
NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Mọi yêu cầu, thông tin, thư từ của bạn đọc liên quan 
đến chuyên mục thông tin kết bạn bốn phương, xin vui 
lòng gửi về địa chỉ: Bản tin ĐHQGHN, P707, Nhà điều 
hành ĐHQGHN, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
hoặc địa chỉ Email: newspaper.vnu@gmail.com (xin ghi 
rõ thư gửi cho Góc làm quen - kết bạn). Rất mong nhận 
được sự hưởng ứng của bạn đọc xa gần

BY 29 (nữ): “Trong cuộc sống ai chẳng một lần vấp 
ngã, quan trọng là phải biết đứng dậy và đứng thật 
thẳng” - đấy là câu nói mình thuộc lòng từ khi còn nhỏ. 
Mình tuổi tuất (1982), cao 1m60, nặng 52 kg, ngoại 
hình ưa nhìn, nhà ở Sơn Tây. Mình mới tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành Xã hội học, hiện giờ là cán bộ công 
chức nhà nước, đã từng yêu nhưng chưa sâu sắc và vì 
vậy đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Tự mình cảm thấy 
hiện giờ bản thân đã có kinh tế ổn định, tự lo được cho 
bản thân và đã có thể nghĩ đến việc tìm bạn đời. Tính 
cách của mình trung thực, thẳng thắn, tôn trọng tình 
bạn; thích đọc sách báo, nghe nhạc, xem ti vi, nấu ăn, 
nuôi mèo và chơi cây cảnh. Mình rất mong làm quen 
với các bạn nam sinh năm 1971, 1974, 1977, 1980, cao 
từ 1m65 trở lên, ngoại hình khá, có công ăn việc làm 

ổn định, nếu có trình độ thạc sĩ trở lên thì càng tốt. Hãy 
liên lạc với mình theo địa chỉ mail: miumiu_xinhdep82@
yahoo.com. 

BT 30 (nam): Sinh năm 1984 ở Hải Phòng, mình đỗ vào 
Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN rồi đi du học ngay 
trong năm đầu tiên. Cuộc sống ở nước ngoài thoáng 
nhưng không làm mình thay đổi những quan niệm về 
tình bạn, tình yêu theo truyền thống Á Đông. Mình cao 
1m75, nặng 80 kg, được nhiều bạn khác giới đánh giá 
là khá hấp dẫn và đào hoa. Hiện nay mình đã có nhà 
ở Hà Nội và đang hùn vốn cùng bạn bè để mở công ty 
kinh doanh về địa ốc, bất động sản. Sở thích của mình là 
đi du lịch, chụp ảnh, quay phim, sưu tập thời trang, chơi 
tennis, vừa lái ôtô tốc độ cao trên đường cao tốc vừa 
nghe nhạc hip hop, ngắm bình minh và hoàng hôn trên 
biển cùng một người thân, xem phim kinh dị và đọc văn 
của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư. Mong muốn 
được làm quen với các bạn nữ tuổi từ 1982 đến 1987, 
có thể đã đi làm hoặc đang đi học nhưng phải là người 
nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Hay gửi mail cho 
mình theo địa chỉ: Tanzania_oliuliu_oto@yahoo.com

LÀM QUEN - KẾT BẠN

CỘNG TÁC VIÊN
Thời gian qua Bản tin ĐHQGHN đã nhận được bài, 
tin, ảnh cộng tác của các tác giả: GS.TSKH Trương 
Quang Học - Viện Nghiên cứu Tài nguyên - Môi trường, 
ĐHQGHN; Đại tá Lê Ngọc Cường - Trung tâm GDQP, 
ĐHQGHN; PGS.TS Nguyễn Như An - Cựu giáo chức 
Trường ĐHSPHN, PGS.TS Đinh Văn Đức - Khoa Ngôn 
ngữ, Trường ĐHKHXH&NV; PGS.TS Lê Huy Tiêu - Khoa 
Văn học, Trường ĐHKHXH&NV; ThS. Lưu Thị Mai Anh 
- Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN;Trần Đức Thanh - 
Khoa Du lịch học, Trường ĐHKHXH&NV; Hương Nhi 
- cán bộ Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV; GS. 
Nguyễn Lân Dũng - Viện Vi sinh vật, ĐHQGHN; Nhà 
thơ Nguyễn Văn Tạo - Hội VHNT TP.HCM; ThS. Đoàn 
Kim Ngọc - HV Thanh - Thiếu niên TƯ Trần Văn Dũng 
- Lê Thị Thái Hà - CLB Tình nguyện trẻ, TƯ Đoàn; TS 
Phạm Xuân Phụng - Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển giáo dục; Lê Quốc Bình - Thời báo Kinh tế Việt 
Nam; Dương Quang Minh - Ban Duyệt chương trình, 
Đài THVN; PV Nguyễn Thanh Xuân - Báo Bắc Giang; 
Hà Thị Đan - Viện nghiên cứu Đông Nam Á; PV Ngọc 
Hạnh - Báo điện tử VietNamNet; Dương Thanh Nhàn 
- Trường ĐHKHTN; Vĩ Cầm - Nhà hát Tuổi trẻ;  Khúc 

Hồng Thiện - Lớp Viết văn K10, Trường ĐH Văn hóa 
Hà Nội; Trần Diệu Hà - BCH Hội SV TP Hà Nội; Nguyễn 
Anh Hùng - Bưu điện Cầu Giấy, Hà Nội; Diệp Chi - 
Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV; Đỗ Ngọc 
Diệp, Vũ Thị Oanh - Ban Chính trị và Công tác HSSV, 
ĐHQGHN; Đặng Danh Ngọc - Khoa Sư phạm Ngữ 
văn; Trần Trí Trung - Ban Thanh tra, ĐHQGHN; Lê Thùy 
Linh - K51 Khoa Báo chí & Truyền thông,, Hồng Tươi, 
Trần Thị Tân - Khoa Báo chí & Truyền thông; Trường 
ĐHKHXH&NV; Thu Hằng - Học viện Báo chí & Tuyên 
truyền; Phan Trắc Thúc Định - K49 Sư phạm Ngữ 
văn ĐHQGHN; Trọng Chinh - Hòm thư 31K234 Sơn 
Lộc, Sơn Tây; Bông Mai - Khoa Tâm lý học, Trường 
ĐHKHXH&NV; Mai Thị Thùy Dương và nhóm CTV - 
SV Học viện QHQT; Lê Lan - Hệ cử nhân khoa học 
tài năng, Trường ĐHKHTN; Ngọc Phúc, Lưu Thị Vân, 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thúy - K50 Khoa Báo 
chí & Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV...

Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt 
tình của bạn đọc gần xa...

80 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội


