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Hội ngHị giữa nHiệm kỳ BCH 
Đảng Bộ ĐHQgHn

Hội nghị do đồng chí Phạm Trọng Quát - 
Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc ĐHQGHN 
chủ trì đã diễn ra ngày 1/8/2008 với sự 
tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn  
- Phó Ban Tổ chức thành ủy Hà Nội cùng 
các cán bộ thuộc Văn phòng và một số 
ban ngành. Thay mặt thường vụ Đảng ủy, 
đồng chí  Phạm Trọng Quát đã trình bày 
báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III. Hội 
nghị đã thống nhất đánh giá của Đảng 
ủy về những kết quả cơ bản đã đạt được 
trong thời gian qua, đó là: Cơ cấu tổ chức 
và cơ chế quản lý đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực theo hướng đại học nghiên cứu 
được tiếp tục hoàn chỉnh; đội ngũ cán bộ 
tiếp tục được phát triển theo hướng chuẩn 
hóa; lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo 
hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế tiếp 
tục được thực hiện nghiêm túc; hoạt động 
khoa học công nghệ không ngừng được 
mở rộng về quy mô và nâng cao về giá trị; 
công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được 
đẩy mạnh... 

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc nguyên 
nhân và bài học kinh nghiệm về những 
mặt làm được và chưa làm được, hội nghị 
đã thống nhất mục tiêu của Đảng bộ 
trong nửa nhiệm kỳ còn lại là tiếp tục phát 
huy mọi nguồn lực, triển khai mạnh mẽ 
những công việc đã triển khai trong nửa 
đầu nhiệm kỳ, tạo những bước đột phát 
rõ nét về chất lượng đào tạo và nghiên 
cứu khoa học nhằm đẩy mạnh phát triển 
ĐHQGHN thành đại học đa ngành, đa lĩnh 

vực theo định hướng đại học nghiên cứu, 
tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín trong 
hệ thống giáo dục đại học nước nhà và 
trên thế giới, góp phần phục vụ sự nghiệp 
phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Sau khi 
nghe báo cáo Kế hoạch nhiệm vụ năm 
học 2008-2009, các đại biểu đã thảo luận 
sôi nổi về những nhiệm vụ trọng tâm của 
năm học trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, tổ chức cán bộ, công tác 
điều hành, công tác kiểm định chất lượng, 
công tác tài chính và xây dựng ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc. 

>> THaNH LaN

THànH lập Trung Tâm pHáT 
Triển và Quản lý Đô THị 
Đại HọC Tại Hòa lạC TrựC 
THuộC ĐHQgHn

Ngày 31/7/2008, GS.TS Mai Trọng Nhuận 
- Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 
4361/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung 
tâm Phát triển và Quản lý đô thị đại học 
tại Hòa Lạc. Theo đó, Trung tâm Phát triển 
và quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc được 
thành lập trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại 
Ban Quản lý các dự án xây dựng tại Hoà 
Lạc và Bộ phận Văn phòng ĐHQGHN tại 
Hoà Lạc. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp 
có thu, trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách 
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 
Trung tâm Phát triển và Quản lý đô thị đại 
học tại Hoà Lạc có chức năng, nhiệm vụ 
chính sau đây:

1. Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án 
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thành phần thuộc Dự án đầu tư xây 
dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc do Giám 
đốc ĐHQGHN uỷ quyền;

2. Quản lý đất đai, tài sản của 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc;

3. Giải quyết những vấn đề tồn đọng 
của Nông trường 1a sau khi giải thể 
do Văn phòng ĐHQGHN bàn giao;

4. Quản lý, khai thác và tổ chức thực 
hiện các dịch vụ tại Đô thị ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do 
Giám đốc ĐHQGHN giao.

Cùng ngày, Giám đốc ĐHQGHN 
cũng đã ký quyết định số 4363/QĐ-
TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài 
Nam - tiến sĩ, chuyên viên, nguyên 
Phó trưởng Ban Quản lý Làng Văn 
hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ 
chức Giám đốc Trung tâm Phát triển 
và quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc 
trực thuộc ĐHQGHN.

>> P.V

kHai giảng kHóa 2 Đào 
Tạo THạC sĩ Quản lí Hệ 
THống THông Tin

Lễ khai giảng do Khoa Sư phạm 
(ĐHQGHN) phối hợp với Đại học 
Shute (Đài Loan) tổ chức đã diễn ra 
ngày 12/7/2008. Khóa học gồm 34 
học viên là cán bộ, giảng viên, cán bộ 
quản lí, chuyên viên các cơ sở giáo 
dục, cơ quan, tổ chức xã hội, bộ ngành 
và những người có nhu cầu học tập, 
nâng cao trình độ. Chương trình đào 
tạo thạc sĩ quản lí hệ thống thông tin 
kéo dài 2 năm, gồm 10 môn học sau 
(course), tương đương 30 tín chỉ và 
luận văn cuối khóa 6 tín chỉ nhằm 
cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh 
nghiệm về quản lý hệ thống thông 

tin và xử lý thông tin, cơ sở dữ liệu 
các hoạt động trong các cơ sở đào 
tạo, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức 
xã hội... Văn bằng cấp cho các học 
viên hoàn thành yêu cầu của chương 
trình đào tạo tại Khoa Sư phạm có 
giá trị hoàn toàn như văn bằng cấp 
cho học viên học tại cơ sở chính của 
ĐH Shute. Cuối khóa, học viên có cơ 
hội học tập nghiên cứu (Study tour) 
tại ĐH Shute nếu có nguyện vọng. 

>> P.V

Trường ĐHkHTn Trao 
Bằng TốT ngHiệp CHo 
397 Tân THạC sĩ
Buổi lễ trao bằng thạc sĩ cho học 
viên khóa 2005 - 2008 của Trường 
ĐHKHTN đã diễn ra ngày 14/7/2008. 
Trong số 397 học viên thuộc các 
ngành Toán - Cơ - Tin học, Vật lý, 
Hóa học, Sinh học, Địa lý - Địa chính, 
Địa chất, Khí tượng - Thủy văn - Hải 
dương học và Môi trường nhận 
bằng thạc sĩ đợt này, có 13 học viên 
đủ tiêu chuẩn được xét chuyển tiếp 
nghiên cứu sinh. Hiệu trưởng Trường 
ĐHKHTN - PGS.TS Bùi Duy Cam đã 
trao bằng thạc sĩ và tặng hoa chúc 
mừng các tân thạc sĩ. 

>> V. TrươNG

123 Tân THạC sĩ Trường 
ĐH Công ngHệ nHận 
Bằng TốT ngHiệp
Ngày 8/8/2008, Trường ĐH Công 
nghệ đã tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ 
đợt 1 cho học viên cao học K11 và 
K12. GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó 
giám đốc cùng lãnh đạo Khoa Sau 
đại học, một số ban chức năng của 
ĐHQGHN đã đến dự buổi lễ. Có 132 

học viên được nhận bằng thạc sĩ đợt 
này trong đó có 12 học viên K11 và 
10 học viên K12 tốt nghiệp loại giỏi, 
đặc biệt có 3 tâm thạc sĩ được xét 
chuyển tiếp thẳng nghiên cứu sinh. 
Số lượng tân thạc sĩ phân theo các 
chuyên ngành đào tạo của Trường 
ĐH Công nghệ được nhận bằng 
trong đợt này là: Công nghệ Thông 
tin: 93 học viên, Điện tử Viễn thông: 
36 học viên,  Cơ học: 3 học viên. 
GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Hiệu trưởng 
Trường ĐH Công nghệ đã trao bằng 
thạc sĩ và tặng hoa chúc mừng các 
tân thạc sĩ. 

>> TrươNG MINH

HọC sinH kHối THpT 
CHuyên  Trường 
ĐHkHTn ĐạT THànH 
TíCH Cao Tại CáC CuộC 
THi olympiC năm 2008

Vũ Minh Châu, học sinh lớp 11 
Khối THPT chuyên Hóa học, Trường 
ĐHKHTN đã giành huy chương vàng; 
Phạm anh Tuấn, học sinh lớp 12 
Khối THPT chuyên Hóa học, Trường 
ĐHKHTN đã giành huy chương đồng 
tại Olympic Hóa học Quốc tế (IchO) 
lần thứ 40 diễn ra tại Budapest, 
Hungary từ ngày 12 - 21/7/2008. 
Cùng đoạt huy chương tại IchO 40 
là: Bùi Tuấn Linh, học sinh Trường 
THPT chuyên Hà Nội - amsterdam 
giành huy chương vàng và Chu Thị 
Ngọc anh, học sinh Trường THPT 
Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng - 
huy chương đồng. IchO lần thứ 41 sẽ 
diễn ra tại Cambridge, anh vào năm 
2009. 

Đỗ Hoàng anh, học sinh lớp 12 Khối 
THPT chuyên Vật lý, Trường ĐHKHTN 
đã đạt huy chương vàng tại Olympic 
Vật lý Quốc tế (IPhO) lần thứ 39 được 
tổ chức tại Việt Nam từ ngày 21/7 đến 
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28/7/2008. Đỗ Hoàng anh đã từng 
đạt huy chương bạc tại IPhO lần thứ 
38, huy chương vàng Olympic Vật lý 
Châu Á. Cùng đạt huy chương vàng 
tại IPhO 39 còn có Huỳnh Như Toàn, 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 
Đà Nẵng; Nguyễn Tất Nghĩa, Trường 
THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ 
an và Nguyễn Đức Minh, Trường 
THPT Hà Nội - amsterdam. Thành 
viên còn lại của đội tuyển là Trần anh 
Vũ, Trường THPT Dân lập Đào Duy 
Từ, Hà Nội cũng giành huy chương 
đồng tại kỳ thi. Với thành tích 4 huy 
chương vàng và 1 huy chương đồng, 
đây là thành tích tốt nhất của đoàn 
Việt Nam kể khi tham dự Olympic 
Vật lý Quốc tế. Tham dự  IPhO 39 có 
390 thí sinh đến từ 82 quốc gia và 
vùng lãnh thổ. Năm 2009, Olympic 
Vật lý quốc tế lần thứ 40 sẽ diễn ra 
tại Mexico. 

>> P.V

3 HọC sinH pTTH 
CHuyên ngoại ngữ 
giànH giải Cao Tại 
CuộC THi nHịp Cầu Hán 
ngữ lần 1
Đội tuyển Việt Nam gồm 3 học sinh 
chuyên tiếng Trung của trường THPT 
chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại 
ngữ, ĐHQGHN: Trần Thiên Tú, Đỗ 
Hữu Hưng và Nguyễn Tú anh đã 
mang về giải nhì đồng đội và 2 giải cá 
nhân tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ 
lần thứ nhất vòng thi quốc tế tổ chức 
tại Sơn Đông - Trung Quốc từ 14 - 
30/7/2008. Cuộc thi với chủ đề “Văn 
hoá rực rỡ - Ngôn ngữ hấp dẫn” do 
Uỷ ban mở rộng giảng dạy tiếng Hán 
(gọi tắt là Hán ban) thuộc Bộ Giáo 
dục Trung Quốc tổ chức thu hút 29 
đội tuyển được chọn từ 24 nước của 
5 châu lục đã tham dự. Các đội phải 
trải qua các vòng thi gồm: hùng biện 
về tiếng Hán và văn hoá Trung Quốc, 
biểu diễn nghệ thuật về văn hoá Trung 
Quốc và thể hiện sự hiểu biết về lịch 
sử, địa lý... của đất nước Trung Hoa. 
Đội Việt Nam tại các vòng thi đều thể 
hiện hết mình: vòng đầu đứng thứ 
3, vòng bán kết cũng đứng thứ ba, 
và vòng chung kết xếp thứ Nhì toàn 
đoàn, sau Singapore, cùng hạng với 
Mỹ nhưng cao điểm hơn đội Mỹ. Kết 

quả chung cuộc: Đội tuyển Việt nam 
đoạt giải nhì đồng đội; Đỗ Hữu Hưng 
giải nhì cá nhân, Trần Thiên Tú giải ba 
cá nhân. Cả 3 em đều được nhận học 
bổng là cơ hội chọn học một trong 
những trường đại học lớn nhất của 
Sơn Đông, Trung Quốc.

>> TâM CHíNH - THIệN Hòa

506 HọC viên ĐượC 
nHận CHứng CHỉ CHuẩn 
Hoá, Bồi dưỡng kiến 
THứC
Ngày 29/7/2008, Trung tâm Đào tạo, 
Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị 
- ĐHQGHN đã tổ chức lễ trao chứng 
chỉ cho 506 học viên đã tốt nghiệp 
các lớp chuẩn hoá, bồi dưỡng kiến 
thức lý luận chính trị tại hai khu vực 
là Hà Nội và Nghệ an. Học viên tham 
gia khóa học này đều là giảng viên lý 
luận chính trị các trường đại học và 
cao đẳng trong cả nước. Triển khai 
thực hiện Quyết định 494/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ và chủ 
trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
từ 6/2005 đến 2/2008, Trung tâm 
Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý 
luận chính trị đã tổ chức được 45 lớp 
chuẩn hoá, bồi dưỡng cho hơn 2.000 
lượt giảng viên của gần 300 trường 
đại học, cao đẳng trong cả nước. 

>> TrườNG GIaNG

ký kếT Biên Bản gHi 
nHớ Hợp TáC giữa 
Trường ĐH kinH Tế và 
Tổng Công Ty Đầu Tư 
và pHáT Triển nHà Hà 
nội
Ngày 15/7/2008, Trường ĐH Kinh tế 
- ĐHQGHN (COE) đã ký kết bản ghi 
nhớ hợp tác với Tổng Công ty Đầu tư 
và Phát triển nhà Hà Nội (HaNDICO). 
Theo đó, COE và HaNDICO sẽ triển 
khai một số nội dung hợp tác như: 
Phối hợp cùng triển khai các lớp 
nghiệp vụ ngắn hạn, các chương trình 
liên kết đào tạo trong nước và quốc 
tế theo nhu cầu của HaNDICO hoặc 
đơn đặt hàng của bên thứ 3; Phối 
hợp giữa hai bên để triển khai các 

chương trình thực tập, tham quan, 
khảo sát cho sinh viên; HaNDICO giới 
thiệu cán bộ của HaNDICO phối hợp 
giảng dạy với COE về kiến thức thực 
tiễn, cung cấp học bổng cho sinh 
viên theo nguyện vọng và đề xuất 
của HaNDICO... Với tinh thần hợp 
tác, khai thác thế mạnh của mỗi bên 
để cùng phát triển, lãnh đạo hai bên 
đã trao đổi, thảo luận về khả năng 
hợp tác cụ thể dựa trên kết quả điều 
tra khảo sát nhu cầu đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực của HaNDICO. 
Hai bên đã đi đến thống nhất: mỗi 
bên sẽ cử một người làm đầu mối để 
triển khai các chương trình hợp tác; 
hàng năm hai bên sẽ đánh giá kết 
quả hợp tác và xây dựng kế hoạch 
hợp tác cho năm tiếp theo. Với chủ 
trương liên kết nhà trường với doanh 
nghiệp, doanh nghiệp với đơn vị đào 
tạo, COE và HaNDICO sẽ tiếp tục 
phát triển quan hệ hợp tác trên cơ sở 
mục tiêu chung là hai bên cùng có lợi 
và cùng phát triển. 

>> M.aNH

Xây dựng HìnH mẫu 
Trong HoạT Động liên 
kếT giữa Trường Đại 
HọC và viện ngHiên 
Cứu

Ngày 21/7/2008, PGS.TS Hà Quang 
Thụy - Phó hiệu trưởng Trường ĐH 
Công nghệ, ĐHQGHN và TS. Nguyễn 
Việt Hà - Phó Viện trưởng Viện Công 
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nghệ Thông tin, ĐHQGHN đã đại 
diện cho hai cơ quan ký kết văn bản 
thỏa thuận phối hợp đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và triển khai ứng dụng. 
Văn bản thỏa thuận được ký kết 
nhằm thực hiện Kết luận của Giám 
đốc ĐHQGHN về việc giao nhiệm 
vụ cho Trường ĐH Công nghệ hỗ 
trợ củng cố và phát triển Viện Công 
nghệ Thông tin thuộc ĐHQGHN 
trong các thông báo số 1020/KHCN 
ngày 13/3/2008 và số 1747/VP ngày 
19/5/2008, đồng thời để tăng cường 
hiệu quả hợp tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ giữa Trường ĐH Công nghệ và 
Viện Công nghệ Thông tin, xây dựng 
mô hình liên kết Trường - Viện trong 
ĐHQGHN. Theo văn bản thỏa thuận, 
Trường ĐH Công nghệ và Viện Công 
nghệ Thông tin sẽ cùng cam kết thực 
hiện một số nội dung cơ bản gồm: 

Hai bên hợp tác xây dựng mô hình liên 
kết Trường - Viện trong ĐHQGHN, 
thực hiện tích hợp đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả các hoạt động đào tạo 
sau đại học, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ; hỗ trợ việc 
củng cố và phát triển Viện. 

Viện phối hợp với Trường (trực tiếp 
là Khoa Công nghệ Thông tin) xây 
dựng đề án tổ chức đào tạo sau đại 
học mới của Viện theo định hướng 
chuyên môn có tính liên ngành, phù 
hợp với chiến lược phát triển của 
Viện. Trường tham gia, phối hợp với 
Viện tổ chức thực hiện chương trình 
đào tạo sau đại học nói trên sau khi 
đề án được ĐHQGHN phê duyệt. 

Trường (đầu mối là Khoa Công nghệ 
Thông tin) phối hợp với Viện xây dựng 
và triển khai hoạt động của Phòng thí 
nghiệm Tương tác Người - Máy (PTN 
TTNM) của Khoa Công nghệ Thông 
tin thành Phòng thí nghiệm liên kết 
của Trường và Viện, làm đầu mối 
thực hiện hợp tác khoa học - công 
nghệ giữa Trường và Viện. 

Trung tâm máy tính của Trường 
tham gia trực tiếp và toàn diện vào 
việc quản lý và tổ chức hoạt động của 
Trung tâm Vnunet của Viện; kết hợp 
sử dụng hạ tầng và trang thiết bị của 
Trường và Viện để nâng cao hiệu quả 
phục vụ của công nghệ thông tin vào 
các hoạt động của các đơn vị trong 
ĐHQGHN. 

Trường tiếp tục liên kết với Viện (trực 
tiếp là Trung tâm Netpro-ITI) để tổ 
chức đào tạo một số môđun trong 
các chương trình đào tạo cử nhân 
chất lượng cao, chất lượng quốc tế 
về công nghệ thông tin, công nghệ 
điện tử viễn thông; phối hợp triển 
khai dự án giáo dục đại học 2 (TrIG) 
tại Trường...

>> DIệU aN

ĐHQgHn Đẩy mạnH 
Quan Hệ Hợp TáC với 
Đài loan

Ngày 22/7/2008, GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã có 
buổi tiếp ông Benjamin Liang - Trưởng 
đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa 
Đài Bắc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, 
GS. Mai Trọng Nhuận đã giới thiệu 
những thông tin chung về ĐHQGHN 
trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến mối 
quan hệ hợp tác quốc tế rộng mở của 
ĐHQGHN, đồng thời bày tỏ mong 
muốn tiếp tục duy trì và phát triển hơn 
nữa quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN 
và các đối tác Đài Loan. Ông Benjamin 
Liang đã giới thiệu thông tin cơ bản 
về giáo dục đại học, khoa học công 
nghệ của Đài Loan và những thông tin 
chung về sự hợp tác đầu tư của các 
doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam. 
Với những nỗ lực cá nhân và mối quan 
hệ hợp tác sẵn có giữa ĐHQGHN và 
các đối tác Đài Loan, ông bày tỏ mong 
muốn sẽ thúc đẩy triển khai thêm 
nhiều hoạt động hợp tác trong nhiệm 
kỳ công tác của bản thân tại Việt Nam, 
từ 2008 - 2011. Trong khuôn khổ của 
buổi tiếp và làm việc, GS. Mai Trọng 
Nhuận và ông Benjamin Liang đã 
trao đổi một số nội dung cụ thể liên 
quan đến cơ hội hợp tác trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học, đào tạo sau 
đại học và cấp học bổng cho sinh viên 
ĐHQGHN...

>> DIệP Đỗ

văn Hoá và CáC liệu 
pHáp Cân Bằng Tâm lý

Đó là tên của Hội thảo khoa học 
do Trường ĐHKHXH&NV và Trung 
tâm Nguồn - Trường tâm lý Cộng 
hoà Pháp phối hợp tổ chức diễn ra 
trong 2 ngày 24 và 25/7/2008 với sự 
tham dự của ngài Hervé Bolot - Đại 
sứ Cộng hoà Pháp tại Việt Nam cùng 
đông đảo các nhà tâm lý học, các bác 
sĩ, nhà giáo dục, các chuyên viên tư 
vấn, các nhà nghiên cứu văn hoá, 
các nhân viên công tác xã hội đến 
từ nhiều trường đại học, viện nghiên 
cứu, bệnh viện, trung tâm tư vấn của 
Pháp và Việt Nam. Là một ngành 
khoa học nghiên cứu chuyên sâu 
về con người, tâm lý học phát triển 
theo sự vận động của các nền văn 
hoá, văn minh nhân loại, trong đó 
tâm lý học trị liệu là một trong những 
chuyên ngành ứng dụng các kiến 
thức lý thuyết của tâm lý học và thực 
tiễn đời sống để chữa trị những căn 
bệnh của thời đại. Nhằm đẩy mạnh 
nghiên cứu tâm lý học trị liệu, hội 
thảo lần này đề cập tới khái niệm văn 
hoá và những tác động của sự biến 
đổi văn hoá tới khả năng cân bằng 
tinh thần ở mỗi cá nhân. Bênh cạnh 
đó, hội thảo cũng bàn tới những cách 
thức chữa trị và trợ giúp con người 
trong quá trình đối mặt và ứng phó 
với những biến đổi văn hoá này. Đặc 
biệt, hội thảo còn tập trung phân tích 
và làm sáng tỏ thêm sự khác biệt văn 
hoá giữa phương Đông và phương 
Tây trong các cách thức chăm sóc sức 
khoẻ tinh thần của con người. Trong 
2 ngày, hội thảo đã có các phiên thảo 
luận theo các chủ đề cụ thể như: Văn 
hoá Việt Nam và vấn đề sức khoẻ tinh 
thần; Sự cân bằng tâm lý, các cách 
thực hành chăm chữa cổ truyền ở 
Việt Nam; Tâm lý học gia hệ và sự cân 
bằng tâm lý; Thực hành trị liệu bằng 
nghệ thuật; Các cách tiếp cận khác 
trong tâm lý học trị liệu hiện đại. 

>> THaNH Hà

TraNG TIN

4 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



ĐHQgHn Tiếp Đoàn 
Công TáC Đại HọC kỹ 
THuậT ngHee ann, 
singapore
Ngày 28/7/2008, GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã tiếp 
TS. Lim Choo Min - Chủ nhiệm Khoa 
Kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Nghee 
ann, Singapore cùng đoàn công tác. 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo ĐHQGHN 
cũng như đại diện Trường ĐH Công 
nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Khoa Quốc 
tế, Khoa Quản trị Kinh doanh đã giới 
thiệu về quy mô đào tạo, chương 
trình đào tạo, khả năng hợp tác với 
đối tác. Hy vọng rằng, sau buổi làm 
việc này, hai bên sẽ thiết lập được 
mối quan hệ hợp tác có hiệu quả, lâu 
dài. Trong khuôn khổ của buổi làm 
việc, đoàn đại biểu đã đi thăm quan 
Trường ĐH Công nghệ, Khoa Quản 
trị Kinh doanh và khuôn viên Ký túc 
xá Ngoại ngữ. 

>> OaNH - THảO

Trường ĐH kinH Tế liên 
kếT với Đại HọC rikkyo 
(nHậT Bản)
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động 
hợp tác quốc tế, ngày 1/8/2008, lãnh 
đạo và giảng viên Trường ĐH Kinh tế 
đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Giáo 
sư Noriyoshi Shiraishi - Hiệu trưởng 
Trường Kinh doanh, Đại học rikkyo, 
Nhật Bản (College of Business, rikkyo 
University). Đại diện 2 trường đã tham 
gia thảo luận sôi nổi về các vấn đề cụ 
thể: trao đổi giảng viên, nghiên cứu 
viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, các 
đề tài, tài liệu, thông tin... Đặc biệt hai 
bên đi sâu tìm hiểu nội dung của các 
cuộc trao đổi, điều kiện trao đổi sao 
cho phù hợp và hiệu quả. 

>> TUấN HùNG

Trường ĐH kinH Tế Tiếp 
CHủ TịCH Tập Đoàn dữ 
liệu QuốC Tế
Ngày 18/7/2008, PGS.TS Phùng 
Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐH 
Kinh tế đã có buổi tiếp tỉ phú Patrick 
J. McGovern - sáng lập viên kiêm 
Chủ tịch Tập đoàn Dữ liệu quốc tế 

(International Data Group, IDG), Ủy 
viên Ban quản trị Học viện Kỹ thuật 
Massachusets (MIT) cùng phu nhân 
Lore Harp McGovern và ông Lê 
Thanh Tâm, Giám đốc điều hành IDG 
Việt Nam - Inđônêxia. Tại buổi làm 
việc, hai bên đã thảo luận những khả 
năng hợp tác giữa Trường ĐH Kinh 
tế với IGD và MIT đặc biệt trong việc 
mở các chương trình đào tạo liên kết 
về quản trị kinh doanh và Công nghệ 
thông tin (bao gồm các chương trình 
MBa và mini MBa), nghiên cứu khoa 
học, cấp học bổng cho sinh viên, trao 
đổi giảng viên, xây dựng website nhà 
trường... Trong buổi gặp mặt, ngài 
McGovern và phu nhân còn có nhiều 
ý kiến tư vấn quý báu cho việc xây 
dựng và phát triển Trường ĐH Kinh tế 
sớm đạt đẳng cấp quốc tế, đồng thời 
bày tỏ sự tin tưởng vào triern vọng 
hợp tác giữa IDG, MIT với Trường ĐH 
Kinh tế, ĐHQGHN. 

>> THúy DIệP - MaI aNH

Đoàn Công TáC nHà 
XuấT Bản giáo dụC Đại 
HọC và Cao Đẳng Trung 
QuốC THăm ĐHQgHn

PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám 
đốc ĐHQGHN, TS. Phùng Quốc Bảo - 
Giám đốc Nhà xuất bản cùng đại diện 
một số ban chức năng đã có buổi tiếp 
bà Lưu Viện - Phó giám đốc phụ trách 
hợp tác quốc tế và đoàn công tác Nhà 
xuất bản Giáo dục Đại học và Cao 

đẳng Trung Quốc ngày 29/7/2008. 
Lãnh đạo hai đơn vị đã giới thiệu 
những thông tin khái quát và trao đổi 
về khả năng hợp tác trong việc chia 
sẻ kinh nghiệm, công nghệ xuất bản 
sách; liên kết xuất bản giáo trình; công 
tác dịch thuật và phổ biến một số loại 
sách có liên quan đến lịch sử phát 
minh, khoa học, sách phổ biến kiến 
thức, văn hóa... của hai nước. 

>> Vũ OaNH

giám ĐốC ĐHQgHn Tiếp 
Đoàn Công TáC Công 
Ty Cổ pHần kHu Công 
ngHiệp Tân Tạo

Ngày 8/8/2008, đoàn công tác Công 
ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo 
do ông Nguyễn Thanh Liêm - Thư ký 
Chủ tịch Hội đồng quản trị dẫn đầu 
đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo 
ĐHQGHN, cùng đi còn có nhóm Giáo 
sư Hoa Kỳ.

Mục đích chuyến công tác của Công 
ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân 
Tạo (ITaCO) lần này là tìm hiểu giáo 
dục đại học Việt Nam nói chung và 
ở ĐHQGHN nói riêng; giới thiệu, trao 
đổi thông tin về giáo dục, đào tạo và 
nghiên cứu khoa học cũng như gợi 
mở khả năng liên kết hợp tác, hỗ trợ 
giữa các bên trong thời gian tới.

ITaCO đang triển khai dự án xây 
dựng Trường Đại học Đông Nam Á 
với tổng diện tích 40 ha trên địa bàn 
khu công nghiệp Tân Đức, Long an. 
Bên cạnh sự lớn mạnh trong hoạt 
động sản xuất và đầu tư, ITaCO còn 
là một trong những lá cờ đầu trong 
hoạt động từ thiện xã hội. ITaCO đã 
sáng lập Quỹ ITa Vì tương lai nhằm hỗ 
trợ các em học sinh sinh viên nghèo, 
học giỏi; Quỹ ITa chiến thắng bệnh 
tật: Hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, các 
bệnh nhân nhiễm chất độc da cam; 
Quỹ Hàn gắn vết thương...

>> Vũ Lê
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Hội ngHị kHoa HọC máy TínH 
QuốC Tế lần vi - 2008
Hội nghị Khoa học máy tính quốc tế về 
nghiên cứu, đổi mới và tầm nhìn trong tương 
lai lần VI - 2008 (rIVF 2008) đã diễn ra tại 
nhà I Trường ĐHKHTN (ĐHQG TP.HCM) từ 
ngày 13/7 đến ngày 17/7/2008. Hội nghị 
năm nay có sự tham gia của nhiều nhà khoa 
học quốc tế như Dr. ralf-Detlef Kutsche 
(ĐH Kĩ thuật Berlin, Đức), Vincenzo Piuri 
(Politecnico di Milano, Italy), Jan rembowski 
(Telecom ParisTech, Pháp), yong Jin Park (ĐH 
Hanyang, Hàn Quốc)... các nhà khoa học, 
thầy cô giáo và các sinh viên, nghiên cứu sinh 
chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông của 
Việt Nam. Được tổ chức theo các thông lệ 
của các hội nghị quốc tế với nội dung khoa 
học chất lượng, một trong những mục tiêu 
của hội nghị là nhằm giúp cho đông đảo nhà 
khoa học, giảng viên, sinh viên Việt Nam có 
thể tham gia vào các hoạt động khoa học 
quốc tế và đem đến những cơ hội giao tiếp 
quốc tế, nâng cao kiến thức chuyên môn.

“markeTing kỹ THuậT số: 
nHững Điều nHà Quản lý Cần 
BiếT”
Đó là chủ đề của hội thảo quốc tế do Trường 
ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG TP.HCM 
phối hợp với Hiệp Hội Marketing Việt Nam 
tổ chức ngày 18/7/2008 nhằm thông tin 
đến các doanh nghiệp Việt Nam những giải 
pháp tiếp thị hiện đại, tiết kiệm chi phí và 
thời gian sử dụng kỹ thuật số. Marketing kỹ 
thuật số sử dụng tiến bộ của các công nghệ 
số theo hình thức thông tin đa chiều để tiếp 
cận khách hàng kịp thời, chính xác, tiết kiệm 
về thời gian và chi phí đồng thời mang lại 
hiệu quả cao. Digital Marketing chính là giải 
pháp tối ưu mang lại lợi nhuận không chỉ 
cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ từ việc 
đón đầu công nghệ Digital Marketing mà cả 
những doanh nghiệp lớn và cơ quan chính 
phủ cũng có thể tận dụng công cụ kỹ thuật 
số để tiếp thị tốt hơn. Cũng tại Hội thảo, các 
đại biểu đã được tận mắt chứng kiến các sản 

phẩm Marketing kỹ thuật số hiện đại và trải 
nghiệm trực tiếp các ứng dụng thông qua 
các trò chơi cũng như tương tác với các thiết 
bị kỹ thuật số đem đến từ các công ty hàng 
đầu về Digital Marketing

Hội THảo an ninH Con người 
ở Đông nam á
Hội thảo do Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG 
TP.HCM) phối hợp Quỹ Châu Á tại Việt Nam 
tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/7/2008. 14 
tham luận được trình bày tại hội thảo cùng 
hơn 30 ý kiến thảo luận được phát biểu 
qua 3 phiên họp tập trung về các vấn đề 
an ninh con người của Đông Nam Á và Việt 
Nam như: an ninh lương thực; an ninh môi 
trường; an ninh cho cư dân ở khu vực đô thị 
hóa; an ninh văn hóa trong bối cảnh toàn 
cầu hóa... Hội thảo cũng mở ra các vấn đề 
cần phải tiếp tục nghiên cứu như: Làm rõ 
hơn các khái niệm: an ninh truyền thống, 
an ninh phi truyền thống, an ninh con người 
và an ninh toàn diện; Nguyên nhân của các 
thách thức đối với an ninh con người (chủ 
quan và khách quan).

diễn Đàn văn Hóa THanH niên 
Đông nam á lần vi
Sáng 29/7/2008, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức 
Lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên Đông 
Nam Á lần VI. Diễn đàn lần này diễn ra từ 
ngày 28/7-2/8/2008 có sự tham gia của 13 
trường đại học thành viên của Mạng lưới các 
trường đại học Đông Nam Á (aNU). Trong 6 
ngày của Diễn đàn, đại diện thanh niên, sinh 
viên đến từ các nước Đông Nam Á sẽ tham 
gia vào các hoạt động như: thuyết trình giới 
thiệu các thể loại nghệ thuật đặc trưng của 
đất nước mình; Hội thảo về Múa Cung đình 
của Việt Nam; tham quan, tìm hiểu Đồng 
bằng Sông Cửu Long; Lễ hội trình diễn và 
giao lưu văn hóa của sinh viên và thanh niên 
Đông Nam Á.

>> Trương Huyền (tổng hợp)

TIN VĂN BẢN
       PHÁP LUẬT

(LIêN QUaN ĐếN HOạT ĐộNG CỦa ĐHQGHN DO CÁC Cơ QUaN 
QUảN Lý NHà NướC BaN HàNH Từ NGày 1 ĐếN 31/8/2008)

1. Ngày 13/8/2008, Chính phủ ban 
hành nghị định số 90/2008/nĐ-CP về 
chống thư rác. Nghị định có các nội dung 
chủ yếu như: nghiêm cấm việc tạo điều 
kiện, cho phép sử dụng phương tiện điện 
tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển 
tiếp thư rác; trao đổi mua bán hoặc phát tán 
các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc 
quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa 
chỉ điện tử; sử dụng các phần mềm để thu 
thập địa chỉ điện tử khi không được phép 
của người sở hữu địa chỉ điện tử đó; trao 
đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử hoặc 
quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử 
nhằm mục đích gửi thư rác. Có 2 loại thư 
rác là: thư điện tử, tin nhắn với mục đích lừa 
đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tính, 
phần mềm gây hại; thư điện tử quảng cáo, 
tin nhắn quảng cáo vi phạm các nguyên tắc 
gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng 
cáo. Mức phạt tiền cao nhất là 80 triệu đồng 
áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định 
về cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư 
điện tử mà máy chủ gửi thư điện tử quảng 
cáo không đặt tại Việt Nam; Cung cấp dịch 
vụ nhắn tin qua mạng Internet có máy chủ 
dịch vụ gửi tin nhắn không đặt tại Việt Nam; 
Cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn 
mà không sử dụng số thuê bao gửi tin 
nhắn quảng cáo do nhà cung cấp dịch vụ 
tin nhắn Việt Nam cấp. Ngoài ra, phạt tiền 
từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi 
thu thập địa chỉ điện tử cho mục đích quảng 
cáo không được sự đồng ý của người sở hữu 
địa chỉ đó. Hành vi tạo điều kiện, cho phép 
người khác sử dụng phương tiện điện tử 
thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp 
thư rác sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Mức 
phạt 20 - 40 triệu đồng được áp dụng đối 
với hành vi trao đổi, mua bán hoặc phát tán 
các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc 
quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa 
chỉ điện tử; trao đổi mua bán danh sách địa 
chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách 
địa chỉ điện tử nhằm mục đích gửi thư rác. 

Gửi quá 5 thư điện tử quảng cáo đến 1 địa 
chỉ thư điện tử trong 24 giờ, trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác với người nhận, sẽ bị 
phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Không phải nhà 
cung cấp dịch vụ quảng cáo mà vẫn gửi thư 
điện tử hoặc tin nhắn quảng cáo khi chưa 
được người nhận đồng ý thì bị phạt từ 20 - 
40 triệu đồng. Nghị đinh này có hiệu lực sau 
15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Ngày 22/8/2008, Chính phủ ban 
hành nghị định số 94/2008/nĐ-CP quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội 
Việt nam (BHXHVn). Theo đó, BHXHVN 
là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng 
tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo 
hiểm bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự 
nguyện; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm 
thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: 
bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội 
tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện theo 
quy định của pháp luật. Chính phủ đã giao 
cho BHXHVN 28 nhiệm vụ, quyền hạn; với 
cơ cấu tổ chức chặt chẽ, gồm 12 tổ chức 
giúp việc cho Tổng Giám đốc và 6 tổ chức 
là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. BHXHVN 
chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, 
của Bộ y tế về bảo hiểm y tế, của Bộ Tài 
chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nghị định này 
có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo.

3. Ngày 27/8/2008, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 117/2008/
QĐ-TTg về điều chỉnh mức đóng bảo 
hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc 
diện chính sách xã hội. Cụ thể, có 4 nhóm 
đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được 
điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế hàng 
tháng bằng 3% mức lương tối thiểu chung 
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bao gồm: Các đối tượng được khám, 
chữa bệnh theo quy định tại Điều 2 Quyết 
định số 139/2002/QĐ-TTg; Đồng bào các 
dân tộc thiểu số đang sinh sống ở một số 
vùng theo các Quyết định số: 24, 25, 26 
và 27/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; 
Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có 
lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội; 
Người thuộc hộ gia đình cận nghèo có mức 
thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 
130% mức thu nhập bình quân đầu người 
của hộ gia đình nghèo theo quy định. Ngân 
sách Nhà nước bảo đảm nguồn đóng bảo 
hiểm y tế cho các đối tượng thuộc nhóm 1, 
2 và 3 và hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng 
bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc nhóm 
4. Ngoài ra, ngân sách Trung ương cũng 
hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương 
chưa tự cân đối được ngân sách; hỗ trợ 
50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ 
điều tiết các khoản thu phân chia về ngân 
sách trung ương dưới 50%, gồm: Hải 
Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, 
Khánh Hòa và Cần Thơ. Quyết định này có 
hiệu lực kể từ ngày 1/10/2008.

4. Ngày 27/8/2008, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 115/2008/
QĐ-TTg ban hành Quy đinh về công 
khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập và tổ chức được giao quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước. Theo đó, việc 
công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
được thực hiện đối với các loại tài sản: nhà, 
vật kiến trúc, công trình xây dựng, phương 
tiện đi lại, tài sản được quy định là tài sản 
cố định (hữu hình) theo quy định về chế độ 
quản lý tài sản cố định được hình thành từ 
nguồn gốc ngân sách; Tài sản là hàng viện 
trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước; tài sản được 
xác lập quyền sở hữu Nhà nước, được Nhà 
nước giao cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức 
quản lý, sử dụng. Về nguyên tắc, cơ quan 

có trách nhiệm công khai quản lý, tài sản 
nhà nước phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, 
chính xác các thông tin về quản lý, sử dụng 
tài sản qua các hình thức: công bố trong 
các kỳ họp thường niên của cơ quan, đơn 
vị, tổ chức; Phát hành ấn phẩm; Niêm yết 
công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan; 
Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Đưa 
thông tin lên trang thông tin điện tử và 
thông báo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Có 6 nội dung công khai quản 
lý, sử dụng tài sản nhà nước, gồm: Chế độ 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Kinh 
phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài 
sản nhà nước; Quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước; Điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển 
nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu 
khác đối với tài sản nhà nước (nội dung này 
được thực hiện định kỳ hàng năm, chậm 
nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm 
dương lịch); Quản lý, sử dụng các tài sản 
được viện trợ, quà biếu, tặng cho. Trong 
thời gian 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận tài 
sản này, cơ quan, đơn vị nhận viện trợ, quà 
biếu, tặng cho phải công khai quyết định xử 
lý của cơ quan có thẩm quyền và phương 
án sử dụng tài sản tại đơn vị mình và báo 
cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy 
định. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc 
đối tượng được tiếp nhận thông tin công 
khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có 
quyền được chất vấn cơ quan, tổ chức, đơn 
vị về các nội dung công khai trên. Việc chất 
vấn được thực hiện theo quy chế công khai, 
dân chủ ở cơ sở. Người có trách nhiệm thực 
hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước phải trả lời chất vấn cho người chất 
vấn chậm nhất không quá 30 ngày kể từ 
ngày tiếp nhận nội dung chất vấn. Quyết 
định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng Công báo.

>> TrầN Trí TrUNG 
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Hội ngHị kHoa HọC máy TínH 
QuốC Tế lần vi - 2008
Hội nghị Khoa học máy tính quốc tế về 
nghiên cứu, đổi mới và tầm nhìn trong tương 
lai lần VI - 2008 (rIVF 2008) đã diễn ra tại 
nhà I Trường ĐHKHTN (ĐHQG TP.HCM) từ 
ngày 13/7 đến ngày 17/7/2008. Hội nghị 
năm nay có sự tham gia của nhiều nhà khoa 
học quốc tế như Dr. ralf-Detlef Kutsche 
(ĐH Kĩ thuật Berlin, Đức), Vincenzo Piuri 
(Politecnico di Milano, Italy), Jan rembowski 
(Telecom ParisTech, Pháp), yong Jin Park (ĐH 
Hanyang, Hàn Quốc)... các nhà khoa học, 
thầy cô giáo và các sinh viên, nghiên cứu sinh 
chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông của 
Việt Nam. Được tổ chức theo các thông lệ 
của các hội nghị quốc tế với nội dung khoa 
học chất lượng, một trong những mục tiêu 
của hội nghị là nhằm giúp cho đông đảo nhà 
khoa học, giảng viên, sinh viên Việt Nam có 
thể tham gia vào các hoạt động khoa học 
quốc tế và đem đến những cơ hội giao tiếp 
quốc tế, nâng cao kiến thức chuyên môn.

“markeTing kỹ THuậT số: 
nHững Điều nHà Quản lý Cần 
BiếT”
Đó là chủ đề của hội thảo quốc tế do Trường 
ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG TP.HCM 
phối hợp với Hiệp Hội Marketing Việt Nam 
tổ chức ngày 18/7/2008 nhằm thông tin 
đến các doanh nghiệp Việt Nam những giải 
pháp tiếp thị hiện đại, tiết kiệm chi phí và 
thời gian sử dụng kỹ thuật số. Marketing kỹ 
thuật số sử dụng tiến bộ của các công nghệ 
số theo hình thức thông tin đa chiều để tiếp 
cận khách hàng kịp thời, chính xác, tiết kiệm 
về thời gian và chi phí đồng thời mang lại 
hiệu quả cao. Digital Marketing chính là giải 
pháp tối ưu mang lại lợi nhuận không chỉ 
cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ từ việc 
đón đầu công nghệ Digital Marketing mà cả 
những doanh nghiệp lớn và cơ quan chính 
phủ cũng có thể tận dụng công cụ kỹ thuật 
số để tiếp thị tốt hơn. Cũng tại Hội thảo, các 

đại biểu đã được tận mắt chứng kiến các sản 
phẩm Marketing kỹ thuật số hiện đại và trải 
nghiệm trực tiếp các ứng dụng thông qua 
các trò chơi cũng như tương tác với các thiết 
bị kỹ thuật số đem đến từ các công ty hàng 
đầu về Digital Marketing

Hội THảo an ninH Con người 
ở Đông nam á
Hội thảo do Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG 
TP.HCM) phối hợp Quỹ Châu Á tại Việt Nam 
tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/7/2008. 14 
tham luận được trình bày tại hội thảo cùng 
hơn 30 ý kiến thảo luận được phát biểu 
qua 3 phiên họp tập trung về các vấn đề 
an ninh con người của Đông Nam Á và Việt 
Nam như: an ninh lương thực; an ninh môi 
trường; an ninh cho cư dân ở khu vực đô thị 
hóa; an ninh văn hóa trong bối cảnh toàn 
cầu hóa... Hội thảo cũng mở ra các vấn đề 
cần phải tiếp tục nghiên cứu như: Làm rõ hơn 
các khái niệm: an ninh truyền thống, an ninh 
phi truyền thống, an ninh con người và an 
ninh toàn diện; Nguyên nhân của các thách 
thức đối với an ninh con người (chủ quan và 
khách quan).

diễn Đàn văn Hóa THanH 
niên Đông nam á lần vi
Sáng 29/7/2008, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức 
Lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên Đông Nam 
Á lần VI. Diễn đàn lần này diễn ra từ ngày 
28/7-2/8/2008 có sự tham gia của 13 trường 
đại học thành viên của Mạng lưới các trường 
đại học Đông Nam Á (aNU). Trong 6 ngày của 
Diễn đàn, đại diện thanh niên, sinh viên đến 
từ các nước Đông Nam Á sẽ tham gia vào các 
hoạt động như: thuyết trình giới thiệu các thể 
loại nghệ thuật đặc trưng của đất nước mình; 
Hội thảo về Múa Cung đình của Việt Nam; 
tham quan, tìm hiểu Đồng bằng Sông Cửu 
Long; Lễ hội trình diễn và giao lưu văn hóa 
của sinh viên và thanh niên Đông Nam Á.

>> TrươNG HUyềN (tổng hợp)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TraNG TIN - ĐHQg TP.HCM TraNG TIN

8 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



đề tài
Đã ĐượC ngHiệm THu 
trong tháng 7/2008
Trong tháng 7/2008, có 5 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập 
thể thuộc ĐHQgHn thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện công nghệ sản xuất 
màng lọc dịch tiêm truyền composite”, mã số SXT.06.03. Chủ trì: 
PGS.TS Bùi Duy Cam, PGS.TS Lê Viết Kim Ba, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: 
Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế bộ lọc Kalman cải tiến”, mã số: 
QC.07.17. Chủ trì: ThS. Trần Đức Tân, Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: 
Tốt. 

3. Đề tài “Vấn đề kết hợp lợi ích kinh tế giữa các giai cấp, tầng 
lớp xã hội ở nước ta hiện nay”, mã số QTCT.07.07. Chủ trì ThS. Trần 
Thanh Giang, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính 
trị. Xếp loại: Khá.

4. Đề tài “Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội 
trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam hiện nay”, mã số QTCT.07.09. Chủ trì ThS. Nguyễn 
Thị Thu Hường, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính 
trị. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài “Sự thâm nhập của đạo Thiên chúa vào Việt Nam 
và chính sách của các chính quyền phong kiến Việt Nam”, mã 
số QX.06.05. Chủ trì ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Khoa Quốc tế học, 
Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

>> BaN KHCN
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