
     

Kiện toàn Hội đồng
đại Học Quốc gia Hà nội

Ngày 22/9/2008 chủ tịch Hội đồng đHQgHn - gS.tS Mai trọng nhuận 
đã ký Quyết định số 4943/Qđ-Hđ bổ nhiệm các thành viên và thư ký Hội 
đồng đHQgHn. Danh sách bao gồm:

cHủ tịcH Hội đồng
GS.TS Mai Trọng Nhuận  Giám đốc

các tHànH viên Hội đồng
1. PGS.TS Bùi Duy Cam  Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

2. TS. Trần Ngọc Cảnh  Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí  
    Việt Nam

3. GS.TS Nguyễn Hữu Đức  Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ

4. GS.TSKH Vũ Minh Giang  Phó giám đốc ĐHQGHN

5. GS.TS Nguyễn Hoà  Hiệu trởng Trường ĐH Ngoại ngữ

6. TS. Dương Văn Hợp  Viện trưởng Viện Vi Sinh vật và      
    Công nghệ Sinh học

7. TS. Phạm Quang Hưng  Phó giám đốc ĐHQGHN

8. GS.TS Nguyễn Văn Khánh Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV 

9. PGS.TS Phùng Xuân Nhạ  Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế

10. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ  
    trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

11. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc Viện trưởng Viện Việt Nam học &   
    Khoa học Phát triển

12. PGS.TS Phạm Trọng Quát Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc  
    ĐHQGHN

13. TS.KTS Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

14. GS.VS Đào Trọng Thi  Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo  
    dục - Thanh niên - Thiếu niên và   
    Nhi  đồng của Quốc hội

15. TS. Lê Đình Tiến  Thứ trưởng Bộ Khoa học  & Công  
    nghệ

tHư Ký Hội đồng

TS. Vũ Đình Giáp   Chánh Văn phòng ĐHQGHN

trường tHPt cHuyên 
ngoại ngữ

PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh - 
Trưởng ban Chính trị & Công tác 
HSSV ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn Hoà 
- Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ 
cùng các thầy cô giáo và hơn 1.000 
học sinh Nhà trường đã tham dự lễ 
khai giảng diễn ra ngày 5/9/2008. 
Năm học 2007-2008, toàn trường 
có 97,95% học sinh giỏi và khá, 
13/17 em đã đạt giải trong các kỳ 
thi học sinh giỏi quốc gia; đặc biệt 
100% học sinh khối 12 đã đỗ tốt 
nghiệp THPT, trong kỳ thi tuyển sinh 
đại học vừa qua, 98% học sinh khối 
12 đỗ nguyện vọng 1, trong đó có 
18 em đoạt danh hiệu thủ khoa các 
trường đại học. Năm học vừa qua, 6 
học sinh chuyên tiếng Trung Quốc 
đã tham dự cuộc thi “Nhịp cầu Hán 
ngữ” dành cho học sinh THPT lần 
thứ I đã giành giải nhất đồng đội 
cùng 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 
ba cho cá nhân; 5 học sinh của Nhà 
trường tham dự hội thảo các nhà 
lãnh đạo trẻ Châu Á tại Singapore; 
7 học sinh chuyên tiếng Đức được 
nhận học bổng 1 năm và dự trại 
hè 1 tháng tại Cộng hoà Liên bang 
Đức; 10 học sinh tham dự chương 
trình giao lưu Thanh niên châu Á tại 
Nhật Bản... Năm học 2008-2009, 
thầy và trò Trường THPT Chuyên 
Ngoại ngữ tiếp tục phấn đấu xây 
dựng “Trường học thân thiện, học 
sinh tích cực”. 

>> THIệN Hòa

KHối tHPt cHuyên 
trường đHKHtn

Lễ khai giảng năm học 2008-2009 
đã diễn ra sáng 5/9/2008 với sự tham 
dự của PGS.TS Phạm Trọng Quát - >> P.V
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Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo các 
ban chức năng, các đơn vị trực thuộc 
ĐHQGHN, Ban Giám hiệu Trường 
ĐHKHTN, các thầy cô giáo cùng hơn 
400 học sinh của Khối.  Năm học 
2007-2008, toàn Khối có 23 học 
sinh đạt giải quốc gia, 2 HCV và 1 
HCĐ Olympic quốc tế; 1 HCV và 1 
HCĐ Olymipic Vật lý Châu Á - Thái 
Bình Dương và nhiều học sinh đạt 
giải trong các kỳ thi cấp thành phố; 
có 389 học sinh tốt nghiệp THPT 
trong đó 11 em có thành tích xuất 
sắc được miễn thi, 168 em đạt loại 
giỏi, 110 em đạt loại khá; 2 em đỗ 
thủ khoa đại học với điểm số 30/30... 
Trong năm học mới 2008-2009, thầy 
và trò của Khối THPT chuyên Trường 

ĐHKHTN sẽ tập trung vào thực hiện 6 
nhiệm vụ trọng tâm hướng đến chủ 
đề “Năm học ứng dụng công nghệ 
thông tin, đổi mới quản lý tài chính 
và triển khai phong trào xây dựng 
trường học thân thiện, học sinh tích 
cực”.

>> THaNH NHàN

trường đH công ngHệ

Trong diễn văn đọc tại lễ khai 
giảng năm học 2008-2009 (ngày 
5/9/2008), GS.TS Nguyễn Hữu Đức - 
Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ 
đã chúc mừng hơn 500 tân sinh viên 
khóa QH-2008-I/CQ và biểu dương 
những thành tích của tập thể cán bộ, 
giảng viên và sinh viên nhà trường 
đã đạt được trong năm học 2007-

2008 vừa qua. Trong năm học tới, 
Nhà trường sẽ tập trung thực hiện 
mục tiêu xây dựng Trường ĐH Công 
nghệ sớm trở thành một trường đại 
học định hướng nghiên cứu có vị thế 
và uy tín trong hệ thống giáo dục đại 
học Việt Nam, trong đó có các ngành 
đào tạo cử nhân khoa học máy tính, 
công nghệ điện tử - viễn thông, các 
chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Khoa 
học máy tính, mạng và truyền thông, 
công nghệ micrô và nanô, chuyên 
ngành đào tạo tiến sĩ vật liệu và linh 
kiện nanô đạt trình độ khu vực và 
quốc tế. Phát biểu tại lễ khai giảng, 
Phó giám đốc ĐHQGHN - GS.TSKH 
Vũ Minh Giang đã nhấn mạnh đến 
một số nhiệm vụ trong tâm trong 

năm học 2008-2009 mà thầy và trò 
Trường ĐH Công nghệ cần thực hiện 
như: Áp dụng sâu rộng các yếu tố 
tích cực của phương thức đào tạo 
theo tín chỉ và ứng dụng CNTT và 
truyền thông 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, đặc biệt là 
một số ngành mới, độc đáo, có tính 
liên ngành cao; nâng cao chất lượng 
khoa học và giá trị thực tiễn của hoạt 
động khoa học - công nghệ, gắn kết 
chặt chẽ hoạt động khoa học - công 
nghệ 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... 

>> T.H

trường đHKHXH&nv

Lễ khai giảng đã diễn ra ngày 
16/9/2008 với sự tham dự của GS.TS 
Phùng Hữu Phú - Ủy viên Ban Chấp 
hành TƯ Đảng, Phó trưởng ban 
thường trực Ban Tuyên giáo TW; 
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Phó 
chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục 

Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

của Quốc hội; TS. Phạm Quang Hưng 
- Phó giám đốc ĐHQGHN cùng đại 
diện văn phòng, một số ban chức 
năng của ĐHQGHN và nhiều đơn 
vị, tổ chức là đối tác của nhà trường. 
Năm học vừa qua, Nhà trường đã 
hoàn thành về cơ bản việc chuyển đổi 
21 chương trình đại học, 26 chương 
trình cao học, 29 chương trình tiến sĩ, 
xây dựng mới 3 chương trình đại học, 
biên soạn gần 2.000 đề cương môn 
học, xây dựng quy chế học vụ... Ngoài 
ra, Nhà trường đã chú trọng mở rộng 
những ngành đào tạo đáp ứng nhu 
cầu xã hội và tăng cường liên kết, hợp 
tác với thị trường sử dụng lao động, 
bằng cách ký kết hợp tác đào tạo với 
Hội các nhà quản trị doanh nghiệp 
Việt Nam, Tập đoàn khách sạn accor 
(của Pháp), Sunway (của Malaysia)... 
Trong năm học 2008-2009, cán bộ 
và sinh viên Trường ĐHKHXH&NV sẽ 
tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ 
chính như: Đẩy nhanh công tác phát 
triển đội ngũ giảng viên có trình độ 
tiến sĩ bằng những giải pháp có tính 
đột phá trong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ; Triển khai đào 

các đơn vị đào tạo trong đHQgHn 
KHai giảng năM Học Mới 2008-2009
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tạo theo tín chỉ cho các khóa QH - 
2007 - X và QH - 2008 - X; Xây dựng 
và triển khai một số đề tài quy mô 
lớn mang tính liên ngành cao gắn 
nghiên cứu khoa học với đào tạo 
đạt trình độ quốc tế và yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước và 
Thủ đô; Đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai 
đoạn 2, cuộc vận động “Hai không” 
trong giáo dục, nâng cao đạo đức 
nhà giáo, tăng cường kỷ cương học 
đường. Tại lễ khai giảng, 7 tập thể đã 
được tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba, 1 tập thể và 4 cá nhân được 
nhận Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, 37 tập thể được nhận 
danh hiệu Lao động xuất sắc, 13 tập 
thể và 14 cá nhân được nhận Bằng 
khen của Giám đốc ĐHQGHN... 

>> TrƯờNG MINH

trường đH KinH tế

Trong diễn văn trình bày tại lễ khai 
giảng ngày 17/9/2008, PGS.TS 
Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Nhà 
trường đã khẳng định: Năm học qua 
được xem là bước ngoặt của quá 
trình chuyển đổi từ Khoa Kinh tế lên 
Trường ĐH Kinh tế với việc đổi mới 
các chương trình đào tạo; mở các 
mã ngành đào tạo mới; triển khai 
chương trình đào tạo đẳng cấp quốc 
tế; xây dựng chương trình liên thông 
liên kết ở trong và ngoài nước; thiết 
lập và phát triển quan hệ với các đối 
tác uy tín ở trong và ngoài nước; 
tăng cường và hiện đại hóa cơ sở 
vật chất. Để thực hiện tốt mục tiêu 
đã đề ra cho năm học 2008-2009, 
Trường ĐH Kinh tế cần tập trung 
vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp 
tục đẩy mạnh công tác đào tạo theo 
tín chỉ, áp dụng các yếu tố tích cực 
của phương thức đào tạo theo tín 

chỉ trong giảng dạy và học tập; triển 
khai đào tạo mô hình “ngành kép - 
bằng kép” với Trường ĐH Ngoại ngữ 
- ĐHQGHN; đẩy mạnh chương trình 
đào tạo tiên tiến ngành Quản trị 
Kinh doanh và cải tiến chương trình 
đào tạo chất lượng cao ngành Kinh 
tế Đối ngoại; xây dựng các nhóm 
nghiên cứu mang tầm quốc tế, đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học theo 
chiều sâu; tổ chức quy hoạch và phát 
triển đội ngũ cán bộ... 

>> HảI LINH

trường đHKHtn

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám 
đốc,  lãnh đạo các ban chức năng, 
các đơn vị thành viên của ĐHQGHN, 
Ban Giám hiệu, cán bộ Trường 
ĐHKHTN cùng đông đủ tân sinh 
viên khóa QH-2008-T đã tham dự 
lễ khai giảng ngày 18/9/2008. Năm 
học 2007-2008, Trường ĐHKHTN 
đã hoàn thiện việc chuyển đổi 30 
khung chương trình đào tạo đại học 
và 47 chương trình đào tạo cao học 
để phù hợp với phương thức đào tạo 
tín chỉ; xuất bản 72 giáo trình, 5 tập 
từ điển anh - Việt về khoa học tự 
nhiên; hoàn thành và đưa lên mạng 
40 giáo trình điện tử. Về nghiên cứu 
khoa học, Trường ĐHKHTN đã công 
bố được 110 công trình trên các tạp 
chí khoa học quốc tế, 210 bài báo 
trong các tạp chí khoa học trong 
nước và 180 báo cáo tại các hội nghị 
hội thảo trong nước. Sinh viên Nhà 
trường đã đạt được thành tích cao 
trong các kỳ thi Olympic quốc tế và 
quốc gia đặc biệt lần đầu tiên trường 
cử 4 sinh viên tham dự Olympic Toán 
sinh viên quốc tế lần thứ 15 và đã 
đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải 
ba, xếp thứ 16/90 đoàn tham gia. 
Trong khuôn khổ của buổi lễ, GS.TS 
Mai Trọng Nhuận đã khen thưởng 

cho 58 tập thể Lao động xuất sắc, 
36 chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN và 
14 tập thể và 21 cá nhân được nhận 
Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN. 
Năm học 2008-2009 là năm học thứ 
2 Trường ĐHKHTN thực hiện “Kế 
hoạch và Chiến lược phát triển giai 
đoạn 2007-2010 và tầm nhìn đến 
năm 2020” với mục tiêu là “Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin và đổi mới cơ chế tài chính cho 
giáo dục” theo chủ trương “cao và 
nhanh” của ĐHQGHN. 

>> VăN TrƯơNG

KHoa Sư PHạM

Lễ khai giảng năm học 2008-2009 
đã diễn ra ngày 18/9/2008. Đây 
là năm học thứ 9, Khoa Sư phạm 
thực hiện sứ mệnh phấn đấu trở 
thành một trong những cơ sở hàng 
đầu ở Việt Nam trong đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên gia giáo dục và nhà 
giáo chất lượng cao cho các cấp học, 
bậc học, đồng thời nghiên cứu triển 
khai khoa học giáo dục, tiếp thu tinh 
hoa của các nền giáo dục thế giới 
để góp phần chấn hưng nền khoa 
học giáo dục nước nhà. Tại buổi lễ, 
tập thể khoa và 1 cá nhân được tặng 
Huân chương Lao động hạng ba; 1 
cá nhân được tặng danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua toàn quốc; 2 tập thể và 2 
cá nhân được nhận Bằng khen của 
Giám đốc ĐHQGHN… 

>> TrƯơNG HUyềN

trường đH ngoại ngữ

Lễ khai giảng Khóa đào tạo cử nhân 
ngoại ngữ 2008-2012 của Nhà 
trường đã diễn ra ngày 19/9/200. 
Theo GS.TS Nguyễn Hoà Hiệu trưởng 
- Trường ĐH Ngoại ngữ, năm học 
2008-2009 là năm học đầu tiên của 
một giai đoạn mới với nhiệm vụ từng 
bước thực hiện thành công lộ trình 
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xây dựng nhà trường trở thành một 
trường đại học có uy tín về giảng dạy 
và nghiên cứu ngoại ngữ. Tân sinh 
viên Đinh Thị Minh Duyên - thủ khoa 
toàn trường trong kỳ thi tuyển sinh 
vào năm 2008 và 6 thủ khoa của các 
ngành đào tạo đã được nhận phần 
thưởng của Nhà trường và của Tổng 
công ty Viễn thông Quân đội Viettel. 
Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Trọng Quát 
- Phó giám đốc ĐHQGHN đã trao 
các Quyết định bổ nhiệm các Phó 
hiệu trưởng cho các nhà giáo: PGS.
TS Nguyễn Lân Trung, TS. Đỗ Tuấn 
Minh, TS. Phạm Văn Ngọc. Phó giám 
đốc đã bày tỏ hy vọng với bề dày 
truyền thống về đào tạo ngoại ngữ, 
trong năm học mới nhà trường sẽ có 
nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa 
trong việc chủ động tìm các giải pháp 
đổi mới phương pháp giảng dạy và 
học tập, triển khai việc áp dụng các 
yếu tố tích cực của đào tạo theo tín 
chỉ, nâng cao chất lượng đào tạo các 
hệ, mở rộng đào tạo hệ chất lượng 
cao, tích cực liên kết, đề xuất các 
ngành đào tạo mới nhằm khai thác, 

phát huy sức mạnh ngoại ngữ với sức 
mạnh tổng hợp đa ngành, đa lĩnh 
vực của ĐHQGHN, phát huy và giữ 
vững vị trí trường tiên tiến xuất sắc. 

>> THIệN Hòa

KHoa Luật

Lễ khai giảng năm học 2008-2009 
và công bố quyết định bổ nhiệm Chủ 
nhiệm khoa nhiệm kỳ 2008-2013 đã 
diễn ra ngày 24/9/2008. Giám đốc 
ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng Nhuận 
đã trao Quyết định số 4912/QĐ - 
TCCB bổ nhiệm GS.TS Phạm Hồng 
Thái giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa 
Luật nhiệm kỳ 2008-2013 và Bằng 
khen cho PGS.TSKH Lê Văn Cảm - 

nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật nhiệm 
kỳ 2003 - 2008. Phát biểu tại buổi lễ, 
GS.TS Phạm Hồng Thái đã cảm ơn 
sự tin tưởng của lãnh đạo ĐHQGHN, 
cùng toàn thể đồng nghiệp, cán 
bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Luật. 
Đồng thời, tân Chủ nhiệm Khoa bày 
tỏ mong rằng tập thể Khoa Luật 
sẽ đoàn kết, nhất trí, phấn đấu đạt 
được nhiều thành tích trong đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần 
xứng đáng vào thắng lợi chung của 
ĐHQGHN. Trong thời gian tới, Khoa 
Luật phải tập trung vào một số 
nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện 
tổ chức nhân sự, tăng cường sự đoàn 
kết nội bộ; tập trung đổi mới nội 
dung, chương trình, phương pháp 
giảng dạy, qua đó nâng cao chất 
lượng dạy và học; thúc đẩy quan hệ 
hợp tác quốc tế nhằm tăng cường 
trao đổi kinh nghiệm về đào tạo và 
nghiên cứu khoa học; phát triển đội 
ngũ cán bộ giảng dạy...

>> MT

công bố Quyết địnH bổ nHiệM các PHó Hiệu trưởng trường đHKHtn

Buổi lễ đã diễn ra ngày 25/9/2008. PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám 
đốc ĐHQGHN đã lần lượt trao Quyết định số 4877/QĐ-TCCB và 4878/QĐ-
TCCB bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ 2008 - 2013 
cho GS.TS Nguyễn Hữu Dư - Chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường 
ĐHKHTN và GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương - Giám đốc Trung tâm Khoa 
học vật liệu, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN. Thay mặt lãnh đạo Trường 
ĐHKHTN, Hiệu trưởng Bùi Duy Cam đã tặng hoa chúc mừng hai tân Phó 
hiệu trưởng. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân hiệu trưởng - GS.TS Nguyễn 
Hữu Dư đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo ĐHQGHN, đội ngũ 

cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐHKHTN đã tín nhiệm đồng thời hứa sẽ mang hết tài năng và tâm huyết cùng 
tập thể nhà trường xây dựng và nâng cao uy tín của Trường ĐHKHTN đối với xã hội và trên trường quốc tế. 

>> Lê TùNg

Lễ công bố Quyết địnH bổ nHiệM giáM đốc trung tâM nội trú SinH viên

Buổi lễ đã diễn ra ngày 11/9/2008. Giám đốc ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng 
Nhuận đã trao Quyết định số 4720/QĐ-TCCB ngày 3/9/2008 bổ nhiệm 
giữ chức Giám đốc Trung tâm Nội trú Sinh viên cho ông Đào Văn Hải. 
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Mai Trọng Nhuận đã cảm ơn sự lãnh đạo 
và đóng góp của ông Nguyễn Văn Lam trong suốt thời gian hình thành 
và phát triển của Trung tâm Nội trú Sinh viên nói riêng và của ĐHQGHN 
nói chung. 

>> TrƯơNG MINH

7Số 211 - 2008



139 tân tHạc Sĩ trường 
đH ngoại ngữ được 
nHận bằng

Ngày 19/9/2008, Trường ĐH Ngoại 
ngữ đã tổ chức lễ khai giảng cao 
học khoá XVII, nghiên cứu khoá 
khóa XVI và trao bằng thạc sĩ cho 
học viên khoá XIII. 139 học viên cao 
học khóa XIII được nhận bằng lần 
này có 122 học viên ngành tiếng 
anh, 7 ngành tiếng Nga, 5 ngành 
tiếng Pháp, 5 ngành tiếng Trung 
Quốc. Cũng trong dịp này, Nhà 
trường đã tổ chức khai giảng cho 
hơn 170 học viên cao học khóa 
XVII và nghiên cứu sinh khóa XVI. 

>> THIệN Hòa

đoàn công tác của 
đại Học MonaSH 
(auStraLia) tHăM 
đHQgHn

Ngày 16/9/2008, GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã có 
buổi làm việc với đoàn công tác của 
Đại học Monash do GS. Stephanie 
Fahey - Phó giám đốc phụ trách quan 
hệ quốc tế dẫn đầu. Tại buổi tiếp, hai 
bên đã giới thiệu những thông tin 
khái quát về cơ cấu, đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và ứng dụng, đồng 
thời mở ra các hướng hợp tác song 
phương trong thời gian tới. Dựa trên 
thế mạnh và nét chung trong đào 
tạo đôi bên, lãnh đạo hai đại học đã 

trao đổi để đẩy mạnh quá trình liên 
kết đào tạo đại học và sau đại học 
(đặc biệt là đào tạo tiến sĩ) trong các 
ngành/chuyên ngành mà hai bên 
cùng quan tâm.

>> HảI DƯơNG

tăng cường HợP tác 
trong LĩnH vực KHoa 
Học - công ngHệ

Ngày 8/9/2008, PGS.TS Trần Quang 
Vinh - Phó hiệu trưởng Trường ĐH 
Công nghệ đã có buổi trao đổi 
trực tiếp và giao lưu với đoàn đại 
biểu gồm 12 giảng viên và sinh 
viên Trường ĐH Công nghệ Quốc 
gia Nagaoka, Nhật Bản (Nagaoka 
National College Technology, viết tắt 

là Trường NNCT) do GS. yamazaki 
Makoto làm Trưởng đoàn. Đây là 
hoạt động chính thức đầu tiên được 
triển khai trong khuôn khổ hợp tác 
quốc tế và trao đổi sinh viên thực tập 
giữa hai đơn vị đã được thiết lập kể từ 
khi Trường ĐH Công nghệ tham gia 
cuộc thi lập trình PrOCON tại Nhật 
Bản năm 2007. Đây chính là dịp để 
trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, 
đặc biệt là giảng dạy thực hành, tăng 
cường quan hệ giao lưu quốc tế của 
sinh viên giữa các trường đại học, có 
tác dụng trực tiếp nâng cao khả năng 
sử dụng ngoại ngữ (tiếng anh, tiếng 
Nhật) trong học tập trao đổi chuyên 
môn, giao lưu quốc tế, đồng thời có 
tác dụng động viên, khuyến khích 
tinh thần say mê học tập nghiên cứu 
của sinh viên, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo các ngành công nghệ 
hiện đại tại Trường ĐH Công nghệ nói 
riêng và ĐHQGHN nói chung. 

>> DUy HƯNG

Kỷ niệM 35 năM ngày 
tHiết LậP Quan Hệ ngoại 
giao việt naM - nHật bản

Ngày 20/9/2008, Trường 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã phối 
hợp chủ trì buổi giao lưu nghệ thuật 
kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. 
Tới dự buổi giao lưu này có ngài Seiki 
Furudate - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán 
Nhật Bản tại Việt Nam, ông Vũ Khắc 
Liên - Tổng thư ký Hội giao lưu văn 
hóa Việt Nam - Nhật Bản, ông Phạm 
Đào Lâm - đại diện Ban Tổ chức cuộc 
thi “Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản”, 
GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu 
trưởng Trường ĐHKHXH&NV. Mở 
đầu chương trình là lễ tổng kết trao 
giải cuộc thi “Tìm hiểu văn hóa Nhật 
Bản” do Đại sứ quán Nhật Bản phối 
hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn 
P&T, Trung tâm hợp tác nguồn nhân 
lực Nhật Bản - Việt Nam, Hội giao lưu 
văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tổ chức. 
Cuộc thi chính thức diễn ra từ ngày 
8/4/2008 tới ngày 21/9/2008 với hai 
vòng thi thu hút 43.000 lượt bài tham 
dự. Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 
1 giải nhất, 1 giải nhì; 1 giải ba cho 

trường đHKHXH&nv 
trao bằng tHạc Sĩ cHo 
248 Học viên

Buổi lễ  trao bằng thạc sỹ cho 248 
học viên cao học thuộc các ngành 
đào tạo trong trường (trong đó có 
170 học viên khóa 2004 - 2007, 15 
học viên bảo vệ trước hạn của khóa 
2005 - 2008 và 63 học viên thuộc 
các khóa trước) đã diễn ra ngày 
26/9/2008. Trong số các tân thạc 
sĩ được nhận bằng đợt này có 141 
học viên xếp loại xuất sắc, 103 học 
viên xếp loại giỏi, 4 học viên xếp 
loại khá, 4 học viên đủ tiêu chuẩn 
chuyển tiếp nghiên cứu sinh. 

>> THaNH Hà
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những bài viết có chất lượng. Phần 
thứ hai của đêm giao lưu là những tiết 
mục văn nghệ độc đáo của các nghệ 
sỹ Việt Nam thể hiện vẻ đẹp, sự tương 
đồng cũng như những nét khác biệt 
trong nghệ thuật hai nước. 

>> DUy aNH

vấn đề Dân tộc và cHủ 
ngHĩa Dân tộc ở việt 
naM cuối tHế Kỷ XiX 
đầu tHế Kỷ XX

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm do 
Trường ĐHKHXH&NV và Bảo tàng 
Dân tộc lịch sử Nhật Bản tổ chức 
vào ngày 10/9/2008. Các đại biểu 
đã nghe và thảo luận xung quanh 
3 tham luận chính: “Quá trình hình 
thành dân tộc và chủ nghĩa dân tộc 
trong lịch sử Việt Nam” (GS. Phan 
Huy Lê), “Sự phát triển của chủ nghĩa 
dân tộc ở Việt Nam thời cận đại - điều 
kiện mới, quan điểm và biểu hiện tiêu 
biểu” (PGS. Phạm Xanh) và “Dân tộc 
từ góc nhìn văn hóa của Việt Nam 
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX” (PGS.
TSKH Nguyễn Hải Kế). Đi từ những 
khái niệm cơ bản về dân tộc, quốc 
gia, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu 
nước, các tham luận đã đi sâu phân 
tích bối cảnh hình thành và những 
biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc ở Việt 
Nam qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó, 
các ý kiến thảo luận tại tọa đàm đã xới 
lên nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn 
về quá trình hình thành quốc gia dân 
tộc ở Việt Nam và khu vực dưới góc 
nhìn so sánh đối với khu vực Châu Á, 
mà cụ thể là các quốc gia Đông Á và 
Đông Nam Á như Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... 

>> Hà aNH

trao Học bổng toSHiba 
đợt 1 năM Học 2008-
2009 cHo 27 Học viên

Buổi lễ do ĐHQGHN phối hợp với 
Tập đoàn Toshiba (Nhật Bản) tổ 
chức ngày 11/9/2008. Trong số 
các học viên được nhận học bổng 
đợt nàycó 12 học viên của Trường 
ĐH Công nghệ, 12 học viên của 
Trường ĐHKHTN, 1 học viên của 
Trường ĐHKHXH&NV và 2 học viên 
của Trường ĐH Kinh tế. Học bổng 
Toshiba là một trong những học 
bổng được trao thường niên cho các 
học viên cao học và nghiên cứu sinh 
xuất sắc của ĐHQGHN, kể từ khi văn 
bản thỏa thuận hợp tác về chương 
trình hỗ trợ học bổng được đại diện 
lãnh đạo của Tập đoàn Toshiba 
(Nhật Bản) và ĐHQGHN ký kết hồi 
tháng 3/2005. 

>> TrầN aNH

HợP tác giữa trường 
đH KinH tế với các 
DoanH ngHiệP: tiềM 
năng, tHực trạng và 
giải PHáP.

Đó là chủ đề của hội thảo khoa học 
do Trường ĐH Kinh tế phối hợp với 
Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố 
Hà Nội tổ chức ngày 25/9/2008 có 
sự tham dự của GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc, đại diện lãnh 
đạo văn phòng, các ban chức 
năng thuộc ĐHQGHN cùng gần 
200 nhà quản lý, nhà khoa học uy 
tín đến từ các đại học, viện nghiên 
cứu, các doanh nghiệp và giảng 
viên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế. 
Hội thảo đã được nghe 4 báo cáo 
tham luận: “Mô hình đào tạo gắn 

với nhu cầu của doanh nghiệp” của 
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ; “Liên kết 
đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà 
trường:vai trò của HBa” của ông 
Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp 
hội Doanh nghiệp Thành phố Hà 
Nội; “Hợp tác giữa Trường ĐH Kinh 
tế và doanh nghiệp: quan điểm toàn 
diện và những bước đi xa hơn” của 
TS. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Tập 
đoàn Gami, Chủ nhiệm Khoa Quản 
trị Kinh doanh và “Hợp tác giữa 
nhà trường và doanh nghiệp: kinh 
nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt 
Nam” của ThS. Lê Thị Phương Thảo. 
Các đại biểu đã tập trung trao đổi, 
thảo luận một số vấn đề liên quan 
đến các nội dung trên và làm sáng 
rõ: Tầm quan trọng của sự liên kết 
đào tạo giữa nhà trường và doanh 
nghiệp; Mối quan hệ giữa trường đại 
học và doanh nghiệp; Kinh nghiệm 
hợp tác của các trường đại học nước 
ngoài với doanh nghiệp, công ty; 
Thực trạng và giải pháp để Trường 
ĐH Kinh tế và cá doanh nghiệp triển 
khai hợp tác có hiệu quả, đảm bảo 
cho “sản phẩm” đào tạo đạt chất 
lượng cao, đáp ứng được nhu cầu 
của các doanh nghiệp… Cũng tại 
hội thảo, lãnh đạo Trường ĐH Kinh 
tế đã tiến hành ký kết 2 thỏa thuận 
hợp tác với hai đối tác: Hiệp hội các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài của Việt Nam (VaFIE) và 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Liên Việt (LienVietBank). 

>> MaI - THúy
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13 tậP tHể và cá nHân của đHQgHn được tặng tHưởng 
Huân cHương Lao động Hạng ba
ngày 27/8/2008, chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1131/Qđ-ctn tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng ba cho 7 tập thể và 6 cá nhân của đHQgHn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và 
đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ tổ quốc.

1. Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV;
2. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐHKHXH&NV;
3. Công đoàn ĐHQGHN;
4. Bộ môn Văn học Việt Nam trung đại, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV;
5. Khoa Lưu trữ học & Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXH&NV;
6. Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐHKHXH&NV;
7. Ban Thanh tra, Trường ĐHKHXH&NV;
8. GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN;
9. ThS. Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Khối THPT chuyên Toán - Tin, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN;
10. PGS.TS Lê Hùng, Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN;
11. Bà Nguyễn Thị Hồng, Giáo viên THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ;
12.Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Cán bộ giảng dạy, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN;
13. PGS.TS Trần Ninh, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN.

đHQgHn và bộ 
tài nguyên & 
Môi trường 
Liên Kết đào 
tạo PHát triển 
nguồn nHân Lực
Trước nhu cầu nguồn nhân lực ngày 
càng tăng, ngày 30/9 tại Hà Nội, Giám 
đốc ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận và 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh 
Hiển cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị 
trực thuộc đã có buổi làm việc về phối 
hợp đào tạo và nghiên cứu, nhằm 
chuẩn bị kế hoạch ngắn hạn cũng như 
lập chiến lược dài hạn phát triển nguồn 
nhân lực ngành TN&MT.

Dù đã đáp ứng yêu cầu cơ bản của 
công tác quản lý Nhà nước và điều tra 
cơ bản về TN&MT, khí tượng thủy văn, 
đo đạc bản đồ..., song trình độ đội ngũ 
cán bộ ngành TN&MT cần được tăng 
cường đào tạo, nâng cao năng lực đáp 
ứng yêu cầu phát triển của ngành thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế. Đây là một đòi hỏi 
cấp thiết và lâu dài không chỉ về chất 
lượng mà cả về số lượng cán bộ.  Chỉ 
tính riêng ngành khí tượng thủy văn, 
mỗi năm thiếu khoảng 200 cán bộ, 

song trong ba năm qua chưa bao giờ 
tuyển đủ chỉ tiêu, đặc biệt ở vùng sâu 
vùng xa và các tỉnh phía Nam. 

Lãnh đạo hai bên thấy cần thiết xây 
dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ sở 
đào tạo của ĐHQGHN với Bộ TN&MT 
nhằm thực hiện chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực của Bộ giai đoạn 2010 
- 2015 và đến năm 2020. Thứ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hiển đặt vấn đề: "Tới 
đây, Bộ TN&MT sẽ đặt hàng cụ thể 
ĐHQGHN cả về đào tạo, nghiên cứu và 
những công việc hợp tác khác. Dự án 
đào tạo cấp bách về cán bộ thủy văn 
và cán bộ về biển đảo hiện chưa triển 
khai được. Bộ TN&MT sẽ tham gia tích 
cực vào việc đánh giá chất lượng “sản 
phẩm” đào tạo của ĐHQGHN. Đề 
nghị ĐHQGHN phối hợp với Bộ trong 
các hoạt động chung, tham gia các 
chương trình dự án, các khóa đào tạo 
bồi dưỡng chuyên ngành...".

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc 
ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng Nhuận 
khẳng định tiềm năng hai bên đều rất 
lớn và cần triển khai chế độ học bổng 
cũng như có chế tài ràng buộc sinh 
viên học giỏi về công tác lâu dài cho 
ngành. Bộ TN&MT là một đối tác chiến 
lược của ĐHQGHN trong việc đào tạo 
cán bộ phục vụ các ngành thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ. Trước hết, các đơn 
vị của ĐHQGHN sẽ tiến hành tìm hiểu 

ngay về nhu cầu nhân sự (về KTTV, địa 
chất, khoa học Biển...), tăng cường liên 
kết trong quá trình đào tạo kết hợp 
lợi thế khoa học và thực tiễn của hai 
bên. Các chương trình, dự án, đề tài 
nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường của ĐHQGHN phải bám 
sát vào những bài toán của Bộ đặt ra. 
Cần xây dựng các chính sách hỗ trợ để 
phục vụ đào tạo, tăng số lượng và chất 
lượng cho sinh viên đầu vào. Các đơn 
vị có trách nhiệm sẽ nghiên cứu xây 
dựng các chương trình đào tạo thích 
hợp đáp ứng nhu cầu về khoa học và 
thực tiễn của Bộ TN&MT.

Trong thời gian tới các đơn vị của 
ĐHQGHN sẽ đề xuất xây dựng những 
nhóm nghiên cứu mạnh có sự tham 
gia hỗn hợp của các nhà khoa học hai 
bên, trước mắt là hai nhóm nghiên 
cứu về biến đổi khí hậu và điều tra cơ 
bản vùng biển đảo.

Để hỗ trợ những nhu cầu cấp thiết, 
tới đây ĐHQGHN không chỉ tập trung 
đào tạo theo bằng cấp chính quy ở 
bậc đại học và sau đại học, mà còn xây 
dựng những khóa đào tạo ngắn hạn, 
đa ngành như các khóa học về chính 
sách xã hội, luật, kinh tế môi trường... 
để bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho 
cán bộ theo yêu cầu của Bộ TN&MT.

>> BùI TUấN
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15 đề tài KHoa Học 
được ngHiệM tHu
trong tháng 9/2008
trong tháng 9/2008, có 15 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập 
thể thuộc đHQgHn thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt 
Nam và Trung Quốc: Nghiên cứu so sánh và 
bài học kinh  nghiệm cho Việt Nam” mã số 
QG.06.09. Chủ trì PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai, 
Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế. 
Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Tham gia của hệ thông ngân hàng 
thương mại vào thị trường chứng khoán Việt 
Nam” mã số QK.06.04. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị 
anh Đào, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH 
Kinh tế. Xếp loại: Khá. 

3. Đề tài “Các thuật ngữ cơ bản trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ” mã số QX.06.04. Chủ trì TS. 
Trần Văn Hải, Khoa Khoa học Quản lý, Trường 
ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Khá.

4. Đề tài “Đầu tư nhà nước ở Việt Nam - Thực 
trạng và giải pháp” mã số QK.04.07. Chủ trì TS. 
Vũ Đức Thanh, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường 
ĐH Kinh tế. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở việt nam trong thời kỳ đổi mới” mã số 
QTCT.07.10. Chủ trì ThS. Lã Thanh Bình, Trung 
tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính 
trị. Xếp loại: Khá.

6. Đề tài “Nghiên cứu chất lượng dân số đô thị 
thành phố Hà Nội” mã số QX.06.08. Chủ trì TS. 
Nguyễn Thị Kim Hoa, Khoa Xã Hội học, Trường 
ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

7. Đề tài “Ngữ điệu câu văn hội thoại tiếng 
Việt” mã số QX.04.12. Chủ trì GV. Đỗ Tiến 
Thắng, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp 
loại: Khá.

8. Đề tài “Bản chất giai cấp của Đảng cộng sản 
Việt Nam và vấn đề Đảng viên làm kinh tế 
tư nhân” mã số QX.07.24. Chủ trì TS. Ngô Thị 
Phượng, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. 
Xếp loại: Tốt.

9. Đề tài “Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên 
Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến 
chống Đế quốc Mỹ” mã số QG.06.33. Chủ trì 
PGS.TS Phạm Quang Minh, Khoa Khoa Quốc tế 
học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt.

10. Đề tài “Nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa 
và đất phục vụ quy hoạch phát triển bền vững 
hành lang đường Hồ Chí Minh trong phạm vi 
tỉnh Hà Tĩnh” mã số QG.06.15. Chủ trì PGS.TS 
Đặng Mai, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

11. Đề tài “Nghiên cứu, dự báo triển vọng 
khoáng sản trên cơ sở phân tích tổ hợp các 
tài liệu địa vật lý máy bay (lấy vùng Tuy Hòa làm 
ví dụ)” mã số QG.06.16. Chủ trì TS. Võ Thanh 
Quỳnh, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

12. Đề tài “Đoán nhận và giải quyết nhập 
nhằng thực thể tiếng Việt trên môi trường 
web” mã số QC.07.06. Chủ trì NCS. Nguyễn 
Cẩm Tú, Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: Khá.

13. Đề tài “Bước đầu đánh giá hiện trạng lắng 
đọng axit ở khu vực Hà Nội và Hòa Bình” 
mã số QT.07.55. Chủ trì ThS. Phạm Thị Thu Hà, 
Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

14. Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng quá trình 
mưa - dòng chảy trên một số lưu vực sông 
ngòi miền trung phục vụ sử dụng hợp lý tài 
nguyên nước và đất” mã số QG.07.15. Chủ trì 
TS. Nguyễn Thanh Sơn, Trường ĐHKHTN. Xếp 
loại: Tốt.

15. Đề tài “Hình thái bộ nhị cái một số loài 
thuộc chi qua lâu (Trichosanthes.L.) họ bầu bí 
(Cucurbitaceae) ở Việt Nam” mã số QG.07.32. 
Chủ trì ThS. Nguyễn Hoài an, Trường ĐHKHTN. 
Xếp loại: Tốt.

>> BaN KHCN
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