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Tiếp đón Ông Takebe Tsutomu - cố vấn đặc biệt
liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản (Trang 3)
Mở rộng dự án nâng cao năng lực số cùng công ty
META (Trang 4)
Trường Đại học Giáo dục triển khai các hoạt động
hợp tác với Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ (Trang 5)
Trường Quốc tế thúc đẩy hợp tác với Học viện
Hàng không Mát-Xcơ-Va, Liên bang Nga (Trang 6)
Trường Quốc tế làm việc với Học viện Quốc tế
Citysmart Hotel Management (CHM) (Trang 7)
Bế mạc phiên đánh giá Chương trình đào tạo Kỹ sư
ngành mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu theo
tiêu chuẩn AUN-QA (Trang 8)
Trường Quốc tế tổ chức trao đổi hướng nghiệp
“Jardine Internship Program - Jump-Start Your
Career” (Trang 9)
Trường Quốc tế tham dự Hội thảo hợp tác quốc tế
giữa các nhà khoa học Châu Âu và ASEAN 

Hội thảo chuyên đề: Tiến bộ của tuần hoàn nước và
dinh dưỡng trong nông nghiệp (Trang 11)
Tọa đàm: Nhịp Cầu Pháp Ngữ 2022 (Trang 12)
Tọa đàm: Thực hành điền dã kỹ thuật số: các vấn
đề về công nghệ, đạo đức và phương pháp 

Chuỗi bài giảng về chủ đề Quan hệ đối tác toàn cầu
và Mục tiêu phát triển bền vững (Trang 14)
Tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học
Kumamoto, Nhật Bản (Trang 15)
Ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH WITHUS
(Nhật Bản) & giới thiệu Trung tâm Đào tạo Nhật
Ngữ JLEC (Trang 16)
Trường Quốc tế cấp học bổng cho nữ sinh Ấn Độ
năm 2022 (Trang 17)
Trao học bổng AKS CORE cho học viên cao học và
sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ năm 2022
(Trang 17)
Trao học bổng của quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc
cho học viên cao học ngành ngôn ngữ Hàn năm
2022 (Trang 18)

      (Trang 10)

      (Trang 13)

ĐHQGHN hợp tác với UBND tỉnh Hòa Bình, Cà
Mau và Hậu Giang (Trang 20 - 22)
ĐHQGHN và Báo Nhân dân tăng cường hợp tác

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa
thành phố Hà Nội (Trang 24)
Truyền hình Quốc hội Việt Nam kí hợp tác với
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
(Trang 25)
Trường Đại học Giáo dục ký kết biên bản ghi
nhớ với Công ty TNHH Capstone Việt Nam
(Trang 26)
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học
Ngoại Ngữ và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn 

Trường Đại học Y Dược ký kết thỏa thuận hợp
tác với Trung tâm Khảo thí (Trang 28)
Hội thảo: Một số thành tựu mới về máy tính thế
hệ tương lai (Trang 29)
Tọa đàm: “Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố
tụng hình sự Việt Nam lý luận và thực tiễn”
(Trang 30)
Hội thảo: “Giáo viên với ngôn ngữ hình ảnh từ
hiểu đến sử dụng & thiết kế hình ảnh” (Trang 31)
Tọa đàm khoa học: “Tình hình giảng dạy tiếng
Hàn ở bậc phổ thông tại Việt Nam” (Trang 32)
Hội thảo: “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa
Trường Đại học và Trường Phổ thông” 

     (Trang 23)

      (Trang 27)

      (Trang 33)

Học bổng Australia dành cho ASEAN (Hạn 29/4)

Triển lãm du học bậc sau đại học - Trường Đại
học Kyushu (Trang 37-38)

     (Trang 36)

Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự chương trình:
ASEAN Trong Thế Giới Ngày Nay (Trang 34)
Sinh viên Trường Quốc tế tham dự Diễn đàn
sinh viên giao lưu văn hoá - thể thao Châu Á
(Trang 35)
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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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https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30472/Truong-dH-Viet-Nhat-la-bieu-tuong-hop-tac-cua-hai-quoc-gia-ve-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-cao.htm
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30472/Truong-dH-Viet-Nhat-la-bieu-tuong-hop-tac-cua-hai-quoc-gia-ve-dao-tao-nhan-luc-chat-luong-cao.htm
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MỞ RỘNG DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ
CÙNG CÔNG TY META

Mở rộng dự án Nâng cao năng lực số cho học sinh, sinh viên trong toàn Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) - Đây là ý tưởng được Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đưa ra
tại buổi làm việc ngày 09/09/2022 với Ông Ruici Tio, Quản lý Chương trình chính sách –
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Công ty Meta, sau khi theo dõi những kết quả của
Dự án Nâng cao năng lực số cho học sinh, sinh viên mà Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn, ĐHQGHN và Công ty Meta (trước đây là Facebook) cùng phối hợp triển khai

Dự án Nâng cao năng lực số cho
học sinh, sinh viên là một trong
các dự án mà Meta đang hợp tác
chặt chẽ với Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV). Dự án hướng
đến đối tượng là các bạn trẻ có
đam mê, có khả năng sáng tạo,
quan tâm đến công nghệ số, với
mục tiêu xây dựng môi trường số
an toàn, lành mạnh và tích cực.
Bên cạnh đó, Meta cũng đang
phối hợp với Trường
ĐHKHXH&NV trong việc xây
dựng Khung năng lực số hoàn
chỉnh đầu tiên tại Việt Nam dành
cho sinh viên. Đây là cuốn Sổ tay
(handbook) phát triển năng lực
số cho người trẻ, môn học về
năng lực số trong chương trình 

Quản trị thông tin, tổ chức khội
thảo khoa học về phát triển năng
lực số, công dân số. Trường
ĐHKHXH&NV và Meta đang tiến
tới hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh
vực phát triển năng lực số cho
người trẻ tại Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, tại buổi làm việc,
Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cho
biết Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) là một trung tâm giáo
dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực
với các ngành đào tạo có tính liên
thông, liên kết lớn, do đó, ông bày
tỏ hy vọng Dự án có thể được mở
rộng đến nhiều đơn vị trong
ĐHQGHN thông qua hệ thống
LMS đang được sử dụng tại
ĐHQGHN. 

Quản lý Chương trình chính
sách – Khu vực Châu Á Thái
Bình Dương của Công ty
Meta Ruici Tio thể hiện sự
hào hứng đối với ý tưởng
mà Phó Giám đốc Phạm Bảo
Sơn đưa ra, đồng thời cũng
tích cực thảo luận về
phương thức mà hai bên có
thể triển khai nhằm mở rộng
quy mô của dự án trong thời
gian tới, trên cơ sở thực hiện
hiệu quả Dự án Nâng cao
năng lực số cho học sinh,
sinh viên mà Meta đang phối
hợp thực hiện với Trường
ĐHKHXH&NV. Thông tin
thêm về buổi làm việc và dự
án có tại đây

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N30485/Mo-rong-du-an-Nang-cao-nang-luc-so-cho-hoc-sinh,-sinh-vien-trong-toan-dHQGHN.htm
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Điều này cũng mở ra cơ hội thúc
đẩy hiệu quả cho giáo dục đại
học tại Việt Nam ở quy mô lớn và
Trường ĐH Giáo dục hứa hẹn là
trung tâm và khởi đầu cho những
thay đổi này.

Trọng tâm của các thay đổi đó
hướng đến mục tiêu: hỗ trợ
chuyển đổi sang mô hình tự chủ
ở Việt Nam; Mở rộng khả năng
tiếp cận giáo dục đại học; Phát
triển các nhà lãnh đạo và văn
hóa để hỗ trợ đổi mới; Tận dụng
công nghệ để định hình lại việc
dạy và học cũng như ra quyết
định dựa trên dữ liệu; Đa dạng
hóa nguồn lực; Nghiên cứu giải
quyết các vấn đề xã hội.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI 

ĐẠI HỌC BANG ARIZONA, HOA KỲ

Ngày 8/3/2022,
Học viện thiết kế
đại học (UDI) thuộc
Trường ĐH bang
Arizona - Hoa Kỳ
và Trường ĐH
Giáo dục đã làm
việc về phát triển
Trung tâm thiết kế
đại học tại Việt
Nam. Đây là hoạt
động tiếp nối sau
thành công sau
chương trình làm
việc diễn ra đợt
tháng 1/2022 giữa
hai bên.

Trong buổi làm việc, Hiệu trưởng
Trường Đại học Giáo dục chia sẻ
sẵn sàng hợp tác với UDI thực
hiện ý tưởng thành lập một trung
tâm thiết kế đại học Việt Nam. Hiệu
trưởng cũng đề nghị hai bên tiếp
tục thảo luận sâu hơn các vấn đề
liên quan đến pháp lý, nguyên tắc
hoạt động, nguồn lực tài chính và
vai trò phối hợp giữa các bên.

Phía Trường ĐH bang Arizona
cũng tin tưởng rằng, sự kết hợp
giữa các thế mạnh về năng lực
nghiên cứu khoa học & công nghệ
của Trường ĐH Giáo dục với
Trung tâm thiết kế đại học (UDI) sẽ
là chất xúc tác cho vấn đề chuyển
đổi giáo dục đại học tại Việt Nam. 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI 
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG MÁT-XCƠ-VA, LIÊN BANG NGA 

Ngày 14 và 22 tháng 3 năm 2022, Trường Quốc tế (VNU-IS) đã có buổi làm việc
trực tuyến với Học viện Hàng không Mát-xcơ-va (MAI), Liên bang Nga. Tham dự
buổi làm việc có đại diện của MAI (bà Olga Pogosian, Trưởng phòng Quốc tế và
chuyên viên); đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội (PGS.TS Lê Tuấn Anh, Phó
trưởng ban Hợp tác & Phát triển) và đại diện VNU-IS (TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa,
Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển). 

Buổi làm việc nhằm mục đích thúc đẩy
mối quan hệ hợp tác chung giữa Đại
học Quốc gia Hà Nội và Học viện Hàng
không Mát-xcơ-va về Chương trình Cử
nhân Tự động hóa và Khoa học Máy
tính do MAI cấp bằng. Hai bên đã thảo
luận và nhất trí các điều khoản trong
hợp đồng thực hiện chương trình nêu
trên. VNU-IS sẽ tiến hành các thủ tục
cần thiết để hai bên có thể ký kết hợp
đồng trong thời gian tới. Hy vọng
chương trình sẽ được triển khai trong
năm học tới. Ngoài ra, hai bên cũng đã
tìm kiếm cơ hội hợp tác về một số
chuyên ngành và mô hình đào tạo mới. 

Được thành lập vào năm 1930, MAI là
một trong số các cơ sở giáo dục đại học
kỹ thuật lớn nhất ở Mát-x-cơ-va, Liên
bang Nga. Kể từ khi thành lập, MAI đã
dẫn đầu những tiến bộ trong công nghệ
hàng không vũ trụ ở Liên bang Nga và
trên toàn thế giới. MAI đặt trọng tâm vào
việc giảng dạy tại phòng thí nghiệm trong
khoa học ứng dụng và kỹ thuật. Danh
tiếng của MAI về một nền giáo dục chất
lượng, các chương trình đào tạo đặc
trưng đã thu hút 21.000 sinh viên ghi
danh, với khoảng 1.500 sinh viên quốc tế.
Mối quan hệ hợp tác giữa VNU-IS và MAI
được kỳ vọng sẽ càng trở nên khăng khít
và bền chặt hơn nữa trong năm 2022 này.
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Trường Quốc tế làm việc với  Học viện Quốc tế 

Cụ thể, Tổng giám đốc CHM - ông

David Vũ với 15 năm kinh nghiệm trong

ngành Quản trị Khách sạn sẽ trở thành

chuyên gia tham gia bài giảng khách

mời (guest lecturer) trong học phần gần

nhất, đồng thời sẽ cử các giảng viên kỳ

cựu của CHM đồng hành cùng các hoạt

động trao đổi học thuật tương tự. Bên

cạnh đó, CLB Khách sạn - Du lịch Bon

Voyage cũng sẽ tham gia sâu trong việc

phối hợp tổ chức các hoạt động giá trị

cho người học, tăng cường các chuyến

đi thực tế, workshop chuyên sâu về

thực hành cho sinh viên.  

Ngày 24/3/2022, Trường Quốc tế đã

có buổi làm việc với lãnh đạo Học

viện Quốc tế Citysmart Hotel

Management (CHM) về hoạt động hợp

tác hỗ trợ sinh viên ngành Quản trị

Khách sạn, Thể thao và Du lịch. Cụ

thể, đại diện Phòng Công tác Sinh

viên và Khoa Kinh tế và Quản lý,

Trường Quốc tế đã trao đổi với đối tác

để triển khai các hoạt động trao đổi,

hỗ trợ sinh viên ngành Quản trị Khách

sạn, Thể thao và Du lịch liên kết với

Đại học Troy. Buổi làm việc đã đem lại

nhiều kết quả tốt đẹp. 

Citysmart Hotel Management (CHM) 
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KỸ SƯ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA

B Ế  M Ạ C  P H I Ê N  Đ Á N H  G I Á  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  Đ À O  T Ạ O  

Ngày 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Mạng
lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network
– AUN) tổ chức bế mạc phiên đánh giá chương trình đào tạo kỹ
sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn
AUN-QA bằng hình thức trực tuyến, sau 05 ngày làm việc
chuyên nghiệp và hiệu quả

Các chuyên gia kiểm định của đã đánh giá những
điểm mạnh, điểm cần khắc phục và khuyến nghị
về chương trình đào tạo (CTĐT) theo các tiêu chí
đánh giá chung của AUN. Nhìn chung, PGS. TS.
Eric Wibisono đã đánh giá khả quan đối với CTĐT
kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ
liệu về sự hài lòng của giảng viên và sinh viên, tính
cập nhật kịp thời và bắt nhịp nhanh chóng với các
xu thế mới của từng ngành hiện nay. Dù vậy, các
chuyên gia của AUN cũng khuyến nghị Nhà trường
nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng
tiếp tục thường xuyên trao đổi với các cơ sở giáo
dục khác ở trong và ngoài nước để nâng cao chất
lượng. Đồng thời thường xuyên có sự xem xét,
điều chỉnh chương trình phù hợp với nhu cầu của 

sinh viên, xã hội và xu hướng học tập
trực tuyến.
  

PGS.TS Eric Wibisono, Trưởng đoàn
đánh giá ngoài cho biết, trước những
khó khăn và thách thức mà dịch bệnh
gây ra, AUN và các trường đại học
thành viên của mạng lưới đã nỗ lực
thay đổi cách thức hoạt động, thích ứng
nhanh với xu thế mới là chuyển qua
hình thức trực tuyến, từ xa. Ông đánh
giá cao nỗ lực của Đại học Quốc gia Hà
Nội và các đơn vị thành viên đã chuẩn
bị chu đáo mọi điều kiện cho phiên
đánh giá này và tin tưởng vào hoạt
động kiểm định của AUN.
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TRƯỜNG QUỐC TẾ TỔ CHỨC TRAO ĐỔI HƯỚNG NGHIỆP 
 
 “JARDINE INTERNSHIP PROGRAM -  

JUMP-START YOUR CAREER”
Thực hiện kế hoạch phát triển con người sinh
viên Trường Quốc tế, đẩy mạnh mạng lưới đối
tác đa lĩnh vực trong năm học 2021-2022, cung
cấp thông tin hướng nghiệp cho sinh viên quan
tâm đến cơ hội việc làm tại các tập đoàn đa
quốc gia, Trường Quốc tế đã tổ chức trao đổi
hướng nghiệp: “Jardine Internship Program -
Jump-start Your Career” vào chiều thứ Bảy
ngày 19 tháng 3 năm 2022. Khách mời của
chương trình là các cựu thực tập sinh thành
công, đang làm việc tại tập đoàn Jardine bao
gồm: Ms. Tuyết Lan - Quản trị viên tập sự tại
Hongkong Land, thủ khoa tốt nghiệp ngành
Quản lý chương trình liên kết ĐH KEUKA, và
Ms. Luisa Wang - Quản trị viên tập sự tại 

DFI Retail Group, thủ khoa tốt nghiệp ĐH
New York Shanghai. Dẫn dắt buổi giao lưu
với gần 100 sinh viên là bạn Satyam Mishra -
sinh viên quốc tế ưu tú, ngành Khoa học kỹ
thuật máy tính (ICE).

Thông qua sự kiện, sinh viên đã được chia
sẻ nhiều kinh nghiệm, từ chuẩn bị kỹ năng,
kiến thức, đến thái độ cần thiết để trải qua
các vòng ứng tuyển gắt gao với hàng nghìn
ứng viên, từ đó phát huy năng lực của một
công dân toàn cầu làm việc tại Jardine
Group - thành viên Fortune Global 500 và
top 200 công ty đại chúng hàng đầu châu Á. 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM DỰ HỘI THẢO
 
 

Dựa trên những nghiên cứu khoa học và
công bố quốc tế những năm vừa qua,
Trường Quốc tế được mạng lưới khoa học
Châu Âu - ASEAN (EU-ASEAN Scientific
Network) mời tham dự Hội thảo Hợp tác
quốc tế giữa các nhà khoa học châu Âu và
Đông Nam Á năm 2022. Hội thảo lần này
được EU-ASEAN Scientific Network và Quỹ
khoa học Đức (German Research
Foundation- DFG) đồng tổ chức vào ngày
10/03/2022. 

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tăng
tính kết nối giữa các nhà khoa học xuất sắc
tại châu Á và Châu Âu nhằm tiến tới hợp tác
sâu rộng trong các đề tài, lĩnh vực nghiên
cứu mà cả hai bên cùng quan tâm. Các lĩnh
vực được đề cập đến trong buổi hội thảo rất
phong phú từ các ngành khoa học cơ bản
như vật lý, hoá học, sinh học đến khoa học
ứng dụng như y sinh, công nghệ sinh học,
công nghệ thông tin và các ngành tài chính
kinh tế. Hội nghị có sự tham dự của các Đại
diện từ EU-ASEAN Scientific Network, Quỹ
Khoa học Đức, đại diện nhà khoa học đến
từ các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore,
Việt Nam v.v. 

Nhà Trường cũng kỳ vọng thông qua hoạt
động lần này có thể kết nối rộng hơn tới
các trung tâm, phòng thí nghiệm, các học
giả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực trên thế
giới để mở rộng quy mô, chất lượng các
nghiên cứu khoa học và phát huy hơn
nữa tiềm năng của Nhà trường.

HỢP TÁC QUỐC TẾ  G IỮA CÁC NHÀ
KHOA HỌC CHÂU ÂU VÀ ASEAN

Mong muốn nâng cao hơn nữa sự nhận
diện quốc tế và hợp tác nghiên cứu khoa,
TS. Chu Đình Tới, Trưởng Khoa Các
Khoa học ứng dụng (KHỨD) đã đại diện
cho Trường Quốc tế tham dự hội thảo, và
giới thiệu chi tiết về các hoạt động nghiên
cứu mà Trường Quốc tế (Khoa KHỨD
chủ trì) đang thực hiện trên các lĩnh vực
Kinh tế, Công nghệ thông tin, Y sinh học
phân tử và dịch tễ. Các hướng nghiên
cứu và tinh thần hợp tác của Trường
Quốc tế được các nhà khoa học trên thế
giới rất quan tâm và đánh giá cao



HỘI  THẢO CHUYÊN ĐỀ
TIẾN BỘ CỦA TUẦN HOÀN NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG 

TRONG NÔNG NGHIỆP
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Ngày 19/3/2022, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên đã phối hợp với Công ty TNHH
Agroecouniversum, Hồng Kông, Trường Đại
học Lomonosov Moscow, CHLB Nga và các
trường đối tác ở châu Á (Udayana,
Indonesia; AIT, Thái Lan; Savannakhet, Lào
và Mariano Marcos State, Philippin) tổ chức
Hội thảo chuyên đề “Advantages of Closed
Water and Nutrients Cycle for Aquaculture”
với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Hội thảo nhằm mục đích trao đổi, thúc đẩy
hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đào tạo
giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, các
công ty, doanh nghiệp. Đây là cơ hội chia sẻ
các kết quả nghiên cứu mới, cập nhật về
hiện trạng công nghệ, kỹ thuật áp dụng
trong nuôi trồng thủy sản; các vấn đề ô
nhiễm, chất thải liên quan đến đầu vào
(nước, thức ăn, dinh dưỡng) và các biện
pháp, kỹ thuật mới ứng dụng nhằm quay
vòng, thu hồi, tối ưu đầu vào 

trong hệ nuôi thủy sản, cải thiện chất lượng
và nâng cao hiệu quả sử dụng góp phần
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng đến
phát triển bền vững

Đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động
hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên và Khoa Khoa học đất, Trường Đại học
Lomonosov Moscow, CHLB Nga và Khoa
Nông nghiệp, Đại học Udayana (Indonesia)
từ năm 2018, đặc biệt là trong khuôn khổ dự
án hợp tác: “Design and Development of
ASEAN – Russia Interactive Communication
Network for the Exchange of Innovative
Technologies on Sustainable Agricultural
Development - Thiết kế và phát triển mạng
lưới truyền thông tương tác giữa ASEAN –
Nga nhằm trao đổi công nghệ phát triển nông
nghiệp bền vững”, mã số:
AGF/ARD/19/006/REG do PGS.TS. Nguyễn
Mạnh Khải, Trưởng Khoa Môi trường,
Trưởng nhóm Nghiên cứu mạnh GEWUT là
chủ nhiệm dự án phía Việt Nam. 
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Ngày 20/03/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ phối hợp với Chi hội giáo viên tiếng
Pháp Hà Nội và các đối tác đã tổ chức
thành công toạ đàm “Nhịp cầu Pháp ngữ”
theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và
trực tuyến. 

Hoạt động nằm trong trong khuôn khổ các
hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp
ngữ năm 2022, trong chuỗi các sự kiện
của Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và
giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc
tế học tại Việt Nam” (UNC2022) và hướng
tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập khoa
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp. 

Tham dự tọa đàm có đại diện các tổ chức
Pháp ngữ (OIF, AUF), Đại sứ quán Pháp
tại Việt Nam, phái đoàn Wallonie-
Bruxelles tại Việt Nam và hơn 40 trường
đại học, trường phổ thông có giảng dạy
tiếng Pháp tại miền Bắc, giáo viên, học
sinh và phụ huynh học sinh tiếng Pháp tại
các bậc học, sinh viên, cựu sinh viên và
các doanh nghiệp.  

TỌA ĐÀM: 

NHỊP CẦU PHÁP NGỮ 2022
 

Trong chương trình tọa đàm, người
tham dự đã được lắng nghe 2 phần
trình bày có nội dung xoay quanh “Tình
hình dạy-học tiếng Pháp, cơ hội học
tập và tìm kiếm việc làm”. Bên cạnh nội
dung chính , tọa đàm “Nhịp cầu Pháp
ngữ” còn có nhiều hoạt động trải
nghiệm đặc sắc như: triển lãm không
gian văn nghệ, không gian ẩm thực, để
lại ấn tượng tốt với các quý đại biểu
khách mời, các bậc phụ huynh, sinh
viên học sinh tham quan trực tiếp. 



Trong những năm gần đây, khi công
nghệ kỹ thuật số trở nên phổ biến và
đời sống trên không gian mạng, điền
dã kỹ thuật số (digital ethnography)
đã trở thành một thực hành quan
trọng trong nghiên cứu văn hóa-xã
hội. 
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Tọa đàm:

 THỰC HÀNH ĐIỀN DÃ KỸ THUẬT SỐ: CÁC VẤN ĐỀ VỀ
CÔNG NGHỆ, ĐẠO ĐỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

Ngày 19/03/2022, Cộng đồng
chuyên môn (COP) Văn hóa và
Truyền thông Xuyên quốc gia và Bộ
môn Quốc tế học, Khoa Ngôn ngữ &
Văn hóa các nước nói Tiếng Anh đã
phối hợp tổ chức buổi tọa đàm trực
tuyến với chủ đề “Thực hành Điền
dã Kỹ thuật số: Các vấn đề về Công
nghệ, Đạo đức và Phương pháp”
(Practicing Digital Ethnography:
Ethical, Technological, and
Methodological Considerations).
Buổi tọa đàm đã thu hút hơn  150
đại biểu tham dự.

Điền dã kỹ thuật số là gì? Môi trường,
chủ thể, thực hành kỹ thuật số đã thay
đổi phương pháp nghiên cứu điền dã như
thế nào? Áp dụng phương pháp này với
công nghệ kỹ thuật số (máy tính, điện
thoại, app, trò chơi, môi trường thực tế
ảo, dữ liệu và thuật toán, công nghệ mới,
v.v.) như thế nào? Những công nghệ kỹ
thuật số trên đã mở rộng và cho ta những
suy tư gì về phương pháp điền dã? Đó là
những câu hỏi tọa đàm đã đưa ra các giải
đáp cho các đại biểu tham dự.

Chi tiết xem tại đây
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https://ulis.vnu.edu.vn/hoat-dong-cop-toa-dam-thuc-hanh-dien-da-ky-thuat-so-cac-van-de-ve-cong-nghe-dao-duc-va-phuong-phap/
https://ulis.vnu.edu.vn/hoat-dong-cop-toa-dam-thuc-hanh-dien-da-ky-thuat-so-cac-van-de-ve-cong-nghe-dao-duc-va-phuong-phap/
https://ulis.vnu.edu.vn/hoat-dong-cop-toa-dam-thuc-hanh-dien-da-ky-thuat-so-cac-van-de-ve-cong-nghe-dao-duc-va-phuong-phap/
https://ulis.vnu.edu.vn/hoat-dong-cop-toa-dam-thuc-hanh-dien-da-ky-thuat-so-cac-van-de-ve-cong-nghe-dao-duc-va-phuong-phap/
https://ulis.vnu.edu.vn/hoat-dong-cop-toa-dam-thuc-hanh-dien-da-ky-thuat-so-cac-van-de-ve-cong-nghe-dao-duc-va-phuong-phap/
https://ulis.vnu.edu.vn/hoat-dong-cop-toa-dam-thuc-hanh-dien-da-ky-thuat-so-cac-van-de-ve-cong-nghe-dao-duc-va-phuong-phap/
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CHUỖI BÀI GIẢNG VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN CẦU
VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để bắt đầu một học kỳ mới sôi nổi và

hào hứng, Chương trình Thạc sĩ

Lãnh đạo Toàn cầu - MGL, Khoa

Khoa học Xã hội liên ngành, Trường

ĐH Việt Nhật đã tổ chức một chuỗi

bài giảng về chủ đề Quan hệ Đối tác

toàn cầu và Mục tiêu Phát triển bền

vững (Global Partnerships & SDGs).

Do tình hình Covid-19 vẫn còn phức

tạp, chuỗi bài giảng được tổ chức

trực tuyến được thay cho các chuyến

đi thực tế tại các tổ chức quốc tế và

các tổ chức phi Chính phủ dành cho

học viên K5 của chương trình.

Chuỗi bài giảng bao gồm 5 bài giảng từ

5 diễn giả nổi tiếng như ông Upalat

Korwatanasakul - nhà nghiên cứu tại

Viện Nghiên cứu Nâng cao về phát

triển bền vững (United Nations

University Institute for the Advanced

Study of Sustainability (UNU-IAS)); Ông

Tristan Knowles - Chuyên viên Đầu tư

khí hậu thuộc nhóm cơ sở hạ tầng khu

vực tư nhân của Ngân hàng Phát triển

Châu Á (ADB), phụ trách khu vực sông

Mekong bao gồm Thái Lan, Lào,

Campuchia, Việt Nam và Myanmar.; Bà

Thapa - Chuyên viên Phát triển dự án

vùng tại Tổ chức di cư quốc tế (IOM);

Ông Phạm Văn Tấn - Phó Tổng Giám

đốc tại Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài

Nguyên và Môi trường Việt Nam; Bà

Boran Choi - Chuyên gia Giáo dục và

Vận động chính sách tại Chương trình

Giáo dục Bảo vệ An ninh và Xung đột

(PEIC) của Tổ chức Giáo dục Trên tất

cả (EAA). 

Các bài chia sẻ của các diễn giả đặc

biệt chủ yếu là về cách tổ chức của

họ hướng đến và đóng góp như thế

nào để đạt được các Mục tiêu Phát

triển bền vững, bên cạnh vai trò và

trách nhiệm của tổ chức. Bên cạnh

đó, các diễn giả còn đưa ra những lời

khuyên rất thiết thực cho các học viên

MGL về các cơ hội công việc ở các tổ

chức, doanh nghiệp quốc tế trong

tương lai



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TIẾP TỤC KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC KUMAMOTO, NHẬT BẢN
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Trường Đại học Kumamoto là một trong
những ngôi trường quốc gia tại tỉnh
Kumamoto, một địa chỉ uy tính dành cho
các sinh viên quốc tế muốn đến du học
tại xứ sở mặt trời mọc. Tiếp nối những
thành công về hợp tác trước đó, ngày
08/3/2022 Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên (ĐHKHTN) tiếp tục ký thỏa thuận
hợp tác trao đổi cán bộ và sinh viên trong
đào tạo và nghiên cứu khoa học với
Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản
trong thời gian 5 năm. 

Hợp tác giữa hai trường đã được triển khai
từ năm 2007 khi hai trường bắt đầu ký
thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên, học
viên cao học và nghiên cứu sinh. Trong
thời gian học tập tại trường Đại học
Kumamoto, học viên cao học và nghiên
cứu sinh của ĐHKHTN có thể tham gia các
đề tài, dự án nghiên cứu. Thời gian ký thỏa
thuận là 5 năm sau đó tiếp tục gia hạn cho
đến nay. Những năm đầu phía bạn thường
cung cấp kinh phí cho 1-2 sinh viên/năm
và tăng dần đến năm 2014-2015 là 5 sinh
viên/năm. Ngoài ra cán bộ hai trường còn
tham gia các đề tài nghiên cứu do cán bộ
Trường ĐH Kumamoto chủ trì. 

Trường ĐH Kumamoto đã nhiều năm nhận
đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ là cán bộ của
Trường ĐHKHTN, tổ chức và cung cấp kinh
phí cho các chương trình trao đổi học thuật
ngắn hạn (1-2 tuần) và dài hạn (6 tháng)
cho cán bộ, sinh viên và học viên cao học
sang giao lưu tại trường. Gần nhất trong giải
đoạn 2017-2018, có 4 đoàn trao đổi của
ĐHKHTN tại Trường ĐH Kumamoto. Trong
giai đoạn từ 2019 đến nay do tình hình diễn
biến phức tạp của dịch COVID-19 nên các
hoạt động trao đổi giữa hai trường không
được triển khai thường xuyên.



CÔNG TY TNHH WITHUS (NHẬT BẢN) &
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHẬT NGỮ JLEC
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Biên bản ghi nhớ được lập ra với mục đích phát huy thế
mạnh và năng lực của các bên, đóng góp vào quá trình cải
thiện môi trường đào tạo và giáo dục Tiếng Nhật. Ngoài ra,
JLEC được kỳ vọng sẽ là đơn vị tổ chức cho các kỳ thi
năng lực tiếng Nhật tại Việt Nam, là trung tâm mang đến
các khóa học tiếng Nhật thương mại cho đa dạng các đối
tượng và lứa tuổi. Với sự hợp tác giữa Trường Đại học
Việt Nhật và Công ty TNHH Withus, JLEC đặt ra mục tiêu
lớn hơn đó chính là phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao, có thể đóng vai trò quan trọng trong các môi trường
quốc tế.

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI 

Vào ngày 18/03/2022, Trường
Đại học Việt Nhật và Công ty
TNHH Withus (Nhật Bản) đã
tiến hành ký kết biên bản ghi
nhớ hợp tác với đại diện hai bên
là GS.TS Furuta Motoo, Hiệu
trưởng Nhà trường và Ông
Tomio Ikoma, Chủ tịch Công ty.



TRAO HỌC BỔNG AKS CORE CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ NĂM 2022
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Học bổng này lần đầu tiên được trao cho không

chỉ các học viên cao học mà cả các bạn sinh

viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc có

thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu

khoa học. Đây là năm thứ ba Trường Đại học

Ngoại ngữ được phê duyệt tiến hành dự án

trọng điểm về nghiên cứu Hàn Quốc học này và

hiện Trường Đại học Ngoại ngữ cũng là đơn vị

duy nhất của Việt Nam được tài trợ và triển khai

dự án.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ,
Trường Quốc tế có chương trình học
bổng dành riêng cho nữ sinh Ấn Độ
trong năm 2022. Chương trình học bổng
có tên “Vietnam – India Women
Empowerment Scholarships” nhằm tìm
kiếm các nữ sinh tiềm năng, hỗ trợ tài
chính để đào tạo các bạn nữ trở thành
thế hệ lãnh đạo nữ tương lai cho quốc
gia lâu đời nhất về văn hóa, lịch sử. 

Nhà trường sẽ cung cấp 12 suất học bổng
trị giá từ 10% đến 100% học phí cho các
nữ sinh Ấn Độ có thành tích học tập xuất
sắc khi theo học các chương trình Kinh
doanh quốc tế, Kế toán, Phân tích và Kiểm
toán, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích
dữ liệu kinh doanh, Tin học và Kỹ thuật
máy tính, Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra,
Trường Quốc tế vẫn dành các suất học
bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành
tích học tập tốt. 

Ngày 17/03/2022, tại Trường Đại
học Ngoại ngữ đã diễn ra lễ trao học
bổng của Dự án “Xây dựng trường
đại học trọng điểm về Hàn Quốc học
tại Việt Nam” (AKS CORE) do Viện
Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung
ương tài trợ.

TRƯỜNG QUỐC TẾ CẤP HỌC BỔNG 
CHO NỮ SINH ẤN ĐỘ NĂM 2022



Ngày 17/03/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ đã diễn ra lễ trao học bổng của Quỹ Giao

lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) dành cho học viên cao học là những giảng viên

tiếng Hàn có thành tích học tập xuất sắc. Đây là năm thứ ba Trường Đại học Ngoại ngữ,

ĐHQGHN được nhận chương trình học bổng ý nghĩa này từ quỹ Giao lưu quốc tế Hàn

Quốc. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN là đơn vị đầu tiên của Việt Nam mở ngành

Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc, tạo cơ hội học tập nâng cao cho hàng chục nghìn sinh viên

đang theo học ngành tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

T i n  h ợ p  t á c  q u ố c  t ế
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TRAO HỌC BỔNG CỦA QUỸ GIAO LƯU QUỐC TẾ HÀN QUỐC CHO
HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN NĂM 2022



TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC
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KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI UBND TỈNH HÒA BÌNH
GIAI ĐOẠN 2022-2026

Ngày 17/3/2022, tại
tỉnh Hòa Bình, lãnh
đạo Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) và
lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
đã ký kết thỏa thuận
hợp tác trong các lĩnh
vực: đào tạo phát triển
nguồn nhân lực,
nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công
nghệ phục vụ sự
nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội, hội nhập
quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh
ủy Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui
mừng trước sự hợp tác giữa
ĐHQGHN và tỉnh Hòa Bình. Đồng
chí nhấn mạnh mong muốn,
ĐHQGHN và tỉnh Hòa Bình nhanh
chóng triển khai thỏa thuận hợp
tác đi vào chiều sâu. Đặc biệt, với
lợi thế đội ngũ các chuyên gia,
nhà khoa học đông đảo,
ĐHQGHN có thể tư vấn cho tỉnh
những chiến lược phát triển phù
hợp, hiệu quả, cũng như các
hướng quy hoạch quan trọng
khác và nâng cao chất lượng giáo
dục phổ thông của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc
ĐHQGHN Lê Quân nhất trí với các đề
xuất của tỉnh, đồng thời cam kết ưu
tiên bố trí đội ngũ giảng viên, các nhà
khoa học trình độ cao và cơ sở vật
chất hiện đại nhằm hỗ trợ triển khai
các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo đặt
hàng của tỉnh. Phối hợp nghiên cứu
chuyển giao khoa học công nghệ
trong các lĩnh vực quy hoạch, phát
triển du lịch, bảo vệ môi trường.
ĐHQGHN sẽ hợp tác, hỗ trợ và tư
vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong các
công tác mà tỉnh có nhu cầu, góp
phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Hoà Bình. Chi tiết xem
tại đây

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N30538/Ky-ket-hop-tac-toan-dien-giua-dHQGHN-va-UBND-tinh-Hoa-Binh-giai-doan-2022-2026.htm
Nguyen
Textbox
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ĐHQGHN VÀ TỈNH CÀ MAU: HỢP TÁC TRONG 
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ngày 23/3/2022, tại Cà Mau, Giám đốc Lê Quân và đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau về hợp tác trong đào tạo
nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh 
đại diện hai cơ quan ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo
ĐHQGHN và UBND tỉnh Cà
Mau đều kỳ vọng vào sự
hợp tác sắp tới sẽ góp phần
phát triển kinh tế - xã hội Cà
Mau. Theo đó, tỉnh Cà Mau
sẽ trao đổi, xác định rõ nội
dung, lĩnh vực hợp tác với
các nhà khoa học ĐHQGHN,
nhất là đối với các chương
trình, dự án Cà Mau đang
triển khai, để đưa kết quả
nghiên cứu khoa học đi vào
cuộc sống.

Từ thuận lợi, khó khăn, Cà
Mau mong muốn ĐHQGHN
tham gia hỗ trợ tỉnh biến

nước biển dâng thành cơ hội
trong nuôi trồng thuỷ sản, tận
dụng lợi thế chiều dài bờ biển
để phát triển năng lượng tái
tạo.

Về ứng dụng khoa học công
nghệ, tỉnh mong muốn được
hỗ trợ nghiên cứu các đề tài
khoa học trong phát triển kinh
tế như nuôi tôm, phát triển
rừng, cũng như công nghệ
chuyển đổi số, thương mại
điện tử, đặc biệt là đào tạo
nguồn nhân lực. 

Với quan điểm phát triển bền
vững, bao trùm, Giám đốc 

ĐHQGHN Lê Quân nhấn
mạnh, tỉnh Cà Mau cần
phát triển theo xu hướng
hài hòa giữa phát triển kinh
tế, bảo vệ môi trường bền
vững để làm cơ sở thúc đẩy
và gắn kết với thực hiện
tiến bộ và công bằng xã
hội, không ngừng nâng cao
chất lượng cuộc sống của
nhân dân, là yêu cầu xuyên
suốt trong chiến lược phát
triển của đất nước, vì mục
tiêu bao trùm lên tất cả mọi
người, không để ai bị tụt lại
phía sau.

Chi tiết xem tại đây

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2094/N30563/dHQGHN-va-tinh-Ca-Mau:-hop-tac-trong-dao-tao-nhan-luc-va-chuyen-giao-cong-nghe.htm
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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, BAO TRÙM GIỮA
ĐHQGHN VÀ UBND TỈNH HẬU GIANG

Ngày 24/3/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Ủy ban Nhân dân
(UBND) tỉnh Hậu Giang đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác về đào tạo,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2022 – 2026.

Về đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực, ĐHQGHN
sẽ tổ chức đào tạo đại học,
sau đại học (Thạc sĩ, Tiến
sĩ) hoặc các khóa bồi
dưỡng, tập huấn về chuyên
môn, nghiệp vụ, kỹ năng
cho các cán bộ, công chức,
viên chức theo đề nghị của
tỉnh; Tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao năng lực
quản lý, điều hành, kỹ năng
tác nghiệp theo chuẩn chức
danh cho đội ngũ cán bộ 

quản lý (cấp Sở hoặc cấp
Huyện, cán bộ nguồn chiến
lược...); Tư vấn, hỗ trợ
chuyên môn để quy hoạch,
phát triển hệ thống giáo dục
chất lượng cao, trình độ cao
để cung cấp nguồn nhân lực
đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu
Giang. 

Đồng thời, về tư vấn chính
sách phát triển kinh tế - xã
hội, ĐHQGHN cử các chuyên
gia, các nhà khoa học giàu

kinh nghiệm tham gia tư
vấn, hỗ trợ xây dựng hoặc
phản biện các Nghị quyết,
Đề án, Quy hoạch, Kế
hoạch, Chiến lược,
Chương trình lớn, có ý
nghĩa quan trọng của Tỉnh
uỷ, UBND tỉnh về phát
triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Hậu Giang đặc biệt là
công tác Quy hoạch,
Chiến lược phát triển.

Chi tiết xem tại đây.

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2094/N30569/Hop-tac-phat-trien-ben-vung,-bao-trum-giua-dHQGHN-va-UBND-tinh-Hau-Giang.htm
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ĐHQGHN VÀ BÁO NHÂN DÂN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC

Chiều 29/3, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cơ sở Hòa Lạc, Thạch Thất (Hà Nội) đã diễn ra
lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và Báo Nhân dân. Theo đó, hai bên thỏa thuận hợp tác các
nội dung: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức;
Thông tin, truyền thông và quảng bá hình ảnh

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh 
đại diện hai cơ quan ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Về đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực: ĐHQGHN
ưu tiên xây dựng và tổ chức
triển khai các chương trình
đào tạo, bồi dưỡng (ngắn
hạn, dài hạn) theo đề xuất
của Báo Nhân Dân nhằm
phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao cho xã hội.
Báo Nhân Dân ưu tiên các
sinh viên, học viên, nghiên
cứu sinh ĐHQGHN tìm hiểu,
thực hành, thực tập, nghiên
cứu ứng dụng thực tế các
lĩnh vực thế mạnh của báo
nhằm đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao.

Về nghiên cứu khoa học và
chuyển giao tri thức: Hai bên
phối hợp thực hiện các
nghiên cứu khoa học hoặc tổ
chức toạ đàm, trao đổi kinh
nghiệm, các hội nghị/hội thảo
quốc gia, quốc tế về những
vấn đề mà hai bên cùng
quan tâm trên cơ sở nhu cầu
và năng lực của các bên. Hai
bên phối hợp xây dựng các
dự án nghiên cứu chung và
các vấn đề xã hội quan tâm,
nhất là trong các lĩnh vực
truyền thông, báo chí, khoa
học xã hội nhân văn, phát
triển công nghệ tương lai… 

Về thông tin, truyền thông
và quảng bá hình ảnh:
Báo Nhân Dân hỗ trợ
ĐHQGHN trong việc đẩy
mạnh công tác truyền
thông, tuyên truyền nhằm
xây dựng thương hiệu,
quảng bá hình ảnh và
nâng cao vị thế của
ĐHQGHN.

Chi tiết xem tại đây

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2094/N30592/dHQGHN-va-Bao-Nhan-dan-tang-cuong-hop-tac-trong-trong-cong-tac-thong-tin-truyen-thong,-dao-tao-phat-trien-nguon-nhan-luc.htm
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 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Sau buổi làm việc này hai
bên sẽ có khung hợp tác
giữa các doanh nghiệp
thuộc Hiệp hội và Nhà
trường, cũng như chương
trình cụ thể trong năm 2022
và các năm khác, thường kì
3 đến 6 tháng tổng kết để
đánh giá các nội dung hoạt
động. Hai bên sẽ kí kết một
Thỏa thuận khung hợp tác
chung. Nhà trường sẽ cử
các đầu mối để đảm bảo
việc kết nối thường xuyên,
hiệu quả. Chi tiết xem tại
đây

Ông Mạc Quốc Anh thay mặt
Ban Lãnh đạo Hiệp hội, chia
sẻ: Hiệp hội hiện nay có
khoảng 318.000 doanh nghiệp
vừa và nhỏ trên thành phố Hà
Nội, tham gia vào tất cả các
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã
hội của Thủ đô và đất nước. Vì
vậy, các doanh nghiệp trong
Hiệp hội sẵn sàng tham gia
hợp tác với Nhà trường trên tất
cả các mảng hoạt động: hỗ trợ
Siêu thị 0 đồng; hỗ trợ sinh
viên thực tập; tuyển dụng nhân
sự đã tốt nghiệp; nghiên cứu
khoa học; nâng cấp, cải tạo cơ
sở vật  chất; cũng như các
hoạt động khác: hỗ trợ sinh
viên, khởi nghiệp, trao học
bổng, chuyển giao các nghiên
cứu của giảng viên, sinh viên
của nhà trường, v.v.

S á n g  n g à y  1 0 / 3 / 2 0 2 2 ,
P G S . T S  Đ à o  T h a n h
T r ư ờ n g ,  P h ó  H i ệ u
t r ư ở n g  T r ư ờ n g  Đ ạ i  h ọ c
K h o a  h ọ c  X ã  h ộ i  v à
N h â n  v ă n  đ ã  c h ủ  t r ì
b u ổ i  l à m  v i ệ c  v ớ i  đ o à n
đ ạ i  b i ể u  c ủ a  H i ệ p  h ộ i
D o a n h  n g h i ệ p  n h ỏ  v à
v ừ a  t h à n h  p h ố  H à  N ộ i
d o  Ô n g  M ạ c  Q u ố c  A n h ,
B í  t h ư  Đ ả n g  ủ y ,  P h ó
C h ủ  t ị c h  k i ê m  T ổ n g  T h ư
k í  H i ệ p  h ộ i ;  P h ó  C h ủ
t ị c h  Q u ỹ  C h ố n g  H à n g
g i ả ;  V i ệ n  T r ư ở n g  V i ệ n
K i n h  t ế  v à  P h á t  t r i ể n
D o a n h  n g h i ệ p ,  l à m
T r ư ở n g  đ o à n .

Ông Nguyễn Văn Trưởng 
(Tổng Giám đốc Tổng CT Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội) phát biểu

Ông Mạc Quốc Anh phát biểu tại buổi làm việc
 

Đ ạ i  h ọ c  K h o a  h ọ c  X ã  h ộ i  v à  N h â n  v ă n  l à m  v i ệ c  v ớ i

T h à n h  p h ố  H à  N ộ i

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/xac-lap-khong-gian-ket-noi-hop-tac-hieu-qua-ben-vung-giua-don-vi-dao-tao-va-doanh-nghiep-21272.html
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TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 

KÍ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI &  NHÂN VĂN

Nhằm tăng cường hỗ trợ truyền
thông và hợp tác trong những lĩnh
vực thế mạnh, chiều 11/3, Truyền
hình Quốc hội Việt Nam kí kết thỏa
thuận hợp tác với Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Theo thỏa thuận, hợp tác, phía
Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn sẽ cung cấp mạng lưới
giảng viên, chuyên gia đầu ngành
tham gia các chương trình tọa đàm,
chuyên mục, chuyên đề về văn hóa
xã hội khi Truyền hình Quốc hội Việt
Nam có nhu cầu; cung cấp các
nghiên cứu có tính ứng dụng trong
lĩnh vực truyền thông đại chúng. 

Cùng với đó, Truyền hình Quốc hội Việt
Nam sẽ phối hợp và hỗ trợ Trường Đại
học khoa học Xã hội và Nhân văn quảng
bá, lan tỏa các công trình nghiên cứu;
đồng thời tạo cơ hội để sinh viên nhà
trường tham gia quy trình sản xuất các
chương trình truyền hình chuyên nghiệp,
chất lượng.

Sự hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần
nâng tầm truyền thông của Trường về mọi
mặt và tạo  ra các chương trình truyền
hình có chiều sâu cho khán giả xem truyền
hình trong lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Chi tiết xem tại đây

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/tin-hoat-dong/truyen-hinh-quoc-hoi-viet-nam-ki-hop-tac-voi-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-21279.html
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Trường Đại học Giáo dục ký kết biên bản ghi nhớ với 

CÔNG TY TNHH CAPSTONE VIỆT NAM
Trong tháng 3, Trường Đại học
Giáo dục (ĐHGD) và Công ty
TNHH Capstone (CVN) Việt
Nam ký kết biên bản ghi nhớ
để triển khai các nội dung hợp
tác nhằm thực hiện có hiệu
quả công tác đào tạo, giới
thiệu và triển khai các hoạt
động giáo dục chất lượng cao,
bao gồm các hoạt động định
hướng ngành nghề, tuyển sinh
du học, đào tạo kỹ năng và
chuyên môn, kết nối đào tạo và
thúc đẩy các hoạt động đối tác.

Thông qua biên bản ghi nhớ,
Trường Đại học Giáo dục chia
sẻ với CVN các thông tin và dữ
liệu về nhu cầu du học và định
hướng ngành nghề của các
học sinh tại Trường Trung học
Phổ thông Khoa học Giáo dục 

(HES), thông tin về các nhu
cầu hoạt động cần thiết để
phối kết hợp với CVN trong
các hoạt động; tạo điều kiện
cho CVN cung cấp các buổi
hướng dẫn, thông tin sự kiện,
triển lãm và cập nhật các cơ
hội học bổng tới học sinh và
phụ huynh của HES. Thông
qua các hoạt động hợp tác với
nhà trường, truyền thông các
thông điệp, nội dung hữu ích
về các cơ hội du học và định
hướng nghề nghiệp do CVN
cung cấp tới học sinh và phụ
huynh HES. HES tuyển sinh
các chương trình du học, định
hướng nghề nghiệp do CVN
cung cấp.

Công ty TNHH Capstone Việt
Nam có trách nhiệm cung cấp
thông tin du học, hướng

nghiệp chính xác và cập
nhật thông tin về các sự
kiện, cơ hội du học tốt tới
các học sinh và phụ huynh
HES, định hướng nghề
nghiệp và cung cấp các dịch
vụ tư vấn du học dài hạn và
ngắn hạn tới các học sinh
của HES có nhu cầu; cùng
xây dựng và tổ chức các
chương trình đào tạo tiếng
và kỹ năng đến các học sinh
của HES có nhu cầu; cung
cấp các dịch vụ đối tác theo
thoả thuận; giới thiệu và
quảng bá các chương trình
đào tạo chứng chỉ, tăng
cường chuyên môn và
nghiệp vụ sư phạm do
Trường ĐHGD tổ chức.
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Trường Đại học Ngoại ngữ và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn 
Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 

Cuối tháng 02/2022, Trường
Đại học Ngoại ngữ đã phối
hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Lạng
Sơn tổ chức chương trình
bàn thảo và lễ ký kết thỏa
thuận hợp tác giữa hai bên về
công tác nâng cao chất lượng
và phát triển đủ số lượng đội
ngũ giáo viên giảng dạy
ngoại ngữ các cấp phổ thông
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022
– 2025. 

Về phía Trường Đại học
Ngoại ngữ có sự có mặt của
thầy Đỗ Tuấn Minh – Hiệu
trưởng Nhà trường; thầy Hoa
Ngọc Sơn – Trưởng khoa
Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại
ngữ; và các thầy, cô đại diện
lãnh đạo các đơn vị. Về phía
Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn có
sự có mặt của ông Hoàng
Quốc Tuấn – Giám đốc Sở
GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn; cô
Phan Mỹ Hạnh – Phó Giám
đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng
Sơn và các cán bộ thuộc
đoàn công tác

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh
nhắc lại chương trình hỗ trợ
cho các địa phương mà Đại
học Ngoại ngữ đã triển khai
vào năm 2018, trong đó có 10
trường THPT trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; khẳng định đây là
một chương trình ý nghĩa,
nâng cao kinh nghiệm về giáo
dục phổ thông của các trường
thuộc Sở GD&ĐT nói chung
và cũng là tiền đề cho thành
công của Đề án Ba Vì đã và
đang được Trường Đại học
Ngoại ngữ triển khai trong ba
năm gần đây
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Trường Đại học Y Dược ký kết thỏa thuận hợp tác với
 Trung tâm Khảo thí

 
Tại buổi lễ GS.TS Nguyễn Tiến Thảo,
Giám đốc Trung tâm Khảo thí cũng cho
biết, với nền tảng hạ tầng kỹ thuật hiện đại
Trung tâm sẽ hỗ trợ cho Nhà trường phục
vụ tốt nhất hoạt động kiểm tra đánh giá
sinh viên, người học khối ngành sức khỏe
qua cả hình thức thi trực tiếp và thi trên
máy tính. Hai bên cùng hướng đến phối
hợp xây dựng và triển khai thử nghiệm
các phần mềm phục vụ các hoạt động
dạy, học, kiểm tra, đánh giá người học
bằng hình thức thi trên máy tính. Bên cạnh
đó hai đơn vị hướng đến phối hợp đào tạo
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, giảng viên
về lĩnh vực khảo thí, tổ chức công tác tập
huấn ra đề, nhập đề, thực hành và thi trên
máy tính... nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo cho sinh viên, người học.

Ngày 15/3/2022 Trường Đại học Y Dược
và Trung tâm Khảo thí đã diễn ra Lễ ký kết
biên bản ghi nhớ hợp tác. GS.TS Lê Ngọc
Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y
Dược ghi nhận những đóng góp to lớn của
Trung tâm Khảo thí trong việc tham gia
phối hợp và hỗ trợ các đơn vị thành viên
thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong các
lĩnh vực liên quan đến công tác khảo thí,
hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển
giao công nghệ, tổ chức thi trực tiếp và
gián tiếp trên máy tính… ngay từ những
ngày đầu mới thành lập trung tâm. Qua đó,
Giáo sư Lê Ngọc Thành bày tỏ sự vui
mừng, tin tưởng việc ký kết hợp tác lâu dài
giữa Nhà trường với Trung tâm Khảo thí
sẽ mang lại hiệu quả cao, kết hợp thế
mạnh hai bên cùng nhau hỗ trợ, tạo điều
kiện cho cán bộ tham gia nghiên cứu và
thực hiện các hoạt động xây dựng, phát
triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong
quản lý đào tạo, khảo thí và lĩnh vực khoa
học sức khỏe



HỘI THẢO:

MỘT SỐ THÀNH TỰU MỚI VỀ 
MÁY TÍNH THẾ HỆ TƯƠNG LAI
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Ngày 18/3/2022, Viện Công nghệ Thông tin
(CNTT) đã tổ chức Hội thảo “Một số thành
tựu mới về máy tính thế hệ tương lai”.
PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, Nguyên Viện
trưởng Viện Công nghệ Thông tin đã trình
bày báo cáo. Hội thảo có sự tham gia của
các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu
viên và nghiên cứu sinh đến từ các trường
đại học và viện nghiên cứu.

Hội thảo đã báo cáo hai chủ đề. Thứ nhất:
Thực trạng ngành CNTT tại Việt Nam: giới
thiệu hiện trạng công tác đào tạo, nghiên cứu
phát triển CNTT, thực trạng nguồn nhân lực,
thị trường và công nghiệp CNTT, xu hướng
phát triển CNTT và các hướng tiếp cận trong
trương lai. Chủ đề báo cáo thứ hai tại Hội
thảo đó là: Máy tính thế hệ mới: giới thiệu hai
cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu về máy
tính thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI), các
thành tựu gần đây gồm có Chip AI của
Cerebras Systems, Máy tính lượng tử
(Quantum computing), Máy tính mô phỏng
não người (Neuromorphic computing), Điện
trở bộ nhớ (Memristor).



Ngày 15/3/2022, Khoa Luật phối hợp
với Học viện Khoa học xã hội tổ chức
Tọa đàm khoa học “Nguyên tắc suy
đoán vô tội trong Tố tụng hình sự
Việt Nam – Lý luận và thực tiễn”. Đây
là tọa đàm thứ 13 trong chuỗi tọa
đàm “Legal talkshow” được xây dựng
và phát triển từ năm 2021. Tọa đàm
được tổ chức bằng cả 2 hình thức
trực tiếp tại Học viện Khoa học xã hội
và trực tuyến qua nền tảng Zoom với
sự tham gia của hơn 300 khách mời
là giảng viên, nghiên cứu viên,
nghiên cứu sinh, học viên cao học ở
các cơ sở đào tạo và những người
làm thực tiễn, người quan tâm đến
chủ đề tọa đàm. 

Việc tìm hiểu về nguyên tắc suy đoán vô
tội đã thu hút sự quan tâm lớn của nhà
nghiên cứu và người làm thực tiễn trong
hoạt động tư pháp. Tại buổi tọa đàm, bằng
kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn
chuyên sâu, các diễn giả đã đề cập một
cách toàn diện về nội dung của nguyên tắc
suy đoán vô tội và bảo đảm thực hiện
nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật
tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay.

Chi tiết xem tại đây
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TỌA ĐÀM: “NGUYÊN TẮC SUY ĐOÁN VÔ TỘI
TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”

https://law.vnu.edu.vn/article-news-28117-1158.html


Ngày 05/03/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức Hội thảo trực tuyến
“Giáo viên với Ngôn ngữ hình ảnh: Từ hiểu đến sử dụng & Thiết kế hình ảnh”.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và
giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam năm 2022” (UNC
2022).
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HỘI THẢO: “GIÁO VIÊN VỚI NGÔN NGỮ HÌNH ẢNH
TỪ HIỂU ĐẾN SỬ DỤNG & THIẾT KẾ HÌNH ẢNH”

 

Với mục đích thực hành hướng tới bồi
dưỡng năng lực sử dụng, xử lý hình ảnh
và thiết kế trong giảng dạy nói chung và
giảng dạy ngoại ngữ nói riêng, hội thảo đã
thu hút 622 đại biểu tham dự. Chương
trình hội thảo được xây dựng theo hướng
thực hành và tương tác. Các đại biểu tham
dự đã được tìm hiểu một số vấn đề chung
về hiểu và sử dụng hình ảnh như: chức
năng của hình ảnh, các yếu tố tạo thành
"ngôn ngữ" của hình ảnh, vấn đề bản
quyền hình ảnh, các quy tắc thiết kế cơ
bản, v.v.

Đặc biệt hơn, chương trình còn có các hoạt
động thảo luận, thực hành để các đại biểu
trực tiếp thiết kế sản phẩm, sử dụng một số
công cụ thiết kế phổ biến với sự hướng dẫn
của các diễn giả có kinh nghiệm thực hành
thiết kế và sáng tác. Từ đó, người tham gia
có thể phát triển khả năng phân tích và
thưởng thức hình ảnh, đồng thời có thêm tự
tin và sáng tạo trong việc sử dụng và thiết
kế sau này. Hội thảo trực tuyến “Giáo viên
với Ngôn ngữ hình ảnh: Từ hiểu đến sử
dụng & Thiết kế hình ảnh” được phát triển
từ môn học Truyền thông thị giác đang xây
dựng tại Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa các
nước nói tiếng Anh. 
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TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY
TIẾNG HÀN Ở BẬC PHỔ THÔNG TẠI VIỆT NAM”

Tổ chức theo hình thức kết hợp, tọa đàm thu

hút hơn 800 người tham gia là đại diện lãnh

đạo các cấp; giảng viên, sinh viên các trường

Đại học và Cao đẳng đào tạo ngành ngôn

ngữ Hàn Quốc tại Việt Nam; giáo viên, học

sinh các trường THPT, THCS toàn quốc có

giảng dạy tiếng Hàn Quốc. Trong chương

trình tọa đàm đã có 6 tham luận được trình

bày. Các tham luận đề cập đến nhiều nội

dung về tình hình triển khai giảng dạy tiếng

Hàn ở bậc phổ thông trên toàn quốc và

những định hướng phát triển trong giai đoạn

sắp tới.

Ngày 11/03/2022,
Trường Đại học
Ngoại ngữ đã tổ

chức Tọa đàm khoa
học với chủ đề:

“Tình hình giảng
dạy t iếng Hàn ở bậc

phổ thông tại Việt
Nam”. 
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HỘI THẢO: “THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ ĐỒNG HÀNH
GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG”

 
 

nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa
Trường Đại học Ngoại ngữ với các
trường THPT trên cả nước đã, đang và
sẽ mang đến những lợi ích hai chiều,
giúp Nhà trường, giáo viên và học sinh
THPT cập nhật thêm kiến thức, đồng thời
giúp giảng viên và sinh viên Đại học có
thêm những trải nghiệm mới mẻ, bổ ích.
Nhà trường luôn sẵn sàng mở rộng các
cơ hội hợp tác để có thể thực hiện trách
nhiệm xã hội là phục vụ cộng đồng của
mình. Trong chương trình, các đại biểu
tham dự đã có cơ hội được lắng nghe 4
báo cáo chuyên đề liên quan đến việc
hợp tác giữa trường đại học và THPT
trong giảng dạy ở cả trong và ngoài
nước. Phần trao đổi và thảo luận phía
cuối chương trình cũng đã đem đến
những góc nhìn chuyên sâu, mới mẻ và
thực tế cho các đại biểu tham dự.

Ngày 12/03/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ phối hợp cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc
gia, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thành công Hội
thảo chuyên đề với chủ đề “Thúc đẩy mối
quan hệ đồng hành giữa trường đại học và
trường phổ thông” (Promoting University-
School Linkage: Together We Learn).
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Đề
án Ngoại ngữ Quốc gia (Bộ GD&ĐT), Văn
phòng tiếng Anh khu vực (Đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Việt Nam), Trường Đại học
Ngoại ngữ cùng khoảng 2000 giáo viên,
giảng viên, cán bộ, sinh viên của các
trường trung học, đại học, cơ quan, đơn vị
giáo dục trên cả nước. 

Phát biểu khai mạc, Ông Đỗ Tuấn Minh,
Hiệu trưởng nhà trường, đã khẳng định
tầm quan trọng của giáo dục ngoại ngữ
trong giai đoạn hiện nay, đồng thời 



SINH VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM DỰ DIỄN ĐÀN 

Vào tháng 3/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội 
 (ĐHQGHN) đã tham dự các sự kiện của
chương trình ASEAN in Today's World
(ASEAN trong thế giới ngày nay, AsTW). 2
sinh viên ĐHQGHN đến từ Trường Đại học
Công nghệ và Trường Đại học Ngoại ngữ đã
tích cực tham gia các hoạt động của AsTW.
Đây là một chương trình nghiên cứu quốc tế
kéo dài hai tuần tập trung vào các vấn đề
ASEAN và Đông Á, được thiết kế cho sinh
viên đại học từ khắp nơi trên thế giới. 

AsTW ra mắt vào tháng 3 năm 2009 tại Thái
Lan. Từ năm 2009 đến 2011, AsTW do Đại
học Kyushu (Nhật Bản) và Đại học Mahidol
(Thái Lan) đồng tổ chức. Từ năm 2012 đến
năm 2014, Đại học Kyushu đã hợp tác với
Đại học Ateneo de Manila (Philippines) và
đăng cai tổ chức AsTW tại Philippines. Từ
năm 2015 đến năm 2017, AsTW được tổ
chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm
2018 đến năm 2020, các phiên AsTW được
tổ chức tại Đại học Malaya (Malaysia) và bắt
đầu từ AsTW 2021, Đại học Kyushu và Đại
học Mahidol sẽ đồng tổ chức các khóa học
một lần nữa.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn
cầu, AsTW 2022 được tổ chức trực tuyến bởi
Đại học Kyushu (Nhật Bản) và Đại học
Mahidol (Thái Lan).  

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

ASEAN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
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SINH VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM DỰ DIỄN ĐÀN 
 

SINH VIÊN GIAO LƯU VĂN HOÁ - THỂ THAO CHÂU Á
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Ba sinh viên Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Minh Ngọc và Bùi Phạm Hải Anh,
Chương trình Ngôn ngữ Anh, Trường Quốc tế đã tham dự Diễn đàn sinh viên
giao lưu văn hoá - thể thao Châu Á trực tuyến ngày 10/3 vừa qua. Diễn đàn
do Global Educators Network Inc. hợp tác cùng Đại học Khoa học Thể Thao
Nippon, Nhật Bản, phối hợp tổ chức, với sự tham gia của 100 sinh viên đến từ
Thái Lan, Singapore, Phi-lip-pin, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Diễn đàn
là nơi để sinh viên giao lưu, hiểu thêm những nét đặc sắc của các nền văn
hóa, thể thao khác nhau ở Châu Á. 

Thông qua chương trình, sinh viên có cơ hội mở rộng hiểu biết về văn hóa các
nước bạn và giới thiệu về văn hóa đất nước mình. Diễn đàn sinh viên giao lưu
văn hoá - thể thao Châu Á đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng các
bạn sinh viên. 



HỌC BỔNG AUSTRALIA DÀNH CHO ASEAN
 

AUSTRALIA FOR ASEAN SCHOLARSHIPS
 

Vé máy bay hai chiều
Trợ cấp thành lập một lần khi đến
Toàn bộ học phí
Đóng góp vào chi phí sinh hoạt
Chương trình học giới thiệu
Bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài trong suốt thời gian nhận học bổng
Hỗ trợ học tập bổ sung
Trợ cấp nghiên cứu thực địa cho sinh viên nghiên cứu và thạc sĩ theo môn học có
thành phần bắt buộc thực địa
Một suất tham gia  Chương trình các nhà lãnh đạo mới nổi Ấn Độ - Thái Bình
Dương.

Học bổng Australia dành cho ASEAN được cấp cho các cá nhân trong khoản thời gian  
hoàn thành chương trình học do cơ sở giáo dục Australia quy định, bao gồm các khóa
Đào tạo dự bị hoặc Thạc sĩ.

Người nhận học bổng sẽ nhận được:

Chi tiết xem tại: https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-
asean-scholarships 
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HẠN MỞ ĐƠN: 01/02/2022 - 29/04/2022.

https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-asean-scholarships
https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/australia-asean-scholarships


Trường Đại học Kyushu tổ chức triển lãm du học bậc sau đại học dưới hình thức
trực tuyến

 
Thời gian:

Ngày 15 tháng 4 năm 2022 (Thứ sáu)
3 giờ chiều - 5 giờ chiều (Giờ Nhật Bản)

 
 

Đăng ký tại đây:
https://forms.office.com/r/ad7X2er7tF

* Đường link Zoom sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.
 

Chi tiết xem tại:
https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/event/fair

 
Các trường Đại học tham gia triển lãm:

9 trường cao học của Trường Đại học Kyushu: Nhân văn, Luật, Toán học, Khoa học
Y tế, Khoa học Nha khoa, Kỹ thuật, Thiết kế, Khoa học Thông tin và Sinh học, sẽ

giới thiệu các khóa học quốc tế sau đại học 

TRIỂN LÃM DU HỌC BẬC SAU ĐẠI HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUSHU
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