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Tin hợp tác trong nước

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.

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 –
danh hiệu cao quý của ĐHQGHN trao tặng
đến ông như một sự ghi nhận và lời cảm ơn
chân thành vì sự gắn bó, đồng hành của ông
với ĐHQGHN thời gian qua.

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.

Năm học 2022 -2023, ĐHQGHN sẽ bắt đầu triển
khai thí điểm các suất học bổng cho sinh viên
các ngành khoa học cơ bản. Chi tiết xem tại đây
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