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CHUỖI SỰ KIỆN KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 
HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (PHER) 

"ĐHQGHN được thụ hưởng nhiều từ Dự án PHER cho chiến lược phát triển" - Đó là phát biểu của
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân tại Hội thảo: “Xây dựng cộng đồng PHER" -
sự kiện đầu tiên của chuỗi Hội thảo mùa hè PHER diễn ra vào 25-26/07/2022 tại Thành phố Hồ
Chí Minh, đánh dấu sự khởi động của chuỗi sự kiện tiếp nối tại Đại học Đà nẵng vào 28/7 và tại
ĐHQGHN vào 29/7. Chuỗi Hội thảo Mùa hè, dự kiến được tổ chức hàng năm trong thời gian diễn
ra dự án, được kỳ vọng trở thành một diễn đàn để lãnh đạo, học giả của các đại học trong và
ngoài nước, lãnh đạo các bộ ngành của Việt Nam đối thoại, chia sẻ quan điểm, tìm kiểm giải
pháp cho các vấn đề trọng yếu của giáo dục đại học Việt Nam. 

Tin hợp tác quốc tế

Tiếp nối chuỗi sự kiện, vào ngày 29/7, ĐHQGHN đã
đồng tổ chức Hội thảo mùa hè tại Tổ hợp giảng
đường HT1 - HT2. Đây là sự kiện học thuật đầu tiên
tổ chức tại khu giảng đường mới của ĐHQGHN tại
Hòa Lạc. Sự kiện quy tụ hơn 200 nhà quản lý và
nhà giáo dục của ĐHQGHN cùng hàng chục
chuyên gia nước ngoài từ Đại học Indiana và các
trường đối tác tại Mỹ. Sau Chuỗi hội thảo này, ngày
01/08/2022, ĐHQGHN đã chủ trì sự kiện khai mạc
chính thức của Dự án Hợp tác Đổi mới giáo dục
Đại học với sự tham gia của các cơ quan, Bộ,
ngành của Mỹ và Việt Nam.

Chi tiết xem tại đây Link 1 Link 2

Trang 3

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N31206/dHQGHN-duoc-thu-huong-nhieu-tu-Du-an-PHER-cho-chien-luoc-phat-trien.htm
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N31247/Hoi-thao-Du-an-PHER:-Su-kien-hoc-thuat-dau-tien-to-chuc-tai-khu-giang-duong-moi-cua-dHQGHN-tai-Hoa-Lac.htm


NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
VÀ LÃNH ĐẠO CÔNG TY CÔNG NGHỆ ACRONIS ĐẾN

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐHQGHN

Ngày 12/07/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân và Phó Giám đốc
Phạm Bảo Sơn đã tiếp và làm việc với ông Serg Bell Chủ tịch sáng lập công ty Acronis và Viện
công nghệ Schaffhausen (Alemira) và ông Philipp Roesler, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu
tư VinaCapital Ventures, nguyên Phó Thủ tướng CH Liên bang Đức.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi hợp tác về nghiên cứu và đào tạo. Acronis hiện tìm
kiếm đối tác và cơ hội để phát triển trụ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, ưu tiên tại Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ Acronis phát triển sản phẩm Cyber Protect. Giám đốc
ĐHQGHN Lê Quân hoan nghênh ý định xây dựng trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam của Acronis
và cho biết ĐHQGHN cũng đang có chiến lược phát triển các cơ sở nghiên cứu tại Hòa Lạc. Nếu
khả thi, đây sẽ là một mối hợp tác quan trọng giúp thúc đẩy hoạt động R&D tại Việt Nam. Bên
cạnh đó, đại diện Ban Giám đốc cũng mời Acronis tham gia trong các hoạt động hỗ trợ khởi
nghiệp, các cuộc thi khởi nghiệp của ĐHQGHN.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã đến tham quan Trường Đại học Công
nghệ như nhà G2, Viện Trí tuệ nhân tạo, Khoa điện tử viễn thông, v.v. để tìm hiểu tiềm lực đào tạo
và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Trí tuệ nhân tạo,
Điện tử viễn thông. Chi tiết xem tại link 1 và  link 2.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 4

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N31118/dHQGHN-tim-kiem-hop-tac-trong-cac-linh-vuc-cong-nghe-cao.htm
https://uet.vnu.edu.vn/nguyen-pho-thu-tuong-duc-philipp-roesler-den-tham-truong-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
https://uet.vnu.edu.vn/nguyen-pho-thu-tuong-duc-philipp-roesler-den-tham-truong-dai-hoc-cong-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/


Ngày 20/7/2022, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Hoàng Hải đã có buổi
làm việc với đoàn công tác của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University
Network - AUN) do ông Choltis Dhirathiti - Giám đốc điều hành dẫn đầu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết, ĐHQGHN luôn tiên phong
và chủ động tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn
quốc gia và quốc tế, trong đó có kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA (AUN – Quality
Assurance), nhằm duy trì và phát triển văn hóa chất lượng một cách toàn diện tại ĐHQGHN. Ông
bày tỏ mong muốn ĐHQGHN và AUN sẽ có những hợp tác sâu hơn về mảng đảm bảo chất lượng
và tin rằng ĐHQGHN sẽ là nguồn cung cấp chuyên gia đánh giá, chuyên gia đảm bảo chất lượng
cho AUN. ĐHQGHN sẵn sàng phối hợp với AUN tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn và các
hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng tại Việt Nam.

Lãnh đạo Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác
giữa ĐHQGHN và AUN như: tăng số lượng các chương trình đào tạo của ĐHQGHN đăng ký kiểm
định theo tiêu chuẩn AUN-QA; ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo
tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 bằng tiếng Việt; đồng tổ chức các hội thảo và tọa đàm về đảm
bảo chất lượng; thể chế hóa Cổng thông tin đảm bảo chất lượng như một công cụ kỹ thuật số để
thực hành đảm bảo chất lượng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu AUN-QA cũng đã làm việc với Trung tâm Kiểm
định Chất lượng Giáo dục (KĐCLGD). Tiếp đón đoàn có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc, PGS. TS.
Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD và các chuyên gia, kiểm định viên là
thành viên Hội đồng

Tại buổi làm việc, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu khái quát về Trung tâm, kết quả hoạt động, hệ
thống tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và quy trình KĐCLGD
của Việt Nam, đồng thời mong muốn cơ hội hợp tác với AUN-QA trong các hoạt động đảm bảo và
kiểm định chất lượng giáo dục, trong việc đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực kiểm định viên của
Trung tâm, tham gia các mạng lưới quốc tế trong đảm bảo chất lượng giáo dục.

Chi tiết xem tại link 1 và link 2

LÃNH ĐẠO ĐHQGHN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU AUN-QA

Tin hợp tác quốc tế

Trang 5

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N31180/dHQGHN-va-AUN:-Hop-tac-vi-su-phat-trien-van-hoa-chat-luong-toan-dien.htm
https://cea.vnu.edu.vn/article-Trung-tam-Kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-DHQGHN-tiep-va-lam-viec-voi-Doan-dai-bieu-Mang-luoi-Dam-bao-chat-luong-cac-truong-dai-hoc-ASEAN-(AUN-QA)-16786-1242.html


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
ĐƯỢC TỔ CHỨC KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ IELTS 

CỦA HỘI ĐỒNG ANH

Sáng ngày 21/7 vừa qua, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn (ĐHKHXH&NV), đã chủ trì buổi tiếp đoàn công tác của Hội đồng Anh tại Việt Nam (British
Council Vietnam) do bà Donna McGowan, Giám đốc quốc gia, làm trưởng đoàn. 

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn đã gửi lời cảm ơn đến cá nhân
bà Donna McGowan cũng như đội ngũ lãnh đạo của Hội đồng Anh tại Việt Nam đã dành sự ưu ái,
quan tâm và đặt quan hệ hợp tác với Trường ĐHKHXH&NV. 

Đại diện cho Hội đồng Anh tại Việt Nam, bà Donna McGowan bày tỏ sự vui mừng khi được đến
thăm và nhận được sự đón tiếp rất trọng thị của Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị trong trường.
Hội đồng Anh mong muốn được hợp tác toàn diện với nhà trường trên nhiều lĩnh vực: đào tạo
(nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên, giảng viên), nghiên cứu khoa học (tổ chức các hội
thảo quốc tế) và giới thiệu cơ hội du học. 

Bà Donna MCGowan thay mặt cho Hội đồng Anh tại Việt Nam đã trao chứng nhận Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những đơn vị được tổ chức kì thi cấp chứng chỉ IELTS
của Hội đồng Anh. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa hai đơn vị
và cũng là tạo điều kiện rất thuận lợi cho sinh viên, cán bộ của trường trong việc học tập và thi
chứng chỉ IELTS của một tổ chức rất có uy tín, được quốc tế công nhận. Chi tiết xem tại đây.

Tin hợp tác quốc tế
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https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqghn-se-tro-thanh-mot-trong-nhung-don-vi-duoc-to-chuc-ki-thi-cap-chung-chi-ielts-cua-hoi-dong-anh-british-council-21490.html?zarsrc=10&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR3bClUJ_dlVmc62mE6mPJ8AVPZCHkeoBwhu7azepeGyMt2tBBmbog34Lyw


Ngày 07/07/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã có buổi tiếp và làm việc với Văn phòng Tiếng
Anh khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ (RELO Việt Nam). Trong buổi làm việc, ông Jerrold Frank –
Giám đốc của RELO Việt Nam đã giới thiệu về các nguồn tài trợ có thể huy động và chia sẻ
những ý tưởng về các khóa học và chương trình bồi dưỡng xoay quanh các chủ đề như: kỹ
năng sư phạm, kỹ năng tiếng Anh, v.v. dành cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam. Đáng chú ý,
RELO Vietnam hiện đang triển khai một số dự án và trong đó, dự án English Fellow hiện đang
nhận được sự hỗ trợ và tham gia từ một số giáo viên Việt Nam. Trưởng phòng Khoa học Công
nghệ Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh đã gửi lời cảm ơn đến RELO Việt Nam vì những dự án tuyệt vời
dành cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam. Đồng thời, TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh cũng đưa ra
đề xuất RELO và Nhà trường có thể hợp tác hiện thực hóa các ý tưởng về tổ chức hội thảo hàng
tháng, phát triển COP, phát triển kỹ năng tiếng Anh và phát triển kỹ năng sư phạm của giáo
viên tiếng Anh.

Trưởng khoa Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Nhung đã chia sẻ: “Phát âm, Kỹ năng nói
Tiếng Anh và Việc làm thế nào để áp dụng những kiến thức mà các giáo viên tiếng Anh tại Việt
Nam có vào việc giảng dạy cho học sinh là một trong những vấn đề giáo viên muốn được cải
thiện.” Do đó, việc hợp tác có thể dựa trên những nhu cầu này để triển khai. Hoan nghênh các ý
tưởng hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và RELO Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý Đề án
Ngoại ngữ Quốc gia Nguyễn Thị Mai Hữu cũng đưa ra một số gợi ý cho nhóm. Trong quá trình
hai bên trao đổi, thảo luận, ông Jerrold Frank bày tỏ sự ủng hộ đối với các ý tưởng từ phía
Trường Đại học Ngoại ngữ và cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai chương trình hợp tác
trong thời gian tới. 

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh nhấn mạnh Nhà trường luôn đánh
giá cao sự hỗ trợ của RELO trong các hoạt động của Nhà trường cũng như các dự án hợp tác
giữa hai bên. Chi tiết xem tại đây

THẢO LUẬN TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI
VĂN PHÒNG TIẾNG ANH KHU VỰC, ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ

Tin hợp tác quốc tế
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Ngày 20/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) đã tiếp và làm việc với Giám đốc Tổ chức Đại
học Pháp ngữ – khu vực Châu Á Thái Bình Dương (AUF) – ông Laurent Sermet. Đây là buổi làm
việc chính thức đầu tiên tại ULIS kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 5 năm 2022. Từ nhiều năm
nay, AUF và ULIS có mối quan hệ chặt chẽ. AUF hỗ trợ khoa Pháp trong việc bồi dưỡng giáo viên
và tổ chức các hoạt động văn hoá, đào tạo dành cho sinh viên. Phát biểu trong buổi làm việc,
Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông mong muốn AUF hỗ trợ ULIS trong việc chuyển giao tri thức
và công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ. Phó Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn AUF hỗ trợ để
Trung tâm Nghiên cứu Pháp ngữ thuộc Khoa NN&VH Pháp hiện nay có thể phát triển thành
trung tâm nghiên cứu lớn về Pháp ngữ và bằng Pháp ngữ trong Việt Nam và khu vực. Đồng thời
AUF có thể giúp giảng viên, nhà nghiên cứu của ULIS tiếp cận với các tạp chí khoa học Pháp
ngữ, tăng khả năng công bố quốc tế. Ông Laurent Sermet nhấn mạnh một trong những mảng
trọng tâm của AUF hiện nay là đổi mới sáng tạo theo hướng mở ra thế giới, tăng cường kết nối
với doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên. Chi tiết xem tại đây

Ngày 8/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiếp đoàn công tác đến từ Đại học Complutense
Madrid (Tây Ban Nha) đến làm việc và thảo luận về các hoạt động hợp tác tiềm năng giữa hai
bên. Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông vui mừng chào đón đoàn công tác và
tin tưởng rằng buổi làm việc sẽ góp phần đem lại nhiều cơ hội trao đổi và tham gia các khóa
học bồi dưỡng tiếng Tây Ban Nha tại Complutense Madrid cho sinh viên ULIS. Chi tiết xem tại
đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÀM VIỆC VỚI 
TỔ CHỨC ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ VÀ 

ĐẠI HỌC COMPLUTENSE MADRID (TÂY BAN NHA) 

Tin hợp tác quốc tế
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Ngày 04/07/2022, đoàn cán bộ và giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN)đã tham dự Lễ
kỷ niệm 5 năm Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế “Tiếng Đức như một ngoại ngữ và
ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức” và “Ngôn ngữ Đức“ giữa Trường Đại học
Leipzig và Trường Đại học Ngoại ngữ tại trụ sở chính của Trường Đại học Leipzig, Cộng hòa Liên
bang Đức. 

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, GS. TS. Middell đã nhắc lại sự nỗ lực của cả hai bên trong việc xây
dựng Đề án mở chương trình đào tạo liên kết quốc tế do hai bên cùng cấp bằng, đào tạo trình
độ thạc sĩ chuyên ngành “Ngôn ngữ Đức” và “Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ
hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức” giữa hai trường. Khẳng định đây là chương trình liên kết đào
tạo thạc sĩ đầu tiên của Trường Đại học Leipzig với đối tác khu vực Đông Nam Á, Giáo sư nhận
định qua 5 năm hợp tác liên kết đào tạo, Trường Đại học Leipzig cũng học hỏi được từ đơn vị đối
tác trong cách thức vận hành và quản lý chương trình đào tạo. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS. TS. Hà Lê Kim Anh bày tỏ những ấn tượng về Trường Đại học
Leipzig, nhấn mạnh sự nỗ lực của cả hai bên trong hợp tác đào tạo. Đặc biệt là trong giai đoạn
dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hai bên vẫn nỗ lực tối đa nhằm hỗ trợ học viên hoàn thành
chương trình học tập của mình. 

Trong chuyến đi này, bên cạnh việc tham dự Lễ kỷ niệm 5 năm Chương trình đào tạo thạc sĩ liên
kết quốc tế, đoàn cán bộ và học viên đã gặp mặt đội ngũ lãnh đạo và quản lý của Trường Đại
học Leipzig, làm việc với Ban Hơp tác quốc tế, giới thiệu về hợp tác phát triển của trường ĐHNN,
trao đổi về Quản lý chất lượng, báo cáo về giảng dạy, tìm hiểu về công tác quản trị đại học, trao
đổi về gia hạn và phát triển chương trình liên kết đào tạo, làm việc với Viện Ngôn ngữ học ứng
dụng và Dịch thuật, tham quan thư viện, tham quan khuôn viên nhà trường và thành phố
Leipzig. Trong chương trình làm việc, đoàn được tìm hiểu về lịch sử, quy mô, hoạt động quản lý
đào tạo và nghiên cứu, hợp tác phát triển của Trường Đại học Leipzig và quan hệ hợp tác với
Trường ĐHNN cũng như với các đối tác khác. Chi tiết xem tại đây

THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ LIÊN KẾT QUỐC TẾ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LEIPZIG

Tin hợp tác quốc tế

Trang 9

https://ulis.vnu.edu.vn/doan-can-bo-va-giang-vien-ulis-tham-du-le-ky-niem-5-nam-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-lien-ket-quoc-te-voi-truong-dh-leipzig/


Ngày 28/6/2022 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 4 đơn vị gồm có: Trường Đại học Y Dược,
Bệnh viện E, tổ chức Học Mãi và Bệnh viện Hoàng gia Sydney, Úc (North Shore Royal Hospital,
Sydney University, Khu Y tế Bắc Sydney). Cụ thể, từ ngày 27/6 – 2/7/2022 đoàn công tác của Trường
Đại học Y Dược, Bệnh viện E, tổ chức Học Mãi đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Sydney
(Úc) và Khu Y tế Bắc Sydney. 

Đại diện đoàn công tác về phía Trường Đại học Y Dược có GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng,
GS.TS Đặng Văn Dương - Trưởng bộ môn Bệnh học. Về phía Bệnh viện E có TS. BS Nguyễn
Công Hựu - Giám đốc Bệnh viện, TS. BS Trần Đắc Đại - Trưởng khoa Tim trẻ em cùng đại diện
tổ chức Học Mãi. Đoàn công tác đã dự lễ kỷ niệm 21 năm thành lập tổ chức Học Mãi, đến thăm
Bệnh viện Westmead Children’s và tham gia báo cáo khoa học tại Bệnh viện Hoàng Gia Úc.
Trong khuôn khổ chuyến công tác đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 4 đơn vị Trường
Đại học Y Dược, Bệnh viện E, tổ chức Học Mãi và Bệnh viện Hoàng gia Sydney Úc (Khu Y tế Bắc
Sydney) trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế Bang New South Wales, Tổng lãnh sự quán
Việt Nam tại Sydney, các đồng nghiệp tổ chức tham gia ký kết. 

Biên bản ghi nhớ hướng đến triển khai nội dung hợp tác trong nghiên cứu, liên kết đào tạo và
trao đổi sinh viên, học thuật giữa các bệnh viện với cam kết hỗ trợ từ tổ chức Học Mãi, Bệnh
viện Hoàng gia Sydney. GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược hy vọng rằng
thông qua việc hợp tác này hai bên sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ y tế trẻ của Nhà
trường và Bệnh viện E có cơ hội tham gia trao đổi, học tập kinh nghiệm kết hợp nghiên cứu
cùng các chuyên gia y tế hàng đầu tại Úc. Đồng thời, Giáo sư Thành tin rằng trong thời gian
tới các đơn vị ký bản ghi nhớ sẽ tiếp tục triển khai những dự án nghiên cứu chuyên sâu về
các lĩnh vực liên quan. 

Đại diện Khu y tế Bắc Sydney, Giám đốc điều hành, bà Deb Willcox, vui mừng bày tỏ sự tin
tưởng vào hoạt động hợp tác giữa 4 đơn vị và mong rằng đây sẽ là hợp tác lâu dài, liên tục.
Buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đã diễn ra thành công, tốt đẹp trong không khí cởi mở,
thắm tình hữu nghị. 

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, BỆNH VIỆN E, TỔ CHỨC HỌC MÃI 

VÀ BỆNH VIỆN HOÀNG GIA SYDNEY, ÚC

Tin hợp tác quốc tế
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI 
ĐẠI HỌC TÂY ÚC

Ngày 21/6, Trường Đại học Y Dược đã tổ chức ký kết với Đại học Tây Úc. Hai bên đã cùng đưa ra
những thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. 

Tham dự lễ ký kết về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc; TS.
Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển. Về phía Trường Đại học Y Dược có GS.TS
Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Đinh Đoàn Long, Phó
Hiệu trưởng cùng các Trưởng phòng, bộ môn liên quan. Về phía Đại học Tây Úc có sự tham dự
của giáo sư Jennifer Howell, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế; Bà Milly Ingate, Phó
Giám đốc Văn phòng Kết nối toàn cầu; Ông Dave Connell, Cố vấn Quốc tế hóa, Văn phòng Kết
nối toàn cầu; Giáo sư Yinong Liu, Giáo sư Kỹ thuật và bà Võ Thủy, Giám đốc Phát triển kinh
doanh Giáo dục và Đào tạo. 

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Y Dược đã giới thiệu các thế mạnh, thành tựu, các chương
trình hợp tác quốc tế, đồng thời bày tỏ vinh dự khi hai bên ký kết hợp tác. Hai đơn vị đã đi đến
thống nhất ký thỏa thuận hợp tác, trở thành đối tác chiến lược, hỗ trợ nhau trong các sự kiện,
kết nối đào tạo và nghiên cứu trên các lĩnh vực liên quan. 

GS.TS Lê Ngọc Thành hy vọng rằng hợp tác này sẽ tạo điều kiện để khuyến khích trao đổi giảng
viên, sinh viên giữa hai trường, thúc đẩy hơn nữa việc trao đổi tài liệu, dữ liệu học thuật và phát
triển các hoạt động nghiên cứu chung. 

Tin hợp tác quốc tế
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC IBARAKI

VÀ BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI 
TẬP ĐOÀN FAST RETAILING, NHẬT BẢN

Ngày 24/06/2022 vừa qua, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) và Trường Đại học Ibaraki - Nhật Bản
đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác song phương về chương trình đào tạo Thạc sĩ Biến đổi
khí hậu và Phát triển (Climate Change and Development - MCCD). Theo đó, học viên theo học
chương trình Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển tại VJU sẽ được chuyển tiếp sang Trường Đại
học Irabaki - Nhật Bản thực tập trong thời gian tối đa 3 tháng. Ngoài ra, 2 đơn vị cam kết sẽ thắt
chặt hơn nữa quan hệ song phương, phát triển sự hợp tác đã kéo dài hơn nửa thập kỷ, và cùng
đóng góp vào sự phát triển chung của giáo dục và nghiên cứu học thuật tại cả 2 quốc gia Việt
Nam và Nhật Bản.

Vào ngày 19/07/2022, tại Trường Đại học Việt Nhật đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác
giữa Trường Đại học Việt Nhật và Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản Fast Retailing. Tham dự
buổi lễ, về phía Trường Đại học Việt Nhật có GS. Furuta Motoo, Hiệu trưởng nhà trường, TS.
Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng, Ông Shinichi Ishihara, Cố vấn trưởng Dự án TC, Ông
Tsujimoto Atsushi – Phó Cố vấn trưởng Dự án TC và các đại diện các phòng ban khác của nhà
trường. Về phía Fast Retailing gồm có Ông Noriaki Koyama, Phó chủ tịch tập đoàn, Ông
Tomoaki Kuroyanagi, Giám đốc Văn phòng CEO và Ông Shota Miura, Giám đốc Tài chính Uniqlo
Việt Nam. Mục đích của việc hợp tác hướng đến việc nâng cao năng lực của sinh viên Trường
Đại học Việt Nhật và đóng góp vào sự phát triển trí tuệ, văn hóa, định hướng nghề nghiệp cho
sinh viên, giúp các bạn có được một sự nghiệp và nhân cách tốt đẹp trong tương lai. 

Chi tiết xem tại đây

Tin hợp tác quốc tế
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

HÀ BẮC (TRUNG QUỐC)

Ngày 27/6/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc (Trung Quốc) đã
tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai trường. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo hai đơn vị,
ngoài ra buổi lễ còn có sự hiện diện của Ông Trịnh Đại Vĩ – Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Trung
Quốc tại Việt Nam. 

Tại buổi lễ, đại diện hai trường đã ký kết biên bản ghi nhớ chính thức. Theo đó, hai bên nhất trí hợp
tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt quan tâm đến chương trình liên kết đào tạo chương trình Thạc sĩ
1+1 và biên soạn giáo trình hỗ trợ việc dạy và học, từ đó giúp nâng cao chất lượng giảng dạy hai
ngoại ngữ – tiếng Việt và tiếng Trung của hai trường. 

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai trường, thầy Đỗ Tuấn Minh và thầy Tôn Kiến Trung, đều cho rằng
việc ký kết chính thức này sẽ đem đến nhiều cơ hội tốt bởi Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học
Ngoại ngữ Hà Bắc, hai ngôi trường rất uy tín về đào tạo ngoại ngữ của hai quốc gia. 

Sự hợp tác không chỉ diễn ra trên các hoạt động về giao lưu nghiên cứu, hợp tác viết giáo trình,
trao đổi sinh viên/giảng viên giữa hai trường mà còn thúc đẩy sự thấu hiểu, tình hữu nghị giữa hai
nước Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, cả hai cũng mong muốn có cơ hội gặp gỡ và trao đổi
trực tiếp trong thời gian sớm nhất. 

Chi tiết xem tại đây

Tin hợp tác quốc tế

Trang 13
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TRƯỜNG QUỐC TẾ TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM ÚC

 

Tin hợp tác quốc tế

 Ngày 26/7/2022, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nguyễn Quang Thuận đã có buổi làm việc với
bà Gabrielle Rolan - Phó hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, Trường Đại học Nam Australia
(UniSA). Tham dự buổi làm việc có ông Darren Turner - Trưởng phòng Quan hệ đối tác, đại diện
lãnh đạo Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức
Hành chính, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Công tác sinh viên.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác chương trình đào tạo liên kết
giữa Trường Quốc tế và UniSA. Các chương trình dự kiến gồm Cử nhân Phân tích dữ liệu, Cử
nhân Kinh doanh, Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số, do UniSA cấp bằng. Hai bên cùng bản thảo
sâu về trách nhiệm của hai bên trong các chương trình. Theo đó, Trường Quốc tế được giao
nhiệm vụ làm các thủ tục chính thức để đề xuất với ĐHQGHN ký Biên bản ghi nhớ (MoU) và ủy
quyền cho Trường Quốc tế ký Biên bản thỏa thuận (MoA) để triển khai các hoạt động hợp tác cụ
thể giữa hai bên. 

Chi tiết xem tại đây
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Chương trình Khởi động cuộc thi Business Challenges (BC) mùa 6 do Trường Đại học Kinh tế
phối hợp tổ chức cùng Friedrich Naumann Foundation for Freedom - Viện FNF Việt Nam diễn ra
ngày 15/7/2022 đã nhận được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và các đối tác chiến lược
quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp cho sinh viên.

Tham gia sự kiện, về phía Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó
Giám đốc. Về phía Trường Đại học Kinh tế có PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Nhà trường;
PGS.TS Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện/Trung
tâm. Về phía Viện Friedrich Naumann Việt Nam có bà Bùi Hà Linh, Quản lý dự án. 

Đây là sự kiện đầu tiên, đánh dấu sự trở lại của một mùa BC hoàn toàn mới với sự tham gia của
đội ngũ ban giám khảo, cố vấn hướng dẫn giàu kinh nghiệm đồng hành như: bà Đỗ Thị Kim Liên
(Shark Liên), Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch tập đoàn
AquaOne; ông Bùi Tùng Lâm, Giám đốc Công ty CP đầu tư Solari; ông Mai Lâm Tới - Giám đốc
Sàn Bất động sản FOURHOME.... cùng đại diện các doanh nghiệp khác. 

Sự kiện Khởi động cuộc thi Business Challenges năm nay cũng nhận được sự quan tâm đặc
biệt từ các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, tạo nên quy mô tổ chức mở rộng và những giải
thưởng lớn cho thí sinh tham dự. Chi tiết xem tại đây.

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI BUSINESS CHALLENGES (BC) MÙA 6
 

Tin hợp tác quốc tế
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KHAI GIẢNG KHÓA 
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN QUỐC VÀ
KHÓA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Ngày 1/7/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức lễ khai giảng khóa Bồi dưỡng giáo viên
tiếng Hàn Quốc năm 2022 với sự tài trợ của Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh
trực thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc, cơ quan đại diện Bộ Giáo dục Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh.
Khóa bồi dưỡng có sự tham gia giảng dạy của các nhà giáo đầu ngành trong lĩnh vực Phương
pháp giảng dạy tiếng Hàn Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc đến từ cả Hàn Quốc và Việt Nam. Khóa
học gồm các học phần lý thuyết và thực hành về giảng dạy tiếng Hàn. Theo kế hoạch, sau khi
hoàn thành 34 tín chỉ trong khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
(do Trường Đại học Giáo dục cấp) và chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn (do Trường Đại học Ngoại
ngữ và Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh cấp). Chi tiết xem tại đây

Ngày 05/07/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức lễ khai giảng khóa học Ngôn ngữ và
Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Keimyung (Hàn Quốc) năm 2022. Đây là khóa
học nằm trong khuôn khổ ký kết thỏa thuận chung giữa hai trường đã được triển khai 6 khóa
trước đó. Năm 2022, khóa học tiếp tục được tái khởi động sau thời gian gián đoạn bởi dịch
Covid-19. Đến dự lễ khai giảng có PGS. TS. Lâm Quang Đông – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS.
Trần Thị Hường – Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc, ThS. Nguyễn Thùy Dương – Phó Trưởng khoa
NN&VH Hàn Quốc, các thầy cô tham gia giảng dạy, tình nguyện viên và đặc biệt là 14 sinh viên
đến từ Trường Đại học Keimyung. Chi tiết xem tại đây

Tin hợp tác quốc tế
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KHOA LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
VỚI CHỦ ĐỀ: “BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE,

 NHÂN PHẨM, DANH SỰ CỦA CON NGƯỜI TRONG 
PHẦN CÁC TỘI PHẠM, BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015”

Tin hợp tác quốc tế

Trong các ngày 24 và 25 thắng 6 năm 2022, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) và TP. Buôn Mê
Thuột (Đắk Lắk), dưới sự tài trợ và đồng hành của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam,
Khoa Luật đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân
phẩm, danh sự của con người trong Phần các tội phạm, Bộ luật hình sự năm 2015”. 

Đây là Hội thảo rất đặc biệt bởi lần đầu tiên, Hội thảo được tổ chức ở hai địa điểm khác nhau và
trước mỗi phiên của Hội thảo, Ban Tổ chức đều thực hiện một cuộc Tọa đàm với Tòa án nhân
dân hai cấp ở chính địa phương nơi tổ chức các phiên của Hội thảo để khảo sát, tìm hiểu các
vấn đề và vướng mắc của thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự liên quan đến nội dung bảo vệ các
tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Do đã thực hiện các khảo sát và trao
đổi thực tiễn trước đó, các thảo luận tại Hội thảo trở nên gần gũi với cuộc sống, bám sát các vấn
đề thực tế và có sự kết hợp hài hòa giữa lý luận, khoa học và thực tiễn. 

Bên cạnh đó, các trao đổi của các nhà khoa học tham gia Hội thảo cũng đã giúp cho các thẩm
phán ở địa phương hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, trao đổi để tháo gỡ các vướng mắc
trong thực tiễn xét xử.

Trang 17



TỌA ĐÀM QUỐC TẾ “GIÁO DỤC KHÔNG BIÊN GIỚI:
NHỮNG THÁCH THỨC TOÀN CẦU”

Tin hợp tác quốc tế

Ngày 21/7/2022, Trường Quốc tế tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề “Giáo dục không biên giới:
Những thách thức toàn cầu”, tên Tiếng Anh: “International Colloquium: Global Challenges”.

Chương trình Tọa đàm là một hoạt động trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền
thống Trường Quốc tế. Tọa đàm quốc tế về giáo dục là chương trình được tổ chức vào các dịp
đặc biệt – kỷ niệm thành lập Trường Quốc tế. Tham dự Tọa đàm có Phó Giám đốc Đại học Quốc
gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải, các nhà lãnh đạo giáo dục, các nhà hoạch định chính sách giáo
dục, các chuyên gia, học giả đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Đài Loan – Trung Quốc,
Malaysia. Tọa đàm được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Chi tiết xem tại đây.
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VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀM VIỆC VỚI 
CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Ngày 19/7/2022, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, PGS.TS. Trần Xuân Tú, đã tiếp và làm việc
với TS. Noriaki Sakamoto, Tổng Giám đốc Renesas Design Vietnam về khả năng hợp tác trong
lĩnh vực thiết kế vi mạch, phát triển phần mềm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho lĩnh vực xe hơi,
công nghiệp và IoT. Tham gia buổi làm việc về phía Viện Công nghệ Thông tin còn có PGS.TS.
Vũ Việt Vũ, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, TS. Bùi Duy Hiếu, Trưởng phòng thí
nghiệm AIoT. 

Renesas Design Việt Nam Công ty TNHH (RVC) được thành lập tháng 10 năm 2004, là một trong
những trung tâm chính cho việc phát triển hệ thống trên chip đa chức năng (SoC: System-on-
Chip) với mức độ tích hợp cao. Hiện tại RVC đang phát triển và thiết kế cả phần cứng và phần
mềm của cắt cạnh bán dẫn cho các loại ứng dụng: các ứng dụng cho xe hơi, các dây chuyền
công nghiệp tự động, các thiết bị IoT. Ở Việt Nam, công ty đã và đang đóng góp cho sự tiến bộ
của công nghệ thiết kế vi mạch LSI và sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao.
Hiện tại công ty có hơn 1000 kỹ sư phát triển công nghệ với trụ sở chính ở Khu chế xuất Tân
Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. 

Trước đó, ngày 18/7/2022, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin đã tiếp xã giao Ông Makoto
Itakura – Giám đốc điều hành Công ty UB Secure, Nhật Bản. Hai bên trao đổi về khả năng hợp
tác trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ liên quan đến an toàn thông tin, an toàn
an ninh mạng Internet.

Tin hợp tác quốc tế
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VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ LÀM VIỆC VỚI 
HCL TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Chiều ngày 18/6, tại Phòng họp 106, nhà E5, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã đón
tiếp và làm việc với đoàn công tác HCL Technologies Việt Nam thuộc HCL
Technologies, một trong những Tập đoàn Công nghệ Thông tin toàn cầu thế hệ
mới. 

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về các nội dung hợp tác dự kiến
triển khai như cùng phối hợp tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về công nghệ
thông tin, HCL tiếp nhận học viên của IFI đến thực tập, HCL cấp học bổng cho
học viên của IFI. Ngoài ra, HCL sẽ nghiên cứu tham gia đồng hành cùng IFI tổ
chức chuỗi sự kiện hội thảo quốc tế DASS năm 2022 của IFI. 

Tại buổi gặp, IFI và HCL đi đến thống nhất sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác khung
giữa hai bên và đối với những hoạt động triển khai cụ thể sẽ có hợp đồng triển
khai riêng. HCL sẽ trở thành đối tác chiến lược, gắn kết công tác đào tạo của IFI
với doanh nghiệp và là đối tác tuyển dụng học viên của IFI sau khi tốt nghiệp.

Tin hợp tác quốc tế
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TIN HỢP TÁC 
TRONG NƯỚC



Ngày 21/6, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB-VNU) đã có buổi ký kết thỏa thuận hợp tác với
Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên Việt Nam nhằm góp phần phát huy vai trò của thanh niên
trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Theo thỏa thuận hợp tác
được ký kết, hai bên kỳ vọng sẽ hướng tới mục tiêu chung là phát triển con người, mang lại các
lợi ích thiết thực cho sinh viên thông qua cơ hội học tập đa dạng, cơ hội tiếp cận thực tế, học
việc, khẳng định bản thân để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của xã hội và hội nhập
quốc tế. 
Chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỢP TÁC VỚI 
QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM (FYE)

Tin hợp tác trong nước

Trang 22

https://ueb.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/UEB-hop-tac-voi-Quy-ho-tro-phat-trien-thanh-nien-Viet-Nam-(FYE)-/32561


Để kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (24/7/2002 – 24/7/2022), Trường Quốc tế đã tổ chức
chuỗi các sự kiện sôi nổi, đáng nhớ. 
  
Cụ thể, ngày 18/7/2022, Trường Quốc tế đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ quốc tế – International
Week”, thu hút sự quan tâm của toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà
trường. Chương trình gồm các hoạt động phong phú, đa dạng, thể hiện được những nét đặc
trưng của Trường Quốc tế. Các hoạt động chính gồm có: Triển lãm ảnh “VNU-IS: Ngày ấy - bây
giờ” giới thiệu quá trình 20 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường trên các chặng đường
đã qua. Triển lãm sách chuyên ngành trưng bày, giới thiệu sách của 15 chương trình đào tạo
cùng các cây tri thức. Gian triển lãm khoa học – công nghệ giới thiệu thành tựu, kết quả đạt
được của Trường trong giai đoạn 2016-2021. Gian triển lãm đào tạo giới thiệu kết quả có được
trên lĩnh vực đào tạo qua 20 năm xây dựng và phát triển. Gian hàng “The Pieces of the Globe”
giới thiệu về văn hóa và nét đặc trưng của sinh viên quốc tế đang học tại Trường. Chi tiết xem
tại đây

Ngày 22/7/2022, Trường Quốc tế đã tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày Truyền thống.
Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.
Tham dự chương trình có Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu, GS.TSKH Đào Trọng Thi – nguyên Giám
đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (giai đoạn 1998 – 2001), GS.TS Nguyễn Hữu Đức –
Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch sáng lập Viện UPM, đại diện lãnh đạo các ban chức
năng trong ĐHQGHN, các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN, các trường đại học đối tác nước
ngoài, các đơn vị đối tác là các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chi tiết xem tại
đây 

TRƯỜNG QUỐC TẾ TỔ CHỨC CHUỖI SỰ KIỆN 
KỈ NIỆM 20 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 

Tin hợp tác trong nước
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Ngày 01/7/2022, Viện Công nghệ Thông tin đã tổ chức Hội thảo “Cơ sở dữ liệu và Học sâu”. 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. 

Chủ đề báo cáo đầu tiên tại Hội thảo là: “Kết hợp kỹ thuật phân vùng ngữ nghĩa và phân lớp
trong bài toán dự đoán bệnh ngoài da” do PGS.TS. Hoàng Văn Dũng, Khoa Công nghệ thông tin,
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trình bày. Báo cáo trình bày một số vấn đề cơ bản
và hướng tiếp kỹ thuật xử lý ảnh, học sâu trong trích xuất vùng quan tâm (ROI) và phân loại
mẫu, bao gồm: Trích xuất ROI được thực hiện bằng kỹ thuật học sâu, lọc và làm mịn kết quả
vùng ROI theo hướng sử dụng xử lý ảnh hình thái học, phân loại mẫu ảnh sử dụng học sâu với
một số backbone điển hình như DenseNet, MobileNet, EfficientNet. 

Báo cáo thứ hai tại Hội thảo mang tên: “Một số phương pháp xử lý các tập rút gọn trong bảng
quyết định trên cơ sở lý thuyết tập thô” do GS.TS. Vũ Đức Thi, nghiên cứu viên cao cấp Viện công
nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày. Báo cáo đã nêu một số kết quả thực nghiệm,
đánh giá trên bộ dữ liệu ảnh y tế chuẩn về bệnh ngoài da. Báo cáo cũng giới thiệu tổng quan
chung các vấn đề nghiên cứu và một số kết quả nghiên cứu chính trong phương pháp xử lý các
tập rút gọn trong bảng quyết định trên cơ sở lý thuyết tập thô ứng dụng trong khai phá dữ liệu. 

HỘI THẢO “CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỌC SÂU”

Tin hợp tác trong nước
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Sáng ngày 20/7/2022, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV) PGS.TS Đào Thanh Trường đã chủ trì lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa trường với
Bệnh viện E. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng ban, Khoa phụ trách chuyên môn của Nhà
trường. Về phía Bệnh viện E có TS. Bác sĩ Nguyễn Công Hựu (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện
E) và lãnh đạo một số đơn vị trong Bệnh viện E. 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đào Thanh Trường đã cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của bệnh viện E đối
với trường ĐHKHXH&NV trong thời gian qua, đặc biệt là tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và
sinh viên nhà trường được tiêm vắc-xin phòng covid 19 đầy đủ, đúng tiến độ. Lễ kí kết biên bản
ghi nhớ ngày hôm nay chính là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lí cho những hợp tác lâu
dài, hiệu quả giữa hai bên trong thời gian tới. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E, TS. Bác sĩ
Nguyễn Công Hựu một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của văn bản hợp tác giữa hai bên,
kỳ vọng hợp tác giữa Nhà trường và Bệnh viện E trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng và sức khỏe
tâm thần sẽ mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho cán bộ của hai đơn vị, mà còn góp phần
vào quá trình điều trị, phục hồi của bệnh nhân, cũng như cơ hội thực tập, tiếp cận thực tế của
các em sinh viên trong Trường. 

Kết luận buổi làm việc, PGS.TS Đào Thanh Trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của
Ban Lãnh đạo Bệnh viện E đã dành cho Nhà trường và cam kết sẽ triển khai ngay các hoạt
động, dự án hợp tác cụ thể nhằm gia tăng nguồn lực của hai đơn vị và mang lại nhiều giá trị
cho cộng đồng, cho xã hội. Chi tiết xem tại đây.

KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

VÀ BỆNH VIỆN E 

Tin hợp tác trong nước

Trang 25

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/ky-ket-bien-ban-hop-tac-giua-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-va-benh-vien-e-co-so-phap-li-quan-trong-cho-su-hop-tac-ben-vung-hieu-qua-21489.html


Ngày 17/6, Viện Quản trị Kinh doanh và Khoa Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế
đã tổ chức chuyến đi trải nghiệm thực tế kết hợp cùng tọa đàm trao đổi với các doanh nghiệp
đối tác của nhà trường, đưa sinh viên, học viên đến gần hơn với những bài học kinh doanh
trong cuộc sống. 

Sinh viên, học viên được tham gia Hội thảo hướng nghiệp, lắng nghe Ban lãnh đạo của Tập
đoàn Danko Group và ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chia sẻ về quá trình hình
thành và phát triển, câu chuyện quản trị, chiến lược kinh doanh và bài học thành công của
doanh nghiệp. Sinh viên và học viên được cởi mở bày tỏ những quan điểm, chia sẻ và tương
tác thông qua những câu hỏi để mở mang thêm kiến thức, kỹ năng từ những doanh nhân
thành đạt. Đặc biệt, những doanh nhân, lãnh đạo ấy cũng chính là những cựu sinh viên của Đại
học Quốc gia Hà Nội - điều này khiến cho không khí hội thảo trở thành một buổi giao lưu, chia
sẻ thân thiết, gần gũi, như những người anh, người chị đi trước truyền đạt kinh nghiệm cho các
em thế hệ sau. Chi tiết xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN
VÀ HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

TẠI DOANH NGHIỆP
 
 

Tin hợp tác trong nước
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Ngày 28/6/2022, tại Khoa Luật, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã có bài giảng chuyên đề với chủ đề “Cải cách tư pháp ở
nước ta trong tình hình mới”.

Tại buổi giảng chuyên đề, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ, trong những năm gần đây, công
cuộc cải cách tư pháp luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm và được đặt trong mối
quan hệ với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
bộ máy nhà nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân. 

Ông cũng đề cập đến chiến lược cải cách tư pháp thời gian tới và một số vấn đề đặt ra. Yêu cầu
cải cách tư pháp cần đáp ứng sự thay đổi của tình hình mới như: Tình hình vi phạm, tội phạm
ngày càng gia tăng, phức tạp, nghiêm trọng hơn; trình độ dân trí ngày càng cao; nền kinh tế số,
kinh tế chia sẻ đòi hỏi sự thay đổi trong tư pháp; phải đưa vào và áp dụng các nguyên tắc tư
pháp tiến bộ của thế giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người
dân, tăng cường minh bạch, nâng cao năng lực Tòa án; chuẩn bị các khung khổ pháp lý, đào
tạo cán bộ tư pháp đáp ứng giải quyết các tranh chấp quốc tế. 

Chi tiết xem tại đây

 BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ “CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở 
NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI” CỦA 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI KHOA LUẬT

Tin hợp tác trong nước

Trang 27

https://law.vnu.edu.vn/article-news-28173-1158.html


KHÓA HỌC HÈ: 
TRUYỀN THÔNG NHƯ MỘT LĨNH VỰC LIÊN NGÀNH: 

CÁC TIẾP CẬN LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU TRUYỀN THÔNG ĐƯƠNG ĐẠI 

Tin hợp tác trong nước

Nhằm bổ sung kiến thức nền tảng cho các nhà nghiên cứu trẻ tại Việt Nam, giúp những cá
nhân quan tâm đến nghiên cứu về truyền thông có thể phát triển các kỹ năng nghiên cứu, từ
đó tiếp cận sâu hơn đối với các lý thuyết và tranh luận nghiên cứu về truyền thông ở trình độ
quốc tế, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7/2022, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Phát
triển, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức khoá học truyền thông
mùa hè với chủ đề: “Truyền thông như một lĩnh vực liên ngành: Các tiếp cận lý thuyết và
phương pháp nghiên cứu truyền thông đương đại”.

Phát biểu tại khai giảng khoá học, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên
ngành chia sẻ khoá học lần này được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn tri thức
nhằm thúc đẩy nghiên cứu truyền thông nói chung và truyền thông ở Việt Nam nói riêng. Tới
đây, Khoa Các khoa học liên ngành sẽ tiếp tục tổ chức các lớp học ngắn hạn tương tự để thúc
đẩy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trẻ, hi vọng các học viên
tham gia khoá học sẽ có nhiều cơ hội hơn để trao đổi về các ý tưởng, kinh nghiệm nghiên cứu,
xuất bản quốc tế và những dự án nghiên cứu trong tương lai gần.

Khoá học kéo dài 4 ngày với sự tham gia của 22 học viên dưới sự giảng dạy của PGS. TS. Vũ Tiến
Hồng - Đại học Kansas (Hoa Kỳ), Giảng viên kiêm nhiệm của Khoa các Khoa học liên ngành.
Thành phần những người tham gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: các phóng viên.
nhà báo, giảng viên, nhà nghiên cứu cùng các cán bộ tại các đơn vị giáo dục đào tạo như Viện
Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại thương, trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam, v..v. Ngoài ra, còn có các học viên đang theo học chương trình Thạc sĩ về Di sản
học và CT ThS về Khoa học bền vững tại Khoa tham dự. Chi tiết xem tại đây.
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Tin giao lưu -
học bổng



 Nhận thấy những hậu quả nghiêm trọng của thực trạng việc các sinh viên Trường Quốc tế thiếu

kiến thức về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, Câu lạc Bộ Tâm lý Trường quốc tế - ISP kết

hợp với Quỹ sáng kiến hành trình yêu 2022 - Tổ chức Dịch vụ dân số quốc tế (PSI) tại việt nam

quyết định thực hiện dự án “Yêu? chưa đủ!”. 

Dự án bao gồm 01 workshop và chuỗi khóa học 03 buổi, mang đến những kiến thức với cách

tiếp cận cởi mở mới nhất về sức khỏe sinh sản và trách nhiệm khi tham gia quan hệ tình dục, và

các biện pháp phòng tránh thai an toàn. Chương trình có sự đồng hành của các chuyên gia

đầu ngành: Ths. Bs Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm khám và điều trị, chăm sóc sức

khỏe sinh sản - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; và Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng Ngân -

Giảng viên Khoa Tâm lý học Trường Đại Học Khoa học xã hội & nhân văn.

Chi tiết xem tại đây

CÂU LẠC BỘ TÂM LÝ TRƯỜNG QUỐC TẾ  KẾT HỢP VỚI
QUỸ SÁNG KIẾN HÀNH TRÌNH YÊU 2022 - 

TỔ CHỨC DỊCH VỤ DÂN SỐ QUỐC TẾ (PSI) TẠI VIỆT NAM
THỰC HIỆN DỰ ÁN “YÊU? CHƯA ĐỦ!”
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Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI)đã tổ chức chuyến thăm quan vịnh Hạ
Long cho học viên, giảng viên, chuyên gia nước ngoài. Đoàn gồm 30 người là các học viên
chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin chuyên ngành Hệ thống thông minh và Đa phương
tiện, học viên chương trình Trường hè và giảng viên trường hè đến từ Đại học Aix-Marseille
(cộng hòa Pháp) và giảng viên chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài
chính (Fintech) thuộc Trường Quản trị Normandies (campus Oxford). 

Đây là hoạt động tham quan và giao lưu văn hóa thường niên do IFI tổ chức cho các học viên
nhằm giúp các học viên khám phá cảnh quan và văn hóa Việt Nam. Chuyến đi đã để lại nhiều
ấn tượng khó quên trong lòng các giảng viên, học viên quốc tế về Hạ Long – kì quan thiên nhiên
thế giới. Đồng thời, chuyến thăm quan đã mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, kết bạn và tìm hiểu văn
hóa cho các giảng viên và học viên. 

HỌC VIÊN QUỐC TẾ CỦA VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
KHÁM PHÁ VỊNH HẠ LONG

Tin giao lưu

Trang 31



Cấp học: Cấp độ / ngành học: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Loại: Học bổng toàn phần.

Học bổng KGSP bao gồm chi phí vé máy bay của người được cấp.
Trợ cấp di chuyển nơi ở
Chi phí sinh hoạt.
Bảo hiểm y tế.
Khóa học ngôn ngữ.
Học phí
Các khoản khác

THÔNG TIN HỌC BỔNG

LỢI ÍCH/GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ
Xem tại:
https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 
Vì mỗi trường đại học và đại sứ quán Hàn Quốc đều có thời hạn riêng, nên các ứng viên nên liên
hệ với đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại để biết về thời hạn nộp hồ sơ cho KGSP.

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC (KGSP) 2022 – 2023
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Hạn chót: ngày 30 tháng 9 năm 2022 11:59 tối theo giờ New Zealand

NZ-GRADS là học bổng tiến sĩ (PhD) được cung cấp cho sinh viên khoa học từ các nước đang
phát triển để hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại một trường đại học ở New Zealand.

Đối với vòng NZ-GRADS đặc biệt này, bốn dự án Tiến sĩ, phù hợp với các ưu tiên của New
Zealand về phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, đã được xác định. Bạn sẽ phải chọn một
trong bốn dự án tiến sĩ có sẵn.
1. Đánh giá biến động các-bon của đất gắn với quản lý đất đai và biến động sử dụng đất.
2. Phân bón phốt pho đất lâu dài có ý nghĩa đối với chu kỳ nitơ trong đất và phát thải khí nhà
kính.
3. Các đặc điểm thực vật và thực vật / quần xã vi sinh ảnh hưởng đến sự phát thải N2O từ đất.
4. Trang trại Trung lập về Khí hậu (ClieNFarms).

Liên minh Nghiên cứu Toàn cầu về Khí nhà kính Nông nghiệp (GRA) cung cấp một loạt các
chương trình nghiên cứu và xây dựng năng lực thông qua các đối tác khác nhau ở New
Zealand và quốc tế. Những người được trao giải NZ-GRADS sẽ được hỗ trợ tích cực thông qua
các sự kiện mở rộng và kết nối khác nhau mà GRA tổ chức tại New Zealand.

NZ-GRADS là học bổng do chính phủ tài trợ do Education New Zealand quản lý. Học bổng cung
cấp toàn bộ học phí và sinh hoạt phí lên đến ba năm.

Đối với các ứng viên được chọn, việc nhập học vào chương trình NZ-GRADS có điều kiện như
sau: Các ứng viên thành công sẽ phải đăng ký chương trình Tiến sĩ từ trường đại học liên kết với
dự án Tiến sĩ đã chọn và đáp ứng các yêu cầu nhập học.

Chi tiết xem tại đây

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC TIẾN SĨ NEW ZEALAND –
2022 - NEW ZEALAND GLOBAL RESEARCH ALLIANCE

DOCTORAL SCHOLARSHIPS (NZGRADS) 
VÒNG ĐẶC BIỆT
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Đại học hoặc tổ chức: The Singapore International Graduate Award (SINGA)
Cấp độ khoá học: Tiến sĩ
Giải thưởng: toàn phần
Quốc tịch: sinh viên quốc tế
Nơi đào tạo: Singapore
Nhà tài trợ: Chính phủ Singapore
Thời hạn đăng kí: 23h59’ ngày 01/12/2022 UTC+8

TỔNG QUAN HỌC BỔNG:

Giải thưởng Cao học Quốc tế Singapore (SINGA) là sự hợp tác giữa Cơ quan Khoa học, Công
nghệ & Nghiên cứu (A*STAR), Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Đại học Quốc gia Singapore
(NUS), Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) và Đại học Quản lý Singapore (SMU).

Việc đào tạo tiến sĩ sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh tại phòng thí nghiệm bạn đã chọn tại các
Viện Nghiên cứu A*STAR, NTU, NUS, SUTD hoặc SMU. Sinh viên sẽ được giám sát bởi các nhà
nghiên cứu nổi tiếng trong các phòng thí nghiệm này. Sau khi hoàn thành thành công, sinh
viên sẽ được cấp bằng Tiến sĩ bởi NTU, NUS, SUTD hoặc SMU.

Singapore là cửa ngõ của một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình
Dương. Và với SINGA, bạn có thể theo đuổi chương trình học Tiến sĩ tại Singapore, thiết lập các
liên kết toàn cầu và đưa sự nghiệp nghiên cứu của bạn lên một tầm cao mới.

SINGA nuôi dưỡng một cộng đồng nghiên cứu sôi nổi và đa dạng về văn hóa của sinh viên
quốc tế. Bạn sẽ được làm việc trong một môi trường đa văn hóa cùng với các nhà nghiên cứu
xuất sắc và nổi tiếng thế giới trong các cơ sở vật chất hiện đại.

Chi tiết xem tại:
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/singapore-international-
graduate-award-singa

Các chương trình học bổng khác của A*STAR: Xem taị đây

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHO SINH VIÊN SAU ĐẠI HỌC TỪ
GIẢI THƯỞNG CAO HỌC QUỐC TẾ SINGAPORE (SINGA)
THE SINGAPORE INTERNATIONAL GRADUATE AWARD

2023
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Học bổng được cung cấp cho chương trình cấp bằng Tiến sĩ, MA / PhD, MD / PhD hoặc thạc sĩ
dẫn đến tiến sĩ.
Thời gian tài trợ học bổng là 3 năm, 50.000$ sẽ được trao cho ba năm của chương trình
Tiến sĩ.
Đơn vị cấp học bổng: Chính phủ Canada
Bậc học: Thạc sĩ đến Tiến sĩ, Tiến sĩ
Bảo hiểm học bổng: Được tài trợ đầy đủ

Quốc tịch: Công dân Canada, Thường trú nhân Canada và người nước ngoài.
Ứng viên phải cam kết học toàn thời gian.
Tham gia bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi Đại học Canada. (IELTS / TOEFL)
Ứng viên phải có kinh nghiệm về nghiên cứu

Khoa học tự nhiên và / hoặc nghiên cứu kỹ thuật
Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
Nghiên cứu sức khỏe

TỔNG QUAN VỀ HỌC BỔNG

  ĐIỀU KIỆN 

Các ứng viên được chọn theo Học bổng Sau đại học Vanier Canada 2023 phải nghiên cứu về
các chủ đề nhất định sau:

Lưu ý : Ứng viên không thể nộp đơn riêng lẻ mà cần liên hệ để được đề cử bởi một viện nghiên
cứu của Canada

Chi tiết xem tại:
https://vanier.gc.ca/en/home-accueil.html

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN VANIER CGS TÀI TRỢ BỞI CHÍNH
PHỦ CANADA 2022-2023

VANIER CANADA GRADUATE SCHOLARSHIP (VANIER CGS)
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