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Thành lập Quỹ Khoa 
học và công nghệ 
ĐhQg Tp.hcM
Vừa qua, PGS.TS Phan Thanh Bình 
- Giám đốc ĐHQG TP.HCM đã ký 
Quyết định 817/QĐ-ĐHQG-KHCN về 
việc thành lập Quỹ Khoa học và Công 
nghệ ĐHQG TP.HCM và ban hành 
kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Quỹ. Việc thành lập Quỹ Quỹ Khoa 
học và Công nghệ là một trong những 
giải pháp quan trọng để đổi mới các 
hoạt động khoa học công nghệ. Mục 
đích của Quỹ nhằm hỗ trợ các nghiên 
cứu có định hướng ứng dụng, các kết 
quả nghiên cứu có triển vọng thành 
sản phẩm thương mại; thúc đẩy ứng 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ, chuyển giao 
công nghệ; phát triển tiềm lực khoa 
học công nghệ và nâng cao vị thế của 
ĐHQG TP.HCM, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thành công Trong 
việc Tạo ra Tinh Trùng 
chuộT Từ Tế bào gốc
Lần đầu tiên ở VN, các nhà khoa học 
tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu 
và Ứng dụng tế bào gốc (Trường 
ĐHKHTN, ĐHQG TP.HCM) đã thành 
công trong việc tạo ra tinh trùng 
chuột từ tế bào gốc thu nhận từ 
tinh hoàn chuột. Điều này có ý nghĩa 
rất lớn trong nghiên cứu điều trị vô 
sinh ở những người nam không có 
khả năng tự sản sinh ra tinh trùng. 
Công trình nói trên có tên đầy đủ là 
“Biệt hóa in vitro các tế bào mầm từ 
mảnh mô tinh hoàn chuột” do nhóm 
nghiên cứu 4 nhà khoa học thực hiện. 
Dự kiến trong tháng 9/2008, các nhà 
khoa học sẽ tiến hành cho các tinh 
trùng biệt hóa từ tế bào mầm vào 
thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra 
chuột con. Khi giai đoạn này thành 
công tốt đẹp, tạo ra được những con 
chuột khỏe mạnh sẽ tiến hành thử 

nghiệm trên người để giúp điều trị vô 
sinh ở những người đàn ông không 
có khả năng tạo ra tinh trùng. 

Thành lập Trung TâM 
hàn ngữ Sejong Tại 
Trường ĐhKhXh&nv
Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG 
TP.HCM và ĐH Chosun (Hàn Quốc) 
đã hợp tác thành lập Trung tâm 
Hàn ngữ Sejong.  Trung tâm Hàn 
ngữ Sejong là trung tâm đầu tiên 
dạy tiếng Hàn tại Việt Nam theo tiêu 
chuẩn quốc gia Hàn Quốc. Toàn bộ 
chương trình học, giáo trình, đề thi, 
chấm thi và chứng chỉ tại trung tâm 
Hàn ngữ Sejong đều do ĐH Chosun 
đảm nhận. Chương trình giảng dạy 
tại Trung tâm cũng là chương trình 
mà ĐH Chosun đã và đang áp dụng 
cho sinh viên nước ngoài đến học tại 
ĐH Chosun. Chứng chỉ học tiếng Hàn 
tại trung tâm Hàn ngữ Sejong do ĐH 
Chosun cấp là chứng chỉ ngôn ngữ 
theo chuẩn quốc gia Hàn quốc và có 
giá trị sử dụng quốc tế để du học và 
hành nghề. 

Sinh viên với Đào Tạo 
Đáp ứng nhu cầu Xã 
hội, nhu cầu doanh 
nghiệp”
Là tên của Hội thảo Quốc gia do 
Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp 
với ĐHQG TP.HCM tổ chức ngày 
20/8/2008 dưới sự chủ trì của Phó 
thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện 
Nhân. Nội dung hội thảo tập trung 
vào vấn đề đào tạo; đổi mới tư duy 
và phương pháp giáo dục trong điều 
kiện đất nước đang đẩy mạnh tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
tìm những giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã 
hội và đòi hỏi của người sử dụng 
nhân lực trong và ngoài nước. Hơn 40 
báo cáo tham luận gửi tới hội thảo, 
cùng nhiều ý kiến của các nhà khoa 
học, nhà doanh nghiệp và sinh viên 

đã gợi mở những vấn đề mà từ Bộ 
Giáo dục & Đào tạo đến các trường 
đại học, các nhà doanh nghiệp quan 
tâm thực hiện. Kết luận Hội thảo, Phó 
thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn 
mạnh: Trong việc đào tạo đáp ứng 
nhu cầu của xã hội, mối quan hệ sinh 
viên - doanh nghiệp (nhà sử dụng 
lao động) - nhà trường phải được thể 
hiện gắn bó, đồng đều và phải phát 
huy được đầy đủ vai trò, trách nhiệm 
của mỗi bên. Đối với sinh viên, phải 
tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức, 
chủ động, sáng tạo và trang bị những 
kiến thức, kỹ năng thực hành liên 
quan đến ngành nghề đang học; tích 
cực tìm hiểu nhu cầu lao động trên thị 
trường hiện nay và tham gia công việc 
ngay từ khi còn đang học. Sẽ là thiếu 
sót nếu sinh viên chỉ quan tâm đến 
việc học mà không quan tâm đến việc 
ra trường mình sẽ làm gì, làm ở đâu.

Sinh viên Trường Đh 
công nghệ Thông Tin 
ĐhQg Tp.hcM giao lưu 
với Sinh viên Đh Toyo
Tại buổi giao lưu, sinh viên hai bên đã 
giới thiệu về nét văn hóa đặc trưng 
của đất nước nước mình. Sinh viên 
hai trường đã cùng nhau tìm hiểu môi 
trường sống và rèn luyện, chia sẻ về 
kinh nghiệm học tập, những chuẩn bị 
cho tương lai. Bên cạnh đó các chủ 
đề về biến đổi khí hậu, về xu thế hội 
nhập và phát triển bền vững và các 
hoạt động đóng góp cho cộng đồng 
cũng được sinh viên của hai trường 
quan tâm trao đổi sôi nổi. Cũng 
trong khuôn khổ buổi giao lưu, sinh 
viên Trường ĐH Toyo đã được tham 
quan Thư viện trung tâm, toà nhà 
điều hành ĐHQG TP.HCM, Khu công 
nghệ phần mềm... Được biết, hiện 2 
trường đang cùng xây dựng dự án đề 
xuất với JICA về phát triển bền vững 
tại đồng bằng Sông Cửu Long.

>> TrươNG HuyềN (tổng hợp)

Đại học Quốc gia 
Thành phố hỒ chÍ Minh
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