
làm việc hăng say. Bây giờ nhìn Về sau, đoàn ĐH I tách làm 2,
lại, có thầy đã phát biểu rằng thời Đoàn ĐH I- Thành phố Hồ Chí
kỳ này là thời kỳ đáng nhớ nhất Minh và ĐH I- Tây Nam Bộ.
trong sự nghiệp thủy lợi của đời Đoàn ĐH I- Tây Nam Bộ còn
mình.
có văn phòng đại diện ở Long
Thời kỳ II:
Xuyên (An Giang) và Đoàn ĐH
1. Tháng 10 năm 1976, nhân dịp II có văn phòng đại diện ở Đà
đi họp Hội nghị do Bộ Thủy lợi Lạt (Lâm Đồng). Về sau còn có
triệu tập tại Cần Thơ, trường văn phòng đại diện đặt tại Buôn
ĐHTL cử một đoàn do Hiệu Mê Thuột (Daklak).
trưởng Nguyễn Văn Cung dẫn
đầu. Đoàn gồm có Thái Đình Đầu năm 1978, Bộ Thủy lợi có
Hòe, Phan Hữu Đình, Nguyễn Quyết định thành lập 3 đoàn ĐH,
Ngọc Bích, Hoàng Sĩ Lành và trược thuộc Bộ Thủy lợi: ĐH Itôi. Sau khi thăm các tổ ở các Thành phố Hồ Chí Minh; ĐH II
tỉnh, nghe các Tổ trưởng báo cáo tại Phan Rang, Đà Lạt và Buôn
tình hình và ý kiến đề nghị của Mê Thuột; ĐH I- Tây Nam Bộ
tổ mình, chúng tôi vào Thị xã đổi tên là ĐH III đóng lại Vĩnh
Phan Rang (Thuận Hải) lên Đà Long (Cửu Long), Long Xuyên
Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tại khách và Cần Thơ. Các đoàn này ngoài
sạn Dân Chủ, dưới sự chủ trì của nhiệm vụ như đã giao còn có
Hiệu trường, Đoàn đã trao đổi về nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên
những thành tích mà các tổ đạt làm đồ án tốt nghiệp cho khóa
được. Đó là một thành công lớn 15 và hướng dẫn thực tập cho
song hiệu quả về học tập, nghiên khóa 16. Đồng thời các thầy giáo
cứu khoa học
còn nhiều hạn
chế. Sau khi
phân tích cái
được và cái
chưa được và
những công
việc tiếp theo,
đồng chí Hiệu
trưởng quyết
định đề xuất
với Bộ thành
lập các Đoàn
mang tên ĐH
Hồ chứa nước Thành Sơn (Ninh Thuận)
làm nhiệm vụ
quy hoạch và khảo sát thiết kế trẻ, và kỹ sư tập sự khóa 13, 14
các công trình thủy lợi. Điều này cùng với sinh viên làm đồ án
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành
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tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn
của thầy giáo lâu năm thực hiện
đề tài khoa học cấp nhà nước.
Trong đó, đoàn ĐH I thực hiện
đề tài “Những vấn đề Thủy vănThủy lực đồng bằng sông Cửu

Long”; Đoàn ĐH II tại Daklak
thực hiện đề tài “Đánh giá tài
nguyên nước mặt Tây Nguyên”
trong Chương trình Điều tra cơ
bản Tây Nguyên- giai đoạn I.
Các công trình thủy lợi trong thời
gian này đáng kể là: Đoàn ĐH I
hoàn thành Quy hoạch Thủy lợi
cho các huyện ngoại thành TP
Hồ Chí Minh; Đoàn ĐH II khảo
sát, điều tra thủy văn, địa hình,
địa chất để thiết kế, xây dựng hồ
chứa Cà Giây, Cà Tốt, trạm bơm
Võ Xu... trong điều kiện vùng
có ô nhiễm chất độc hóa học do
Mỹ thả xuống. Các công trình
này hiện nay đã hoàn thành và sẽ
hoàn thành trong thời gian trước
mắt.
Tại ĐH II- thành phố Đà Lạt,
Đoàn đã tiến hành khảo sát thiết
kế nhiều công trình, trong đó
có hồ Tuyền Lâm. Đoàn ĐH III
đã quy hoạch thủy lợi tỉnh Cửu
Long, Hậu Giang và An Giang
và thiết kế xây dựng nhiều cống
tưới, tiêu khác.
Trong quá trình nghiên cứu,
Đoàn ĐH I điều tra thủy văn, lũ
40 NĂM Xây dựng và trưởng thành

lụt, cân bằng địa hình, đo H, Qlũ
và độ mặn trên sông Tiền, sông
Hậu, sông Sài Gòn, Vàm Cỏ...
Đêm đêm, thầy trò cho thuyền
ra giữa cánh đồng Tháp Mười
để tránh đại bác do bọn Pôn Pốt
bắn sang. Đoàn
ĐH II- Buôn Mê
Thuột
thường
xuyên gặp bọn
Phun Rô quấy
phá. Song tất cả
đều an toàn và
sản phẩm nghiên
cứu đều đạt mục
tiêu đề ra.
Trong giai đoạn
này, ý nghĩa lớn
nhất thu hoạch
được đó chính là
thành quả “ba kết
hợp” ngày một
phát huy lên tầm
cao mới. Đó là:
1) Kết hợp giữa thầy và trò
trong công tác thực tập, đồ án
tốt nghiệp, công tác nghiên cứu
khoa học và sản xuất.
2) Kết hợp giữa thầy giáo già,
trẻ, tập sự nhằm đạt tới mục tiêu
“tre già, măng mọc”.
3) Kết hợp giữa nhà trường và
địa phương, giữa giáo viên, sinh
viên và thanh niên địa phương,
cán bộ thủy văn thủy lợi địa
phương thực hiện được “đi dân

nhớ, ở dân thương”.
Đặc biệt, trong quá trình nghiên

cứu khoa học và sản xuất lần đầu
tiên 2 Đoàn ĐH đã ký kết hợp
đồng kinh tế với địa phương thiết
kế xây dựng công trình thủy lợi.
Tại ĐH I do thầy Lê Gia Vọng
chủ nhiệm công trình, tại ĐH II
do thầy Lê Hòa Xướng làm chủ
nhiệm. Tuy là thành công, song
lúc bấy giờ coi đây là điều cấm
kỵ, nhà trường không khuyến
khích làm ngừng trệ một thời
gian dài. Đây là một điều đáng
tiếc.
2. Ngày 1-11- 1979, Hiệu trưởng
trường Đại học Thủy lợi ra Quyết
định tiếp nhận các đoàn ĐH I,
ĐH II, ĐH III trực thuộc trường
Đại học Thủy lợi. Lúc này, các
Đoàn không có nhiệm vụ đào tạo
tay nghề cho các kỹ sư mới tốt
nghiệp và hướng dẫn tốt nghiệp
sinh viên năm thứ 5 mà cho phép
lựa chọn một số kỹ sư mới tốt
nghiệp loại khá trở lên và một số
sinh viên khá giỏi tham gia với
các thầy làm quy hoạch, thiết kế
xây dựng một số công trình thủy
lợi và làm công tác nghiên cứu
khoa học.
Tuy không “rầm rộ” như những
năm đầu song các Đoàn vẫn tiếp
tục phát huy và đều được địa
phương đồng tình ủng hộ. Điều
đáng tiếc lúc này (cuối năm 1980)
do nhiều lý do, ĐH III không tồn
tại nữa, để lại một khoảng trống
mà sau này có
muốn lập lại
cũng không thực
hiện được.
Thời kỳ III:
Sau tổng kết
10 năm phát
triển và trưởng
thành của các
Đoàn ĐH, nhận
thấy tổ chức
hình thức Đoàn
không còn phù
hợp trong giai
đoạn mới, nhà trường đề nghị
Bộ cho phép đổi tên. Ngày 8-1229
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1986 Bộ Thủy lợi ra Quyết định
đổi tên hai cơ sở nghiên cứu và
thực nghiệm khoa học kỹ thuật
ĐH I, ĐH II thành hai trung tâm

trước biển, vừa là nơi học tập, cư là một trong số cơ sở khoa học
xá của sinh viên, vừa là nơi nghỉ mạnh về thủy lợi ở Miền Nam.
dưỡng của giáo viên nhà trường. Cơ sở II đã mở liên tiếp các khóa
Có thể nói đây là trường hợp Đại học chính quy từ khi đổi tên
đầu tiên và duy đến nay đã được 14 năm, mở các
nhất mà Trung lớp cao học đào tạo thạc sỹ đủ
tâm ĐH II đã tạo các chuyên ngành... Hiện cơ sở II
dựng thành công đang được Bộ và Nhà nước giao
và được nhiều cho các đề tài nghiên cứu có tính
trường mến mộ. chiến lược quốc gia như Phương
Tuy vậy, do lúng án chống ngập thành phố Hồ
túng trong cơ Chí Minh, nghiên cứu tác động
chế tài chính, của biến đổi khí hậu đến chế độ
nên việc phát thủy triều, đến nông nghiệp ĐB
huy mô hình sông Cửu Long; nghiên cứu các
Khai giảng Cao học khóa 5 năm 1997
này không được cơ sở khoa học, thực tiễn và môi
kết hợp Đào tạo, nghiên cứu và quan tâm đúng mức. Hiện nay, trường cho những ý tưởng khoa
thực hành khoa học kỹ thuật thủy trung tâm đã mở rộng thêm 2 học mới...
lợi ĐH I, ĐH II thuộc trường Đại văn phòng đại diện ở Phú Yên và
học Thủy lợi.
Quy Nhơn.
Mỗi lần nghĩ đến những thành
Thực tế đã chứng minh, sau khi Một vấn đề đóng góp có ý nghĩa công to lớn của Cơ sở II, tôi
đổi tên, nhiều hoạt động khoa phát triển kinh tế xã hội của không khỏi tự hỏi: Nếu như
học kỹ thuật vươn tới tầm xa vùng đất Ninh Chữ là ĐH II đã Trung tâm ĐH II được đổi tên
hơn. Các đề tài nghiên cứu cấp xây dựng trạm bơm và hệ thống thành một Viện thuộc trường Đại
nhà nước như tính toán nhu cầu máng dẫn nước bằng xi măng học Thủy lợi hoặc một mô hình
nước, cân bằng nước hệ thống lưới thép, đã kịp thời cải tạo vùng nào khác, chắc sẽ có nhiều thuận
trên Đồng bằng Sông Cửu đất hoang mà trước đây do dùng lợi pháp nhân để có điều kiện
Long, tiêu thoát lũ Tứ giác Long nước ngầm quá ngưỡng gây mặn phát triển nhanh, bền và tốt hơn
Xuyên, Đồng Tháp Mười... do cây không sống được, dân bỏ đi chăng?
Trung tâm ĐH I thực hiện. Các nơi khác.
Năm nay, nhà trường tổ chức kỷ
công trình thủy lợi như các hồ Thời kỳ IV: Nhận thấy, với mô niệm 35 năm ĐH tại Trung tâm
Tân Giang, hồ sông Quạo, Cà hình Trung Tâm, ĐH I không ĐH II. Trong thâm tâm tôi coi
Giây, Lòng Sông, ở Ninh Thuận cạnh tranh và phát triển được đây là một điểm ngoặt mới của
và Bình Thuận đều có sự đóng vì không tương xứng với các cơ ĐH II. Tôi bỗng nhớ hôm khánh
góp tích cực của Trung tâm ĐH quan nghiên cứu, sản xuất có liên thành khu trường của ĐH II tôi
II. Đáng lưu ý là hồ Tuyền Lâm quan cùng đóng ngay trong một đã viết mấy câu thơ tự đáy lòng
được trung tâm nghiên cứu thiết địa bàn. Tập thể Trung tâm ĐH mình:
kế giám sát xây dựng đã trở I đã kiến nghị với nhà Ta đứng đây trên lầu cao Hương Biển
thành khu du lịch hấp dẫn của trường, với Bộ xin đổi
Gió mát ngoài khơi lộng thổi vào
Tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tên một lần nữa. Ngày
Cái viễn tưởng đã hóa thành cái thực
này, tổ Daklak đã thực hiện thành 25-2-1997, Bộ Nông
Nâng cốc lên và uống cạn đi nào!
công một số đề tài nghiên cứu nghiệp và Phát triển
cấp nhà nước, cấp tỉnh như Cân Nông thôn đã ra Quyết định đổi Tôi thầm nghĩ, dù sau này ĐH chỉ
bằng nước hệ thống Vùng Tây tên “Trung tâm ĐH I- Đại học còn là cái bóng của Cơ sở II hay
Nguyên, đánh giá nguồn nước Thủy lợi” thành “Cơ sở II- Đại của Viện Đào tạo và Khoa học
mặt Tây Nguyên... Tại ĐH II đã học Thủy lợi”.
ứng dụng Miền Trung (ĐH2),
mở được nhiều khóa Đại học Tại Sau lần đổi tên này, Cơ sở II đã mong rằng mỗi chúng ta không
chức, và khai giảng đầu tiên lớp có một tầm vóc mới. Hạ tầng kỹ quên đóng góp sức mình cho ĐH
đào tạo thạc sỹ thành công.
thuật khang trang, công tác đào và vì ĐH- Cội nguồn của những
Đặc biệt, trung tâm dành dụm tạo, nghiên cứu khoa học, sản mô hình phát triển mới.
kinh phí đã xây dựng một tòa xuất mang tính chính quy và dần
Hà nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011
nhà 3 tầng khang trang ngay dần hoàn chỉnh, nề nếp được coi
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T.T.ĐH2

NHỮNG GÌ
TÔI ĐÃ BIẾT
Tác giả: Dương Văn
Nguyên Giám đốc Trung tâm ĐH2

A

nh và em khoác ba lô lên tàu
Con tàu đưa ta đến miền Trung
Tàu dừng lại, đường chưa thông
Xe đưa ta đến tận cùng đất nước
Đó là ngày anh từng mong ước
Tháng 2 năm 76 ngày 12
Giải phóng miền Nam mới hơn 9 tháng
Ngày hành quân của thầy – trò
Trường Đại học Thủy lợi
Quên sao được những ngày đầu gian khó
Vượt núi, vượt sông, lội suối, trèo đèo
Những cánh đồng mênh mông không nước
Là vành đai trắng trong chiến tranh
Dây thép gai oằn lên
Bom mìn quân thù cài lại
Cái chết cận kề
Vẫn măng rừng rau đắng
Những nụ cười trẻ thơ
Những đôi mắt đen tròn lấp lánh
Đã ngời lên trong ánh nắng hòa bình
Ta đến những thôn làng
Những buôn sóc ngày qua
Là chiến khu kháng chiến
Đo vẽ bản đồ, lập quy hoạch
Cho những dự án đầu tiên
Của vùng giải phóng
Bao tên đất, tên người
Đã cùng ta một thời gắn bó
Đi suốt chặng đường thật khó quên
Hồ Tuyền Lâm ra đời như thế
Hồ Núi Một ngăn sông An Trường
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Quê hương của Quang Trung
Vị anh hùng dân tộc
Rồi Đồng Cam – Nha Trinh – Lâm Cấm
Phát triển nguồn
Kết hợp với đồng ruộng phải sinh sôi
Nét bút khai sinh ra những dòng kênh
Mang lại màu xanh trù phú
Từ 5000 ha đất trắng
Đưa lên 25000 ha gieo trồng
Đó là vùng đất Chăm Pa
Có tháp Pơ Klon-gia rai huyền thoại
Anh cùng em đến Cà Giây
Đắp đập, xây hồ
Cho quê hương em không còn đói nghèo, hạn úng
Đến vùng đất đỏ miền Đông
Quê hương của chị Võ Thị Sáu
Người con gái Việt Nam
Một thời làm quân thù khiếp sợ
Ra Côn Đảo anh thiết kế hồ Quang Trung
Đến Long Sơn làm hồ Mang Cá
Trong đất liền làm hồ Suối Các, Suối Giai
Lên Bình Dương, Bến Cát
Vượt qua sông Bé đến Bình Long, Bù Đăng, Bù Đốp
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Làm hồ An Khương, Cần Nôm
Về sóc Bom Bo làm hồ Ông Thoại, Đắk Liên
Không kể hết những công trình
Mang tên ĐH2
Đem lại màu xanh cho đất
Do thầy trò, Trung tâm góp sức dựng xây
Nhưng đó chỉ là một phần
Trong bộn bề công việc
Từ tháng 2 – 76 đến nay
Tại nơi này đã có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp
Tỏa về mọi miền đất nước
Cùng góp mồ hôi công sức
Để xây dựng những công trình
Những đập thủy điện ngang tầm cao thế giới
Anh cùng em đã bao đêm thức trắng
Giải những phương trình đa biến của dòng sông
Tìm quy luật xói bồi
Tìm tương tác dòng sông với vịnh biển
Những nghiệm của phương trình
Là kết luận của đề tài KC-95-12, cấp nhà nước
Đem ứng dụng vào thực tiễn hôm nay
Xây những cây cầu sừng sững cho tương lai
Để phát triển giao thông ven biển
Hạnh phúc nào bằng
Khi nhìn lại 30 năm trước
Nước mắt trào dâng bởi sung sướng tự hào
Bao vùng sâu, vùng xa
Nơi núi rừng heo hút
Thầy trò ĐH2 đã gieo mầm hy vọng
Như Sông Sắt, Đắk Lô
Hồ chứa hàng chục triệu khối nước
Nơi này sẽ đẹp lắm nghe em
Anh cùng em vẫn đi
Trong đội ngũ điệp trùng của người làm thủy lợi
Bởi hạn hán và bão giông
Không bao giờ hết
Vẫn cái chết cận kề
Nhưng là cái chết thiên tai đem đến
Bão Chan-chu là bài học suốt đời!
Ta không làm được nhiều
Nhưng vẫn có cái lo của người trong cuộc
Lo về Nước là cái lo của người yêu nước
Ta có niềm tin, có trí tuệ, ước mơ
So với 30 năm trước
Giờ đã thay đổi rất nhiều
Kiên định niềm tin
Nâng ước mơ, ta đưa trí tuệ vào cuộc sống
Đồng bằng sông Cửu Long
Với những công trình
Như kênh KH9 Kiên Giang
32

Kênh Tân Công Sính Đồng Tháp
Cống ông Hiếu Long An
Có bàn tay của thầy trò ĐH2 góp sức
Đó là mô hình “Nhất thể hóa” một thời
Nay vẫn còn phát huy hiệu quả
Trường Đại học Thủy lợi là Đơn vị anh hùng
Cũng có công Trung tâm ĐH2 – phần nhỏ
Đơn vị 3 lần được tặng thưởng Huân chương
Dù mai sau có vạn lần hơn thế
Cũng đừng quên trong mưa lạnh có nhau
Và đã có những người ngã xuống!
Tự hào thay trường Thủy lợi hôm nay
Tự hào thay Trung tâm ĐH2
Có 30 năm trong đó
Sau chặng đường này bước tiếp xa hơn
Ta chúc cho mọi người có hành trang mới
Lao động hăng say với công nghệ tuyệt vời
Chúc cho sự trường tồn của đất nước
Có Thủy lợi đem lại màu xanh vĩnh hằng
Làm nên những mùa vàng no ấm
Ta xin cảm ơn tất cả
Từ bà Mế vùng sâu
Đến người dân thị thành
Đã cưu mang giúp ta
Vượt qua một thời gian khó
Cảm ơn những người thầy, người bạn
Dưới mái trường Thủy Lợi mến yêu!
Phan Rang, 10/2016.!.
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CÁC ĐOÀN ĐH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NHỮNG KỶ NIỆM
KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

Tác giả: ĐÀO NGỌC TOẠI
Nguyên Phó Giám đốc Đoàn
ĐH1,ĐH2,ĐH3
Nguyên Phó Giám đốc Công
ty TV và CGCN
Kiêm Giám đốc Chi nhánh
Miền Trung

1

. Quá trình hình thành và phát tiển.
- Năm 1975 Miền Nam hoàn toàn giải phóng,
năm 1976 Trường Đại học Thủy lợi tổ chức
các đoàn gồm các thầy, cô giáo và sinh viên mới tốt
nghiệp (khóa 12,13), sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp
(khóa 14) đi vào Miền Nam thực hiện chủ trương
học kết hợp với hành của Bộ Đại học và Trung học
chuyên nghiệp (nay là Bộ giáo dục và đào tạo) phục
vụ công tác thủy lợi ở các tỉnh Phía Nam.
- Trường tổ chức thành các đoàn ĐH: Đoàn ĐH1
đóng ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang
(bao gồm Thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và
tỉnh Hậu Giang ngày nay). Đoàn ĐH2 đóng ở tỉnh
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Thuận Hải (bao gồm tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình
Thuận ngày nay) tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đăc Lak.
Đến năm 1979 thành lập Đoàn ĐH3 đóng ở tỉnh
Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh) và
tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).
- Đến năm 1981 Đoàn ĐH3 sáp nhập vào Đoàn
ĐH1 đóng trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đến năm 1988: Đoàn ĐH1 đổi tên thành Trung
tâm ĐH1, Đoàn ĐH2 đổi tên thành Trung tâm
ĐH2.
- Đến năm 1998: Trung tâm ĐH1 đổi tên thành Cơ
Sở 2.
- Năm 2000 Trường thành lập Công ty TV & CGCN
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đóng trụ sở chính ở Hà Nội và có 3 chi nhánh: Chi
nhánh Miền Nam, đóng trụ sở tại Thành phố Hồ
Chí Minh, Chi nhánh Miền Trung đóng trụ sở tại
tỉnh Ninh Thuận, Chi nhánh Tây Nguyên đóng trụ
sở tại tỉnh Đắc Lak.
- Đến năm 2011: Trung tâm ĐH2 đổi tên thành
Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.
. Những kỷ niệm không bao giờ quên.
Tôi là một giáo viên may mắn được lãnh đạo
Trường cử đi công tác ở cả 3 Đoàn ĐH và
Công ty TV & CGCN.
Từ năm 1976 đến năm 1978 công tác tại Đoàn ĐH1.
Từ năm 1979 đến năm 1981 công tác tại Đoàn ĐH3
với cương vị Phó Trưởng đoàn.
Từ năm 1981 đến năm 1982 công tác tại Đoàn ĐH1
với cương vị Phó Trưởng đoàn.

2

Từ năm 1983 đến năm 2000 công tác tại Đoàn ĐH2
sau đó được đổi tên Trung tâm ĐH2 với cương vị
Phó Trưởng đoàn và Phó Giám đốc.
Năm 2000 đến năm 2007 công tác tại Chi nhánh
Miền Trung Công ty TV & CGCN với cương vị Phó
Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Miền
Trung.
Từ cuối năm 2007 tôi đã được nghĩ hưu nhưng vẫn
tham gia công tác giảng dạy ở Trung tâm ĐH2 (
Viện) và làm công tác phục vụ sản xuất ở các tỉnh
phía Nam.
Năm nay kỷ niệm 40 năm thành lập các Đoàn ĐH,
thời gian trôi đi nhanh quá, năm 1976 tôi cùng với
các thầy , cô và sinh viên khóa 12,13,14 là lớp người
đầu tiên tham gia vào các Đoàn ĐH đi vào phía Nam
thực hiện chủ trương học kết hợp với hành của Bộ
và Trường, khi đó tôi mới 29 tuổi, hành trang tôi
mang theo là bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, là tinh
thần trách nhiệm của một Đảng viên Cộng sản, là
niềm tự hào của một Giảng viên Trường Đại học
thủy lợi, một công dân sinh ra và lớn lên dưới chế
độ XHCN, tất cả các thử thách đang ở phía trước.
34

* Năm 1976 Đoàn ĐH1 được thành lập đóng trụ sở
ở hai nơi: 145 Tô Hiến Thành Quận 10 Thành phố
Hồ Chí Minh và 41A Tự Đức Thành phố Cần Thơ.
Thầy Thái Đình Hòe làm Trưởng đoàn, Thầy Ngô
Đình Tuấn làm Phó Trưởng đoàn, nhiệm vụ của
đoàn là làm công tác đào tạo, NCKH và quy hoạch
thủy lợi ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, một
vùng đồng bằng rộng lớn với 4 triệu ha đất canh
tác có những vấn đề lớn cần phải giải quyết đó là:
Vấn đề ngập lũ (về mùa lũ) vấn đề tưới về mùa khô
(thiếu nguồn nước tưới và đường dẫn nước từ Sông
Tiền, Sông Hậu đến vùng sản xuất quá dài) vấn đề
xâm nhập mặn (vì 3 mặt đồng bằng Sông Cửu Long
đều giáp biển, diện tích đất nhiễm phèn lại quá lớn
(> 1,4 triệu ha).
- Trong một buổi báo cáo quy hoạch thủy lợi tỉnh
Hậu Giang do Thầy Thái Đình Hòe trình bày cho
cán bộ lãnh đạo của tỉnh.Đồng chí Sáu Hậu Bí thư
tỉnh Ủy mặc dù đang bị bệnh nhưng vẫn mắc võng
tại hội Trường để nghe. Chúng tôi thấy vui vì công
việc mà Thầy và Trò làm thật sự có ý nghĩa.
- Năm 1979 Thầy Nguyễn Nhuyễn cùng các sinh
viên tiến hành công tác quy hoạch thủy lợi tỉnh An
Giang có 2 điều đáng ghi nhớ là:
Thấy thầy và trò lao động vất vả anh Mười C Bí
thư tỉnh Ủy chỉ đạo cho UBND tỉnh cấp tiền và
sữa bồi dưỡng cho đoàn nhưng Thầy Thái Đình
Hòe Trưởng đoàn cho chỉ thị hoàn trả lại cho địa
phương vì tỉnh mới giải phóng còn gặp nhiều khó
khăn, các anh lãnh đạo địa phương rất cảm phục và
quý mến đoàn.
Chiến tranh biên giới Tây Nam do bọn Bôn pốt gây
ra. Thầy Nguyễn Nhuyễn kể lại đoàn vừa đi khỏi ấp
Ba Chúc ban ngày thì đến đêm lính Bôn pốt đến
giết cả ấp. Có phải Thầy và Trò đã gặp may ? Sau

này tôi được biết đêm hôm đó bọn Bôn Pốt đã giết
hơn 3000 người ở các xã biên giới giáp Campuchia.
* Năm 1979 Đoàn ĐH3 đóng trụ sở tại thị xã
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Bạc Liêu tỉnh Minh Hải Thầy Hoàng Lâm Viên là
Trưởng đoàn phối hợp với phân viện quy hoạch
Nông nghiệp làm quy hoạch 7 vùng sản xuất lúa
ở đồng bằng Sông Cửu Long trong đó có 2 vùng
lúa ở U Minh Thượng (Kiên Giang) và U Minh
Hạ (Minh Hải), Trường đã đưa 40 sinh viên khóa
17 vào thực tập, làm thiết kế tốt nghiệp phục vụ
sản xuất ở Đoàn ĐH3. 20 sinh viên đi thực tâp ở U
Minh Thượng bị sốt xuất huyết do muỗi đốt phải
đưa gấp vào bệnh viện thị xã Rạch Giá điều trị gấp,
rất may là sau đó cả 20 em đều bình phục sức khỏe
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thầy Hoàng Lâm Viên một lần đi công tác từ Hà
Nội vào bị chảy máu dạ dày được đưa vào cấp cứu
ở Bệnh viện thị xã Bạc Liêu, suốt 5 ngày đêm không
cầm máu các Bác sĩ quyết định phải mỗ nhưng
Bệnh viện không có khoa hồi sức cấp cứu, không
đủ điều kiện để mỗ phải đưa lên Bệnh viện Thống
Nhất, nhưng đưa Thầy Hoàng Lâm Viên lên Sài
Gòn bằng con đường nào vì Thầy mất nhiều máu
đã quá yếu. Thường vụ tỉnh Ủy Minh Hải đã họp
(tôi được dự) và đề ra 2 giải pháp: Phương án tối
ưu là dùng máy bay trực thăng, phương án 2 là đi
bằng đường thủy nhưng làm sao để có máy bay trực
thăng? Rất may anh Nguyễn Ngọc Sến Bí thư tỉnh
Ủy là bạn thân của anh Đức Trung đoàn Trưởng
phụ trách Sân Bay Trà Nóc Cần Thơ, khi được anh
Nguyễn Ngọc Sến yêu cầu giúp đỡ anh Đức đã trực
tiếp lái máy bay trực thăng xuống Bạc Liêu đưa
Thầy Hoàng Lâm Viên lên Bệnh viện Thống nhất
để mỗ và Thầy Hoàng Lâm Viên đã được cứu sống.
Lãnh đạo tỉnh Minh Hải đã thể hiện một tình cảm
đặc biệt với Thầy và Trò Trường Đại học thủy lợi.
- Trong công việc, Thầy và Trò Trường Đại học Thủy
lợi đã để lại cho lãnh đạo tỉnh Minh Hải những ấn
tượng tốt đẹp. Sau khi báo cáo với lãnh đạo tỉnh
quy hoạch vùng lúa Vĩnh Lợi và vùng lúa U Minh
Hạ, anh Đinh Gia Huấn (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh
Nam Hà) là Thường vụ tỉnh Ủy Minh Hải đã vỗ vai
tôi và trao đổi “Thầy và Trò Trường Đại học Thủy
lợi đã có buổi báo cáo đầy tính thuyết phục, tôi đã
nghe nhiều đơn vị khác báo cáo nhưng hôm nay
được nghe các anh báo cáo thật ấn tượng” được
nghe các anh lãnh đạo địa phương trao đổi như vậy
tôi rất vui vì những thành công của Thầy và Trò
trong công việc phục vụ sản xuất.
* Năm 1981 Đoàn ĐH1 do Thầy Nguyễn Sinh Huy
là Trưởng đoàn đã lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu
đề tài khoa học: Biện pháp giảm ngập lũ cho Đồng
Tháp Mười bằng giải pháp hướng dòng chảy lũ từ
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biên giới Campuchia không cho chảy vào Đồng
Tháp Mười mà tập trung chảy vào Sông Vàm Cỏ
Tây ra biển, còn lũ của tứ giác Long Xuyên cho chảy

ra biển Tây vì đường thoát lũ gần và bình triều biển
Tây thấp, chính kết quả nghiên cứu của đề tài này
đã định hướng cho công tác quy hoạch thoát lũ cho
vùng đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên sau
này mang lại hiệu quả cao.
* Năm 1983 tôi được Trường cử vào Trung tâm
ĐH2 (với cương vị là Phó Giám đốc) thay cho Thầy
Nguyễn Nhuyễn cùng bộ môn thủy nông do không
hợp khí hậu vùng khô hạn ảnh hưởng đến sức khỏe,
Thầy Võ Tiến Tân làm Giám đốc.
Phan Rang – Tháp Chàm mảnh đất cực Nam Trung
Bộ có khí hậu vô cùng khắc nghiệt được thể hiện
bằng 4 chữ “Nắng như rang, Gió như phang”. Còn
Thầy Từ Hải giảng viên bộ môn Hóa thì thể hiện
bằng 2 câu thơ: “Lần đầu tôi đến Phan Rang, gặp
ngay cái nắng chói chang chết người”
Đồng chí Lê Đức Thọ Ủy viên Bộ chính trị Trưởng
ban tổ chức Trung ương có lần về thăm Thuận Hải
làm một bài thơ “Về thăm Thuận Hải” trong đó có
câu “ Đồng khô cỏ cháy nước chờ mong” để nói lên
sự khắc nghiệt của thời tiết và sự cần thiết của công
tác thủy lợi đối với mảnh đất này.
Vùng đất có đặc điểm địa hình, khí hậu thủy văn
hoàn toàn khác với vùng đồng bằng Sông Cửu
Long tôi đã từng công tác nhiều năm ở các Đoàn
ĐH1, ĐH3 không ngờ nó đã là nơi tôi sống và công
tác gắn bó với nó hơn 30 năm cho tới ngày tôi nghĩ
hưu theo chế độ.
- Tôi được Trung tâm ĐH2 phân công làm chủ
nhiệm dự án “ Lập báo cáo NCKT xây dựng công
trình hồ chứa nước Cà Giây huyện Bắc Bình” một
vùng đất chủ yếu đồng bào Chăm sinh sống.
Vào những năm 1976 - 1980 Đoàn ĐH2 gồm các
Thầy: Phạm Bằng, Phan Hữu Đình, Nguyễn Xuân
Khiễn, Dương Văn Tiển…đã tiến hành nghiên cứu
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xây dựng các hồ Sông Lũy, hồ Cà
Giây, hồ Cà Tót …
Sau này Thầy Phan Hữu Đình nằm
ở bệnh viện Hữu Nghị tôi đến
thăm, Thầy đã hỏi tôi: Cậu đang
nghiên cứu xây dựng hồ Cà Giây
Bắc Bình phải không? Tôi nói với
Thầy là: “Phải” Thầy nói tiếp “Cậu
phải cẩn thận để không nhiễm
chất độc màu da cam”. Rồi sau đó ít
ngày Thầy ra đi về cõi Vĩnh Hằng.
Báo cáo NCKT công trình hồ chứa
nước Cà Giây thực hiện xong được UBND tỉnh
Thuận Hải phê duyệt nhưng buớc tiếp theo là phải
báo cáo Bộ để được ghi vốn đầu tư. Tôi và Thầy
Nguyễn Phương Mậu trong một lần đi công tác bằng
xe máy từ Phan Rang vào công trình Sông Quao để
chỉ đạo thi công đến gần cầu Đại Hòa Tuy Phong thì
bị tai nạn và được vào bệnh viện huyện Tuy Phong
để cấp cứu. Thầy Mậu bị gãy 2 răng cửa,còn tôi bị
chảy
máu
thái dương
bên phải, mất
nhiều
máu
và phải khâu
7 mũi. Mới
ra viện được
3 ngày chưa
tháo băng tôi
được UBND huyện Bắc Bình cho xe ra đón vào Sài
Gòn bay gấp ra Hà Nội để báo cáo xây dựng hồ Cà
Giây với Bộ gấp, xe chở tôi đi ngay trong đêm vào
đến Chợ Lầu nhờ một Bác sĩ của Bệnh viện Chợ
Lầu tháo băng sau đó đi vào Sài Gòn bay ra Hà Nội.
Cùng đi với tôi có anh Văn Công An Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, anh Lê Hoàng Giám đốc sở Thủy lợi
và anh Nguyễn Văn Hiền Chủ tịch huyện Bắc Bình.
Hai anh Lê Hoàng và Nguyễn Văn Hiền hiện nay
đã không còn.
Rất may ngày hôm sau tôi báo cáo Bộ do Thứ trưởng
Trần Nhơn chủ trì đạt kết quả mỹ mãn, mặc dù trên
người còn thương tích nhưng để đáp ứng nguyện
vọng của dân, nguyện vọng của địa phương tôi đã
bỏ qua những đau đớn về thể xác để hoàn thành
nhiệm vụ. Hồ Cà Giây đã được xây dựng tưới cho
hơn 3000 ha đất canh tác sản xuất một năm từ 2
đến 3 vụ mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân
địa phương có sự đóng góp công sức của Thầy và
Trò Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội.
- Năm 2003 các tỉnh Miền Trung nói chung và tỉnh
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Ninh Thuận nói
riêng bị hạn hán
nghiêm trọng,
huyện Bác Ái
người dân phải
đào giếng trên
các lòng suối
để hy vọng tìm
được
nguồn
nước ngầm ít ỏi
giúp cho người
dân bớt cơn khát
nhưng cũng rất khó khăn. Một cuộc họp tại trụ sở
UBND huyện Bác Ái do Chủ tịch UBND tỉnh chị
Hoàng Thị Út Lan chủ trì có Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Trương Xuân Thìn và lãnh đạo các sở, ban
ngành của Tỉnh và Huyện bàn biện pháp cấp bách
để cấp nước sinh hoạt cho người dân Thị trấn huyện
Bác Ái. Phía Đông Bắc huyện Bác Ái theo dãy núi
Cà Tăng có suối khe lạnh luôn có một dòng nước
chảy liên tục từ trong núi đá ra, anh Chamalé Tiếp
Bí thư Huyện Ủy phát hiện ra vì trước đây cán bộ
của ta đã hoạt động ở vùng này đều lấy nước suối
khe lạnh để sinh hoạt.
Chị Út Lan phát biểu tại hội nghị giao cho Chi
nhánh Miền Trung trong thời gian 15 ngày phải
xong hồ sơ thiết kế công trình Hệ thống cấp nước
sinh hoạt suối khe lạnh sau đó Tỉnh sẽ duyệt và cấp
vốn thi công ngay để có nước kịp thời cứu dân đang
thiếu nước.
Với tinh thần trách nhiệm cao trong 15 ngày đêm
Thầy và Trò Chi nhánh Miền Trung làm việc quên
ăn, quên ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ, anh KTân
Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cùng thức với
anh em và đúng 15 ngày hồ sơ thiết kế đã xong
trình UBND tỉnh phê duyệt đi vào xây dựng.
Hệ thống nước sinh hoạt suối khe lạnh huyện Bác
Ái cho đến
nay vẫn hoạt
động và còn
được nâng
cấp mở rộng
không
chỉ
cấp nước cho
xã Phước Đại
mà còn cấp
nước
sinh
hoạt cho xã Phước Thắng, Phước Chính.
* Ai đã từng đến Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
không thể bỏ qua được vẽ đẹp tuyệt vời của hồ
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Tuyền Lâm do Trung tâm ĐH2 Khảo sát thiết kế
vào những năm 1976 - 1980 ngày nay là một điểm
Du lịch hấp dẫn du khách đến với Thành phố ngàn
hoa. Thầy Vũ Tiến Nghị khi đó là chủ nhiệm công
trình, nay Thầy đã đi vào cõi Vĩnh Hằng. Thầy cùng
với Trung tâm ĐH2 Trường Đại học Thủy lợi đã để
lại một công trình đẹp tồn tại với thời gian.
* Trải qua 35 năm hình thành và phát triển các Đoàn
ĐH Trường Đại học thủy lợi đã đào tạo hàng ngàn

mong muốn là: dù trong bất kì điều kiện và hoàn
cảnh nào Thầy và trò Trường đại học Thủy Lợi vẫn
đứng vững trên tuyến đầu về đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ sản xuất trên mặt trận Thủy lợi
phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Kỷ Sư thủy lợi cung cấp cho các tỉnh Phía Nam, (có
sinh viên sau khi khi ra trường đã trở thành cán bộ
chủ chốt của các địa phương và Trung ương), đóng
góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, đây là
một thành tích lớn nhất của Thầy và Trò các Đoàn
ĐH Trường Đại học thủy lợi.
. Lời Kết:
- Nhân Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập các
Đoàn ĐH thuộc Trường đại học Thủy lợi năm
nay, để ôn lại những kỷ niệm không bao giờ quên
(mặc dù chưa đầy đủ). Trong thời gian công tác ở
các đoàn ĐH, đồng thời nói lên thành tích rất đáng
tự hào của Trường Đại học Thủy lợi trong một giai
đoạn lịch sử của đất nước sau khi giải phóng Miền
Nam và được nhà trường tiếp tục thực hiện cho đến
ngày nay.
- Tôi xin gửi lời chia vui cùng với các Thầy, Cô giáo
và các thế hệ sinh viên đã có thời gian công tác và
học tập ở các Đoàn ĐH.
- Trong niềm vui bao giờ cũng
xen lẫn nỗi buồn, tôi xin gửi lời
tri ân tới các Thầy, Cô giáo và
các cựu sinh viên nay đã về cõi
Vĩnh Hằng.
- Là một giảng viên của Trường
đại học Thủy lợi có nhiều năm
công tác giảng dạy và nghiên
cứu khoa học phục vụ sản xuất
ở các tỉnh phía Nam, tôi có

3
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CÁC VĂN BẢN
QUY ẾT ĐỊNH QU AN TRỌNG
VÀ HUÂN CHƯƠNG,
BẰNG KHEN TIÊU BIỂU
ĐÃ ĐẠT ĐƯỢ C
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ĐT: (063).3822096
Fax: (063).3822096
Chi nhánh Bình Định: Số 124 Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
ĐT: (056).3525190
Fax: 056).3525190
Chi nhánh Bình Thuận: Số 121 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
ĐT: (062).2211413
Fax: (062).3839849
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