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Tiếp nối thành công của chương trình Young
Social Entrepreneur (YSE) Regional Workshop
2021 do Trường Quốc tế và Quỹ Quốc tế
Singapore (SIF) phối hợp tổ chức, Trường Quốc
tế đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban lãnh đạo
SIF để nhìn lại quá trình ươm mầm 10 dự án khởi
nghiệp xã hội trẻ nổi bật từ 6 tỉnh thành khắp cả
nước, đồng thời thảo luận kế hoạch chọn 3 dự án
nổi bật nhất vào vòng Global của hành trình YSE
2022. 

Trường Quốc tế trân trọng giá trị của các
chương trình YSE Global và Regional của SIF
khi đã nuôi dưỡng hơn 1.300 nhân tố thúc đẩy
sự thay đổi đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh
thổ, với mạng lưới 618 doanh nghiệp xã hội
toàn cầu từ năm 2010. Hai bên cùng thống
nhất việc hợp tác trong 3 năm tới với các sáng
kiến tiềm năng như Social Digital Lab và bộ
giải pháp công nghệ xanh, thu hút sự tham gia
của sinh viên Trường Quốc tế nói riêng và các
tài năng trẻ trong khu vực châu Á nói chung

Sáng kiến hợp tác tiềm năng
 Thúc đẩy 

Cũng tại hội nghị, Đồng chí Trần
Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương
Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường đã tới dự và có bài phát
biểu quan trọng khẳng định vai trò
của khoa học liên ngành Trái đất -
Mỏ - Môi trường. Bộ trưởng cũng
khẳng định Chủ đề của Hội nghị lần
thứ 8 đối với tiến trình phát triển
kinh tế - xã hội của Đất nước đặc
biệt là những đóng góp quan trọng
cho lĩnh vực Tài nguyên và Môi
trường. Chi tiết xem thêm tại đây

Sáng ngày 11/02/2022 đã diễn ra hội
nghị Khoa học Quốc tế Hanoi
Geoengineering 2022. Hội nghị do
trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
ĐHQGHN, Đại học Kyoto (Nhật Bản),
Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các
trường đại học đối tác trong nước,
Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa
học Trái Đất - Mỏ và trường đại học
và viện nghiên cứu từ Nhật Bản,
Australia và Hoa Kỳ, phối hợp tổ
chức. Đây là sự kiện kế tiếp chuỗi 07
hội nghị trước đó kể từ khi lần đầu
tiên được tổ chức vào năm 2003.

Hội nghị đã thu hút 51 báo
cáo của các nhà khoa học
trong nước và quốc tế theo
các chủ đề tập trung vào các
nội dung chính như: Khoa
học Trái đất, Sử dụng bền
vững tài nguyên thiên nhiên
và kinh tế tuần hoàn, Giải
pháp cho kinh tế tuần hoàn
và nâng cao tính bền vững,
v.v. Hơn 100 nhà khoa học
trong nước và quốc tế đã
tham gia Hội nghị bằng hình
thức trực tuyến và trực tiếp.

Đổi mới sáng tạo khoa học Trái đất nhằm phát
triển kinh tế theo định hướng bền vững

http://vmha.gov.vn/public/tin-tuc-khcn-120/hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te-%E2%80%9Chanoi-geoengineering-2022--doi-moi-trong-khoa-hoc-trai-dat-kinh-te-tuan-hoan-va-tinh-ben-vung%E2%80%9D-11563.html

