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LỜI NÓI ĐẦU 

 

 Hội nghị lần thứ 8, của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua nghị 

quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị quyết đã đánh giá tình hình và nguyên nhân về những bất 

cập yếu kém trong giáo dục, đồng thời đưa ra định hướng lớn cho phát triển nền giáo dục và 

đào tạo. 

 Khoa Điện, trường Đại học SPKT Vinh đã và đang từng bước triển khai cụ thể hóa 

Nghị Quyết trên góc độ là một đơn vị vĩ mô. Để có được một kế hoạch tổng thể, sát với xu thế 

thực tế và đảm bảo cho sự phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới đối với công tác 

đào tạo tại khoa Điện thực sự là vấn đề hết sức bức thiết hiện nay. Trên tiềm thức đó khoa 

Điện tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 7 có chuyên đề: “Định hướng chiến lược phát triển 

đào tạo tại Khoa Điện đến năm 2020”. Hội thảo lần này tập trung đánh giá thực trạng nhu cầu 

đào tạo nhân lực ở khu vực và trong cả nước của trường để làm cơ sở xây dựng định hướng 

chiến lược phát triển khoa Điện trong giai đoạn tới.  

 Ban tổ chức mong muốn qua Hội thảo sẽ có được nhiều ý kiến đóng góp về cả lý luận 

và thực tiễn để góp phần vào việc xây dựng định hướng phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại 

khoa Điện đến năm 2020. Trong thời gian qua Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài viết, các ý 

kiến đóng góp hết sức bổ ích.  

 Nhân đây Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vinh đã tạo mọi điều kiện về vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt, cảm ơn các nhà 

giáo, nhà khoa học, nhà quản lý đã có những bài viết, những ý kiến đóng góp, trao đổi quan 

trọng tạo nên sự thành công của Hội thảo. Mặc dù ban tổ chức đã rất cố gắng nhưng không 

thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các nhà giáo, nhà khoa học, 

nhà quản lý với ban tổ chức hoặc qua địa chỉ email của Hội thảo.  

   Xin chân thành cảm ơn!       

  

         BAN TỔ CHỨC 
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