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.
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