
TIẾP ĐÓN ÔNG TAKEBE TSUTOMU - 
CỐ VẤN ĐẶC BIỆT LIÊN MINH NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ NHẬT BẢN

Ngày 8/3/2022, tại Hòa Lạc, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân
đã có buổi đón tiếp và làm việc với ngài Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên
minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản. Sau buổi trao đổi, ngài đã đi thăm một số hạng
mục đang xây dựng của ĐHQGHN tại Hòa Lạc, khu vực sử dụng trong thời gian
trước mắt và dự kiến phát triển Trường ĐH Việt Nhật.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch
Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật Lê Quân cho
biết, Trường ĐH Việt Nhật sẽ ưu tiên đào tạo
các ngành mà doanh nghiệp có nhu cầu. Trong
niên khóa 2022, Trường sẽ có thể đưa khóa sinh
viên đầu tiên tới học tập tại Hòa Lạc. Giám đốc
Lê Quân cũng bày tỏ mong tiếp tục nhận được
sự ủng hộ, hỗ trợ và kết nối từ Cố vấn đặc biệt
Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản, đặc biệt
trong việc liên kết doanh nghiệp để khai thác tốt
nhất các nguồn lực. Giám đốc ĐHQGHN Lê
Quân cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản, ngài
Takebe Tsutomu quan tâm định hướng, hỗ trợ
để các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học
Nhật Bản có thể xúc tiến đầu tư và tham gia
nghiên cứu, đầu tư vào Dự án đầu tư xây dựng
Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc.

Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật
Bản Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng khi được  

thăm và làm việc với lãnh đạo ĐHQGHN tại cơ
sở Hòa Lạc. Ông đánh giá cao những thành
tựu quan trọng của Trường ĐH Việt Nhật trong
thời gian vừa qua như mở được chương trình
đào tạo bậc đại học, tăng cường hợp tác với
doanh nghiệp Nhật Bản và giữ được đúng định
hướng của một đại học nghiên cứu.

Ngài Takebe tin rằng, với sự thành lập cơ quan
hỗ trợ Dự án Trường Đại học Việt Nhật cùng
với sự ủng hộ, hỗ trợ và quyết tâm từ
ĐHQGHN, Trường sẽ trở thành dự án biểu
tượng hợp tác giữa hai nước cũng như trở
thành nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng
cao cho Việt Nam, Nhật Bản, châu Á và thế giới
nói chung. Do đó, cần thiết phải mở rộng quy
mô đào tạo, hướng tới đa dạng đối tượng
người học để Trường có thể tiếp tục sứ mệnh
của mình. Xem thêm chi tiết về hình ảnh và nội
dung chuyến đi tại đây 
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