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Sáng ngày 20/11, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
(ĐHKHTN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường ĐHKHTN),
và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ
hai. Trong 65 năm qua, Trường ĐHKHTN đã xác định
cho mình sứ mệnh là: “Trường đại học nghiên cứu, đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài,
nghiên cứu, phát triển và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh
vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và
bảo vệ đất nước” với tầm nhìn “trở thành trường đại học
nghiên cứu tiên tiến ở châu Á vào năm 2035”. 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KỶ NIỆM 65 NĂM TRUYỀN
THỐNG VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA LẦN THỨ HAI

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS. Hoàng
Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã biểu dương và chúc
mừng những kết quả, thành tích, đóng góp to lớn của Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên trong thời gian qua, đồng thời
chúc mừng Nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương
Lao động hạng Ba lần thứ hai nhân kỷ niệm 65 năm truyền
thống. GS.TS Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN
đã phát biểu ghi nhận sự đóng góp của Trường ĐHKHTN đối
với sự phát triển của ĐHQGHN, đồng thời chỉ ra hai nhiệm
vụ cốt yếu mà trường cần tập trung trong thời gian tới. Đó là:
Đào tạo tài năng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cho đất
nước và Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cơ bản,
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp   
 Hà Nội - Trường ĐHKHTN, Nhà trường đã tổ chức chuỗi sự kiện. Ngày
31/10/2021, tổ chức Chuỗi bài giảng đại chúng về Khoa học dữ liệu và Trí
tuệ nhân tạo, những vấn đề đương đại trong Toán học & ứng dụng. Tham
gia thuyết trình tại chuỗi bài giảng lần này có sự góp mặt của các chuyên
gia giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước. Đặc biệt trong đó có nhiều diễn
giả khách mời từng là những sinh viên xuất sắc của Khoa Toán - Cơ - Tin
học như PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương - Giám đốc Điều hành Quỹ Đổi
mới Sáng tạo (Vin IF) hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu cao cấp về
Toán và PGS.TS Nguyễn Thị Việt Nga hiện đang công tác tại ESILV thuộc
Trường Đại học Kỹ thuật Pôle Léonard de Vinci, Paris, Pháp. Ngày 04/11,
Hội nghị khoa học về “Đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu cơ bản ở
Trường ĐHKHTN” đã được tổ chức với 04 tham luận được báo cáo tại
Hội nghị, bao gồm: Đổi mới sáng tạo gắn với nghiên cứu cơ bản ở Trường
ĐHKHTN: thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2025; Những
chính sách mới của Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ trong
trường đại; Một số định hướng của Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên
trong kết nối kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học với thị trường;
Kinh nghiệm phát triển sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực Môi trường. 
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