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Hội nghị cán bộ chủ chốt 
ĐHQGHN
Hội nghị đã diễn ra ngày 8/8/2008 
với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 
Vụ Công chức Viên chức - Bộ Nội vụ, 
Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Giáo dục & 
Đào tạo, Ban Tổ chức Thành ủy Hà 
Nội. Hội nghị tập trung vào các nội 
dung chính như: Đóng góp ý kiến 
cho báo cáo tự đánh giá công tác 
nhiệm kỳ 2003 - 2008 của các Phó 
giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát 
và GS.TSKH Vũ Minh Giang; Lấy 
phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại 
chức vụ Phó giám đốc đối với PGS.TS 
Phạm Trọng Quát, GS.TSKH Vũ Minh 
Giang; Lấy phiếu tín nhiệm nhân sự 
bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối 
với GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Hiệu 
trưởng Trường ĐH Công nghệ. Ngay 
tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành 
bỏ phiếu tín nhiệm Phó bí thư BCH 
Đảng bộ ĐHQGHN tiếp tục nhiệm kỳ 
2005-2010 đối với GS.TSKH Vũ Minh 
Giang - Ủy viên thường vụ BCH Đảng 
bộ ĐHQGHN. 

>> Đ.Uy

ĐHQGHN tổng kết năm 
học 2007-2008 

Ngày 1/9/2008, tại Trung tâm Thực 
nghiệm Giáo dục Sinh thái và Môi 
trường Ba Vì, hội nghị tổng kết năm 
học 2007-2008 đã được tổ chức, dưới 
sự chủ trì của GS.TS Mai Trọng Nhuận 
- Giám đốc ĐHQGHN. Báo cáo của 
PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám 
đốc đã khẳng định, ĐHQGHN đã 
hoàn thành cơ bản nhiệm vụ năm 
học 2007-2008 với các thành tựu cơ 
bản, nổi bật trên một số nội dung: 
Phát huy thế mạnh cơ cấu đa ngành, 
đa lĩnh vực, đẩy mạnh sự gắn kết chặt 
chẽ, hữu cơ giữa các đơn vị đào tạo 

và nghiên cứu khoa học; Triển khai áp 
dụng các yếu tố tích cực trong phương 
thức đào tạo tín chỉ ở tất cả các đơn 
vị làm tiền đề, cơ sở thực hiện triệt 
để phương thức đào tạo này từ năm 
2010; Xây dựng một số đề án thành 
phần thuộc Đề án “Xây dựng và triển 
khai một số ngành, chuyên ngành 
khoa học cơ bản, công nghệ cao, 
kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN 
đạt trình độ quốc tế” (Đề án 16+23) 
làm đòn bẩy, tạo những bước đột phá 
nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên 
cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế... Kế 
hoạch nhiệm vụ năm học 2008-2009 
của ĐHQGHN sẽ tập trung vào các 
phương hướng chủ yếu gồm:

Áp dụng sâu rộng các yếu tố tích cực 
của phương thức đào tạo theo tín chỉ 
và ứng dụng CNTT và truyền thông 
ở tất cả các đơn vị để nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu của xã hội về chất lượng và số 
lượng đối với tất cả các ngành đào 
tạo, đặc biệt là một số ngành mới, 
độc đáo, có tính liên ngành cao; Thí 
điểm triển khai đào tạo bằng kép, 
ngành kép ở một số đơn vị. 

Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu 
tư trọng điểm của Nhà nước nhằm 
thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược 
“Phát triển một số ngành, chuyên 
ngành khoa học cơ bản, công nghệ 
cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt 
trình độ quốc tế vào năm 2010” làm 
đòn bẩy tạo những bước đột phá về 
chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa 
học đạt chuẩn quốc tế, hướng tới xây 
dựng khoa, trường đại học đẳng cấp 
quốc tế ở ĐHQGHN.

Nâng cao chất lượng khoa học và giá 
trị thực tiễn của hoạt động KHCN, 
gắn kết chặt chẽ hoạt động KHCN với 
đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội, 
nâng cao sức cạnh tranh và khả năng 
hội nhập quốc tế thành công của đất 
nước.

Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, 
quản lý về quy mô, cơ cấu, trình độ, 
năng lực chuyên môn, ngoại ngữ 
từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển 
ĐHQGHN tiếp cận trình độ quốc tế.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức 
và cơ chế quản lý đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực theo định hướng đại học 

nghiên cứu, đẩy mạnh liên thông, 
liên kết và nâng cao hiệu quả hoạt 
động, hiện đại hóa, tin học hóa công 
tác quản lý, điều hành tiếp cận chuẩn 
khu vực và quốc tế.

Đối mới phương thức quản lý và triển 
khai các dự án xây dựng ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc nhằm đảm bảo tiến độ 
và chất lượng theo đúng chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức sử 
dụng hiệu quả cơ sở mới tại Hòa Lạc.

Triển khai nhiệm vụ nâng cao trình độ 
ngoại ngữ cho sinh viên hệ đào tạo tài 
năng, chất lượng cao, chương trình 
tiên tiến, chương trình đào tạo thuộc 
nhiệm vụ 16 + 23.

Trong khuôn khổ nội dung của hội 
nghị, Giám đốc Mai Trọng Nhuận - Chủ 
tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng 
ĐHQGHN đã trao chứng nhận kiểm 
định chất lượng cấp độ 2 cho 3 đơn vị 
đào tạo: Trường ĐHKHTN, Trường ĐH 
Công nghệ và Khoa Sư phạm. 

>> THaNH LaN

Hội nghị giao ban giữa 
hai ĐHQG

Tại Ninh Thuận, ngày 16/8/2008, 
ĐHQG TP.HCM đã chủ trì tổ chức 
hội nghị giao ban thường niên giữa 
hai ĐHQG. GS.TSKH Đào Trọng Thi 
- UVTW Đảng, UVTV Quốc hội, Chủ 
nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
thiếu niên và Nhi đồng, nguyên Giám 
đốc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo Bộ 
Giáo dục & Đào tạo; cùng đoàn đại 
biểu cán bộ chủ chốt hai ĐHQG đã 
tham dự hội nghị. TS. Nguyễn Đức 
Nghĩa - Phó giám đốc ĐHQG TP.HCM 
đã báo cáo về hoạt động hợp tác giữa 
ĐHQG TP.HCM và ĐHQGHN năm 
học 2007-2008 và kế hoạch hợp tác 
năm học 2008-2009. Kết quả của 
hoạt động trong năm qua đã thể hiện 
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một bước tiến lớn, quan trọng trong 
quan hệ hợp tác giữa hai ĐHQG ở 
nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực, trong 
đó nhiều hoạt động đã đi vào chiều 
sâu. Hai bên đã cùng nhau chia sẻ 
kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong 
việc tổng kết mô hình ĐHQG, thống 
nhất một số kiến nghị, đề xuất cơ bản 
đề nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định về ĐHQG và Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của ĐHQG. Các 
hoạt động hợp tác không chỉ ở cấp 
hai ĐHQG mà còn thể hiện trong rất 
nhiều hoạt động phối hợp trực tiếp 
giữa các đơn vị thành viên: Giữa hai 
trường ĐHKHXH&NV trong việc xây 
dựng chương trình đào tạo và phối 
hợp đào tạo thành công 19 thạc sĩ 
chuyên ngành Quản lý khoa học và 
công nghệ, 18 thạc sĩ chuyên ngành 
báo chí học; giữa Phòng thí nghiệm 
công nghệ Nanô ĐHQG TP.HCM với 
Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN 
trong việc tổ chức liên kết đào tạo 
cao học chuyên ngành Vật liệu và linh 
kiện Nanô; giữa hai Trung tâm đại 
học Pháp trong việc triển khai chương 
trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng 
Châu Âu...Hội nghị đã nghe một số 
báo cáo tham luận về kết quả và dự 
kiến thực hiện chương trình hợp tác 
trong học chế tín chỉ và những điều 
kiện, khả năng liên thông, công nhận 
tín chỉ giữa 2 ĐHQG; Xây dựng và phát 
triển các chương trình đào tạo theo 
chuẩn quốc tế; Tình hình hợp tác khoa 
học công nghệ giữa 2 ĐHQG năm 
học 2007-2008 và kế hoạch hợp tác 
năm học 2008-2009; Tình hình hợp 
tác trong lĩnh vực công nghệ Nano... 
Phát biểu tại Hội nghị, GS.TSKH Đào 
Trọng Thi đã nhấn mạnh: Những kết 
quả đạt được nhờ cơ chế tự chủ tự 
chịu trách nhiệm, nhờ sự đầu tư ưu 
tiên của Nhà nước và nhờ xác định 
rõ mục tiêu cơ bản là đào tạo, NCKH 
chất lượng cao, trình độ cao hướng 
tới chuẩn quốc tế, cùng với đó là sự 
phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa hai 
ĐHQG trong việc thực hiện sứ mệnh 
chung là những minh chứng thuyết 
phục, khẳng định tính đúng đắn và 
ưu việt của mô hình ĐHQG, góp phần 
khẳng định vị trí đầu đàn của ĐHQG 
trong hệ thống giáo dục Việt Nam. 

Hội nghị kết thúc bằng Lễ ký kết 
văn bản “Nguyên tắc chung hợp tác 

đào tạo theo học chế tín chỉ giữa hai 
ĐHQG” và Văn bản “Thoả thuận 
hợp tác giữa Trường ĐH Kinh tế - 
ĐHQGHN và Khoa Kinh tế - ĐHQG 
TP.HCM”. Trong khuôn khổ chương 
trình hội nghị, lãnh đạo hai ĐHQG đã 
làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 
Thuận thảo luận về kế hoạch hợp tác, 
liên kết trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học đáp ứng nhu cầu xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

>> THaNH LaN

Hội nghị Công tác Học 
sinh Sinh viên ĐHQGHN 
năm 2008

Hội nghị diễn ra ngày 27/8/2008, tại 
Trung tâm Thực nghiệm Giáo dục 
Sinh thái và Môi trường Ba Vì do PGS.
TS Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc 
ĐHQGHN chủ trì. “Báo cáo tổng kết 
công tác HSSV ĐHQGHN năm học 
2007 - 2008 và phương hướng công 
tác năm học 2008 - 2009” do PGS.
TS Nguyễn Thị Việt Thanh - Trưởng 
Ban CT&CT HSSV trình bày đã nêu bật 
được tình hình triển khai cũng như kết 
quả đạt được của công tác HSSV trong 
các mảng công việc như: Chính trị - tư 
tưởng; Tư vấn và hỗ trợ việc làm; Quản 
lý, chăm lo đời sống cho HSSV.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác HSSV theo hướng 
chuẩn hoá, hiện đại hoá, ĐHQGHN 
xác định phương hướng và một số 
nhiệm vụ cơ bản năm học 2008-
2009 như sau: Chuẩn bị điều kiện để 
chuyển hoàn toàn sang phương thức 
đào tạo theo học chế tín chỉ vào năm 
2010; Ban hành quy định về công tác 
HSSV trong ĐHQGHN khi thực hiện 
thống nhất đào tạo theo học chế tín 
chỉ; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

năng nghiệp vụ về quản lý SV phù 
hợp phương thức đào tạo theo học 
chế tín chỉ cho cán bộ và chuyên viên 
trực tiếp làm công tác quản lý HSSV 
tại các đơn vị; Tiếp tục hiện đại hoá, 
bổ sung phần mềm phù hợp theo lộ 
trình quản lý HSSV theo phương thức 
đào tạo tín chỉ; Thực hiện xây dựng và 
sử dụng thống nhất thẻ sinh viên đa 
năng cho tất cả các hệ, bậc đào tạo 
trong ĐHQGHN, tích hợp các thông 
tin quản lý của đơn vị đào tạo, Trung 
tâm Thông tin thư viên, Trung tâm Nội 
trú sinh viên và thẻ aTM; Khai thác và 
sử dụng các nguồn học bổng thống 
nhất và có hiệu quả theo đúng Quy 
định tạm thời về quản lý học bổng tại 
ĐHQGHN; Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quảng bá các hoạt động và 
thương hiệu của ĐHQGHN trong 
nước và trên trường quốc tế; Triển 
khai hiệu quả hơn nữa công tác SV 
sau tốt nghiệp; Đẩy mạnh thực hiện 
cuộc vận động "Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 
hưởng ứng cuộc vận động “Nói 
không với bệnh thành tích và đào tạo 
không đáp ứng yêu cầu xã hội” và các 
cuộc vận động khác của ngành giáo 
dục và ĐHQGHN; Nâng cao hơn nữa 
chất lượng, hiệu quả công tác quản lý 
sinh viên nội trú. 

Phát biểu kết luận, Phó giám đốc Phạm 
Trọng Quát đã nhấn mạnh các nhiệm 
vụ chính mà công tác HSSV phải tập 
trung trong năm học 2008-2009 
gồm: Hiểu và nắm vững tình hình 
HSSV; Giáo dục, định hướng chính 
trị tư tưởng cho SV; Tạo môi trường 
thuận lợi cho HSSV học tập, rèn luyện, 
tham gia các hoạt động văn hóa - thể 
thao - xã hội; Tổ chức các hoạt động 
HSSV; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ HSSV; 
Đổi mới nội dung, phương thức đánh 
giá rèn luyện HSSV...

>> OaNH Vũ

Sơ kết công tác Đảng 
giữa nhiệm kỳ Đảng bộ 
Trường ĐH Kinh tế
Hội nghị công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 
2005 - 2010 của Đảng bộ Trường ĐH 
Kinh tế đã diễn ra ngày 21/8/2008. 
Đồng chí Trần anh Tài - Bí thư Đảng 
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ủy Nhà trường đã báo cáo đánh giá 
tình hình thực hiện nghị quyết đại hội 
Đảng bộ lần thứ III từ đầu nhiệm kỳ 
đến nay và phương hướng tiếp tục 
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
lần thứ III. Báo cáo đã nêu rõ những 
thành tích đã đạt được, những mặt còn 
tồn tại và phương hướng hoạt động 
nhằm phát huy những thành tích đã 
đạt được, khắc phục những điểm còn 
hạn chế, huy động mọi nguồn lực tạo 
ra những đột phá về chất lượng đào 
tạo và nghiên cứu khoa học để đẩy 
nhanh tốc độ phát triển Nhà trường 
trở thành một trường đại học có vị thế 
và uy tín trong nước và trên thế giới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Việt 
Thanh - đại diện Đảng ủy ĐHQGHN 
đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 
cho đồng chí Phan Huy Đường; Giấy 
khen của Đảng ủy ĐHQGHN cho Chi 
bộ Khoa Kinh tế Chính trị và 4 đảng 
viên đã có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 
năm 2007. 

>> LưU MaI

Khoa Quốc tế với ngày 
hội thông tin tuyển sinh
Ngày hội thông tin về các chương trình 

tuyển sinh và liên kết đào tạo quốc tế  
trong năm học 2008-2009 của Khoa 
Quốc tế, ĐHQGHN đã được tổ chức 
ngày 10/8/2008. Hàng nghìn lượt thí 
sinh và phụ huynh đã tới tham dự để 

tìm hiểu về cơ hội học tập tại Khoa 
Quốc tế và các trường đối tác. Ban 
Chủ nhiệm Khoa Quốc tế cùng đại 
diện lãnh đạo một số trường đại học 
đối tác như: ĐH Edith Cowan (Úc), ĐH 
HELP (Malaysia), ĐH Sư phạm Quảng 
Tây (Trung Quốc) đã trực tiếp trao 
đổi một số thông tin liên quan đến 
chương trình đào tạo, điều kiện tuyển 
sinh, thủ tục nhập học, học phí, học 
bổng, môi trường học tập sinh hoạt... 
đồng thời giải đáp các thắc mắc của 
ứng viên liên quan đến việc tổ chức 
các chương trình đào tạo. 

Hiện nay, Khoa Quốc tế đã có quan 
hệ hợp tác với hơn 30 trường đại học 
danh tiếng trên thế giới và hiện đang 
triển khai nhiều chương trình đào tạo 
đại học và sau đại học liên kết theo 4 
hệ tiếng anh, Nga, Pháp, Trung. Sinh 
viên học tập tại Khoa Quốc tế có cơ 
hội lựa chọn hính thức học tập toàn 
phần tại Việt Nam hoặc du học bán 
phần tại các trường đối tác và nhận 
bằng cấp quốc tế. 

>> V.T

Đại hội công đoàn Trung 
tâm Giáo dục Quốc 
phòng nhiệm kỳ II
PGS.TS Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch 
Công đoàn ĐHQGHN cùng với Ban 
Giám đốc và 20 công đoàn viên đã 
tham dự đại hội đại biểu Công đoàn 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 
(ĐHQGHN) nhiệm kỳ II (2008 - 
2011) diễn ra ngày 13/8/2008. Báo 
cáo do Thượng tá Bùi Xuân Khoa 
- Chủ tịch Công đoàn trình bày đã 
đánh giá hiệu quả hoạt động của 
tổ chức Công đoàn Trung tâm Giáo 
dục Quốc phòng nhiệm kỳ I (2005 - 
2008) trên 5 lĩnh vực công tác bao 
gồm: Công tác chính trị, tư tưởng; 
Công tác tham gia quản lý, đẩy 
mạnh hoạt động chuyên môn; Công 
tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp, chính đáng của công chức - 
viên chức; Hoạt động phong trào và 
công tác nữ công; Công tác xây dựng 
tổ chức Công đoàn và tham gia công 
tác xây dựng Đảng. Với định hướng 
là “Xây dựng Trung tâm Giáo dục 
Quốc phòng - ĐHQGHN thành một 

trung tâm đào tạo chất lượng cao 
đầu ngành cả nước, thực hiện mục 
tiêu đào tạo con người mới, đội ngữ 
trí thức xã hội chủ nghĩa trong giai 
đoạn mới của Đảng”, mục tiêu của 
Công đoàn Trung tâm trong nhiệm 
kỳ II là: Tiếp tục đổi mới nội dung và 
phương pháp công tác công đoàn, 
xây dựng công đoàn cơ sở vững 
mạnh xuất sắc, động viên đội ngũ 

cán bộ, công đoàn viên phát huy 
những thành tích đã đạt được kết 
hợp với sức mạnh tổng hợp của đội 
ngũ đoàn viên công đoàn thực hiện 
thắng nhiệm vụ chính trị của Trung 
tâm, góp phần xây dựng và phát 
triển Trung tâm bền vững. Thông 
qua đại hội, BCH Công đoàn Trung 
tâm Giáo dục Quốc phòng nhiệm kỳ 
II (2008 - 2011) đã được bầu gồm 3 
đồng chí trong đó có 1 Chủ tịch và 2 
Ủy viên Ban chấp hành. 

>> M.TRườNG

Trường ĐH Kinh tế và 
Trường ĐH Ngoại ngữ ký 
kết hợp tác về đào tạo
Ngày 29/8/2008, PGS.TS Phùng 
Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường 
ĐH Kinh tế và GS.TS Nguyễn Hòa - 
Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ 
đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Văn 
bản hợp tác chỉ rõ: Việc liên kết dựa 
theo nguyên tắc tự nguyện, bình 
đẳng, cùng có lợi, khai thác và phát 
huy các thế mạnh chuyên môn phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ và 
khả năng của hai bên. Theo đó, hai 
bên sẽ triển khai các nội dung hợp 
tác sau: Xây dựng và tổ chức thực 
hiện các chương trình đào tạo liên 
thông (bằng kép, ngành kép) giữa 
hai trường; Tổ chức các khóa đào 
tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán 
bộ; Giảng dạy và tổ chức các kỳ thi 

5Số 210 - 2008



tiếng anh cho sinh viên; Thực hiện 
các chương trình/dự án hợp tác 
khác mà hai bên cùng quan tâm. 

Tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo 
ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận 
đã vui mừng phát biểu: Việc ký kết 
hợp tác phát triển giữa Trường ĐH 
Kinh tế với Trường ĐH Ngoại ngữ là 

sự kiện đầu tiên triển khai ý tưởng 
liên kết để phát huy thế mạnh đa 
ngành đa lĩnh vực của ĐHQGHN. 
Ở Việt Nam, việc trở thành cơ sở 
đào tạo trong một lĩnh vực đã khó 
nhưng đứng đầu trong đào tạo 
liên lĩnh vực còn khó hơn và chỉ có 
ĐHQGHN làm được vì vậy ĐHQGHN 
sẽ tạo điều kiện hết sức, tăng 
cường hơn nữa việc liên thông, liên 
kết sử dụng nguồn lực chung giữa 
các đơn vị nhằm tạo ra sản phẩm 
trình độ cao, chất lượng cao, đáp 
ứng cao yêu cầu phát triển của xã 
hội và đất nước.

>> NHã NaM

Lễ ký kết hợp tác giữa 
ĐHQGHN với ĐHQG 
Seoul, Hàn Quốc

Ngày 19/8/2008, tại ĐHQGHN, 
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám 
đốc ĐHQGHN (VNU) và GS. Shin Bok 
Kim - Phó giám đốc ĐHQG Seoul 
(SNU) đã ký kết văn bản hợp tác. Tại 
buổi lễ, lãnh đạo hai đại học đã trao 
đổi thông tin cũng như khả năng hợp 
tác song phương trong thời gian tới. 

Hai bên hy vọng sẽ góp phần đẩy 
mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa 
4 trường đại học chủ chốt khu vực 
Đông Á là Đại học Bắc Kinh (Trung 
Quốc), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn 
Quốc), Đại học Tokyo (Nhật Bản) và 
Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam). 
Trên cơ sở những trao đổi và thỏa 
thuận, đại diện lãnh đạo VNU và SNU 
đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. 
Theo đó, hai bên sẽ liên kết tổ chức 
các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ; trao 
đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên; hợp 
tác trong nhiều lĩnh vực mà hai bên 
cùng quan tâm... 

>> Vũ OaNH

Hội thảo Kiểm định, đánh 
giá và quản lý chất lượng 
đào tạo đại học

Hội thảo diễn ra ngày 16/8/2008, do 
Trường ĐHKHXH&NV tổ chức với sự 
tham gia của nhiều nhà khoa học, 
chuyên gia giáo dục đến từ nhiều 
trường đại học, viện nghiên cứu của 
Việt Nam và Hàn Quốc. Hội thảo tập 
trung vào 3 nội dung chủ yếu: đánh 
giá chất lượng giáo dục: lý luận và 
phương pháp; kiểm định chương 
trình đào tạo; các hình thức kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập. Ở chủ đề 
thứ nhất, các báo cáo tập trung vào 
các vấn đề: văn hóa chất lượng, kiểm 
định, đánh giá trường đại học, đánh 
giá bài giảng của giảng viên... Ở chủ 
đề thứ hai, các báo cáo khẳng định 
kiểm định chất lượng chương trình 
đào tạo là một biện pháp tích cực để 
đảm bảo chất lượng đào tạo ở các 
trường đại học. Ngoài hai nội dung 
trên thì vấn đề kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập cũng được các đại biểu 
tập trung thảo luận. Đây cũng được 
coi là một khâu quan trọng giúp cho 
giảng viên tổ chức việc giảng dạy hiệu 

quả hơn và sinh viên cũng nhận được 
thông tin phản hồi để điểu chỉnh lại 
kế hoạch học tập của mình. Các báo 
cáo của chủ đề này bàn về chức năng 
đánh giá; xác lập mối quan hệ giữa 
kiểm tra, đánh giá và giảng dạy; các 
hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập...

>> Hà aNH

Hội thảo về thiết kế, xây 
dựng bài giảng điện tử
Ngày 26/8/2008 Trường ĐH Kinh tế 
đã tổ chức hội thảo với chủ đề trên 
nhằm giúp cán bộ, giảng viên trong 
trường hiểu thêm về cách thức thiết 
kế, xây dựng một bài giảng điện tử 
theo các mức quy định của ĐHQGHN. 
Các đại biểu đã được nghe ThS. Đào 
Kiến Quốc - Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ 
Phần mềm, Trường ĐH Công nghệ 
giới thiệu về khái niệm, nội dung của 
bài giảng điện tử và hướng dẫn các 
vấn đề liên quan đến việc thiết kế, 
xây dựng một bài giảng điện tử hoàn 
chỉnh. Nhiều ý kiến thảo luận đã tập 
trung vào những vấn đề như: Các 
mức chuẩn và qui trình xây dựng bài 
giảng điện tử, Các hệ thống phần 
mềm dành cho đào tạo và xây dựng 
bài giảng điện tử, Cách sử dụng các 
công cụ số hóa bài giảng và đưa lên 
mạng internet...

>> LưU MaI - TUấN HùNG

Khóa 5 chương trình đào 
tạo thạc sĩ ngôn ngữ học 
Anh
Lễ khai giảng khóa đào tạo đã được 
Khoa Sư phạm (ĐHQGHN) và ĐH 
Dalarna (Thụy Điển) phối hợp tổ chức 
ngày 9/8/2008. Tham gia khóa học 
này có 31 học viên là những người 
đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành 
tiếng anh hoặc có bằng đại học và 
có trình độ tiếng anh tốt để đủ theo 
học chương trình sau khi đã vượt qua 
được kỳ thi kiểm tra đầu vào. Khoá 
học kéo dài 2 năm gồm 7 môn học, 
được triển khai theo phương thức 
học tập trung mỗi năm học 2 đợt (2 
học kì), mỗi đợt học 2 môn học và 
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kết hợp trao đổi xêmina qua Internet. 
Cuối khoá, học viên có cơ hội học 
tập nghiên cứu (study tour) tại ĐH 
Dalarna. Các giáo sư của ĐH Dalarna 
và một số trường ĐH Châu Âu đảm 
nhiệm giảng dạy chương trình đào tạo 
theo tiêu chuẩn Châu Âu và chương 
trình đào tạo được áp dụng cho các 
khoá đào tạo tương tự tại cơ sở chính 
của ĐH Dalarna và một số trường đại 
học nổi tiếng Châu Âu. Văn bằng cấp 
cho các học viên hoàn thành yêu cầu 
của chương trình đào tạo trên có giá 
trị hoàn toàn như văn bằng cấp cho 
học viên học tại cơ sở chính của Đại 
học Dalarna.

>> DIễM aNH

"Hoàn thiện đề cương 
chi tiết môn học trong 
chương trình đào tạo thạc 
sĩ Công tác xã hội"
Đó là chủ đề của tọa đàm diễn ra từ 
ngày 19 đến 30/8/2008 với sự tham 
gia của nhiều chuyên gia hàng đầu 
Việt Nam về Công tác xã hội, một số 
chuyên gia đến từ Đại học New South 
Wales Sydney (australia) và tổ chức 
UNICEF tại Việt Nam. Đây là một hoạt 
động trong tiến trình phát triển của 
Đề án xây dựng chuyên ngành khoa 
học về Công tác xã hội giai đoạn 
2010 - 2015, trước hết là đào tạo 
thạc sĩ và tiếp sau đó là đào tạo tiến sĩ 
ngành Công tác xã hội (CTXH). Trong 
phiên thảo luận, các đại biểu đã được 
nghe giới thiệu về định hướng và 
quá trình xây dựng chương trình đào 
tạo thạc sĩ ngành CTXH tại Trường 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN; giới thiệu 
về khung chương trình đào tạo thạc 
sĩ ngành CTXH cũng như những điều 
kiện cơ bản đảm bảo cho hoạt động 
đào tạo thạc sĩ CTXH tại trường. Tiếp 
đó, GS. Richard Hugman đến từ Đại 

học New South Wales Sydney cũng 
trình bày những kinh nghiệm đào tạo 
sau đại học về CTXH tại nhiều quốc 
gia trên thế giới và bà Lê Hồng Loan, 
đến từ UNICEF tại Việt Nam thì có 
một tham luận về vai trò và những 
đóng góp của tổ chức UNICEF Việt 
Nam với các dự án phát triển CTXH 
ở Việt Nam.

>> Hà THắNG

4 sinh viên ĐHQGHN 
giành giải tại ICM 15
Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic 
Toán Sinh viên quốc tế lần thứ 15 
(IMC 15) tại Bulgari do GS.TSKH 
Nguyễn Văn Mậu làm trưởng đoàn 
cùng 4 sinh viên Trường ĐHKHTN - 
ĐHQGHN đã giành được 309 điểm 
và xếp thứ 16 toàn đoàn trong tổng 
số 90 đội đến từ 40 quốc gia trên thế 
giới. Cụ thể: Sinh viên Hoàng Mạnh 
Hùng (K10 CNTN) giành giải nhất; Lê 
Phi Hùng (K11 CNTN) giành giải nhì; 
Nguyễn Hùng Tiến (K11 CNTN) và 
Nguyễn Mạnh Toàn (K50 Toán) cùng 
đạt giải ba. 

>> P.V

Lớp bồi dưỡng sau đại 
học về "Tiếp cận sinh 
thái học trong quản lý 
tài nguyên thiên thiên và 
phát triển bền vững" bế 
giảng
Buổi lễ do Trung tâm Nghiên cứu Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức ngày 
14/8/2008. 24 học viên được nhận 
chứng chỉ tại buổi lễ gồm 16 nam, 
8 nữ trong đó có 8 học viên đến từ 
các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn, 2 
học viên đến từ Sở Tài nguyên và Môi 

trường, 1 học viên đến từ Chi cục Kiểm 
lâm, 5 học viên đến từ các trường đại 
học, 8 học viên đến từ các cơ quan 
nghiên cứu và các tổ chức khác trong 
toàn quốc. Trải qua 5 tháng học tập 
với 11 chuyên đề, 4 đợt thực tập và 
khảo sát thực địa, được sự giảng dạy 
và hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ 
giảng viên, ngày 12/8 vừa qua, các 
học viên đã bảo vệ thành công khóa 
luận tốt nghiệp thông qua nghiên cứu 
nhóm. Các học viên đều đạt được kết 
quả khá giỏi cho các môn học. 

>> TRươNG MINH

Định hướng cho tân học 
sinh Trường THPT Chuyên 
Ngoại ngữ

Đây là hoạt động chào mừng năm 
học mới do Trường THPT Chuyên 
Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ tổ chức 
ngày 28/8/2008 với chủ đề “Trường 
học thân thiện - Học sinh tích cực”. 
Chương trình mang tính định hướng 
qui mô lớn đã được nhóm các nhà 
lãnh đạo trẻ (gồm 5 học sinh của 
trường đã tham dự hội thảo “Các nhà 
lãnh đạo trẻ Châu Á” tại Singapore 
tháng 3/2008, các học sinh đang theo 
học tại trường và cả những học sinh 
đã ra trường, đang du học) chuẩn bị 
kỹ lưỡng trong suốt hơn 3 tháng. Với 
nhiều hoạt động như: Tập cổ vũ, nhảy 
“Oh My Darling”, Trò chơi “Đi tìm kho 
báu”, Học hát “Kỷ niệm mái trường”, 
Viết thiệp... chương trình đã thu hút 
sự tham gia đông đảo của học sinh 
lớp 10. Thông qua các hoạt động này, 
học sinh có điều kiện rèn luyện các kỹ 
năng làm việc nhóm; tổ chức quản lý; 
làm việc độc lập và sáng tạo; giao tiếp 
và nói trước đám đông; giáo dục lòng 
biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, thầy 
cô giáo; tạo dựng sự đoàn kết thân 
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thiện và phát huy vai trò chủ động, 
tích cực và của học sinh trong trường 
học. Thông điệp của chương trình là: 
Hãy tin tưởng và tạo điều kiện nhiều 
hơn để học sinh phát triển tài năng 
và nhân cách. 

>> OaNH OaNH

12 thủ khoa tốt nghiệp 
xuất sắc năm 2008 của 
ĐHQGHN được vinh danh
Năm 2008, Hội đồng xét thủ khoa 
xuất sắc của Thành phố Hà Nội đã 
lựa chọn và trao tặng danh hiệu Thủ 
khoa xuất sắc năm 2008 cho 99 tân 
cử nhân trong tổng số 108 hồ sơ giới 
thiệu của các trường đại học, học 
viện đóng trên địa bàn thành phố. 
ĐHQGHN có tổng số 12 sinh viên tốt 
nghiệp vinh dự được nhận danh hiệu 
cao quý này:

1. Ngô Tiến Đạt, Trường ĐH Công nghệ 

2. Nguyễn Thị Nhung, Trường 
ĐHKHTN

3. Vũ Việt Cường, Trường ĐHKHTN

4. Vũ Quang Thanh, Trường 
ĐHKHTN

5. Nguyễn Trần Ngọc Liên, Trường 
ĐH Ngoại ngữ

6. Nguyễn Thị Thu Trang, Trường ĐH 
Ngoại ngữ

7. Lâm Minh Châu, Trường 
ĐHKHXH&NV 

8. Nguyễn Thị Kim Nhung, Trường 
ĐHKHXH&NV 

9. Tạ Thị Bích Ngọc, Trường 
ĐHKHXH&NV

10. Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trường 
ĐH Kinh tế

11. Nguyễn Thị Diệu Ly, Khoa Sư 
phạm

12. Trần Thái Hà, Khoa Luật.

Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt 
nghiệp các trường đại học, học viện 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 
2008 đã được tổ chức  vào tối ngày 
19/8/2008, tại Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám.

>> V.TRươNG

Ngày 12/8/2008 Giám đốc ĐHQGHN 
- GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4515/QĐ-TCCB điều động và 
bổ nhiệm PGS.TS Lê Danh Tốn - Phó 
giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi 
dưỡng giảng viên lý luận chính trị, giữ 
chức Trưởng Ban Thanh tra.

Ngày 12/8/2008 Giám đốc ĐHQGHN 
- GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4514/QĐ-TCCB điều động 
và bổ nhiệm PGS.TS Trần Kim Đỉnh 
thôi giữ chức Trưởng Ban Thanh tra 
để giữ chức Phó giám đốc Trung tâm 
Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận 
chính trị trực thuộc ĐHQGHN.

Ngày 28/8/2008 Giám đốc ĐHQGHN 
- GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4698/QĐ-TCCB bổ nhiệm 
ông Nguyễn Văn Lam giữ chức Trợ lý 
Giám đốc về công tác đầu tư, xây dựng 
ĐHQGHN và nhà ở cán bộ tại Hòa Lạc. 

Ngày 1/9/2008 Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4716/QĐ-TCCB điều động và 
bổ nhiệm PGS.TS Vũ Ngọc Tú thôi giữ 
chức Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế để 
giữ chức Phó chủ nhiệm Khoa Quốc 
tế kể từ ngày 9/9/2008.

Ngày 1/9/2008 Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4717/QĐ-TCCB điều động và 
bổ nhiệm ông Vũ Đức Hảo thôi giữ 
chức Phó chánh văn phòng để giữ chức 
Phó giám đốc Trung tâm Phát triển và 
quản lý đô thị đại học tại Hòa Lạc.

Ngày 3/9/2008 Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4720/QĐ-TCCB bổ nhiệm ông 
Đào Văn Hải - Phó giám đốc Trung 
tâm Nội trú sinh viên, giữ chức Giám 
đốc Trung tâm Nội trú sinh viên.

Ngày 3/9/2008 Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4721/QĐ-TCCB điều động và 
bổ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Lợi thôi 
giữ chức Phó hiệu trưởng Trường 
ĐH Ngoại ngữ để giữ chức Phó giám 
đốc Trung tâm Nội trú sinh viên 
ĐHQGHN.

Ngày 3/9/2008 Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4722/QĐ-TCCB điều động 
và bổ nhiệm TS. Phạm Văn Ngọc -  
Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Kế 
toán trưởng ĐHQGHN giữ chức Phó 
hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ kể 
từ ngày 8/9/2008.

Ngày 4/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4758/QĐ-TCCB cử TS. Nguyễn 
Thị anh Thu, Phó trưởng Ban Quan hệ 
Quốc tế, phụ trách Ban Quan hệ Quốc 
tế đến khi có quyết định mới.

Ngày 4/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4759/QĐ-TCCB cử ThS. 
Nguyễn anh Thái, Phó trưởng Ban 
Kế hoạch - Tài chính, phụ trách Ban 
Kế hoạch - Tài chính đến khi có quyết 
định mới.

Ngày 5/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4761/QĐ-TCCB về việc bổ 
nhiệm PGS.TS. Nguyễn Lân Trung tiếp 
tục giữ chức Phó hiệu trưởng Trường 
ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Ngày 5/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN - 
GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4762/QĐ-TCCB về việc bổ 
nhiệm TS. Đỗ Tuấn Minh - Phó chủ 
nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa anh 
- Mỹ giữ chức Phó hiệu trưởng Trường 
ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Ngày 16/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN 
- GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4877/QĐ-TCCB về việc bổ 
nhiệm GS.TS Nguyễn Hữu Dư - Chủ 
nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học 
giữ chức Phó hiệu trưởng Trường 
ĐHKHTN nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Ngày 16/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN 
- GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký Quyết 
định số 4878/QĐ-TCCB về việc bổ 
nhiệm GS.TSKH Nguyễn Hoàng 
Lương - Giám đốc Trung tâm Khoa 
học Vật liệu, Khoa Vật lý giữ chức Phó 
hiệu trưởng Trường ĐHKHTN nhiệm 
kỳ 2008 - 2013.

TIN Tổ chức
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đề Tài được nghiệm Thu
trong tháng 8/2008
Trong tháng 8/2008, có 13 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc 
ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Di tích khảo cổ xóm Rền và vị trí 
của nó trong văn hóa Phùng Nguyên” mã số 
QG.06.26. Chủ trì PGS.TS Hán Văn Khẩn, Khoa 
Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Miêu tả ngữ pháp tiếng Việt theo 
quan điểm của ngữ pháp ngữ nghĩa” mã 
số: QX.06.09. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Văn 
Hiệp, Khoa Ngôn ngữ, Trường ĐHKHXH&NV. 
Xếp loại: Tốt. 

3. Đề tài “Nghiên cứu các đặc điểm ngôn 
ngữ và ngữ dụng của loại hình văn bản giải 
thích trong tiếng Pháp” mã số QN.06.16. 
Chủ trì PGS.TS Phan Thị Tình, Khoa Ngôn ngữ 
và Văn hóa Pháp, Trường ĐH Ngoại Ngữ. Xếp 
loại: Tốt.

4. Đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học một 
số nhóm động vật không xương sống ở đất 
(Mối collembolan, Nhện, Run đất…) và ý 
nghĩa chỉ thị của chúng trong các sinh cảnh 
tại vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng” mã số 
QG.06.13. Chủ trì PGS.TS Nguyễn Văn Quảng, 
Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Nghiên cứu môi trường tối ưu để 
sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính 
sinh học của sâm ngọc linh bằng phương 
pháp nuôi cấy lỏng” mã số QG.06.14. Chủ 
trì TS. Nguyễn Trung Thành, Khoa Sinh học, 
Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

6. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp 
phụ sét hữu cơ trên cơ sở nguồn nguyên 
liệu bentonit và ứng dụng để xử lý các chất 
hữu cơ độc hại trong nước” mã số QG.06.10. 
Chủ trì PGS.TS Nguyễn Văn Nội, Khoa Hóa học, 
Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học ở 
Sông Đáy, Sông Nhuệ thuộc địa phận tỉnh 
Hà Nam và ảnh hưởng của sự phát triển kinh 
tế, xã hội đối với chúng” mã số QGTĐ.06.03. 
Chủ trì PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh, Khoa Sinh 
học, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Khá.

8. Đề tài “Lý thuyết Fractal trong nghiên 
cứu nồng độ hạt tải của các peorskite Mn 
pha tạp Rhuthenium” mã số QT.08.10. Chủ 
trì TS. Phùng Quốc Thanh, Trường ĐHKHTN. 
Xếp loại: Khá.

9. Đề tài “Tóm tắt văn bản tiếng Việt: Rút 
gọn câu và phát hiện quan hệ ngữ nghĩa” 
mã số QC.07.09. Chủ trì NCS. Hoàng Thị Điệp, 
Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: Đạt.

10. Đề tài “Các thuật toán huấn luyện mạng 
RBS” mã số QC.07.24. Chủ trì PGS.TS Hoàng 
Xuân Huấn, Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: 
Tốt.

11. Đề tài “Hạng đối tượng trọng mạng 
xã hội và tích hợp vào máy tìm kiếm tiếng 
Việt” mã số QC.07.13. Chủ trì PGS.TS Hà 
Quang Thụy, Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: 
Tốt.

12. Đề tài “Hiệu ứng điện từ trong một số 
vật liệu từ giảo – áp điện”  mã số QC.07.08. 
Chủ trì TS. Phạm Đức Thắng, Trường ĐH Công 
nghệ. Xếp loại: Tốt.

13. Đề tài “Kiểm chứng các hệ thống phần 
mềm hướng thành phần”  mã số QC.07.04. 
Chủ trì TS. Trương Ninh Thuận, Trường ĐH 
Công nghệ. Xếp loại: Tốt.

>> H.N
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