
ĐHQGHN thúc đẩy hợp tác với đối tác Ý - Trung tâm
quốc tế về công nghệ sinh học và kỹ thuật gen,
ICGEB

Ngày 04/6, ĐHQGHN và Trung tâm quốc tế về công
nghệ sinh học và kỹ thuật gen, Italy (ICGEB) đã có
buổi làm việc nhằm thúc đẩy, phát triển hợp tác song
phương. Trên cơ sở hợp tác thành công giữa Viện Vi
sinh vật và công nghệ sinh học (IMBT) và ICGEB,
ĐHQGHN và Trung tâm ICGEB đã thống nhất một số
nội dung: Đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh bởi nhà
khoa học của ĐHQGHN và ICGEB; Hỗ trợ ICGEB
thành lập trung tâm hợp tác/khoa học tại ĐHQGHN;
Hỗ trợ ĐHQGHN phát triển tổ hợp khoa học công
nghệ mới tại Hòa lạc; Cung cấp danh sách các sản
phẩm sinh học và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, cũng
như thương mại hóa các sản phẩm tại Việt Nam. Cung
cấp chương trình học bổng cho ĐHQGHN và có cơ chế
hợp tác mời cán bộ ICGEB tham gia công tác thỉnh
giảng tại ĐHQGHN. 

Tiếp nối thành công của Hội nghị Thanh niên
ASEAN-Hàn Quốc năm 2020, Hội nghị Thanh niên
ASEAN-Hàn Quốc năm 2021dành cho sinh viên thuộc
Mạng lưới các đại học ASEAN với chủ đề: Hội nhập
của Cộng đồng ASEAN-Hàn Quốc dự kiến được tổ
chức từ ngày 10-13/8/2021 tại ĐHQGHN Tp. Hồ Chí
Minh. Đại học Quốc gia Hà Nội đã lựa chọn và đề
xuất 10 ứng viên gửi cho Ban Tổ chức lựa chọn tham
dự Hội nghị nêu trên. Theo đó, 03 sinh viên chính
thức và 01 sinh viên dự bị được lựa chọn tham dự Hội
nghị nêu trên dựa trên các tiêu chí về 1) Trình độ tiếng
Anh; 2) Chất lượng của bài luận; 3) Kiến thức về hợp
tác ASEAN-Hàn Quốc; 4) Sự cân bằng về số lượng
đơn đăng ký từ các trường đại học thành viên; 5) Sự
cân bằng giữa nền tảng học vấn và giới tính của sinh
viên. Kinh phí cho sinh viên tham dự sẽ do Bộ Gia
đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc sẽ tài trợ. Đây sẽ là
cơ hội cho sinh viên ĐHQGHN giao lưu, học hỏi và
chia sẻ các kiến thức về quan hệ ASEAN-Hàn Quốc
cũng như thúc đẩy hơn nữa hợp tác về giao lưu sinh
viên ASEAN và Hàn Quốc.

Đại học Quốc gia Hà Nội được đề cử ứng viên tham dự
Hội nghị Thanh niên ASEAN – Hàn Quốc năm 2021
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