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Trang 4Tin hợp tác quốc tế

Chiều ngày 14/6/2022, GS.TS Hoàng Anh
Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã tiếp
xã giao đoàn công tác của Quỹ giao lưu
quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation – KF)
do ông Lee Geun, Chủ tịch Quỹ, làm Trưởng
đoàn, với các thành viên gồm ông Hong
Seong-guk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị
Quốc hội Hàn-Việt, ông Im Hong-jae,
Nguyên Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông
Choi Chae-jin, Trưởng đại diện Quỹ Hàn
Quốc tại Việt Nam và các giáo sư của
Trường ĐH Myeongji, Trường ĐH nữ sinh
Sungshin, Viện Nghiên cứu Chính sách
Asean.

Trong buổi gặp gỡ, Hiệu trưởng Hoàng Anh
Tuấn đánh giá cao những đóng góp của
Quỹ trên nhiều hoạt động cụ thể: xuất bản,
tổ chức hội thảo, cử giảng viên, đầu tư cho
nghiên cứu khoa học, trao học bổng cho
sinh viên, trang bị cơ sở vật chất. Chi tiết
xem tại đây.Sáng ngày 16/6, GS.TS Hoàng Anh Tuấn

đã có buổi tiếp xã giao Bà Marinela
Ketkova, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria tại
Việt Nam, và ông Blagoy Prodanov, Phó
Đại sứ, phụ trách Bộ phận Chính trị và
Lãnh sự, Đại sứ quán Bulgaria tại Việt
Nam. Thông qua vai trò kết nối của Đại
sứ quán, trong những năm qua nhiều
hoạt động đã được tiến hành một cách
thuận lợi và thành công như: dự án biên
soạn tài liệu giảng dạy, trao đổi giảng
viên, trao đổi sinh viên. 

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Nhà trường,
Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn mong
muốn, trong thời gian tới Trường
ĐHKHXH&NV tiếp tục nhận được sự
quan tâm, ủng hộ của cá nhân Bà Đại
sứ và Đại sứ quán để mối quan hệ hợp
tác giữa trường với các tổ chức văn
hóa, giáo dục, các trường đại học của
Bulgaria ngày càng sâu rộng và hiệu
quả hơn. Chi tiết xem tại đây
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