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Tin hợp tác quốc tế

Trang 2

HỢP TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
CHO CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Ngày 13/5/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân đã có
buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout
Simmalavong.

Vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Phout
Simmalavong cùng đoàn công tác, Giám đốc Lê Quân cho biết, ĐHQGHN
đang rất tích cực cho việc triển khai các hoạt động thuộc Dự án xây dựng
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG Lào. Trung tâm với
trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ hiệu quả hoạt động nghiên
cứu khoa học, đào tạo và tập huấn của ĐHQG Lào; trở thành một công
trình tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác về giáo dục, đào tạo và nghiên
cứu khoa học giữa ĐHQGHN và ĐHQG Lào, đồng thời thể hiện mối quan hệ
hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung.
Giám đốc Lê Quân tin rằng, thông qua Dự án này, ĐHQGHN không chỉ hỗ
trợ ĐHQG Lào trong việc xây dựng, vận hành Trung tâm mà hai ĐHQG sẽ
có sự trao đổi, hợp tác thường xuyên hơn trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ông mong rằng sẽ có nhiều nhà khoa học của Lào sang làm việc, trao đổi
tại ĐHQGHN trong thời gian tới.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Tin hợp tác quốc tế

Trang 3

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VỚI
CÔNG TY LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Ngày 24/5/2022, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn và Tổng Giám đốc Suk Myung
Su đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
và Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng (LGDVH) trong đào tạo, khoa học
và công nghệ.

Theo đó, LGDVH sẽ cấp học bổng đại học và sau đại học cho sinh viên và học
viên của ĐHQGHN có kết quả học tập tốt. LGDVH sẽ tiếp nhận sinh viên của
ĐHQGHN đến thực tập, đồng thời, sẽ cung cấp phản hồi thường xuyên về
năng lực của sinh viên thực tập và báo cáo hàng năm về sinh viên được
tuyển dụng nhằm góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo
của ĐHQGHN.
Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các lớp cho sinh viên chuyên ngành: Điện tử,
Cơ điện tử, Ô tô, Cơ khí, Kỹ thuật công nghiệp và Công nghiệp ô tô từ năm
thứ nhất hoặc thứ ba. LGDVH sẽ cung cấp học phí cho những sinh viên được
chọn trong suốt thời gian học. LGDVH sẽ chia sẻ về công nghệ và kỹ thuật
của công ty với cán bộ ĐHQGHN và những sinh viên có mong muốn làm việc
cho LGDVH sau khi tốt nghiệp.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Tin hợp tác quốc tế

Trang 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
TIẾP ĐẠI DIỆN CỦA VIỆN ROSA LUXEMBURG
VÀ ĐẠI SỨ QUÁN HUNGARY
Chiều ngày 29/4/2022, PGS.TS Đào
Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV) đã chủ trì buổi làm việc
với Viện Rosa Luxemburg, Cộng hòa Liên
bang Đức. Đây là buổi làm việc nhân dịp
kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa Trường
ĐHKHXH&NV với Viện Rosa Luxemburg và
tri ân Ông Jörg Schultz – Trưởng ban
châu Á, Trung tâm Đối thoại và Hợp tác
Quốc tế của Viện Rosa Luxemburg, Cộng
hòa Liên bang Đức. Năm 2021, ông đã
cùng các đồng nghiệp Đức và Việt Nam
đề xuất hoạt động hợp tác với Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn với dự
án
nghiên
cứu
Vietnam-Rosa
Luxemburg Project on Policies Studies do
Viện Chính sách và Quản lý triển khai. Chi
tiết xem thêm tại đây
Ngày 17/05/2022, GS. TS Hoàng Anh
Tuấn,
Hiệu
trưởng
Trường
ĐHKHXH&NV và PGS.TS Đặng Thị Thu
Hương, Phó Hiệu trưởng đã chủ trì
tiếp đón đoàn công tác Đại sứ quán
Hungary tại Việt Nam do ông Csaba
Őry, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Hungary tại Việt Nam, làm trưởng
đoàn. Tại buổi làm việc, GS.TS Hoàng
Anh Tuấn thông báo với ông Csaba
Őry về một số kế hoạch hợp tác đào
tạo giữa Trường ĐHKHXH&NV với Đất
nước Hungary (tiến tới thành lập
môn Hungary tại Nhà trường; trao đổi
sinh viên, thực tập sinh). Ông Csaba
Őry đánh giá cao các nỗ lực tăng
cường hợp tác nói trên của Nhà
trường. Đại sứ quán Hungary cam kết
sẽ phát huy vai trò là cầu nối cho sự
hợp tác sâu rộng hơn nữa với Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên nhiều lĩnh vực: đào tạo, nghiên
cứu khoa học. Chi tiết xem thêm tại
đây

Tin hợp tác quốc tế

Trang 5

LÀM VIỆC VỚI BỘ TƯ LỆNH HỖ TRỢ AN NINH QUÂN SỰ
HÀN QUỐC

Ngày 06/05/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Bộ
tư lệnh hỗ trợ An ninh Quân sự Hàn Quốc (ROK DSSC) về việc hợp tác tổ chức đào tạo
tiếng Việt.
Tham dự cuộc họp, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có Phó Hiệu trưởng Lâm
Quang Đông, Trưởng phòng HTPT Đỗ Minh Hoàng, Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc
Trần Thị Hường. Về phía thành đoàn Bộ Tư Lệnh Hàn Quốc có Tham mưu trưởng Cho
Woo Jin và Trưởng phòng Hợp tác DSSC Jung Hae Jun. Tại buổi làm việc, đại diện hai
bên đã trao đổi về hoạt động hợp tác giữa hai bên, đặc biệt thảo luận trong tổ chức
đào tạo tiếng Việt cho cán bộ Hàn Quốc của Bộ tư lệnh sắp tới.
Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông cho biết tiếng Hàn trong những năm gần đây đã
có bước tiến mạnh mẽ tại trường, đạt được nhiều thành tựu nhất định. Nhà trường
cũng tự hào đã và đang triển khai tốt việc giảng dạy tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng
Trung, v.v. cho người Hàn tại Việt Nam nói chung và ULIS nói riêng. Trưởng phòng
HTPT Đỗ Minh Hoàng cũng bày tỏ tin tưởng rằng Trường Đại học Ngoại ngữ và Bộ Tư
Lệnh Hàn Quốc có nhiều triển vọng hợp tác trong tương lai, không chỉ về việc tiếp
nhận đại úy học tập mà còn có thể tổ chức các hoạt động giao lưu.
Đánh giá cao những thành công của Nhà trường trong công tác phổ biến tiếng Hàn
tại Việt Nam, đoàn Bộ tư lệnh hỗ trợ An ninh Quân sự Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng ULIS
là đối tác thích hợp nhất để Bộ Tư Lệnh Hàn Quốc gửi gắm đào tạo ngôn ngữ tiếng
Việt cho các đại úy, sĩ quan Hàn Quốc. Ông hy vọng hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác
sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hơn nữa trong tương lai.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 6

ĐẠI SỨ AI CẬP ĐẾN THĂM VÀ GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Ngày 13/05/2022, Đại sứ đặc mệnh
toàn quyền nước Cộng hòa Ả Rập Ai
Cập tại Việt Nam Amal Salama đã
đến thăm, làm việc tại Trường Đại
học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà
Nội và giao lưu với các sinh viên của
Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa
(NN&VH) Ả Rập.

Tại buổi tiếp và làm việc, Hiệu trưởng
Đỗ Tuấn Minh đã chia sẻ những
thành tựu đã đạt được của Bộ môn
NN&VH Ả Rập với lịch sử phát triển
hơn 25 năm qua, cũng đồng thời gửi
lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Ai Cập
dành nhiều tình cảm và sự quan tâm
đến hoạt động giảng dạy tiếng Ả Rập
của Nhà trường. Hiệu trưởng cũng hy
vọng Đại sứ và Đại sứ quán Ai Cập sẽ
tiếp tục ủng hộ Nhà trường cũng như
Bộ môn NN&VH Ả Rập.
Đánh giá cao việc triển khai các hoạt động trải nghiệm cùng những thành tích trong
phổ biến ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập, Đại sứ Amal Salama bày tỏ mong muốn tham
gia triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai, góp phần cho việc phát
triển quan hệ không chỉ giữa hai bên mà xa hơn là tình hữu nghị giữa hai quốc gia
trong lĩnh vực giáo dục.
Sau phần làm việc với lãnh đạo Nhà trường, Đại sứ Amal Salama đã tham gia chương
trình giao lưu và nói chuyện về đất nước Ai Cập, ngôn ngữ Ả Rập với các sinh viên Bộ
môn NN&VH Ả Rập.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 7

TIẾP ĐẠI DIỆN VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PHÁP (IRD) VÀ
CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP TẠI VIỆT NAM (AFD)

Ngày 10/5/2022, Ban lãnh đạo Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã tiếp và làm việc
với Trưởng Đại diện Viện nghiên cứu Phát triển Pháp tại Việt Nam (IRD) tại trụ
sở chính của IFI, Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà
Nội.
Tại buổi làm việc, Viện trưởng Ngô Tự Lập đã giới thiệu sơ lược về lịch sử hình
thành và phát triển IFI, những thành tựu mà IFI đã đạt được trong thời gian
vừa qua cũng như các định hướng phát triển trong thời gian tới. Hai bên đã
có nhiều chia sẻ về các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới đặc biệt về
nghiên cứu và mở đầu là đồng tổ chức chuỗi hội thảo khoa học quốc tế
DAAS.
IRD sẽ tham gia Diễn đàn Franconomics lần thứ 4 năm 2022 do IFI, OIF và AUF
sẽ tổ chức vào các ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2022, với tư cách đồng tổ
chức. Hai bên đi đến thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin và ký kết
thỏa thuận hợp tác để triển khai các dự án hợp tác trong thời gian tới.
Thông qua sự giới thiệu của IRD, ngày 20 tháng 5, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI)
đã tiếp Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD). Đón tiếp AFD,
Viện trưởng Ngô Tự Lập của IFI đã giới thiệu về IFI và đề xuất các phương
hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng
đồng Pháp ngữ nói chung và IFI nói riêng.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 8

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI HỌC VIỆN EHLE, NHẬT BẢN
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH, LIÊN BANG NGA

Ngày 16/05/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ đã có buổi tiếp và làm việc với ông
Hasegawa Keiichi – Chủ tịch Hội đồng Học
viện EHLE (Nhật Bản). Trước đó, ngày
19/8/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ và
Học viện EHLE đã ký kết biên bản ghi nhớ
hợp tác theo hình thức trực tuyến.
Tiếp nối buổi làm việc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn
Minh và Chủ tịch Hội đồng Học viện EHLE
Hasegawa Keiichi đã có những trao đổi chi
tiết hơn về hình thức học tập, nội dung
chương trình học cùng nhiều những vấn đề
liên quan xoay quanh chương trình ngắn
hạn này. Đồng thời, hai bên cũng đưa ra
những đề xuất hợp tác mới. Thông tin chi
tiết xem thêm tại đây

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Trường Quốc
tế (VNU-IS) đã có buổi làm việc trực tuyến
với Trường Đại học Tài chính (FinU), Liên
bang Nga. Tham dự buổi làm việc có đại
diện của FinU (Liliya V. Prikhodko, Trưởng
phòng Hợp tác quốc tế) và đại diện VNUIS (TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Trưởng
phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác
phát triển).
Tại buổi làm việc, các đại diện của FinU và
VNU-IS đã giới thiệu về trường mình cũng
như tìm hiểu khả năng hợp tác giữa hai
bên. Các bên cũng đã thảo luận chuyên
sâu về các vấn đề như chương trình
chuyển tiếp, chương trình trao đổi,
chương trình cấp bằng kép, v.v., đặc biệt
là tìm hiểu khả năng phát triển một số
chương trình chuyển tiếp để cung cấp
cho sinh viên VNU-IS nhiều cơ hội chuyển
tiếp.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 9

CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ
BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ" DÀNH CHO SINH VIÊN

Ngày 8/5/2022, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã
cho sinh viên đã chính thức đi đến vòng chung kết với tên gọi “Bảo vệ
những đứa con của rừng”. Cuộc thi được tổ chức bởi Khoa Luật, Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tổ chức Wildlife Conservation Society
(WCS) Việt Nam. Vòng thi Chung kết được tổ chức tại Ninh Bình đồng thời
phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội và nền tảng Zoom. Cuộc thi
không chỉ tạo ra một sân chơi trí tuệ giúp sinh viên có trải nghiệm thực tế
mà còn là cơ hội để các bạn trẻ được tiếp cận với các vấn đề bảo tồn dưới
góc độ rèn luyện khả năng ứng phó linh hoạt với các vấn đề pháp lý liên
quan. Chi tiết xem thêm tại đây

Tin hợp tác quốc tế

Trang 10

DỰ ÁN HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ ĐẠI HỌC TOKYO ĐƯỢC CHÍNH PHỦ
NHẬT BẢN TÀI TRỢ

Ngày 19/5/2022, Cơ quan Khoa học Công nghệ Nhật Bản (JST) đã công bố 10 dự án
sẽ được tài trợ trong khuôn khổ của Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và
công nghệ phục vụ phát triển bền vững (Science and Technology Research
Partnership for Sustainable Development – SATREPS). Trong số đó, Dự án hợp tác
Khoa học Công nghệ của các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên(ĐHKHTN) và Đại học Tokyo đã được lựa chọn là một trong 10 dự án trên toàn
thế giới được chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua nguồn vốn ODA không hoàn lại.
Dự án hợp tác được tài trợ mang tên: “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”. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian
5 năm với tổng kinh phí khoảng 5 triệu USD.
GS.TS. Nguyễn Văn Nội, giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng
dụng trong Phát triển xanh, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là Giám đốc dự án phía Việt
Nam; GS. Kazuma Mawatari, Đại học Quốc gia Tokyo, là Giám đốc dự án phía Nhật
Bản. Khoa Hoá học và Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN là các đơn vị chính thực
hiện dự án.

Tin hợp tác quốc tế
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY
BOSCH, ĐỨC

Ngày 13 tháng 5 năm 2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã diễn ra buổi
gặp mặt trao đổi của Nhà trường với đại diện Công ty Bosch Việt Nam (Bosch
Global Sofware Techonologies Vietnam, BGSV) (www.bosch.com.vn) để hướng tới
việc hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Hệ thống nhúng. BGSV là một
trong những trung tâm phát triển phần mềm đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á của
tập đoàn Robert Bosch GnbH tại Đức, chuyên cung cấp công nghệ và dịch vụ
hàng đầu thế giới. BGSV tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hệ thống
nhúng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật số. Hiện tại, BGSV đang đặt trụ sở tại Hồ Chí
Minh và đang mở rộng phát triển tại Hà Nội từ cuối năm 2021.
Tham gia buổi gặp phía Công ty Bosch có Ông Dattatreya Gaur, Giám đốc quản
lý, Ông Sathyanarayana TK, Trưởng bộ phận kĩ thuật và Bà Trần Thị Thúy Hằng,
Quản lý nguồn nhân lực. Về phía Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có sự góp mặt
của PGS. TS. Ngạc An Bang, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện các phòng Hợp
tác và Phát triển, Chính trị và Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin
và Truyền thông cùng đại diện các khoa Toán-Cơ-Tin học và Vật lý.
Buổi gặp mặt này đánh dấu một bước đi ban đầu quan trọng trong việc hướng tới
những cơ hội hợp tác rộng mở sau này của Công ty Bosch với Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên.

Tin hợp tác quốc tế
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HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP CÙNG
TẬP ĐOÀN MARRIOTT INTERNATIONAL VÀ PIAGGIO

Nằm trong chuỗi sự kiện “Industry Insights” tiền sự kiện Job Fair (Hội chợ nghề nghiệp)
2022, vào ngày 11 tháng 5, hội thảo hướng nghiệp cùng đối tác chiến lược - Tập đoàn
Marriott International đã diễn ra thành công với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của
hơn 150 sinh viên đến từ nhiều ngành học khác nhau của Trường Quốc tế. Sinh viên đã
có cơ hội được giao lưu trực tiếp với Cô Vũ Thị Mai - Giám đốc Nhân sự, Sheraton Hanoi
Hotel và Cô Lê Phương Thảo - Giám đốc Nhân sự, JW Marriott Hotel Hanoi về triển vọng
nghề nghiệp trong ngành hospitality hậu COVID-19. Trường Quốc tế cũng đã cử 30 sinh
viên xuất sắc và em Vũ Xuân Lộc trong vai trò đại sứ ngành Quản trị Khách sạn, Thể
thao và Du lịch tham gia Marriott Career Day vào ngày 27 tháng 5. Những hoạt động
hợp tác về đào tạo, phát triển nghề nghiệp phối hợp giữa Trường và tập đoàn Marriott
cũng sẽ tiếp tục được triển khai trong tương lai.
Nằm trong các hoạt động chuẩn bị cho Job Fair, ngày 17 tháng 5, đại diện Trường Quốc
tế đã có buổi làm việc với đối tác Piaggio Việt Nam. Trong buổi trao đổi, hai bên đã đi
đến những thống nhất ban đầu về việc kết hợp tổ chức hoạt động workshop, định
hướng nghề nghiệp cho sinh viên; đồng thời kết nối vào Cổng thông tin việc làm chuẩn
bị ra mắt và Job Fair của Trường Quốc tế

Tin hợp tác trong nước
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Trang 14

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
“QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM"

Ngày 12/5 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)
phối hợp với Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nội vụ và Trung tâm
Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo quốc gia
“Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Tham dự
Hội thảo có 120 đại biểu đến từ các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và
các trường đại học ở Hà Nội. Trong phiên thảo luận, Hội thảo đã nghe 6 báo
cáo tham luận đên từ các trường đại học, đồng thời các đại biểu tham dự
trao đổi rất sôi nổi tập trung thảo luận làm rõ 3 vấn đề gồm: Chiến lược, quy
hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong
bối cảnh mới; Quản lý nguồn nhân lực công tại các bộ, ngành, địa phương
trong bối cảnh mới; Lý thuyết và thực tiễn quản trị nhân lực của các tổ chức
công trong bối cảnh mới.
Nhiều ý kiến đại biểu nhận định, nguồn nhân lực khu vực công là nhân tố
quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa
phương và là nhân tố quan trọng dẫn dắt quá trình đổi mới, chuyển đổi mô
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia,
hướng tới nền kinh tế tri thức, hiệu quả và bền vững. Việc không ngừng nâng
cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới là vấn đề
hết sức quan trọng và cần thiết. Chi tiết xem thêm tại đây

Tin hợp tác trong nước
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KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC GIÁO DỤC
GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT VÀ HIỆP HỘI
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Ngày 10/5, Trường Đại học Việt Nhật và Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng
Việt Nam (AVNUC) đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Buổi ký
kết được tổ chức tại văn phòng của AVNUC tại Cung Trí Thức Hà Nội.
Nội dung bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục nhấn mạnh sự phối hợp trong các
hoạt động chia sẻ thông tin về chương trình học của Trường Đại học Việt Nhật
đến các trường thành viên của AVNUC; hợp tác tổ chức các chương trình hội
thảo, nghiên cứu khoa học; xây dựng chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng
Nhật, văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản và tổ chức ôn thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật
cho sinh viên và học sinh có nhu cầu du học Nhật Bản hoặc làm việc trong các
doanh nghiệp Nhật Bản;
Trường Đại học Việt Nhật sẽ cùng AVNUC kết nối các cơ sở giáo dục Việt Nam
với các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam để tạo điều kiện
cho sinh viên đến thực tập, và hỗ trợ nâng cao chất lượng chương trình đào tạo
để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp này,
làm tăng sự hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước với các doanh nghiệp
Nhật Bản.

Tin hợp tác trong nước
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TRƯỜNG QUỐC TẾ THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI
TỔ CHỨC DỊCH VỤ DÂN SỐ QUỐC TẾ VÀ HỌC VIỆN VIETTEL

Ngày 8 tháng 5 năm 2022,
Trường Quốc tế đã có buổi làm
việc với Tổ chức Dịch vụ Dân số
Quốc tế (PSI) tại Việt Nam để
triển khai tổ chức các hoạt
động cộng đồng nhằm nâng
cao nhận thức, kiến thức về chủ
đề sức khỏe sinh sản (SKSS)/
tình dục an toàn (TDAT) cho
sinh viên tại Trường Quốc tế. Hai
bên đã thống nhất hợp tác và
tiếp tục triển khai các hoạt
động cụ thể trong thời gian tới.

Ngày 17/5/2022, Tại khuôn viên Học viện Viettel tại Hòa
Lạc, Trường Quốc tế và Học viện Viettel đã tiến hành
ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai
bên. Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Quốc tế và Học
viện Viettel đánh dấu một bước phát triển mới trong
mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển giữa Nhà
trường và Học viện, hứa hẹn sẽ mang lại những thành
quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng, uy tín
của cả hai trường. Chi tiết xem thêm tại đây

Tin hợp tác trong nước

Trang 17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC
TRONG LĨNH VỰC ROBOTICS VỚI
CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN M3

Ngày 05/05/2022, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) và Công ty TNHH MTV Thông
tin M3 đã có lễ ký kết hợp tác trong lĩnh vực robotics, ứng dụng AI cho robotics tại
Hòa Lạc.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng Trường ĐHCN bày tỏ sự
vui mừng khi được hợp tác với Công ty trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học được
xã hội và Nhà nước quan tâm, đó là lĩnh vực robot tự hành. Năm 1999, sự ra đời
của Khoa Công nghệ là tiền thân cho sự thành lập Trường ĐHCN vào năm 2004.
Dựa trên thế mạnh khoa học tự nhiên, Trường ĐHCN đã phát triển lĩnh vực khoa
học và công nghệ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ
thông tin, điện tử viễn thông, cơ khí và robot. Đặc biệt, gần đây là hợp tác với Tập
đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel về hàng không vũ trụ.
Theo nội dung hợp tác hai bên thống nhất cùng khuyến khích các hoạt động hợp
tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực robotics, ứng dụng
trí tuệ nhân tạo cho robotics.
Kết thúc lễ ký kết, đoàn công tác do Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà dẫn đầu đã tham
quan các khu làm việc và nhà xưởng của Công ty tại Khu Công nghiệp Công nghệ
cao 1 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.
Chi tiết xem thêm tại đây

Tin hợp tác trong nước
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KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM VÀ VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG

Ngày 24/05/2022, tại Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã long trọng diễn
ra buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu
Phật học giữa Hội đồng Quản trị của bổn Viện và các thành viên trong phái
đoàn của Viện Trần Nhân Tông.
Trong cuộc họp, Hội đồng Quản trị của hai Viện đã trao đổi, thảo luận về việc
hợp tác nghiên cứu, dịch thuật, biên tập và chia sẻ tác quyền song phương
từ hai dự án Phật học trọng điểm của đôi bên là Dự án Tam tạng Thánh điển
Phật giáo Việt Nam và Dự án Kinh điển phương Đông vốn có rất nhiều điểm
tương đồng về mục đích và nội dung nghiên cứu.
Cũng trong tháng này, Viện Trần Nhân Tông và Học viện Phật giáo Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh đã nhất trí đi đến thỏa thuận hợp tác về trao đổi cán bộ
giảng dạy và nghiên cứu; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;
trao đổi tài liệu khoa học, phục vụ đào tạo và nghiên cứu và hợp tác triển
khai các dự án đặc biệt.

Trang 19
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KẾT NỐI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP
TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngày 12/05/2022, Trường Đại
học Ngoại ngữ đã tổ chức Hội
nghị kết nối đổi mới sáng tạo và
khởi nghiệp trong trường đại học
theo hình thức kết hợp.
Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ
giữa các chuyên gia, giảng viên,
tổ chức, doanh nghiệp về hoạt
động Đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp ở các trường đại học.
Chương trình nằm trong khuôn
khổ hoạt động thuộc nhiệm vụ
“Nâng cao năng lực chuyên sâu
cho một số đối tượng trong hệ
sinh thái” do Trường Đại học
Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia
Hà Nội chủ trì thực hiện thuộc Đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia đến năm 2025” (Đề án 844).

Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ Bộ KH&CN, ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ
cũng như các thầy cô, sinh viên quan tâm. Tiếp nối chương trình là diễn đàn chia sẻ hữu
ích của của các chuyên gia, giảng viên, tổ chức, doanh nghiệp cùng các học viên về
hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở các trường đại học. Một trong những nội
dung quan trọng trong chương trình là hoạt động mentoring giữa các chuyên gia và
học viên, nhóm dự án sinh viên.
20 nhóm sinh viên được lựa chọn tham gia cuộc thi Thắp lửa Khởi nghiệp Sáng tạo đã
cùng trao đổi với các chuyên gia để chuẩn bị cuộc thi sắp tới. Hoạt động thực hành kĩ
năng vai trò mentor và coach cho các nhóm đã diễn ra sôi nổi, năng suất.Hội nghị Kết
nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học đã khép lại sau một ngày làm
việc tích cực. Hy vọng với hoạt động này sẽ là bước tiến lớn để cho ra đời những ý tưởng,
dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thiết thực đóng góp giá trị cho cuộc sống.

Tin hợp tác trong nước
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TRAO TẶNG MÁY TÍNH CHO
HỘI NGÔN NGỮ HỌC VIỆT NAM

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam (tên giao dịch tiếng Anh là Linguistic Society of
Vietnam LSV, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam – VUSTA)
thành lập theo Quyết định 374/QĐ-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày
27/12/1989. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, từ 01/3/2022 Văn phòng Hội đã
chính thức làm việc tại địa chỉ mới: tầng 1, nhà C, ngõ 301 Nguyễn Trãi, quận
Thanh Xuân, Hà Nội, trong khuôn viên cơ sở của Trường Đại học Mở Hà Nội.
Với đội ngũ hơn 600 giảng viên, cán bộ khoa học giảng dạy và nghiên cứu các
ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Thái, Ả Rập, Nhật, Việt, Hàn cùng các
chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan, Trường Đại học Ngoại
ngữ đóng góp số lượng thành viên lớn cũng như các công trình nghiên cứu,
ấn phẩm, sản phẩm khoa học cho sự phát triển của Hội Ngôn ngữ học Việt
Nam.
Nhân dịp trụ sở mới của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam được tân trang, ngày
04/05/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ đã trao tặng cho Hội 01 máy tính và 01
máy in, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động và góp phần vào sự phát
triển chung của Ngôn ngữ học Việt Nam.

Tin hợp tác trong nước
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BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN HỆ VLVH LIÊN KẾT VỚI
TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN I
& KHAI GIẢNG HỆ VLVH CHO CÁN BỘ BỆNH VIỆN E
Ngày 10/05/2022 tại Trường Đại học
Ngoại ngữ đã diễn ra lễ bế giảng và trao
bằng cử nhân khóa QH.2020.F.2.VB2.E
ngành tiếng Anh Chương trình Văn
bằng 2 hệ VLVH Liên kết giữa Trường Đại
học Ngoại ngữ và Trường Sĩ quan Lục
quân I – Bộ Quốc phòng.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo hai
trường, cán bộ phụ trách và giảng viên
khóa học, và đặc biệt là 38 học viên lớp
QH.2020.F.2.VB2.E.
Tại buổi lễ, TS. Hoa Ngọc Sơn – Trưởng
khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ
đã đọc quyết định công nhận tốt nghiệp
và quyết định khen thưởng 10 học viên
có thành tích cao trong học tập và rèn
luyện. Chi tiết xem thêm tại đây

Ngày 16/05/2022 đã diễn ra lễ khai
giảng khóa 1 khóa đào tạo cử nhân Văn
bằng 2 hệ VLVH ngành Ngôn ngữ Anh
dành cho cán bộ Bệnh viện E. Tham dự
buổi lễ có đại diện lãnh đạo hai đơn vị,
cán bộ phụ trách và giảng viên khóa
học, và đặc biệt là 56 học viên khóa
học. Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Thị Bích
Ngọc – Phó Trưởng khoa Đào tạo và Bồi
dưỡng ngoại ngữ đã đọc quyết định
trúng tuyển cho 56 học viên của khóa
học. Phát biểu chúc mừng, Phó Hiệu
trưởng Nguyễn Xuân Long đã biểu
dương tinh thần học tập của các y bác
sĩ Bệnh viện E. Phó Hiệu trưởng mong
các học viên sẽ nỗ lực học tập để đạt
được kết quả cao, hoàn thành khóa học,
thu nhận được nhiều tri thức và kỹ năng
bổ ích.
Chi tiết xem thêm tại đây

Tin hợp tác trong nước
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TRIỂN LÃM ẢNH VÀ MÔ HÌNH "SÔNG KỂ CHUYỆN NHỰA"
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 5 năm
2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên (ĐHKHTN) đã diễn ra không gian
triển lãm bao gồm mô hình dòng chảy
được làm từ các sản phẩm nhựa tái chế
cùng 26 bức ảnh liên quan tới vấn đề
rác thải nhựa trên các dòng sông của
nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương và
Lekima Hùng, cũng như trình chiếu các
đoạn phim ngắn lồng ghép những
thông điệp về giảm thiểu rác thải nhựa.

Mô hình “Sông kể chuyện nhựa” được
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên
và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi
trường và các đối tác đồng hành giảm
rác thải nhựa xây dựng trong khuôn khổ
Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp
kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển”
(Rethinking Plastics) do Liên minh Châu
Âu (EU) và Bộ Hợp tác kinh tế và phát
triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ thông
qua Cơ quan hợp tác Đức (GIZ) và Cơ
quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp
(Expertise France) triển khai.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm,
PGS.TS. Ngạc An Bang - Phó Hiệu trưởng
cho biết, Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên là một trong những đơn vị hàng
đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
môi trường, phát triển bền vững, phát
triển xanh. Với mục đích cung cấp góc
nhìn tổng thể về hiện trạng rác thải
nhựa ở Việt Nam cũng như mong muốn
mỗi giảng viên, viên chức, người lao
động, các bạn học sinh, sinh viên, học
viên cao học, nghiên cứu sinh chung
tay góp sức vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Tin gIao lưu
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GIAO LƯU CÙNG TIẾN SĨ EDWARD LAHIFF

Vào ngày 5/5 vừa qua, Tiến sĩ Edward Lahiff đến từ trường Đại học Cork,
Ireland đã có buổi nói chuyện với các sinh viên của khoa Quốc tế học,
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. TS Lahiff đã chia sẻ kinh
nghiệm cá nhân của mình về quá trình học tập và làm việc trong lĩnh vực
phát triển, cũng như cung cấp các thông tin giá trị về cơ hội việc làm cho
sinh viên.
Ông cũng chia sẻ thêm rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc
đẩy ngành nghiên cứu phát triển quốc tế. Ông tin rằng nguồn nhân lực
chất lượng cao đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của
Việt Nam. Buổi trao đổi đã giúp các em sinh viên của Nhà trường hiểu hơn
về quá trình học tập, làm việc và cơ hội việc làm cho các em sinh viên.
Chi tiết xem thêm tại đây

Tin gIao lưu
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GIẢI CHẠY PHÁP NGỮ NĂM 2022

Hưởng ứng chủ điểm năm 2022 « Phụ nữ Pháp ngữ, phụ nữ kiên cường »
được phát động bởi Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), IFI đã đăng ký tham
gia sự kiện mang tên « Elle peut ! » (Cô ấy có thể!) vào ngày 21/5/2022. Giải
chạy được tổ chức nhằm tôn vinh vai trò của nữ giới trong xã hội và là lời
cam kết của mỗi cá nhân và tổ chức trong Cộng đồng Pháp ngữ trong
việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của quốc gia và xã hội theo
cách của riêng mình.
Với tinh thần thể dục thể thao, các học viên quốc tế và Việt Nam của IFI đã
rất hào hứng tham gia Giải chạy. Đặc biệt, học viên quốc tế của IFI đã biểu
diễn văn nghệ tại sự kiện. Tại gian hàng của IFI đã diễn ra nhiều hoạt động
hấp dẫn trong suốt thời gian diễn ra Giải chạy với các tiết mục văn nghệ
đặc sắc do các học viên quốc tế IFI trình diễn. Đây là cơ hội để những người
nói và yêu tiếng Pháp tìm hiểu các chương trình đào tạo quốc tế đang triển
khai tại IFI cũng như các cơ hội học bổng hấp dẫn.

Tin học bổng
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KHÓA HỌC NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA INDONESIA (CULTURA) 2022
CULTURA 2022 là một chương trình trực tuyến kéo dài sáu tuần được thiết kế
cho những sinh viên muốn học tiếng Indonesia (trình độ cơ bản) và văn hóa
của quốc gia này. Chương trình này bao gồm 16 buổi cùng giảng viên
chuyên nghiệp. CULTURA 2022 do Trung tâm Phát triển Ngôn ngữ Quốc tế
(CILAD) phối hợp với Bộ Ngôn ngữ và Văn học Indonesia UNISSULA thực hiện.

Thông tin cụ thể như sau
1. Thời gian chương trình: 11 tháng 7 - 15 tháng 8, 2022
2. Nền tảng: Zoom online
3. Lịch trình: Tham khảo tài liệu đính kèm tại đây
4. Đăng ký: Để tham gia chương trình này, sinh viên nên đăng ký trực tiếp tại
cilad.unissula.ac.id/cultura/
5. Hạn chót: Hạn đăng ký vào ngày 23 tháng 6 năm 2022.
6. Số lượng tham gia: Chỉ giới hạn cho 30 Người tham gia, quá trình lựa chọn
sẽ dựa trên (1) Xét hồ sơ và (2) Thư giới thiệu.

Tin học bổng

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ĐHQG SINGAPORE VÀ
VIỆN HARVARD-YENCHING
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo từ Viện HarvardYenching, Hoa kỳ về học bổng cho chương trình tiến sĩ giữa Đại học Quốc
gia Singapore và Viện Harvard-Yenching (Joint HYI-NUS Doctoral
Scholarship) dành cho cán bộ của ĐHQGHN, cụ thể như sau:
- Trong năm học 2023 - 2024, ĐHQGHN có thể đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử
viên tiềm năng cho chương trình học bổng tiến sĩ nói trên. Ứng viên được
lựa chọn sẽ nhận được học bổng do cả Viện Harvard-Yenching (HYI) và Đại
học Quốc gia Singapore (NUS) tài trợ.
- Thời gian đào tạo: 03 (ba) năm tại NUS và 01 (một) năm tại Hoa kỳ.
- Yêu cầu: năng lực chuyên môn và trình độ tiếng Anh tốt; ứng viên làm việc
và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các lĩnh vực cụ
thể:
• Anthropology - Nhân học.
• Archaeology - Khảo cổ học
• Area and International Studies - Nghiên cứu quốc tế và khu vực học
• Art and Architectural History - Nghệ thuật và Lịch sử kiến trúc
• History (including economic and legal history) - Lịch sử
• Linguistics - Ngôn ngữ học
• Literature - Văn học
• Media and Film Studies - Truyền thông và nghiên cứu điện ảnh
• Philosophy - Triết học
• Politics - Chính trị học
• Study of Religion - Tôn giáo học
• Sociology - Xã hội học
• Women, Gender and Sexuality Studies - Nghiên cứu về Giới và Phụ nữ.
Ứng viên đăng ký hồ sơ trực tuyến với Trường Sau đại học của NUS. Thời hạn
đăng ký là ngày 01 tháng 11 năm 2022.
Chi tiết xem thêm tại đây
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC GIẢ TẠI VIỆN HARVARD-YENCHING
NĂM 2022-2023

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được lời mời của Viện HarvardYenching về chương trình học giả. Theo đó, ĐHQGHN được mời đề cử tối đa 04
ứng viên trong số các giảng viên triển vọng tham gia ứng tuyển chương trình.
Theo sứ mệnh của Viện Harvard-Yenching, các học giả được đề cử là những
người có chuyên môn công tác liên quan tới các ngành khoa học xã hội và
nhân văn, trong đó trọng tâm là nghiên cứu văn hóa. Viện Harvard-Yenching ưu
tiên tìm kiếm các học giả xuất sắc với hướng công tác là định hướng nghiên cứu
(so với định hướng ứng dụng). Viện cũng dành sự ưu tiên cho các học giả có
trọng tâm nghiên cứu là nghiên cứu so sánh, đặc biệt là các nghiên cứu giữa
một hoặc nhiều quốc gia châu Á.
Bên cạnh đó, mặc dù Viện Harvard-Yenching không có giới hạn độ tuổi của các
ứng viên, song chương trình vẫn sẽ ưu tiên cho các học giả trẻ tuổi, đang ở giai
đoạn đầu của sự nghiệp nghiên cứu.
Tóm tắt về chương trình học giả của Viện Harvard-Yenching: Chương trình này
cung cấp cho các giảng viên ngành khoa học xã hội và nhân văn (không giới
hạn trong lĩnh vực Nghiên cứu Trung Quốc hoặc Nghiên cứu Đông Á) cơ hội học
tập và nghiên cứu trong khoảng thời gian 10 tháng (từ tháng 8 năm 2022 đến
tháng 5 năm 2023) tại Đại học Harvard và/hoặc các trường đại học tương
đương phù hợp khác.
Hạn cuối nộp đơn đăng ký là ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Thông tin liên hệ: PGS TS. Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Hợp tác Phát triển,
ĐHQGHN. Email: lta@vnu.edu.vn
Chi tiết xem tại đây

