
2 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 3                 Số 359 - 2021

CHÚC MỪNG LÃNH ĐẠO ĐHQGHN QUA 
CÁC THỜI KỲ VÀ HỘI CỰU GIÁO CHỨC 
NHÂN KỶ NIỆM NGÀY 20/11

Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã tổ chức 

buổi gặp mặt, chúc mừng và tri ân các giáo sư, 
nhà giáo lão thành, lãnh đạo ĐHQGHN qua các 
thời kỳ. Buổi gặp mặt như một lời tri ân sâu sắc 
tới các nhà giáo đã có nhiều năm cống hiến cho 
sự nghiệp phát triển của giáo dục nói chung và 
ĐHQGHN nói riêng.

Trong dịp này, Ban Giám đốc ĐHQGHN cũng đã 
tới thăm và chúc mừng các nhà giáo lão thành 
đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp khoa học và 
giáo dục.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã có buổi gặp gỡ 
thân mật với các nhà giáo lão thành trong Ban 
chấp hành Hội Cựu Giáo chức ĐHQGHN. Tại buổi 
gặp mặt, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã chúc 
mừng các thầy, cô là cựu giáo chức nhân ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11 và điểm lại một số kết quả mà 
tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên ĐHQGHN đã 
đạt được trong thời gian qua.

Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ mong muốn nhận 

THUỲ DƯƠNG

TIN TỨC

ĐHQGHN BAN HÀNH CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE DÀNH CHO ĐỘI NGŨ GIÁO SƯ

Ngày 17/11/2021, ĐHQGHN đã ban hành công văn số 
3661/ĐHQGHN-TCCB về chương trình tư vấn sức khỏe 
đối với đội ngũ nhà giáo là Giáo sư, Phó Giáo sư.

Thực hiện chính sách trọng dụng đối với các nhà khoa 
học trình độ cao, ĐHQGHN triển khai một số chính sách 
ưu đãi đối với các Giáo sư, Phó Giáo sư trong đó có chính 
sách về chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, ĐHQGHN giao Bệnh viện ĐHQGHN là đơn vị đào 
tạo thực hành của Trường ĐH Y Dược và lĩnh vực khoa 
học sức khỏe của ĐHQGHN xây dựng chương trình tư vấn 
sức khỏe cá nhân và khám sức khỏe định kỳ tiêu chuẩn 
cao đối với các Giáo sư và Phó Giáo sư của ĐHQGHN.

ĐHQGHN hiện có đội ngũ Giáo sư và Phó Giáo sư hùng hậu, 
đây là đội ngũ nhà khoa học trình độ cao có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc 
phát triển và hội nhập quốc tế.


