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Ngày 1.8.2022, Dự án Hơp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER) đã chính thức được khởi động. Kéo dài 5 năm từ nay đến
2026, Dự án hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia T.p Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng nhằm cải thiện chất
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực quản trị và khả năng đáp ứng thị trường của hệ thống giáo dục đại
học Việt Nam. Đại học Indiana, Hoa Kỳ được giao là đối tác thực hiện dự án

MỤC LỤC
TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ
CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO

DỤC ĐẠI HỌC PHER (TRANG 4)

“BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TÀI CHÍNH & PHÁT TRIỂN BỀN

XÂY DỰNG CÁC MẠNG LƯỚI HỌC THUẬT VIỆT NAM – QUỐC

VỮNG”: NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY TÀI

TẾ (VIAN) THUỘC DỰ ÁN PHER (TRANG 5)

CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (TRANG 22)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỌC

TỌA ĐÀM: “SỐC DẦU LỬA: TÁC ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC

THAMMASAT VÀ ĐẠI HỌC MAHIDOL, THÁI LAN (TRANG 6)

GIẢM THIỂU RỦI RO – HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH, SINH

(TRANG 23)

VIÊN DO TRƯỜNG ĐHKHXH&NV VÀ CÔNG TY META BƯỚC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP

ĐẦU TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG (TRANG 7)

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG TẬN DỤNG CHẤT THẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÀM

VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÙNG SÂU VÙNG XA” (TRANG

VIỆC VỚI CÁC HỌC GIẢ HOA KỲ VÀ GS. PIERRE JOURNOUD,

24)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PAUL VALÉRY - MONTPELLIER III, CỘNG

HỘI THẢO QUỐC TẾ “BỀN VỮNG, HOẠT ĐỘNG CÔNG VÀ

HÒA PHÁP (TRANG 8)

PHÚC LỢI CÁ NHÂN” (TRANG 25)

TIẾP ĐOÀN HIỆP HỘI HỢP TÁC KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

HỘI THẢO QUỐC TẾ “CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO: QUÁ KHỨ,

HÀ LAN – VIỆT NAM (TRANG 9)

HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI” (TRANG 26)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA

BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT

HỌC TỰ NHIÊN THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NAM 2023 (TRANG 27)

TOKYO, NHẬT BẢN (TRANG 10)

BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT "HỌC" VỀ VIỆC "DẠY" TIẾNG NHẬT

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN HUNGARY TẠI VIỆT

(TRANG 28)

NAM (TRANG 11)

BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ “THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC

TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN NGOÀI

TUYẾN QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI

LÃNH THỔ QUỐC GIA” (TRANG 29)

UNESCO - UNITWIN (TRANG 12)

KHOA LUẬT TỔ CHỨC BUỔI THUYẾT TRÌNH CÙNG CÁC

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN GIA HOA KỲ VÀ ANH QUỐC (TRANG 30)

TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI MẠNG LƯỚI TRAO ĐỔI SINH VIÊN

GIẢNG VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM DỰ TỌA ĐÀM QUỐC

TWINCLE (TRANG 13)

TẾ VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU (TRANG 31)

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ THÔNG TIN TẠI

TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ĐỐI TÁC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI

VIỆT NAM (TRANG 14)

CHƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHỐI HỢP CÙNG

REGIONAL MÙA 2 TẠI HÀ NỘI VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TÁC

HỘI HÓA HỌC THÁI LAN TẬP HUẤN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

MENTORI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VÀ CHUYÊN TRANG CỘNG

HÓA HỌC QUY MÔ NHỎ CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ

ĐỒNG MENTOR-MENTEE (TRANG 32)

THÔNG (TRANG 15)
KHOA LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ
“QUẢN TRỊ TỐT VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG
PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ” (TRANG 16)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP
TÁC

VỚI

CÔNG

TY

IRIE

PEOPLE

VÀ

CÔNG

TY

YMCONNECTION, NHẬT BẢN (TRANG 17)
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ENTRY,
NHẬT BẢN (TRANG 18)
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT
TRIỂN PHẦN MỀM NỘI DUNG SỐ – ĐẠI HỌC KYONGGI VÀ
CÔNG TY IC&IT (HÀN QUỐC) (TRANG 19)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC
LATROBE - ÚC (TRANG 20)
TRƯỜNG QUỐC TẾ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIỆN KẾ
TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES (TRANG 21)

TRÌNH
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TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC
CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG IMG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG
CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA
HÀ NỘI (TRANG 34)
TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC
GIA HÀ NỘI CHO CỰU SINH VIÊN TS. LÊ TỰ MINH, CHỦ TỊCH
IMG VÀ HỌC BỔNG KHOA HỌC CƠ BẢN CHO NGÔ QUÝ
ĐĂNG (TRANG 35)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ TẬP ĐOÀN SUNWAH: HỢP
TÁC TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (TRANG 36)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HỢP TÁC THÚC ĐẨY CHUYỂN
ĐỔI SỐ GIÁO DỤC (TRANG 37)
MỞ RỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY LG
DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG (TRANG 38)
NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI MỞ
RỘNG HỢP TÁC (TRANG 39)

MỤC LỤC
TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC

TIN HỌC BỔNG

TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM CÔNG TÁC SINH

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA

VIÊN GIỮA 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA (TRANG 40)

HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN

CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC (TRANG 56)

VIETTEL HƯỚNG ĐẾN TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐẠI HỌC

07 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NHẬN HỌC

THÔNG MINH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI

BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG – STP 2022 (TRANG 57)

SỐ (TRANG 41)

TRAO HỌC BỔNG IMG NĂM HỌC 2021 - 2022, TRƯỜNG

VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HỌC

ĐẠI HỌC KINH TẾ (TRANG 58)

VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ (TRANG 42)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI

THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ NĂM 2022 (TRANG

NHỚ HỢP TÁC VỚI VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

59)

(TRANG 43)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ HỒNG KÔNG VÒNG

KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI VIETRAVEL AIRLINES

THỨ MƯỜI BỐN DO HỘI ĐỒNG TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU CỦA

(TRANG 44)

HỒNG KÔNG KHỞI ĐỘNG(TRANG 60)

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC KHOA

TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

HỌC & KỸ THUẬT QUỐC GIA BÌNH ĐÔNG, ĐÀI LOAN

TRUNG ƯƠNG (TRANG 45)

(NPUST) (TRANG 61)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
PHỐI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TUYÊN
TRUYỀN VỀ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN
(TRANG 46)
KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN QUỐC TẾ PHÁP
NGỮ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UBGROUP
(TRANG 47)
KHOA LUẬT KÝ KẾT TÀI TRỢ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ
VINASECO VÀ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI CÔNG
TY CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ GIÁO DỤC QUẢNG VĂN
(TRANG 48)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DẠY HỌC NGOẠI
NGỮ TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG HUYỆN BA VÌ,
NĂM HỌC 2021-2022 (TRANG 49)
SINH VIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC, TRƯỜNG ĐẠI
HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THAM GIA TRƯỜNG HÈ
TOÁN HỌC SINH VIÊN NĂM 2022 (TRANG 50)
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THAM GIA HỘI
THẢO QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
KINH TẾ VÀ KINH DOANH 2022 (SR-ICYREB 2022)
(TRANG 51)
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN LED (TRANG 52)
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƯỢC NHIỀU DOANH NGHIỆP "SĂN ĐÓN" TRƯỚC
THỀM TỐT NGHIỆP (TRANG 53)
HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”
(TRANG 54)

Tin hợp tác quốc tế

CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHER

“Hoa Kỳ cam kết là đối tác trong việc hỗ trợ
sự thành công và bền vững lâu dài của
các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam”
Đó là lời khẳng định của Đại sứ Hoa Kỳ tại
Việt Nam Marc Knapper trong Lễ khởi động
Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học
diễn ra tại Hà Nội vào chiều 01/08/2022. Sự
kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân, Giám
đốc ĐHQG – Tp.HCM Vũ Hải Quân và Giám
đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhận định trong
bối cảnh Chính phủ đang ưu tiên dành sự đầu
tư cho giáo dục đại học tại Việt Nam, Dự án Hợp
tác Đổi mới Giáo dục Đại học đóng vai trò hết
sức ý nghĩa, giúp cho ĐHQGHN chuẩn bị tất cả
các điều kiện về năng lực quản trị, vận hành để
đạt được các mục tiêu từ nay đến năm 2025
mà ĐHQGHN đã đề ra trong Chiến lược phát
triển của mình và có thể hướng tới việc hình
thành và phát triển đô thị đại học 5 trong 1
(Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên
cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm
đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc
tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung
tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo
nghiên cứu) mà Thủ tướng Chính phủ đã kết
luận trước đó trong cuộc làm việc cùng lãnh
đạo ĐHQGHN hồi cuối năm 2021.

Xem thêm
Trang 4

Tin hợp tác quốc tế

XÂY DỰNG
CÁC MẠNG LƯỚI HỌC THUẬT VIỆT NAM – QUỐC TẾ
(VIAN) THUỘC DỰ ÁN PHER
Ngày 29/7/2022, trong khuôn khổ Hội thảo
Mùa hè 2022 của Dự án PHER, cuộc họp hợp
phần các mạng lưới học thuật Việt Nam –
quốc tế (Vietnam International Academic
Networks) thuộc 6 lĩnh vực đã diễn ra tại 6
trường Đại học thành viên. Cụ thể:
Lĩnh vực Khoa học khí hậu và môi trường
tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Lĩnh vực Giáo dục tại Trường Đại học
Giáo dục
Lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế và Chính
sách công tại Trường Đại học Kinh tế
Lĩnh vực Khoa học Máy tính tại Trường
Đại học Công Nghệ
Lĩnh vực Nhân học và Văn hóa học tại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn
Lĩnh vực Khoa học Sức khỏe tại Trường
Đại học Y Dược
Cuộc họp là hoạt động hỗ trợ nghiên cứu và tăng cường kết nối các nhà nghiên cứu
trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Khoa học máy tính của ba đại học tại Việt Nam
(Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng), Đại học
Indiana cùng các học giả và nghiên cứu uy tín trên thế giới để thành lập Mạng lưới học
thuật quốc tế.
Đơn cử, tại trường Đại học Công nghệ,
tham gia cuộc họp về phía Đại học
Indiana (Mỹ) có GS.TS Đinh Trung Hằng,
về phía Trường Đại học Công nghệ có
GS.TS Chử Đức Trình, Phó Hiệu trưởng
nhà trường, GS.TS Nguyễn Thanh Thuỷ,
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo
nhà trường, các chuyên gia đến từ các
nhóm nghiên cứu chính của các đơn vị
thuộc ĐHQGHN là Trường Đại học Công
nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Trường Quốc tế, Viện Công nghệ Thông
tin.
Chi tiết xem tại đây
Trang 5

Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỌC THAMMASAT VÀ ĐẠI HỌC MAHIDOL,
THÁI LAN

Thời gian qua, 2 khoa đã phối hợp tổ
chức các seminar để sinh viên được
làm quen và rèn luyện kỹ năng nghiên
cứu khoa học. Những nghiên cứu xuất
sắc sẽ được tham gia cuộc thi lớn
mang tên Best Seminar Papers do Đại
học Thammasat tổ chức. Đây là
phương pháp hữu hiệu để nhà trường
khuyến khích sinh viên làm nghiên cứu
khoa học và tập trình bày nghiên cứu
của mình tại các hội thảo, trau dồi
thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Vừa qua, đoàn công tác của Khoa Kinh tế Phát
triển - Trường Đại học Kinh tế (UEB – FDE) do
Trưởng khoa PGS.TS Nguyễn An Thịnh cùng các
giảng viên đã có chuyến thăm và làm việc tại khoa
Kinh tế, khoa Khoa học xã hội - Đại học Thammasat
và khoa Khoa học xã hội & Nhân văn – Đại học
Mahidol để tăng cường hợp tác các hoạt động
trong nghiên cứu học thuật, các khóa học ngắn
hạn và trao đổi sinh viên, giảng viên giữa các bên.
Tiếp đón đoàn, PGS.TS Sicha Thubdimphun, Giám
đốc Đối ngoại Khoa Kinh tế - Đại học Thammasat
bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội đón đoàn và làm
việc trực tiếp tại trường sau một loạt các sự kiện
chung giữa hai khoa được tổ chức trực tuyến. Đây
cũng là dịp để cán bộ các bên gặp nhau sau các
hoạt động trước đó

Trang 6

Cũng tại Đại học Thammasat, đoàn đã
tới thăm và làm việc với khoa Khoa
học Xã hội. Trong cuộc họp, PGS.TS
Nguyễn
An
Thịnh
và
PGS.TS.
Passapong Sripicharn, Chủ nhiệm
khoa Khoa học Xã hội đã thống nhất sẽ
đẩy mạnh các chương trình giao lưu
học thuật giữa sinh viên và giảng viên
hai khoa như: các chương trình trao
đổi tín chỉ, các khóa học ngắn hạn,
chương trình tham quan, thực tế
Xem thêm tại đây

Tin hợp tác quốc tế

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH, SINH
VIÊN DO TRƯỜNG ĐHKHXH&NV VÀ CÔNG TY META BƯỚC
ĐẦU TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

Ngày 17/8/2022 GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu
trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã có buổi tiếp và
làm việc với với Ông Ruici Tio, Quản lý
Chương trình chính sách khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Công ty Meta. Tham
dự buổi làm việc còn có TS Đỗ Văn Hùng
(Trưởng khoa Thông tin – Thư viện, trường
ĐHKHXH&NV). Tại buổi làm việc TS. Đỗ Văn
Hùng, đại diện Ban điều phối dự án đã trình
bày vắn tắt quá trình triển khai trong 2 năm
2021-2022 với những kết quả rất tích cực,
tiêu biểu. Ông Ruici đánh giá cao những nỗ
lực và kết quả đạt được của dự án, đồng
thời gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Trường
ĐHKHXH&NV đã dành nguồn lực tối đa để
triển khai dự án này

XEM THÊM

Ông nhấn mạnh đến hoạt động cuối cùng của
dự án là tổ chức một hội thảo quốc gia để báo
cáo kết quả của dự án cũng như chuẩn bị cho
hợp tác hai bên trong Giai đoạn 2. Trong đó mở
rộng ứng dụng khung năng lực số cho các
trường thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội,
triển khai khóa năng lực số dưới dạng MOOC
(Massive open online course) và bộ công cụ
đánh giá năng lực số. GS. Hoàng Anh Tuấn thay
mặt cho Nhà trường cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ
của Công ty Meta trong những năm qua, đồng
thời khẳng định Nhà trường luôn ưu tiên phát
triển các kỹ năng cần thiết cho sinh viên để họ
thích ứng tốt với bối cảnh chuyển đổi số, trong đó
đặc biệt là năng lực số. Nhà trường cam kết
dành nguồn lực để triển khai thành công dự án
và hy vọng tiếp tục đồng hành cùng Meta trong
thời gian tới.
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Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
LÀM VIỆC VỚI CÁC HỌC GIẢ HOA KỲ
VÀ GS. PIERRE JOURNOUD, TRƯỜNG ĐẠI HỌC
PAUL VALÉRY - MONTPELLIER III, CỘNG HÒA PHÁP
Ngày 1/8/2022, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn
(Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) đã chủ
trì buổi tiếp GS. Pierre Journoud (Giáo sư về
Lịch sử đương đại tại Trường Đại học Paul
Valéry-Montpellier III, Cộng hòa Pháp).
Tham dự buổi tiếp còn có PGS.TS. Nguyễn
Thị Hạnh (Học viện Ngoại giao – Bộ Ngoại
giao), PGS.TS. Phạm Văn Thủy (Phó Chủ
nhiệm Khoa Lịch sử), ThS Nguyễn Minh
Nguyệt (Phó trưởng phòng phòng Hợp tác
và phát triển) trường ĐHKHXH&NV. Nội
dung buổi làm việc tập trung vào trao đổi
về việc tổ chức các hoạt động khoa học
chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm quan hệ
ngoại giao Việt – Pháp. Chi tiết xem tại đây
Sáng ngày 22/8. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV)đã có buổi tiếp
và làm việc với đoàn công tác của Quỹ Maureen and Mike Mansfield và 11 học giả đến từ một
số trường đại học Hoa Kỳ do ông Frank Jannuzi (Chủ tịch và CEO của Quỹ Maureen and Mike
Mansfield) làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu trưởng),
PGS.TS Đào Thanh Trường (Phó Hiệu trưởng), đại diện các phòng, ban, khoa/bộ môn trong
trường. Chi tiết xem tại đây
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Tin hợp tác quốc tế

TIẾP ĐOÀN HIỆP HỘI HỢP TÁC
KINH DOANH NÔNG NGHIỆP HÀ LAN – VIỆT NAM
Ngày 12/08/2022, Khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Công nghệ đã đón tiếp
đoàn Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam tại Hà Nội do ông Henk
Van Eijik – Chủ tịch Hiệp hội, là Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Trường.
Tại buổi làm việc, GS. TS. Lê Huy Hàm đã giới thiệu với đoàn công tác về các hoạt động giáo
dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ nông nghiệp nói riêng và Trường
ĐHCN nói chung. Dựa trên thế mạnh hai bên đã trao đổi về triển vọng hợp tác phát triển của
mảng nông nghiệp nông nghiệp kỹ thuật số tại Việt Nam. Về đào tạo, bước đầu Hiệp hội sẽ
căn cứ vào chương trình đào tạo để tổ chức các khóa học online để tăng tính thực tiễn cho
sinh viện, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên khoa CNNN đi thực tập tại các doanh nghiệp
thuộc hiệp hội; . Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ cùng kết nối để lan tỏa thông tin về Hội nghị Ứng
dụng Công nghệ thông tin trong nông nghiệp trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
(APFITA 2022) đến các thành viên của Hiệp hội và các đối tác liên quan tại Hà Lan. Qua đó,
Khoa CNNN và đại diện Hiệp hội đã cùng bàn thảo hướng triển khai các hợp tác trong thời
gian tới về lĩnh vực công nghệ nông nghiệp.
Xem thêm tại đây
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Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOKYO, NHẬT BẢN
Ngày 15/08/2022, Trường Đại học Công nghệ đã
có buổi tiếp và làm việc với Trường Đại học Tokyo
(Nhật Bản) do GS. Kazuhiro Takanabe – Khoa
Công nghệ làm Trưởng đoàn cùng bà Akioko
Kakuta – Phòng Hợp tác quốc tế. Tại buổi làm
việc, GS. Kazuhiro Takanabe đã giới thiệu về lịch
sử hình thành, cơ cấu tổ chức, hướng nghiên cứu
và các hình thức học bổng của Trường Đại học
Tokyo, Nhật Bản.
Dựa trên những thông tin này, hai bên đã có những trao đổi cụ thể về từng nội dung, thế mạnh
để tìm hiểu rõ những cơ hội, giải pháp trển khai hiệu quả. Thông qua quá trình trao đổi, hai bên
mong muốn thúc đẩy về ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nghiên cứu khoa học, chương trình
trao đổi sinh viên một số ngành và tổ chức hội thảo giữa các nhà khoa học và sinh viên trong
thời gian tới.... Chi tiết xem tại đây
Cũng trong ngày 15 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tiếp
đón và làm việc với đại diện của Trường Kỹ Thuật, Đại học Tokyo về các cơ hội nhằm tăng hợp
tác giữa hai bên trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong buổi làm việc, hai bên đã trao
đổi về việc đẩy mạnh các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu, các chương trình
hội thảo giữa hai bên và các đơn vị liên quan nhằm giới thiệu các hướng nghiên cứu và tăng
cường khả năng hợp tác. Tiếp nối truyền thống nhiều năm qua giữa hai đơn vị, hai trường tiếp
tục ký gia hạn thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên đã được thực hiện liên tục từ năm 2004.
Theo thỏa thuận đã ký thì trong một năm mỗi trường có thể cử một số sinh viên xuất sắc sang
trường đối tác trao đổi học tập và nghiên cứu. Sinh viên tham gia chương trình trao đổi được
miễn học phí trong thời gian học tập tại trường nhưng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đi
lại, ăn ở, tài liệu. Đại học Tokyo và Trường ĐHKHTN đã triển khai hợp tác và xây dựng Phòng thí
nghiệm thuộc chương trình Đào tạo tại chỗ về Hóa học phân tích từ năm 2017 với sự tài trợ của
Nhật Bản về các thiết bị phân tích hiện đại, hóa chất và sự hỗ trợ về kinh nghiệm vận hành,
quản lý phòng thí nghiệm. Năm 2022, Dự án “Phát triển công nghệ cao chế tạo thiết bị phân
tích nhanh, dễ sử dụng và tăng cường nguồn nhân lực phục vụ kiểm soát an toàn thực phẩm
và chất lượng môi trường” do Đại học Tokyo và Trường ĐHKHTN phối hợp và đã được Chính
phủ Nhật Bản lựa chọn tài trợ trong khuôn khổ của chương trình SATREPS.
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Tin hợp tác quốc tế

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI ĐẠI SỨ QUÁN HUNGARY
TẠI VIỆT NAM

Ngày 19/8/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN), Trường Quốc tế (VNU-IS) đã
có buổi làm việc với Đại sứ quán Hungary
tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm tìm hiểu
khả năng hợp tác giữa VNU và Đại sứ
quán Hungary tại Việt Nam nói chung và
giữa VNU-IS với Đại sứ quán Hungary tại
Việt Nam nói riêng. Đại diện Đại sứ quán
Hungary bày tỏ sự quan tâm đối với một
loạt các chương trình mà VNU-IS cung
cấp. Ông cũng chia sẻ thông tin về các
chương trình đào tạo của VNU-IS tại
Hungary để những sinh viên quan tâm có
thể đăng ký tham gia.

Buổi làm việc nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác
giữa ĐHQGHN và Đại sứ quán Hungary tại Việt
Nam nói chung và giữa ĐHQGHN với Đại sứ
quán Hungary tại Việt Nam nói riêng. Sau khi
giới thiệu sơ lược về ĐHQGHN, PGS. TS. Lê Tuấn
Anh chia sẻ, gần đây đã có 03 chuyên gia
Hungary sang Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu tại
phòng thí nghiệm về khoa học hạt nhân, và
mong rằng Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam
sẽ hỗ trợ ĐHQGHN mời thêm các chuyên gia
sang hợp tác với ĐHQGHN trong các lĩnh vực
khác nhau trong thời gian sắp tới. Sau phần
chia sẻ của PGS. TS. Lê Tuấn Anh, TS. Nguyễn
Trung Hiền đã giới thiệu các chương trình đào
tạo của VNU-IS cũng như các cơ hội học bổng
để chào đón sinh viên Hungary đến học tập tại
VNU-IS.

XEM THÊM
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THAM DỰ HỘI NGHỊ
TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT ĐƯỢC
TỔ CHỨC BỞI UNESCO - UNITWIN

Từ ngày 17/8/2022 đến ngày 19/8/2022, Trường Đại học Giáo dục đã chia sẻ
kinh nghiệm đào tạo giáo viên tại Hội nghị trực tuyến quốc tế lần thứ nhất
được tổ chức bởi UNESCO - UNITWIN. Đây là một mạng lưới nghiên cứu giữa
các trường đại học bao gồm: Đại học Giáo dục Quốc gia Hàn Quốc, Đại học
Souphanouvong - Cộng hòa DCND Lào, Trường Đại học Giáo dục - Đại học
Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Inđônêxia, Đại học Khon Kaen - Thái Lan.
Hội nghị trực tuyến quốc tế lần thứ nhất năm 2022 mang chủ đề “Con đường
dẫn đến giáo dục và đào tạo giáo viên chất lượng cao: các vấn đề và hành
động”. Chương trình hội nghị được chia thành 05 phiên: (i) Đào tạo giáo viên
STEM và STEAM, (ii) Các nội dung trong đào tạo giáo viên, (iii) Nâng cao năng
lực cho đào tạo giáo viên, (iv) Phát triển chương trình đào tạo giáo viên, (v)
Nâng cao năng lực giảng dạy. Các thành viên trong mạng lưới đã trao đổi sôi
nổi và tích cực. Về phía Trường Đại học Giáo dục, PGS.TS. Phạm Kim Chung và
TS. Lê Thị Phượng đã chia sẻ các vấn đề về đào tạo giáo viên STEM và STEAM.
Đây cũng là một cơ hội để Nhà trường trình bày các nghiên cứu về đào tạo
giáo viên. Sau khi Hội nghị kết thúc, các đại diện của mỗi thành viên UNESCOUNITWIN thống nhất những nguyên tắc và cách thức để triển khai nghiên cứu
cụ thể nhằm cải tiến chất lượng đào tạo giáo viên.
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRONG KHUÔN KHỔ
CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI MẠNG LƯỚI
TRAO ĐỔI SINH VIÊN TWINCLE

Các chuỗi hoạt động cụ thể từ 20/75/8 gồm có: (i) Hội nghị trực tuyến các
mục tiêu phát triển bền vững của Liên
hợp quốc (SGDs) gồm 04 workshop
trao đổi và chia sẻ kiến thức về phát
triển bền vững được triển khai, (ii) Hội
thảo nghiên cứu quốc tế chia sẻ các
kinh nghiệm hợp tác quốc tế về nghiên
cứu khoa học.
Các hoạt động được diễn ra trên nền
tảng webinar và được sự tham gia rất
nhiệt tình và sôi nổi từ các thành viên.
Từ 20/7/2022 đến 05/8/2022, giảng viên và sinh
viên Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) tham gia
các hoạt động trực tuyến trong khuôn khổ
chương trình trao đổi sinh viên với các thành
viên trong mạng lưới trao đổi sinh viên
(TWINCLE - Twin College Envoys Program).
Đây là hoạt động thường niên được bắt đầu từ
năm 2013 và được kết nối giữa Đại học Chiba,
Nhật Bản và nhiều trường đại học trong Đông
Nam Á như: Đại học Inđônêxia - Inđônêxia, Viện
Công nghệ Bandung - Inđônêxia, Đại học
Gadjah Mada - Inđônêxia, Đại học Udayana Inđônêxia, Đại học Nông nghiệp Bogor Inđônêxia, Đại học Mahidol - Inđônêxia, Đại học
Kasetsart Đại học Kasetsart, Đại học Công nghệ
Nanyang, Singapore, v.v.
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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ
XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ THÔNG TIN TẠI VIỆT NAM

Ngày 06/8/2022, Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và công nghệ, Trường Đại học Công nghệ,
phối hợp với Hội Xử lý tín hiệu và thông tin châu Á – Thái Bình Dương (viết tắt APSIPA) tổ
chức Hội thảo quốc tế về “Xử lý tín hiệu và thông tin tại Việt Nam” tại Nhà E3.
Hội thảo quốc tế về Xử lý tín hiệu và thông tin tại Việt Nam là một phiên họp đặc biệt do
Trường Đại học Công nghệ đăng cai nằm trong chuỗi Hội nghị quốc tế APSIPA-ASC
2022. Đây là hội nghị đại hội thường niên lần thứ 14 của APSIPA, được tổ chức chính tại
Chiang Mai, Thái Lan vào ngày 7-10/11/2022. Hội nghị là diễn đàn quốc tế hàng đầu về
các tiến bộ công nghệ và kết quả nghiên cứu trong lý thuyết, thực nghiệm và ứng
dụng về xử lý tín hiệu và thông tin
APSIPA-ASC thu hút khoảng 500 người
tham dự hàng năm. Phạm vi nghiên
cứu trong các lĩnh vực khác nhau, từ
các ứng dụng xử lý tín hiệu và thông
tin truyền thống đến các công nghệ
liên quan đang phát triển và thường
xuyên được nâng cao nhờ các kết quả
được báo cáo trong các phiên họp
của APSIPA-ASC.
Xem chi tiết tại đây!
Trang 14

Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
PHỐI HỢP CÙNG HỘI HÓA HỌC THÁI LAN TẬP HUẤN
GIẢNG DẠY THỰC HÀNH HÓA HỌC QUY MÔ NHỎ
CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trong hai ngày 20 và 21/8/2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
(ĐHKHTN) đã diễn ra chương trình tập huấn giảng dạy thực hành môn Hóa
học trên quy mô nhỏ (Small Scale Chemistry) dành cho 100 giáo viên Trung
học Phổ thông (THPT) ở khu vực miền Bắc. Chương trình do Trường ĐHKHTN
phối hợp cùng Hội Hóa học Thái Lan tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng
Bangkok.
Đây là lần thứ 2 hoạt động này được tổ
chức tại Việt Nam, sau lần đầu tiên được
tổ chức tại Trường ĐHKHTN, Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm
2019.
Tham dự Lễ khai mạc khóa tập huấn
Giảng dạy thực hành môn Hóa học cho
giáo viên THPT tại Trường ĐHKHTN có
ông Nikorndej Balankura, đại sứ đặc
mệnh toàn quyền vương quốc Thái Lan
tại Việt Nam. Xem thêm tại đây

Trang 15

Tin hợp tác quốc tế

KHOA LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ
“QUẢN TRỊ TỐT VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG
PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ”
Ngày 23/8/2022, Khoa Luật phối hợp cùng với
Trường Luật Toàn cầu Jindal, ĐH Toàn cầu
Jindal, Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân,
Khoa Luật, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức Hội
thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Quản trị tốt và
phòng, chống tham nhũng trong pháp luật đầu
tư và thương mại quốc tế” dưới hình thức trực
tiếp tại Hội trường và trực tuyến qua nền tảng
Zoom. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100
đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu,
giảng viên đến từ các đơn vị trong và ngoài
nước. Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần xây
dựng, thẳng thắn, tích cực, Hội thảo đã làm sáng
tỏ các nội dung chính xoay quanh chủ đề
chung của Hội thảo về Quản trị tốt và phòng,

chống tham nhũng trong pháp luật
thương mại và đầu tư quốc tế. Các ý kiến
thảo luận tại Hội thảo là vô cùng quý giá
và cần thiết giúp cung cấp những cơ sở lí
luận và thực tiễn sinh động, xác đáng cho
công tác xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ
pháp luật ở Việt Nam trong thời gian tới
và thực hành tốt các quy định pháp luật
này.
Chi tiết xem tại đây

Trang 16

Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG TY IRIE PEOPLE
VÀ CÔNG TY YMCONNECTION, NHẬT BẢN

Đại diện lãnh đạo ba đơn vị (từ trái sang: Ông Noda Yuichiro – Giám đốc Công ty Cổ phần
YMConnection; TS. Nguyễn Anh Thái – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ; Ông
Yamada Koji – Giám đốc Công ty Cổ phần Irie People) ký kết bản thỏa thuận hợp tác

Sáng ngày 19/08/2022, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) và hai công ty
Nhật Bản gồm Công ty Cổ phần Irie People và Công ty Cổ phần
YMConnection đã có lễ ký kết hợp tác trong lĩnh vực tuyển dụng tại nhà E3.
Tham dự lễ ký kết, về phía Trường ĐHCN
có TS. Nguyễn Anh Thái, Phó Hiệu trưởng.
Về phía đối tác có Ông Yamada Koji,
Giám đốc Công ty Cổ phần Irie People,
Ông Noda Yuichiro, Giám đốc Công ty
Cổ phần YMConnection.
Chia sẻ về những định hướng, cơ hội hợp
tác với Trường ĐHCN, Ông Yamada Koji
cho biết: “Công ty Cổ phần Irie People
chuyên tiếp nhận các bạn kỹ sư làm việc
cho các doanh nghiệp hàng đầu của
Nhật Bản. Công ty sẽ tiếp nhận sinh viên
Trường ĐHCN là nhân viên chính thức
sau khi các bạn tốt nghiệp đại học. Dựa
vào năng lực và trình độ của các bạn
sau quá trình làm việc, các doanh
nghiệp Nhật Bản sẽ cân nhắc vị trí tuyển
dụng. Xem thêm tại đây
Trang 17

Tin hợp tác quốc tế

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ENTRY, NHẬT BẢN

Ngày 16/08/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ
đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần
ENTRY (Nhật Bản) về hợp tác trong tuyển
dụng và tổ chức thực tập cho sinh viên.
Tham dự buổi làm việc có Phó Hiệu trưởng
Hà Lê Kim Anh, đại diện các đơn vị: Phòng
CT&CTHSSV, Phòng HTPT, Khoa NN&VH Nhật
Bản.
Về phía ENTRY có Chủ tịch HĐQT Jun
Teramoto, Giám đốc điều hành cấp cao
Takatsugu Ito và các cán bộ khác của công
ty.
Công ty Cổ phần ENTRY đã ký kết và có quan
hệ hợp tác hiệu quả với Nhà trường trong
những năm qua. Được đánh giá là một trong
những công ty thành công nhất trong lĩnh
vực phái cử nhân sự, hiện nay ENTRY đã trở
thành nguồn cung cấp nhân lực quan trọng
cho thị trường lao động Nhật Bản và là một
môi trường làm việc thân thiện, năng động,
có nhiều tiềm năng trong việc tiếp nhận sinh
viên đến thực tập và làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện ENTRY đã chia sẻ
về định hướng phát triển và các hoạt động
của công ty hiện nay. Đáng chú ý, công ty
đang lên kế hoạch mở văn phòng đại diện tại
Hà Nội và có mở rộng lĩnh vực kinh doanh
mới tại Việt Nam. ENTRY tiếp tục mong muốn
nhận được sự hỗ trợ và hợp tác trong công
tác tuyển dụng và tổ chức chương trình thực
tập Nhật Bản cũng như trong nước cho sinh
viên ULIS.

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ cũng
đánh giá cao sự phát triển của ENTRY và
muốn duy trì mối quan hệ bền vững với công
ty. Dựa trên nền tảng hợp tác trước đó, Nhà
trường hy vọng hai bên sẽ tăng cường và
mở rộng nhiều chương trình hợp tác hơn
trong tương lai.

Trang 18

Tin hợp tác quốc tế

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NỘI DUNG SỐ
– ĐẠI HỌC KYONGGI VÀ CÔNG TY IC&IT (HÀN QUỐC)

Ngày 29/7/2022, Viện Công nghệ Thông tin
đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với
Viện nghiên cứu phát triển phần mềm nội
dung số – Đại học Kyonggi (CCSRI) và Công
ty IC&IT (Hàn Quốc).

Tham dự lễ ký kết về phía Viện Công
nghệ Thông tin có PGS.TS. Trần Xuân
Tú, Viện trưởng, về phía CCSRI có TS.
Kwang-Hoon Kim, Viện trưởng, về
phía Công ty IC&IT có ông In-Gyoo
Jeon, Giám đốc. Nội dung thỏa thuận
hợp tác tập trung vào các nội dung
sau:
- Triển khai các hoạt động nghiên
cứu chung giữa Viện Công nghệ
Thông tin với CCSRI và IC&IT.
- Hợp tác trong việc tổ chức các hội
nghị quốc tế. - Hợp tác trong việc
trao đổi các nhà nghiên cứu, giảng
viên và học viên.
- Hợp tác trong đào tạo nghiên cứu
sinh.
Trang 19

Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KÝ KẾT HỢP TÁC
VỚI ĐẠI HỌC LATROBE - ÚC

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Đức Lâm bày tỏ niềm vinh
dự khi được thay mặt cho Trường Đại học Kinh
tế ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác lần này.
Ông mong rằng hai đơn vị sẽ cùng thực hiện sứ
mệnh chung, sử dụng các thế mạnh, nguồn lực
để tối đa nguồn thông tin, tiềm năng, tăng vị thế
và sức cạnh tranh trên cơ sở đảm bảo cân bằng
lợi ích hai bên trong quá trình hợp tác.

Sáng ngày 1/8/2022, Trường Đại học Kinh tế
và Đại học Latrobe, Úc đã ký kết thỏa thuận
hợp tác trong không khí trang trọng và gắn
kết, hướng đến kết nối về đào tạo, mở rộng
các hoạt động hợp tác trao đổi học thuật và
truyền thông thương hiệu.

GS. Amalia Di Iorio AM trân trọng cảm ơn sự đón
tiếp nhiệt tình của ban lãnh đạo Trường Đại học
Kinh tế và bày tỏ sự vui mừng khi được tham dự
lễ ký kết giữa hai đơn vị. Bà tin tưởng rằng buổi lễ
ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ đem lại cơ hội để
hai đơn vị cùng kết nối và phát triển hơn nữa
trong tương lai.

Lễ ký kết có sự tham gia của TS. Nguyễn Đức
Lâm - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học
và Hợp tác Phát triển (NCKH & HTPT), Ths.
Nguyễn Thị Phương Lan - Trưởng phòng
Đào tạo - Trung tâm Đào tạo và Giáo dục
Quốc tế, và các cán bộ nhà trường. Về phía
Đại học Latrobe có sự tham dự của GS.
Amalia Di Iorio AM - Phó Hiệu trưởng và Bà
Lê Thị Minh Hiếu - Giám đốc Tuyển sinh Đại
học Latrobe.

XEM THÊM
Trang 20

Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG QUỐC TẾ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI
VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES

Ngày 19/8/2022, Trường Quốc tế – Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Viện Kế toán
Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU).
Tham dự buổi lễ có TS Nguyễn Quang Thuận –
Phó Hiệu trưởng Nhà trường, bà Đặng Thị Mai
Trang – Trưởng đại diện ICAEW Việt Nam, đại
diện lãnh đạo các Phòng chức năng, các
Khoa của Trường cùng cán bộ của ICAEW Việt
Nam.
Chi tiết xem tại đây

Trang 21

Theo thỏa thuận hợp tác, ICAEW và
VNU-IS sẽ tổ chức các buổi hội thảo
chia sẻ, trao đổi kiến thức về tài chính
và quản trị, cũng như phối hợp triển
khai các dự án nghiên cứu khoa học
nhằm nâng cao năng lực cho giảng
viên của trường. Một trong những mục
tiêu quan trọng nhất của thỏa thuận
hợp tác là nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo và mang đến nhiều lợi ích thiết
thực cho sinh viên VNU-IS. Theo đó, hai
bên sẽ sắp xếp tổ chức định kỳ các
chuỗi hội thảo chia sẻ kiến thức thực
tế, tổ chức các chuyến tham quan học
tập cũng như các cuộc thi học thuật
cho sinh viên. ICAEW sẽ cung cấp học
bổng và các khóa đào tạo nhằm trang
bị kiến thức và kinh nghiệm thực tế
trong lĩnh vực quản trị - tài chính – kế
toán – kiểm toán cho các sinh viên tài
năng của VNU-IS.

Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO
“BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TÀI CHÍNH & PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG”: NHỮNG ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY
TÀI CHÍNH VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Bảo vệ người tiêu dùng tài chính có ý nghĩa
quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính toàn
diện, góp phần tăng trưởng kinh tế của mỗi
quốc gia. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà
nghiên cứu, nhà khoa học trong nước và quốc
tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, công
bố nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, diễn
đàn toàn cầu thường niên lần thứ 9 về người
tiêu dùng tài chính: Annual Global Forum for
Financial Consumers (GFFC-2022) với chủ đề
“Bảo vệ người tiêu dùng tài chính và phát triển
bền vững” đã được Học viện Quốc tế về người
tiêu dùng tài chính (IAFICO), Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
(UEB-VNU) và Học viện Ngân hàng (SBV-BA)
phối hợp tổ chức vào ngày 4-5/8/2022.

Hội thảo khoa học quốc tế IAFICO 2022 đã thu
hút hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu, nhà
quản lý, các chuyên gia, nghiên cứu sinh, các
giảng viên đại học trong nước và quốc tế
tham dự. Trong đó, các diễn giả là những
chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực: TS. Janis
Pappalardo - Phó Giám Đốc nghiên cứu, thị
trường và quy định tại Cục bảo vệ tài chính
người tiêu dùng (CFP Bureau); GS. Sharon
Tennyson, Đại học Cornell, Hoa Kỳ; GS. Brenda
Cude, Đại học George, Hoa Kỳ; GS. Adele
Atkinsons, Đại học Birmingham, Anh; TS. Cấn
Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính
sách tài chính-tiền tệ quốc gia, chuyên gia
kinh tế trưởng BIDV và nhóm tác giả Viện Đào
tạo và Nghiên cứu BIDV; TS. Phạm Bảo Khánh,
Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt
Nam.

XEM THÊM
Trang 22

Tin hợp tác quốc tế

TỌA ĐÀM: “SỐC DẦU LỬA: TÁC ĐỘNG VÀ CHIẾN LƯỢC
GIẢM THIỂU RỦI RO – HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Ngày 11/8 vừa qua, trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã phối
hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS) tổ chức Tọa đàm: “Sốc dầu lửa: Tác
động và chiến lược giảm thiểu rủi ro – Hàm
ý chính sách cho Việt Nam”. Tham dự Tọa
đàm, về phía trường ĐHKHXH&NV có PGS.TS
Lại Quốc Khánh (Phó Hiệu trưởng), GS.TS
Hoàng Khắc Nam (Trưởng Khoa Quốc tế
học) và đông đảo cán bộ, giảng viên, nhà
nghiên cứu đến từ Khoa Quốc tế học và các
khoa khác trong trường. Về phía Quỹ KAS có
ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện
Quỹ KAS tại Việt Nam. Trong lời phát biểu
chào mừng, PGS.TS Lại Quốc Khánh nói hiện
tượng giá dầu lửa tăng cao trong thời gian
vừa qua đã gây ảnh hưởng tới nền kinh tế
của các nước trên thế giới cũng như đời
sống của từng cá nhân.

Buổi tọa đàm này là một chủ đề có tính thời sự,
được các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực quan
tâm, tham gia; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến
sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ Quỹ KonradAdenauer-Stiftung (KAS) không chỉ trong sự
kiện này mà rất nhiều hoạt động khác cùng với
trường ĐHKHXH&NV. Ông Florian Feyerabend,
Trưởng đại diện Quỹ KAS tại Việt Nam, chia sẻ:
Khủng hoảng về dầu lửa không chỉ đơn giản là
sự thiếu hụt một nguồn nguyên liệu, đẩy giá dầu
thế giới lập đỉnh mới trong lịch sử, có tác động
rất sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu, nhất là sự
phục hồi của các quốc gia sau đại dịch Covid.
Buổi tọa đàm với sự tham gia của nhiều diễn
giả, chuyên gia về kinh tế, hoạch định chính
sách, sẽ chia sẻ nhiều nội dung về ảnh hưởng
của tình trạng này ở các quốc gia trên thế giới,
họ đã có những chính sách gì để đối mặt với “cú
sốc” này, cũng như những kinh nghiệm gì cho
Việt Nam.
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HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TRONG TẬN DỤNG CHẤT THẢI
VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÙNG SÂU VÙNG XA”
Sáng ngày 15/8/2022, tại Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã diễn ra lễ khai mạc hội
thảo khoa học quốc tế “Công nghệ phù hợp thân
thiện môi trường trong tận dụng chất thải và phục
hồi môi trường vùng sâu vùng xa”.
Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức trong
khuôn khổ dự án hợp tác giữa Đại học
Lomonosov Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga
(CHLB Nga) với 5 quốc gia ASEAN (bao gồm:
Indonesia, Thái Lan, Philippine, Lào và Việt Nam).
Hội thảo diễn ra từ ngày 15 - 20/8/2022 tại Hà Nội
và Quảng Ninh với những phiên trao đổi chuyên
sâu và các chuyến tham quan thực tế tại các
nhà máy xử lý nước thải, khu vực bãi thải mỏ, khu
vực nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh.

Hơn 50 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, điều phối viên của các tổ chức phi
chính phủ, các nhà lập kế hoạch, nhà quản lý và hoạch định chính sách tới từ Việt Nam, CHLB
Nga, Hồng Kong, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Lào tham dự hội thảo theo hình thức trực
tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận
về các vấn đề môi trường ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi nguồn lực cho hoạt động bảo vệ
môi trường còn hạn chế. Đặc biệt ở những nơi có đặc điểm nguồn thải thường phân tán, nhận
thức của cộng đồng còn chưa đầy đủ.... Xem thêm tại đây
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HỘI THẢO QUỐC TẾ “BỀN VỮNG, HOẠT ĐỘNG CÔNG
VÀ PHÚC LỢI CÁ NHÂN”
Dưới sự bảo trợ chuyên môn của Đại
học Strasbourg, Đại học Paris Nanterre
và Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp
(CNRS); Khoa Kinh tế Chính trị, Trường
Đại học Kinh tế đã tổ chức hội thảo Khoa
học Quốc tế với chủ đề: “Sustainability,
Public Action and Individual Well-Being”
(Bền vững, Hoạt động công và Phúc lợi
cá nhân).
Hội thảo được tổ chức hình thức kết hợp trực tiếp - trực tuyến
để các nhà nghiên cứu, các học giả tại nhiều quốc gia cùng
tham dự

PGS.TS Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu trưởng
Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN phát biểu tại hội
thảo

NCS. Trần Thiên Trà - Đại học Strasbourg, Pháp trình
bày nghiên cứu

Diễn ra trong hai ngày 18 và 19/07/2022 tại
Trường Đại học Kinh tế, Hội thảo có sự tham gia
của các nhà khoa học uy tín trong giới học giả
quốc tế như: GS. Nguyễn Văn Phú đến từ Đại học
Paris Nanterre – Pháp (một trong 8% nhà khoa
học về kinh tế của thế giới); GS. Phạm Thị Kim
Cương – Giảng viên trường Đại học Paris
Nanterre; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh Tâm Giảng viên trường Đại học EM Normandie
Business School, Pháp; TS. Phạm Ngọc Sáng Giảng viên trường Đại học EM Normandie
Business
School,
Pháp;
PGS.TS
David
Desmarchelier - Giảng viên Đại học Lorraine,
Pháp; cùng các diễn giả đến từ Trung tâm Khoa
học Quốc gia Pháp (CNRS) và các học giả, các
NCS tại một số trường đại học trong và ngoài
nước. Về phía Trường Đại học Kinh tế có sự tham
dự của PGS.TS Nguyễn Anh Thu – Phó hiệu
trưởng; cùng các cán bộ và giảng viên Khoa
Kinh tế Chính trị, các nghiên cứu sinh của Khoa
Chi tiết xem tại đây
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HỘI THẢO QUỐC TẾ “CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO:
QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”
Ngày 11/8, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) tổ
chức thành công Hội thảo quốc tế
“Công nghiệp sáng tạo: Quá khứ, hiện
tại và tương lai”. Sự kiện nằm trong
chuỗi hội thảo khoa học liên ngành
Diderot Advanced Academic Seminars
do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia
Hà Nội bảo trợ. Hội thảo là dịp để các
chuyên gia trao đổi, phân tích những
khía cạnh liên quan đến ngành công
nghiệp sáng tạo; kinh nghiệm phát triển
công nghiệp sáng tạo của Việt Nam và
quốc tế; cơ hội hợp tác và quản lý công
nghiệp sáng tạo. Từ đây Việt Nam cũng
hướng đến phát triển ngành công
nghiệp sáng tạo, đưa ngành này thành
điểm sáng của Việt Nam trên bản đồ
thế giới.

Hội thảo có sự đồng hành của Trường Đại học
Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE); Viện
Pháp tại Hà Nội (IFV), Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội);
CLB Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
(VSL); Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
(IAMES).
Tham dự hội thảo có nhiều diễn giả nổi tiếng
trong ngành văn hóa sáng tạo như: Ông Thierry
Vergon, Tùy viên văn hóa Đại Sứ quán Pháp,
Viện trưởng Viện Pháp Ngữ, ông David Lapetina,
giám đốc điều hành Tibco Việt Nam, bà Mme
Emma Duester, giảng viên trường RMIT Việt
Nam, ông M. Ribio Nzeza Bunketi Buse- Trưởng
khoa văn hóa trường Đại học Senghor, ông Ngô
Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp Ngữ, Đại
học Quốc gia Hà Nội, cùng nhiều chuyên gia
văn hóa truyền thông của Việt Nam.
Tại hội thảo, ông Thierry Vergon - Tùy viên văn
hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại
Hà Nội - chia sẻ, những dự án phát triển văn
hóa, không gian sáng tạo mà Viện Pháp đang
triển khai như các chương trình về văn hóa thị
giác, triển lãm nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật...
nhằm đưa văn hóa, nghệ thuật sáng tạo đến
gần hơn với công chúng Việt Nam.
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BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
HỌC GIẢ FULBRIGHT VIỆT NAM 2023
Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
(ĐHKHTN) đã diễn ra buổi giới thiệu về Chương trình học giả Fulbright Việt Nam
2023. Tham dự buổi giới thiệu có đại diện Fulbright Việt Nam bà Hoàng Vũ Lan
Phương, Trợ lý chương trình cùng các cựu học giả chương trình Fulbright và các
cán bộ trẻ có mong muốn được tham gia chương trình trong năm tới. Tại buổi
giới thiệu, bà Hoàng Vũ Lan Phương đã trình bày mục tiêu của chương trình
Fulbright Việt Nam 2023 và những cơ hội cho những ứng viên tham gia. Cụ thể
chương trình nhằm mục đích cung cấp cho các học giả Việt Nam cơ hội làm
việc từ 3 đến 6 tháng tại các trường Đại học Hoa Kỳ trong vai trò của một giảng
viên, nghiên cứu viên. Theo PGS. TS. Trương Thanh Tú, Trưởng phòng Hợp tác và
Phát triển Trường ĐHKHTN thì đây là một cơ hội rất tốt để các cán bộ có thể tích
lũy kinh nghiệm về mặt chuyên môn đồng thời giao lưu về văn hóa tại Hoa Kỳ,
nơi có nền khoa học công nghệ tiên tiến, nền kinh tế hàng đầu trên thế giới từ
đó mang kiến thức quay lại đóng góp cho nước nhà.
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BÀI GIẢNG ĐẶC BIỆT "HỌC" VỀ VIỆC "DẠY"
TIẾNG NHẬT

Để góp phần gia tăng số lượng người học và nâng cao chất lượng học tiếng Nhật,
Trung tâm tiếng giáo dục tiếng Nhật (JLEC) được Trường Đại học Việt Nhật thành lập
và đưa vào vận hành nhằm hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo tiếng Nhật
hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khu vực và thế giới. Trên con đường phát
triển đó, việc phát triển và đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Nhật có kiến thức
chuyên môn về giáo dục tiếng Nhật và các kĩ năng đáp ứng được với sự thay đổi của
thời đại là một việc vô cùng cần thiết.
Nhằm cung cấp kiến thức về những kĩ năng cần thiết khi giảng dạy tiếng Nhật cho
người học và cũng để quảng bá cho khóa học dành cho giáo viên tiếng Nhật sắp
được triển khai, Trung tâm đã tổ chức bài giảng với chủ đề “học” về việc “dạy” tiếng
Nhật do Giáo sư Miyazaki Satoshi, phó giám đốc Trung tâm JLEC trình bày vào ngày
22/08/2022. Thông qua bài giảng các giảng viên, học viên và các đối tượng quan tâm
khác có thể hiểu hơn về tiếng Nhật, qua đó tăng thêm niềm yêu thích đối với việc học
tiếng Nhật cũng như việc giảng dạy tiếng Nhật.
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BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ “THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN
NGOÀI LÃNH THỔ QUỐC GIA”

Ngày 01/8/2022, Khoa Luật, ĐHQGHN vinh dự
mời được GS.Hannah Buxbaum - Phó Chủ
tịch phụ trách Hợp tác quốc tế, giảng viên
luật, chuyên gia sâu của Đại học Indiana
(Hoa Kỳ) tham gia trao đổi với cán bộ, giảng
viên, NCS, học viên, sinh viên với chủ đề rất
nóng, cấp thiết “Thẩm quyền của Tòa án trên
không gian mạng và quyền tài phán ngoài
lãnh thổ quốc gia”. Buổi giảng thu hút được
sự quan tâm của hơn 100 chuyên gia, nhà
làm thực tiễn, nghiên cứu sinh, học viên, sinh
viên trực tiếp tham gia tại Hội trường và gần
250 đại biểu tham gia trực tuyến qua nền
tảng Zoom
Chi tiết xem tại đây
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Trong phần thuyết trình của mình, GS.
Hannah Buxbaum đã nhấn mạnh một
trong những vấn đề quan trọng của
luật quốc tế là về khả năng một quốc
gia cụ thể có thể áp dụng quy tắc
pháp lí của quốc gia đó trên những
thực thể nằm ngoài lãnh thổ hay
không. Để xác định được điều đó
chúng ta cần phải dựa vào những quy
định về không gian mạng có xác lập
thẩm quyền gì đối với các lãnh thổ
ngoài quốc gia. GS. Hanna Buxbaum
đã đề cập đến các nội dung: Cách tiếp
cận truyền thống để xác định thẩm
quyền (quyền tài phán) của một quốc
gia theo luật quốc tế; Xác định thẩm
quyền (quyền tài phán) trong lãnh thổ
và ngoài lãnh thổ quốc gia theo cách
tiếp cận truyền thống; Những thách
thức đến từ các hoạt động trên không
gian mạng; Cộng đồng quốc tế có
những giải pháp nào cho các thách
thức này? Những giải pháp đó nói lên
vấn đề gì về quyền tài phán ngoài lãnh
thổ quốc gia trong xã hội đương đại?

Tin hợp tác quốc tế

KHOA LUẬT TỔ CHỨC BUỔI THUYẾT TRÌNH CÙNG
CÁC CHUYÊN GIA HOA KỲ VÀ ANH QUỐC
Ngày 9/8/2022, Khoa Luật đã có buổi tiếp đón và làm việc với 02 chuyên gia của Trường Luật,
Đại học Washington, Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, 02 chuyên gia cũng đã có phần thuyết trình về 02
chủ đề hay và rất thời sự, gồm: (1) Tổng quan về tố tụng dân sự Hoa Kỳ và phản ứng của hệ
thống tư pháp trước đại dịch do GS. Elizabeth Porter, Q. Hiệu trưởng Trường Luật, ĐH
Washington, Hoa Kỳ trình bày; (2) Tranh chấp tiền ảo và NFT tại Hoa Kỳ do GS. Xuân ThảoNguyễn, Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á, Trường Luật, ĐH Washington, Hoa Kỳ trình bày.
Chi tiết xem tại đây
Ngày 15/8/2022, Khoa Luật tổ chức Buổi thuyết
trình của 02 chuyên gia từ trường đại học
Portsmouth là TS. Nick Pamment và TS. Paul
Gilmour với chủ đề “Tư pháp hình sự tại Vương
quốc Anh: Hệ thống tổ chức, quy trình vận
hành và một số vấn đề đặt ra từ việc điều tra,
xử lý tội phạm xuyên quốc gia” dưới hình thức
trực tiếp tại Hội trường và trực tuyến qua nền
tảng Zoom. Buổi thuyết trình nhằm giới thiệu
về tổ chức cảnh sát ở Anh với các triết lý,
nguyên tắc tổ chức, cơ cấu so với Việt Nam, cơ
quan công tố Hoàng gia và hệ thống Tòa án
tại Anh, các cơ quan và thiết chế khác trong
hệ thống Tư pháp Hình sự, hệ thống thể chế,
đạo luật chính trong lĩnh vực Tư pháp
Chi tiết xem tại đây
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GIẢNG VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM DỰ
TỌA ĐÀM QUỐC TẾ VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
Ngày 19/8 vừa qua, TS. Nguyễn
Phương Mai, giảng viên Trường Quốc
tế đã tham gia trình bày tại buổi tọa
đàm “Chuỗi giá trị toàn cầu và hợp
tác kinh tế trong khu vực châu Á trong
giai đoạn hậu dịch bệnh” (Global
Value Chain and Asian Economic
Cooperation in the Post-Pandemic
Era).
Đây là buổi tọa đàm quốc tế do
Trường Đại học Chung-Ang (Hàn
Quốc) phối hợp với Cơ quan Hợp tác
quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức
trong khuôn khổ dự án thúc đẩy hợp
tác kinh tế giữa Hàn Quốc với các
quốc gia ASEAN. Tọa đàm có sự tham
gia của các nhà khoa học, nhà
nghiên cứu, giảng viên và sinh viên
đến từ các trường đại học của Hàn
Quốc, Thái Lan, Mông Cổ, Campuchia,
Myanmar và Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham
dự đã trình bày và thảo luận sôi nổi về
những thách thức đối với sự phát triển
của chuỗi giá trị toàn cầu, khi các
“ông lớn” trong chuỗi giá trị như Mỹ
hay Trung Quốc đang có những thay
đổi về chính sách kinh tế và an ninh
quốc gia để bảo vệ lợi ích của chính
mình, đặc biệt trong bối cảnh của dịch
bệnh COVID-19. Trong bối cảnh đó,
các quốc gia như Hàn Quốc và ASEAN
sẽ gặp phải những khó khăn không
nhỏ, khi chuỗi giá trị toàn cầu bị đứt
gãy, gián đoạn do những thay đổi của
Trung Quốc và Mỹ. Chính vì vậy, thông
điệp chung được các đại biểu tại tọa
đàm chia sẻ là các quốc gia ASEAN
cần cân nhắc thúc đẩy hợp tác với
Hàn Quốc và giữa các quốc gia trong
nội bộ khối để cùng sử dụng tốt nhất
lợi thế cạnh tranh tương đối của quốc
gia và tăng cường vị trí của quốc gia
trong chuỗi giá trị toàn cầu.

XEM THÊM
Trang 31

Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ĐỐI TÁC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP REGIONAL
MÙA 2 TẠI HÀ NỘI VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TÁC MENTORI
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VÀ CHUYÊN TRANG
CỘNG ĐỒNG MENTOR-MENTEE
Tiếp nối thành công của chương trình Young
Social Entrepreneurship (YSE) Regional mùa
1 với hình thức online được tổ chức vào năm
2021, năm nay, Trường Quốc tế tiếp tục đồng
hành cùng đối tác Singapore International
Foundation (SIF) tổ chức chương trình Sáng
kiến khởi nghiệp xã hội mùa 2 với chủ đề “Giải
pháp số bền vững để chăm sóc sức khỏe
cộng đồng”. Qua đó, các ý tưởng đến từ các
đội nhóm trên toàn quốc sẽ được lựa chọn
tham gia vào 2 ngày workshop (dự kiến diễn
ra vào 22-23/10/2022) cùng các chuyên gia
về khởi nghiệp tạo tác động xã hội từ
Singapore và Việt Nam. Đồng thời, các ý
tưởng giá trị nhất cũng sẽ tham gia một
vòng final pitch để tìm ra đại diện của YSE
Regional Hanoi tham gia vào YSE Global tại
Singapore trong năm 2023.
Xem thêm tại đây

Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Trường Quốc tế đã
có buổi làm việc với đối tác Mentori - công ty
cung cấp chương trình Mentoring dành cho sinh
viên đến từ các trường đại học khác nhau, đồng
thời là startup gọi vốn thành công từ nhà đầu tư
Singapore. Theo kế hoạch hợp tác, Mentori sẽ
đồng hành cùng Trường Quốc tế để xây dựng
một cộng đồng những người cố vấn - người
được cố vấn (mentor-mentee), song song với
một webpage dành riêng cho nhà trường để
mentor-mentee được kết nối, thảo luận, chia sẻ
thông tin, phản hồi hữu ích. Qua đó, các sinh
viên chuẩn bị tốt nghiệp và muốn khám phá
con đường sự nghiệp tương lai của bản thân, và
những sinh viên mới bước chân vào ngưỡng
cửa đại học sẽ được mentor là những anh chị
sinh viên, cựu sinh viên ưu tú giải đáp mọi băn
khoăn về định hướng học tập, định hướng hoạt
động trong suốt thời gian học đại học hay định
hướng nghề nghiệp khi mới ra trường. Dự án sẽ
sớm được đưa vào triển khai và gặt hái những
kết quả bước đầu.

Trang 32

TIN HỢP TÁC
TRONG NƯỚC

Tin hợp tác trong nước

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG IMG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG
CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN CỦA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã đạt được
thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
về việc tài trợ học bổng cho giảng viên và
sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên
cứu khoa học. Học bổng được Chủ tịch IMG
Lê Tự Minh đặt tên là “Học bổng IMG vì sự
nghiệp giáo dục”.
Chủ tịch IMG, Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh
viên Doanh nhân ĐHQGHN Lê Tự Minh đã
được học tập và tu dưỡng trưởng thành từ
ĐHQGHN. Thông qua học bổng này, ông
bày tỏ mong muốn có thể giúp giảm gánh
nặng chi phí học tập cho sinh viên tài năng
và khuyến khích giảng viên sáng tạo trong
việc giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho
các thế hệ mai sau, để từ đó góp phần làm
gia tăng chất lượng và uy tín học thuật của
ĐHQGHN.
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân bày tỏ sự trân
trọng đối với những đóng góp của Công ty
IMG đối với sự nghiệp giáo dục nguồn nhân

lực chất lượng cao, trình độ cao cho đất
nước mà ĐHQGHN đang dày công vun
đắp.
Học bổng được xét, trao tặng cho giảng
viên và sinh viên Việt Nam đang công tác
và học tập tại các Trường thành viên trực
thuộc ĐHQGHN trong các lĩnh vực: Khoa
học nhân văn và Giáo dục, Khoa học tự
nhiên và Công nghệ, Kinh tế, Quản lí và
Phát triển bền vững, Y Dược, Nghệ thuật và
Đổi mới sáng tạo.
Đối tượng tham gia xét chọn học bổng là
người có những thành tích xuất sắc trong
nghiên cứu, học tập và các hoạt động
cộng đồng có ảnh hưởng tích cực đến sự
nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa
và con người Việt Nam.

Chi tiết xem tại đây
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TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CHO CỰU SINH VIÊN
TS. LÊ TỰ MINH, CHỦ TỊCH IMG
VÀ HỌC BỔNG KHOA HỌC CƠ BẢN CHO NGÔ QUÝ ĐĂNG

Sáng 3/8/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân đã trao Kỷ niệm
chương Vì sự phát triển của ĐHQGHN cho TS.
Lê Tự Minh – Cựu sinh viên ngành Kinh tế
Chính trị, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư
IMG, Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh viên Doanh
nhân ĐHQGHN, nhằm ghi nhận những đóng
góp của ông đối với sự phát triển của
ĐHQGHN.

Đồng thời, cũng là niềm tin, mong muốn ông tiếp
tục chung tay xây dựng ĐHQGHN thời gian tới,
đặc biệt trên cương vị của Ban Điều hành CLB
Doanh nhân. Chi tiết xem tại đây
Cũng trong sáng 3/8/2022, ĐHQGHN đã trao học
bổng trao học bổng khoa học cơ bản và giải
thưởng IMG Thắp sáng tài năng trẻ cho Ngô Quý
Đăng, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa
học Tự nhiên, thí sinh đăng ký nguyện vọng duy
nhất vào Khoa Toán – Cơ tin học, Trường ĐH
Khoa học Tự nhiên. Giá trị giải thưởng IMG là 150
triệu đồng và gói học bổng nhiều giá trị khác
dành cho sinh viên khối ngành khoa học cơ bản.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Lê
Quân nhấn mạnh: TS. Lê Tự Minh, trên cương
vị là cựu sinh viên của ĐHQGHN đã và đang
có nhiều đóng góp cho Quỹ học bổng Thắp
sáng tài năng Việt IMG dành cho tài năng
Việt, là một doanh nhân uy tín và thành đạt.
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển – Năm học 2022 -2023, ĐHQGHN sẽ bắt đầu triển
danh hiệu cao quý của ĐHQGHN trao tặng khai thí điểm các suất học bổng cho sinh viên
đến ông như một sự ghi nhận và lời cảm ơn các ngành khoa học cơ bản. Chi tiết xem tại đây
chân thành vì sự gắn bó, đồng hành của ông
với ĐHQGHN thời gian qua.
Trang 35

Bản tin hợp tác trong nước

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ TẬP ĐOÀN SUNWAH:
HỢP TÁC TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Ngày 4/8/2022, tại Hòa Lạc, Giám đốc Đại học
Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân đã có buổi
tiếp và làm việc với ông Jonathan Choi - Chủ tịch
Tập đoàn Sunwah. Ông Jonathan Choi hiện là
Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong - Việt
Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Vùng Vịnh
lớn Quảng Đông – Hong Kong – Macau.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Tập đoàn Sunwah
có bà Janice Choi - Cố vấn pháp lý; ông Jesse
Choi - Giám đốc Tập đoàn Sunwah, Giám đốc
Sunwah Việt Nam; bà Betty Chan - Giám đốc đối
ngoại.

Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc Phạm
Bảo Sơn, Trưởng Ban Đào tạo Nguyễn Đình
Đức, Phó Trưởng ban Hợp tác và Phát
triển Lê Tuấn Anh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tập
đoàn Sunwah Jonathan Choi bày tỏ ấn
tượng với việc ĐHQGHN di chuyển trụ sở,
hoạt động điều hành của cơ quan và đưa
sinh viên tới học tập tại cơ sở Hoà Lạc và
mong rằng hai bên sẽ triển khai nhiều
hoạt động hợp tác tại cơ sở mới này.
Xem thêm
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI HỢP TÁC
THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC

Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) và VNPT vừa thảo luận
về hợp tác xây dựng cơ sở dữ
liệu, nền tảng công nghệ để hỗ
trợ các cơ sở giáo dục đại học,
phổ thông, giảng viên, giáo viên
cả nước tiếp cận công nghệ đào
tạo trực tuyến.
GS.TS Lê Quân – Giám đốc
ĐHQGHN cho biết, với vị thế tiên
phong trong hệ thống giáo dục
quốc gia cũng như định hướng
phát triển theo mô hình đại học
nghiên cứu tiên tiến, đa ngành,
đa lĩnh vực, ĐH Quốc gia Hà Nội
luôn chú trọng gắn kết chặt chẽ
hoạt động đào tạo và nghiên cứu
khoa học.

Giám đốc ĐHQGHN mong muốn hai bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo,
bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các địa phương. Bên cạnh
đó, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực của VNPT (ngắn hạn và dài hạn). Đồng thời, hỗ trợ về tuyển dụng,
cung cấp nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực theo nhu cầu của VNPT.
Về nghiên cứu khoa học công
nghệ và chuyển giao tri thức, GS
Lê Quân đề xuất, hai bên phối hợp
nghiên cứu, phát triển và ứng
dụng công nghệ trong các lĩnh
vực như: công nghệ thông tin, điện
tử viễn thông, khoa học dữ liệu,
phân tích dữ liệu, tự động hóa…
Xem thêm tại đây
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MỞ RỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
VỚI CÔNG TY LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG

75 suất học bổng với tổng giá trị lên đến hơn 2 tỷ 600 triệu đồng cùng nhiều cơ hội học
tập, thực hành với doanh nghiệp LG Display Hải Phòng sẽ chính thức được mở ra với sinh
viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), sau buổi làm việc giữa Phó Giám đốc ĐHQGHN
Phạm Bảo Sơn và Phó Tổng giám đốc khối Hành chính nhân sự công ty LGDHP Park Young
Dal diễn ra vào ngày 05/08/2022 tại Hòa Lạc. Đây là sự kiện tiếp nối lễ ký kết thỏa thuận
hợp tác giữa hai bên trong đào tạo, khoa học và công nghệ hồi tháng 5 vừa qua. Xem
thêm tại đây
Chiều ngày 05/8/2022, đoàn Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng (LGDVH) đã đến
tham quan Trường Đại học Công nghệ. Tham dự về phía Trường ĐH Công nghệ có
PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng phòng KHCN&HTPT, PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng – Chủ
nhiệm khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa, PGS.TS. Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ nhiệm
khoa Điện tử viễn thông. Chi tiết xem tại đây
Cuối cùng, nhằm cụ thể hóa các nội
dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên,
ĐHQGHN và LG Display Hải Phòng đã có
buổi làm việc vào chiều ngày
12/08/2022. Tham dự buổi làm việc, về
phía ĐHQGHN có TS. Nguyễn Minh
Trường – Phó Trưởng ban Chính trị và
Công tác Học sinh sinh viên, cùng đại
diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường
Đại học Công nghệ và Trường Quốc tế.
Về phía LG Display Hải Phòng có bà
Nguyễn Thị Yên – Trưởng phòng tuyển
dụng.
Trang 38
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NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
MỞ RỘNG HỢP TÁC

Ngày 17/8/2022, Đại học Quóc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Ngân hàng Quân đội (MB) đã tổ
chức hội nghị sơ kết các hoạt động hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2022 và dự thảo
kế hoạch hợp tác giai đoạn 2022-2023. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có Ban Giám
đốc ĐHQGHN và Ông Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân
hàng Quân đội MB.
Báo cáo tóm tắt tình hình hợp tác giữa Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Ngân Hàng TMCP
Quân Đội giai đoạn 2021 – 2022 cho thấy hai bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác và
đạt được một số kết quả khả quan, bất chấp ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid - 19
diễn biến phức tạp trong năm 2021 và quý I/2022. Chi nhánh MB Thanh Xuân với vai trò là
đơn vị đầu mối cũng đã tích cực triển khai nhiều chương trình tài trợ cho ĐHQGHN và các
đơn vị thành viên, trực thuộc.
Một số hợp tác nổi bật có thể kể đến đó là MB đã cung cấp cho cán bộ, giảng viên, sinh
viên dịch vụ tài chính, ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, cung cấp sản phẩm, dịch
vụ cá nhân, cấp tín dụng, bảo lãnh.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, MB tài trợ theo hình thức “chìa khóa trao
tay” cho VNU khu vực Không gian trải nghiệm Ngân hàng số VNU-MB Digital HUB với tổng
diện tích sàn hơn 200m2. Khu vực này đã được bàn giao ngày 18/7/2022, bao gồm không
gian học tập, hội thảo công nghệ số đa phương tiện, không gian ngân hàng số thông
minh với trang thiết bị hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ băng thông rộng phục vụ cho
học tập và nghiên cứu dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN.
Chi tiết xem tại đây
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TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM
CÔNG TÁC SINH VIÊN GIỮA 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Chương trình “Trao đổi, học tập kinh
nghiệm công tác sinh viên giữa các
đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc
của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” đã
diễn ra ngày 02/8/2022 tại Hà Nội.
Chương trình do Đại học Quốc gia Hà
Nội (ĐHQGHN) giao Trường Đại học
Ngoại ngữ là đầu mối triển khai.

Chương trình nhằm tăng cường hoạt động trao
đổi và học tập kinh nghiệm công tác sinh viên
trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao năng
lực quản lý, hỗ trợ sinh viên giữa hai ĐHQG. Đại
diện Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Chính trị
& Công tác Sinh viên các đơn vị đào tạo của 02
ĐHQG đã tham dự Chương trình.
Phó Trưởng Ban CT&CTHSSV
Nguyễn Minh Trường
phát biểu khai mạc Chương trình

Phó Hiệu Trưởng, Trường ĐH Ngoại ngữ,
Hà Lê Kim Anh phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc Chương trình, Phó Trưởng
Ban Công tác và Chính trị Sinh viên
(CT&CTHSSV) Nguyễn Minh Trường khẳng định:
Chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác sinh
viên giữa 2 ĐHQGH có ý nghĩa quan trọng trong
bối cảnh ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM đang tích
cực chuẩn bị cho Hội nghị giao ban thường niên
giữa 02 ĐHQG; đồng thời 2 bên đang cùng phối
hợp tham gia hiệu quả vào Dự án Hợp tác Đổi
mới Giáo dục Đại học (PHER) do Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ triển khai và rất nhiều
chương trình, nhiệm vụ cùng phối hợp thực hiện
khác.
Chi tiết xem tại đây
Trang 40

Tin hợp tác trong nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÀM VIỆC VỚI
TẬP ĐOÀN VIETTEL HƯỚNG ĐẾN TRIỂN KHAI
GIẢI PHÁP ĐẠI HỌC THÔNG MINH, TĂNG CƯỜNG
ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ngày 11/8 Trường Đại học Y Dược đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Viễn thông
quân đội - Viettel về việc áp dụng chuyển đổi số trong đào tạo và quản trị đại học khối
ngành khoa học sức khỏe.
Tham dự và chủ trì buổi làm việc có GS.TS. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y
Dược; PGS.TS. Đinh Đoàn Long, Phó Hiệu trưởng, phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, quản trị
đại học thông minh cùng các lãnh đạo đại diện các phòng, bộ môn, trung tâm, đơn vị
trực thuộc trường. Về phía Trung tâm Giải pháp Giáo dục số, Tổng Công ty Giải pháp
doanh nghiệp Viettel có bà Phạm Thị Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm; Ông Đặng Chí
Trung, phụ trách sản phẩm LMS; Bà Nguyễn Thu Phương, phụ trách sản phẩm dành cho
khối Đại học, Cao đẳng.
XEM THÊM
Trang 41

Tin hợp tác trong nước

VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI HUẾ

Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2022, đoàn công tác của Viện Trần Nhân Tông đã thăm
và làm việc với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.
Dẫn đầu đoàn công tác của Viện Trần Nhân Tông là PGS. TS. Nguyễn Tiến Vinh, Phó
Viện trưởng phụ trách Viện cùng lãnh đạo các phòng Truyền thông và Hoạt động
Xã hội, phòng Đào tạo, Văn phòng và Ban Thư ký Dự án Kinh điển phương Đông của
Viện. Về phía Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, đón tiếp đoàn công tác có
HT.Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; HT.Thích Hải Ấn, Viện
trưởng Học viện; TT.TS Thích Nguyên Đạt, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Sau
đại học; ĐĐ.TS Thích Quang Tư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Thông tin
Truyền thông; TT.TS Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Nghiên
cứu khoa học; ĐĐ.TS Thích Hương Yên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Hành
chính cùng chư Tôn đức Hội đồng Điều hành và giảng viên của Học viện.
Mục đích chuyến thăm và làm việc của Viện Trần
Nhân Tông với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác đào tạo và
nghiên cứu trong những lĩnh vực hai bên cùng
quan tâm như: trao đổi cán bộ giảng dạy và
nghiên cứu Xem thêm

Trang 42

Tin hợp tác trong nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ
HỢP TÁC VỚI VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày 9/8/2022 vừa qua Trường Đại Học Việt Nhật
và Viện Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành ký
kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Lãnh đạo đến từ Viện
Tài nguyên và Môi trường (CRES) gồm có PGS. TS.
Lưu Thế Anh, Viện Trưởng, TS. Võ Thanh Sơn, Phó
Viện Trưởng, ThS. Phạm Việt Hùng, Trưởng phòng
Hành chính và Hợp tác phát triển, TS. Đỗ Quang
Trung, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ
và Đào tạo. Về phía Trường Đại học Việt Nhật có GS.
TS. Fututa Motoo, Hiệu Trưởng, TS. Nguyễn Hoàng
Oanh, Phó Hiệu Trưởng, Ông Tsujimoto Atsushi, Phó
cố vấn trưởng Dự án TC và Bà Shonai Minami,
Chuyên gia JICA phụ trách hợp tác Đại học.
Trong lễ ký kết Hiệu trưởng Furuta Motoo đã bày tỏ sự
vui mừng và niềm hi vọng cho sự hợp tác sắp tới giữa
hai bên. Viện trưởng Lưu Thế Anh cũng có bài phát
biểu trước lễ ký kết. GS đã nói về quá trình hình thành
phát triển của Viện Tài nguyên và Môi trường từ
những ngày đầu thành lập cho đến hiện tại, cũng như
đề cập đến nhưng khó khăn thách thức, những thành
tự để xây dựng Viện Tài nguyên và Môi trường trở
thành viện nghiên cứu top đầu về lĩnh vực Tài nguyên
và môi trường. Tiếp theo đó, lễ ký kết đã được diễn ra
với sự chứng kiến của đại diện 2 bên.

Trang 43

Tin hợp tác trong nước

KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI
VIETRAVEL AIRLINES
Ngày 27/7/2022, tại Hội trường Vũ Đình Liên đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học
Ngoại ngữ với Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam – Vietravel Airlines.
Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng Nhà
trường, PGS. TS. Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị và
cán bộ phụ trách. Về phía Vietravel, có ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT Vietravel
Corporation/Chủ tịch Vietravel Airlines, ông Vũ Đức Biên – Thành viên HĐQT Vietravel
Corporation/ Tổng Giám đốc Vietravel Airlines, bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên HĐQT
Vietravel Corporation/ Phó Tổng Giám đốc Vietravel Airlines, đại diện các bộ phận và cán bộ
nhân viên.

XEM THÊM
Trang 44

Tin hợp tác trong nước

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ KÝ KẾT
THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
Ngày 5/8, lãnh đạo Viện Quốc tế
Pháp ngữ (IFI) đã tiếp và làm việc
với lãnh đạo của trường Đại học Sư
phạm Nghệ thuật Trung Ương
(NUAE) về các hoạt động hợp tác
giữa hai đơn vị trong thời gian tới.
Cũng tại buổi làm việc hai bên đã
ký kết thỏa thuận hợp tác.

Phía IFI có Ông Ngô Tự Lập - Viện
trưởng cùng đại diện lãnh đạo các
đơn vị chuyên môn và chức năng
của IFI. Phía NUAE có ông Đào Đăng
Phượng - Hiệu trưởng cùng đại diện
lãnh đạo các đơn vị chuyên môn và
chức năng của Trường.

Hai bên đã trao đổi về các nội dung
hợp tác trong thời gian tới, trong đó
trọng tâm vào các hoạt động đào tạo
ngắn hạn về công nghệ thông tin, hợp
tác nghiên cứu và tổ chức các hội
thảo trong nước và quốc tế về các chủ
đề hai bên cùng quan tâm. Sự kiện
hợp tác đầu tiên giữa hai đơn vị sau lễ
ký kết hợp tác là tổ chức Hội thảo quốc
tế “Công nghiệp sáng tạo: quá khứ,
hiện tại và tương lai” diễn ra vào ngày
11/8/2022 tại IFI.
Xem chi tiết tại đây
Trang 45

Tin hợp tác trong nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
PHỐI HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ
TUYÊN TRUYỀN VỀ CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN
Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường
tầng 8, Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã diễn ra
Hội nghị Tuyên truyền Cộng đồng Văn
hóa - Xã hội ASEAN. Hội nghị do Bộ Lao
động - Thương binh vã xã hội phối hợp
tổ chức phối hợp với Trường
ĐHKHXH&NV tổ chức.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn
(Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV)

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu
khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có bà Nguyễn
Thị Hà (Thứ trưởng), TS Hà Thị Minh Đức (Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế); Bộ
Công thương có Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Phó Vụ trưởng Chính sách Thương
mại Đa biên); Bộ Ngoại giao có ông Ngô Tuấn Anh (Trưởng phòng Chính trị – An
ninh, Vụ ASEAN), cùng nhiều đại biểu đến từ các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, v.v.
Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS. TS. Lê Tuấn Anh (Phó ban Hợp tác phát
triển), Trường ĐHKHXH&NV có GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu trưởng), PGS.TS Đào
Thanh Trường (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo các khoa/bộ môn; cùng hơn
200 sinh viên của trường. Xem tiếp

Trang 46

Tin hợp tác trong nước

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UBGROUP

Sáng ngày 12/8, tại Phòng họp thông minh, nhà G6, Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo
Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã tiếp và làm việc với lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập
đoàn UBGROUP về các hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.
Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác. Tham dự buổi làm việc
phía IFI có Ông Ngô Tự Lập - Viện trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên
môn và chức năng của IFI. Phía UBGROUP có Ông Vũ Việt Hưng - Tổng Giám đốc cùng
đại diện các phòng ban của công ty.

Hai bên đã trao đổi về các nội dung
hợp tác trong thời gian tới, trong đó
trọng tâm là các hoạt động tuyển sinh
các chương trình đào tạo của IFI, đặc
biệt là chương trình Thạc sĩ Ngân
hàng, Tài chính và Công nghệ tài
chính (Fintech), hợp tác xây dựng các
chương trình đào tạo ngắn hạn theo
đơn đặt hàng của các ngân hàng, tổ
chức các hội thảo trong nước và quốc
tế về các chủ đề hai bên cùng quan
tâm.
XEM THÊM

Trang 47

Tin hợp tác trong nước

KHOA LUẬT KÝ KẾT TÀI TRỢ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO
VÀ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ GIÁO DỤC QUẢNG VĂN
Ngày 09/08/2022, Khoa Luật và Công ty Cổ
phần Phát triển và Ứng dụng công nghệ số
Vinaseco đã có buổi làm việc và ký kết Thỏa
thuận tài trợ. Việc ký kết thỏa thuận tài trợ
giữa Khoa Luật và Công ty Cổ phần Phát triển
và Ứng dụng công nghệ số Vinaseco nhằm
mục đích hỗ trợ nghiên cứu văn bản pháp
luật cho sinh viên, giảng viên của Khoa thông
qua ứng dụng tra cứu văn bản pháp luật Việt
Nam với tổng giá trị là 19.200.000.000 VNĐ.
Xem thêm tại đây

Theo đó, hai Bên sẽ cùng tổ chức các hoạt động chuyên
môn ở các lĩnh vực pháp luật và xuất bản phù hợp với nhu
cầu và khả năng của mỗi Bên tại từng thời điểm, bao gồm
nhưng không giới hạn các hoạt động sau đây: xuất bản tủ
sách Luật học; tổ chức các sự kiện học thuật (ra mắt sách,
hội thảo, v.v.), ...... Xem thêm
Trang 48

Ngày 09/08/2022, Khoa Luật,
Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) và Công ty Cổ
phần Xuất bản và giáo dục
Quảng Văn đã có buổi làm
việc và ký kết bản ghi nhớ
hợp tác. Việc ký kết biên bản
ghi nhớ giữa Khoa Luật,
ĐHQGHN và Công ty Cổ
phần Xuất bản và giáo dục
Quảng Văn mong muốn
thiết lập, duy trì và tăng
cường mối quan hệ hợp tác,
để phát triển, nâng cao
nguồn lực, trao đổi nguồn
thông tin và tri thức, đồng
thời tin tưởng rằng việc hợp
tác với các nội dung sau
đây sẽ mang lại lợi ích cho
cộng đồng, xã hội và cả hai
Bên.

Tin hợp tác trong nước

HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DẠY HỌC NGOẠI NGỮ
TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG HUYỆN BA VÌ,
NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 15/8/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ phối hợp với UBND Huyện Ba Vì, Hà
Nội tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án hỗ trợ
dạy học ngoại ngữ tại các trường phổ
thông huyện Ba Vì, năm học 2021-2022.
Tham dự Hội nghị có Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Hà
Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn
Hợp tác phát triển Nguyễn Lân Trung,
các thầy cô giáo trong BCĐ Đề án, đại
diện các khoa phòng, các thầy cô
giảng viên, sinh viên Trường Đại học
Ngoại ngữ.

Về phía UBND Huyện Ba Vì có Đồng chí Dương
Cao Thanh – Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Phùng Tân
Nhị – Phó Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; Đồng
chí Đỗ Mạnh Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND
huyện; Đồng chí Nguyễn Đức Anh – Phó Chủ tịch
UBND huyện. Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo
Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện
ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Ba Vì;
lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng
HĐND&UBND huyện; Tài chính-Kế hoạch, Nội vụ;
Đồng chí Phùng Ngọc Oanh – HUV, Trưởng phòng
GD&ĐT; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn; Ban giám hiệu và giáo viên
dạy tiếng Anh các trường THCS, PTCS trên địa bàn
huyện.

Trang 49

Xem thêm tại đây

Tin hợp tác trong nước

SINH VIÊN KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
THAM GIA TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN
NĂM 2022

Từ ngày 18 đến 31 tháng 7 năm 2022,
tại Trường Đại học Tây Nguyên
(Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk
Lắk) đã diễn ra Trường hè Toán học
2022 với sự tham gia của khoảng
gần 150 sinh viên lĩnh vực Toán và
Thống kê (Toán học, Khoa học tính
toán, Toán ứng dụng, Toán cơ, Toán
tin, Thống kê, Toán kinh tế) và sinh
viên khối ngành Sư phạm Toán thuộc
32 Trường Đại học trên toàn quốc.
Tham dự Trường hè Toán học năm
nay, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên có 03 đại biểu là giảng viên, 14
đại biểu là sinh viên khoa Toán – Cơ
– Tin học. Trong đó, PGS.TS. Nguyễn
Thạc Dũng tham gia phụ trách
chuyên môn; TS. Nguyễn Ngọc Phan
và PGS.TS. Ngô Quốc Anh tham gia
giảng dạy chuyên đề.

Trường hè Toán học sinh viên 2022 có các
chuyên đề như sau:
Tuần 1 (từ ngày 18/07-24/7/2022): Chuyên đề
chung cho tất cả sinh viên tham dự Trường hè:
Các
mô
hình
Toán
học
(Mathematical
Modelling).
Tuần 2 (từ ngày 25/7-31/7/2022): bao gồm 2
chuyên đề do sinh viên tự chọn:
- Chuyên đề I: Đại số tuyến tính trong Khoa học
dữ liệu (Linear algebra for Data Science).
- Chuyên đề II: Mở đầu về hệ động lực (An
invitation to Dynamical Systems).
Xem thêm tại đây

Trang 50

Tin hợp tác trong nước

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THAM GIA HỘI THẢO
QUỐC TẾ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH TẾ VÀ
KINH DOANH 2022 (SR-ICYREB 2022)

Vào ngày 30/7/2022, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng đảm nhận vai
trò tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường Đại học
Kinh tế và Kinh doanh 2022 (SR-ICYREB) lần thứ nhất. Sinh viên Trường Đại học
Kinh tế đã tích cực tham gia chương trình và đạt được nhiều kết quả tốt. Tới
dự có lãnh đạo 10 trường đồng tổ chức, hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ
là giảng viên, sinh viên trên toàn quốc. Khách mời, diễn giả chính của diễn đàn
năm nay là PGS.TS Mazur Mieszko đến từ Trường Quản trị Kinh doanh ESSCA
(Cộng hòa Pháp). Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính.

Xem thêm tại đây

Đây là hội thảo quốc tế về nghiên cứu khoa
học (NCKH) dành cho sinh viên với quy mô
lớn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. SRICYREB 2022 sẽ là sự kiện khoa học thường
niên, được tổ chức luân phiên giữa 10
trường trong khối gồm: Trường Đại học Kinh
tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học
Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Thương
mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân
hàng, Trường Đại học Ngoại thương, Trường
Đại học Kinh tế – Đại học Huế, Trường Đại
học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường
Đại học Kinh tế – Luật TP. Hồ Chí Minh và
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.
Trang 51

Tin hợp tác trong nước

LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO
KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LED

Ngày 12/08/2022, Khoa
Điện tử viễn thông
(Trường Đại học Công
nghệ) đã tổ chức Lễ bế
giảng khóa đào tạo kỹ sư
Hệ thống điều khiển LED
trong khuôn khổ hợp tác
với Trung tâm tư vấn và
giải pháp công nghệ Việt
Hàn (viết tắt VITASK) tại
nhà E3.
Phát biểu khai mạc, TS.
Đinh Triều Dương gửi lời
cảm ơn đến Ban lãnh đạo
Trung tâm VITASK và các
giáo sư Hàn Quốc đã
đồng hành cùng Khoa và
Nhà trường nói chung và
sinh viên nói riêng trong
suốt thời gian qua.

Trang 52

Chủ nhiệm Khoa Điện tử viễn
thông nhấn mạnh: “Khóa
học này ngoài việc giúp
tăng cường mối quan hệ
hợp tác giữa Trung tâm với
Khoa nói riêng và Trường
ĐHCN nói chung. Đồng thời,
còn giúp sinh viên tăng
cường các kỹ năng thực
hành, tạo động lực say mê
học tập. Quan trọng là, khóa
đào tạo là mô hình gắn kết
hiệu quả giữa Nhà trường với
Doanh nghiệp và mở rộng ra
là giữa Bộ Công thương của
Việt Nam – Hàn Quốc”.
Chi tiết xem tại đây

Tin hợp tác trong nước

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐƯỢC NHIỀU DOANH NGHIỆP "SĂN ĐÓN"
TRƯỚC THỀM TỐT NGHIỆP
Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu, định hướng và mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm,
sáng ngày 27/7/2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức chương trình gặp mặt giữa
lãnh đạo Nhà trường, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp với các sinh viên tốt nghiệp năm 2022.
Về dự chương trình, có sự hiện diện của PGS.TS. Ngạc An Bang - Phó Hiệu trưởng Nhà trường,
lãnh đạo các phòng ban chức năng và các Khoa, đại diện các doanh nghiệp, nhà tuyển
dụng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS. Ngạc An Bang trân trọng những nỗ lực của mỗi bạn sinh
viên trong suốt quá trình học tập đã qua. Đặc biệt do những tác động từ đại dịch Covid-19
các bạn sinh viên càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thử thách.
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Ngạc An Bang gửi lời chúc mừng các bạn sinh viên
đã đạt được những thành quả từ những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt thời gian
qua. ..... xem thêm

Trang 53
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HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC”

Ngày 28/7/2022, Viện Công nghệ
Thông tin đã tổ chức Hội thảo “Chuyển
đổi số trong giáo dục”. 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 tại Hội thảo gồm có: - “Nền
tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và
công nghệ” do TS. Đinh Văn Dũng, nguyên Phó
Viện trưởng Viện công nghệ Thông tin trình
bày. Báo cáo trình bày những kết quả ban đầu
của dự án nghiên cứu phát triển "Xây dựng
nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học
và công nghệ quy mô quốc gia sử dụng công
nghệ tính toán đám mây và dữ liệu lớn” do
VinIF tài trợ tập trung vào Kiến trúc nền tảng
quản trị dữ liệu nghiên cứu khoa học và công
nghệ và Nền tảng quản trị dữ liệu nghiên cứu
khoa học và công nghệ.
Báo cáo thứ 2 mang tựa đề: “Giáo dục trong
thời đại chuyển đổi số” do TS. Dương Trọng Hải,
Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Đại học
Nguyễn Tất Thành trình bày. Báo cáo giới thiệu
các mô hình giáo dục đại học từ trước 1980
cho đến nay. Các phân tích được thực hiện
dựa trên khung mô hình của Moravec (2008)
và Ong (2017). Thông qua việc khảo sát các
đặc tính của mô hình giáo dục truyền thống,
sự chuyển hóa của các mô hình giáo dục để
thấy được sự cần thiết của mô hình giáo dục
trong thời đại chuyển đổi số như là một cách
tiếp cận mới của một mô hình đại học đáp ứng
thời đại số.

Trang 54

Tin học bổng

Tin học bổng

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NHẬN
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC
Sáng ngày ngày 24/8/2022, tại Đại sứ
quán Trung Quốc đã diễn ra Lễ trao 8
suất học bổng toàn phần của Chính phủ
Trung Quốc cho cán bộ, học viên và sinh
viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (ĐHKHXH&NV).
Tham dự buổi lễ, về phía Đại sứ quán
Trung Quốc tại Việt Nam có ông Bành
Thế Đoàn (Tham tán Văn hóa), ông Trịnh
Đại Vĩ (Tham tán Giáo dục), ông Vương
Đình Quan (Bí thư thứ nhất).
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương (Phó Hiệu trưởng
Trường ĐHKHXH&NV) thay mặt Ban Giám hiệu
Nhà trường đến tham dự sự kiện này.
Trong phát biểu của mình, ông Bành Thế Đoàn
cho biết: trong hai năm qua, dù đại dịch Covid
hoành hành tại Trung Quốc, Việt Nam và các
quốc gia trên thế giới, gây ra nhiều hậu quả
nặng nề trên nhiều lĩnh vực, giáo dục cũng bị
ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, các cơ quan quản
lý giáo dục của Trung Quốc và Việt Nam vẫn
duy trì trao đổi thường xuyên, cùng nhau nỗ lực
để giúp học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tiếp
tục học tập, trong năm 2020 và 2021 hơn 12.000
sinh viên Việt Nam đã hoàn thành việc học tại
các trường Trung Quốc bất chấp khó khăn. Hiện
nay, dựa trên khả năng phòng ngừa và kiểm
soát COVID-19 hợp lý, các nhà chức trách Trung
Quốc hiện đang tạo điều kiện cho nhiều sinh
viên Việt Nam trở về Trung Quốc để học tập hiệu
quả hơn.

Chi tiết xem tại đây
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07 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG SAMSUNG – STP 2022

Bảy sinh viên trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội xuất sắc giành học
bổng Tài năng Samsung trị giá hàng trăm triệu đồng.
Tại “Lễ trao học bổng Tài năng Samsung năm 2022” vừa được tổ chức ở Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển điện thoại di động Samsung Việt Nam, Công ty Samsung Việt
Nam đã trao học bổng cho nhiều gương mặt sinh viên xuất sắc đến từ các trường đại học,
học viện khu vực phía Bắc.
Danh sách 07 sinh viên xuất sắc của Trường ĐHCN đã vinh dự nhận được học bổng gồm:
1. Trần Thị Hiền - Công nghệ thông tin
2. Đào Danh Kiến - Công nghệ thông tin
3. Nguyễn Đức Mạnh - Công nghệ thông tin
4. Lê Tuấn Thành - Công nghệ thông tin
5. Hoàng Văn Thành - Điện tử viễn thông
6. Nguyễn Thị Thuỳ Trang - Điện tử viễn thông
7. Vũ Đình Tùng - Cơ học kỹ thuật và tự động hóa

Chi tiết xem tại đây

Trang 57

Tin học bổng

TRAO HỌC BỔNG IMG NĂM HỌC 2021 - 2022,
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Hành trình “truyền lửa” của cựu sinh viên
TS. Lê Tự Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP
Đầu tư IMG đã bước sang năm thứ 11.

3 sinh viên nhận học bổng IMG năm 2022 tặng hoa tri
ân Nhà sáng lập Quỹ học bổng

Gần 30 suất học bổng với
tổng trị giá lên đến hơn 1 tỷ
đồng đã được trao cho các
sinh viên tài năng, có
thành tích xuất sắc trong
học tập và hoạt động ngoại
khóa.

Lễ trao học bổng IMG năm 2022 vinh dự
đón gia đình TS. Lê Tự Minh - Chủ tịch
HĐQT Công ty CP Đầu tư IMG, Nhà sáng lập
Quỹ học bổng IMG - “Thắp sáng Tài năng
Việt” (cựu sinh viên Khóa 5, Khoa Kinh tế
Chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội,
tiền thân của Trường Đại học Kinh tế ngày
nay) cùng sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn
Mạnh Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH
Kinh tế, TS. Nguyễn Đức Lâm - Trưởng
phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác
Phát triển cùng các thầy cô lãnh đạo
Khoa/Viện, các giảng viên, sinh viên và bậc
phụ huynh cũng đến tham dự.
Xem thêm
Trang 58
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TUYÊN DƯƠNG VÀ
KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ NĂM 2022
Ngày 27/7/2022, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Lễ tuyên dương
và trao thưởng cho các học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên đoạt huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chủ trì buổi lễ.
Cùng dự có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Lê Công Lợi,
Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Nguyễn Vũ Lương và các nhà
giáo, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã
trao Thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc cho Trường THPT chuyên Khoa
học Tự nhiên.
Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo ĐHQGHN đã
trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
cho 06 học sinh đạt huy chương Vàng
trong các kỳ thi Olympic quốc tế, kèm
theo mức thưởng 15 triệu đồng/học sinh;
khen thưởng 3 tập thể giáo viên hướng
dẫn các bộ môn của Trường THPT chuyên
Khoa học Tự nhiên có thành tích bồi
dưỡng học sinh đạt huy chương trong
các kỳ thi Olympic năm 2022...
Chi tiết xem tại đây
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ HỒNG KÔNG
VÒNG THỨ MƯỜI BỐN DO HỘI ĐỒNG TÀI TRỢ
NGHIÊN CỨU CỦA HỒNG KÔNG KHỞI ĐỘNG

Hội đồng Tài trợ Nghiên cứu của Hồng Kông đang khởi động Vòng thứ mười bốn của
Chương trình Học bổng Tiến sĩ Hồng Kông (“Đề án”) cho kỳ nhập học năm học 2023/24.
Chương trình được thành lập vào năm 2009 nhằm mục đích thu hút các sinh viên quốc
tế hàng đầu theo học Tiến sĩ tại các trường đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới của
Hồng Kông.
Hiện tại, học bổng cung cấp khoản trợ cấp hàng tháng là 27.100 đô la Hồng Kông
(khoảng 3.470 đô la Mỹ) và trợ cấp đi lại liên quan đến hội nghị và nghiên cứu là 13.600
đô la Hồng Kông (khoảng 1.740 đô la Mỹ) mỗi năm trong thời gian ba năm. Tổng cộng
300 học bổng sẽ được trao cho các nghiên cứu Tiến sĩ bắt đầu vào năm học 2023/24.
Đơn đăng ký ban đầu trực tuyến được chấp nhận từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 (12:00
trưa Giờ Hồng Kông (GMT + 8 giờ) đến ngày 1 tháng 12 năm 2022 (12:00 trưa Giờ Hồng
Kông (GMT + 8 giờ)).

Chi tiết xem tại đây
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ CỦA ĐẠI HỌC
KHOA HỌC & KỸ THUẬT QUỐC GIA BÌNH ĐÔNG,
ĐÀI LOAN (NPUST)

Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông (National Pingtung University of
Science and Technology, NPUST) xin thông báo chương trình học bổng tiến sĩ được tài
trợ từ Bộ Giáo dục Đài Loan, để hỗ trợ các sinh viên quốc tế tương lai. Học bổng được
cấp tối đa là ba năm cho các sinh viên Tiến sĩ hiện đang là giảng viên đại học trước khi
bắt đầu chương trình tiến sĩ trong NPUST. Tất cả các ứng viên được chấp nhận sẽ được
trợ cấp hàng tháng là 25.000 Đài tệ và chịu mọi chi phí trong thời gian ở Đài Loan.
Để đảm bảo rằng NPUST có thể nhận được nguồn tài trợ toàn diện từ chính phủ, vui lòng
gửi biểu mẫu đăng ký của giảng viên và giấy chứng nhận việc làm trước ngày 30 tháng
9 năm 2022. Các tài liệu yêu cầu khác có thể được gửi trước ngày 31 tháng 3 năm 2023.
Các tài liệu cần thiết bao gồm:
1. Đơn đăng ký
2. Giấy chứng nhận việc làm
3. Đề xuất nghiên cứu
4. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm
5. Hai thư giới thiệu
6. Chứng chỉ thông thạo tiếng Anh (TOEFL / IELTS / TOEIC)
7. Hộ chiếu
Chi tiết hồ sơ xem tại đây
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