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Trang 8Tin hợp tác quốc tế

Ngày 24/6/2022, Hiệu trưởng Trường Quốc tế PGS.TS. Lê Trung Thành đã có buổi tiếp và
làm việc với đại diện Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và Trường
Đại học Quốc gia Jeju (JNU).

Tham dự chương trình làm việc có PGS.TS. Lưu Thế Anh – Viện trưởng Viện Tài nguyên và
Môi trường; PGS.TS Đinh Thúy Hằng – Trưởng Phòng Sinh thái vi sinh vật ứng dụng – Viện
Vi sinh vật và Công nghệ sinh học; TS. Bùi Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Nghiên
cứu và Ứng dụng giáo dục – Trường Đại học Giáo dục, Phó ban điều hành CLB Các nhà
khoa học ĐHQGHN; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trực – Trưởng Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát
triển bền vững, Khoa Các khoa học liên ngành, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán
bộ, giảng viên Nhà trường. 

Tại buổi làm việc, người tham dự được nghe GS. Jung Hee-Tae – Giám đốc Viện KAIST về
Nano, Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Môi trường Hàn Quốc, chia sẻ ý tưởng về việc thành
lập “Trung tâm hợp tác nghiên cứu về biến đổi khí hậu giữa Viện Khoa học và Công nghệ
tiên tiến Hàn Quốc – Đại học California, Hoa Kỳ và Đại học Quốc gia Hà Nội” (KAIST-UCB-
VNU Global Climate Change Research Center). Việc thành lập trung tâm và ứng dụng
các kết quả nghiên cứu, nếu khả thi, hứa hẹn sẽ đóng góp vào sự phát triển của khoa học
công nghệ tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để các học giả Đại học Quốc gia Hà Nội có
cơ hội trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án với các học giả và chuyên
gia của Hàn Quốc.
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