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Ký Kết hợp đồng giao 
nhiệm vụ của đề án 16+23 
và thực hiện các tiểu dự án 
giáo dục đại học ii

Ngày 23/10/2008, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ ký kết hợp 
đồng giao nhiệm vụ phát triển ngành, chuyên ngành 
đạt trình độ quốc tế của Đề án 16+23 và hợp đồng 
thực hiện các tiểu dự án Giáo dục Đại học II (TRIG). 
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN 
cùng lãnh đạo Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKHTN, 
Trường ĐH Công nghệ và Trường ĐH Kinh tế đã tham 
gia ký kết. Theo đó, ĐHQGHN có 7 ngành đào tạo 
đạt trình độ quốc tế là: Ngôn ngữ học thuộc Trường 
ĐHKHXH&NV; Vật lý, Địa chất, Sinh học thuộc Trường 

ĐHKHTN; Khoa học Máy tính và Công nghệ Điện tử 
Viễn thông thuộc Trường ĐH Công nghệ; Quản trị Kinh 
doanh thuộc Trường ĐH Kinh tế. Tham gia thực hiện 
tiểu dự án TRIG có 2 đơn vị là Trường ĐH Công nghệ 
với tiểu dự án B “Nâng cao chất lượng giảng dạy và 
nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mạng và truyền 
thông” và Trường ĐHKHTN với tiểu dự án A “Nâng 
cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ Nano và sử dụng bền vững 
tài nguyên”. Phát biểu tại buổi lễ, GS.TSKH Vũ Minh 
Giang đã nhấn mạnh đến sứ mệnh cũng như nhiệm 
vụ trọng tâm của ĐHQGHN trong đó chú trọng: Phát 
huy mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển ĐHQGHN 
tiến tới đạt trình độ ngang tầm với các đại học tiến tiến 
trong khu vực, trong đó một số ngành, chuyên ngành 
khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế xã hội mũi 
nhọn đạt trình độ quốc tế... Phó giám đốc cũng tin 
tưởng vào sự đồng thuận, quyết tâm cao, chỉ đạo sát 
sao của thủ trưởng các đơn vị đào tạo, sự phối hợp 
chặt chẽ của chủ nhiệm các Đề án thành phần ngành, 
chuyên ngành, Dự án TRIG để tổ chức triển khai có 
hiệu quả. Buổi lễ ký kết là bước khởi đầu cho việc thực 
hiện sứ mệnh trong kế hoạch chiến lược phát triển 
ĐHQGHN đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học.

>>  V.T.O 

hà nội - thành phố 
vì hoà bình trên 
đường hội nhập và 
phát triển
Đó là tên của hội thảo do ĐHQGHN 
phối hợp với Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị Hà Nội và Uỷ ban Hoà 
bình thành phố Hà Nội tổ chức ngày 
2/10/2008. Ông Lal Tham Muana - 
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước 
Cộng hoà Ấn Độ, ông Fredesman 
Turro Gonzalez - Đại sứ Đặc mệnh 
toàn quyền nước Cộng hòa Cu Ba, 
bà Soonthorn Xayachack - Đại sứ 
Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào, 
ông Taiwatchia Kopirom - Phó đại sứ 
Đặc mệnh toàn quyền Thái Lan cùng 
đại diện lãnh đạo Ủy ban Hòa bình 
Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, 
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám 
đốc ĐHQGHN, Phó chủ tịch Ủy ban 
Hòa bình thành phố Hà Nội & đông 
đảo các nhà khoa học, đại biểu đến 

từ các đại sứ quán, các tổ chức, bạn 
bè quốc tế, các lưu học sinh đang 
học tập và công tác tại Việt Nam đã 
tham dự hội thảo. Hà Nội là thành 
phố duy nhất của Châu Á được tổ 
chức UNESCO trao tặng danh hiệu 
Thành phố vì hòa bình năm 1999. Từ 
ngày 1/8/2008, Thủ đô Hà Nội thêm 
một lần ghi dấu trong lịch sử phát 
triển của mình, đó là thực hiện Nghị 
quyết 15 của Quốc hội, Hà Nội được 
mở rộng địa giới hành chính với diện 
tích tự nhiên là 3.324 km2, gồm 29 
quận, huyện, thành phố với tổng số 
557 xã, phường, thị trấn. Với số dân 
là hơn 6,3 triệu người, Hà Nội hôm 
nay đã có một quy mô đủ lớn để đáp 
ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng 
và bền vững trong tương lai. Tại 
hội thảo, hơn 20 báo cáo và ý kiến 
được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, 
đầy tâm huyết của các nhà quản lý, 
nhà khoa học và chuyên gia nghiên 
cứu văn hóa lịch sử bày tỏ niềm tự 
hào về truyền thống ngàn năm văn 
hiến, yêu chuộng hòa bình của Thủ 
đô, đồng thời đi sâu phân tích những 

thuận lợi và thách thức đặt ra cho 
Hà Nội trên đường hội nhập và phát 
triển. Một số đại biểu đã đề xuất 
những hướng phát triển của Hà Nội 
- Thành phố Vì hòa bình trong tương 
lai trên các lĩnh vực quy hoạch kiến 
trúc, kinh tế, văn hóa xã hội... Phát 
biểu tại hội thảo, Đại sứ Cuba tại Việt 
Nam Fredesman Turro Gonzalez và 
Đại sứ Lào Sounthne Sayachak cùng 
chia sẻ những cảm nhận về Hà Nội 
đẹp, cổ kính và mến khách đồng thời 
bày tỏ mong muốn trên đường hội 
nhập và phát triển, Thủ đô Hà Nội 
vẫn giữ được những nét đặc trưng, 
xứng đáng với truyền thống văn hiến 
và danh hiệu Thành phố vì hòa bình. 

>> Đỗ Vũ



đại sứ Eu thuyết trình 
trước sinh viên

Ngày 9/10/2008, ngài Sean Doyle - 
Đại sứ EU và ngài Andre Haspels - Đại 
sứ Hà Lan tại Việt Nam đã có buổi 
nói chuyện với đông đảo sinh viên 
Trường ĐHKHXH&NV về chủ đề: Vị 
trí và vai trò của EU trong nền chính 
trị quốc tế. Bài nói chuyện đã điểm 
lại những mốc lịch sử quan trọng của 
tiến trình hình thành nên liên minh 
Châu Âu (EU) ngày nay, từ hiệp ước 
ở Rome năm 1957 về việc thiết lập 
thị trường chung, sự ra đời của khối 
cộng đồng chung Châu Âu ban đầu 
với 9 quốc gia thành viên năm 1973 
cho đến cuộc bầu cử chính thức đầu 
tiên của nghị viện Châu Âu năm 
1979. Trong bài nói chuyện, ngài đại 
sứ cũng nhấn mạnh đến những đóng 
góp của EU vào sự phát triển và tự do 

hóa thương mại thế giới, khẳng định 
vai trò quan trọng của tổ chức này 
trong việc định hướng những nguyên 
tắc đa phương hướng tới phát triển 
kinh tế bền vững. Với Việt Nam, EU 
là một trong số những đối tác hàng 
đầu và đã hỗ trợ 962 tỷ USD cho Việt 
Nam năm 2007. Mục tiêu chính của 
những hỗ trợ này là nhằm giảm tình 
trạng nghèo đói ở Việt Nam. Kết thúc 
bài phát biểu, ngài đại sứ khẳng định 
EU là tiếng nói chung phản ánh quan 
điểm của các quốc gia thành viên 
cộng đồng chung Châu Âu. Và với 
Hiệp ước Lisbon ký năm 2007, EU 
đã có những khung pháp lý cũng 
như công cụ cần thiết để đối mặt 
với những thách thức trong tương 
lai, đồng thời thỏa mãn yêu cầu của 
chính các công dân của liên minh về 
một Châu Âu dân chủ, minh bạch, 
hợp tác hiệu quả, tự do, đoàn kết và 
an ninh. 

>> Hà THắNG

trường đhKhtn Khai 
giảng Khóa đào tạo 
sau đại học năm 2008

“5 năm qua, Trường ĐHKHTN đã đào 
tạo được hơn 300 tiến sĩ, gần 1.500 

thạc sĩ và là một trong các cơ sở dẫn 
đầu về số lượng và chất lượng đào tạo 
sau đại học trong cả nước...” - đó là 
khẳng định của PGS.TS Bùi Duy Cam 
- Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN tại lễ 
khai giảng khóa đào tạo sau đại học 
năm 2008 diễn ra ngày 29/10. Ở kỳ 
thi tuyển sinh sau đại học năm 2008, 
Nhà trường đã nhận được hồ sơ của 
1.060 thí sinh đăng ký dự thi và đã 

tuyển được 573 tân học viên cao học 
(trong đó có 82 học viên được chuyển 
tiếp thẳng) cùng 66 nghiên cứu sinh 
(trong đó có 14 người được chuyển 
tiếp thẳng từ thạc sĩ). Ngay sau lễ 
khai giảng, các học viên đã được 
nghe phổ biến về lịch học, nội dung 
chương trình học của từng chuyên 
ngành đào tạo. 

>> TRườNG NM

     

triển Khai phần mềm 
quản lý đào tạo và 
quản lý người học

Ngày 7/10/2008, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó giám 
đốc ĐHQGHN đã chủ trì hội nghị triển khai phần mềm 
quản lý đào tạo và quản lý người học. Hội nghị được tổ 
chức nhằm thông báo kết quả triển khai, hiệu quả sử 
dụng phần mềm quản lý đào tạo và quản lý người học 

tại một số đơn vị đào tạo; chỉ ra một số nguyên nhân 
cũng như vướng mắc trong quá trình sử dụng, đồng thời 
đề ra một số giải pháp để phát huy tối đa hiệu quả sự 
dụng của phần mềm này. ThS. Đào Kiến Quốc - Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần 
mềm, Trường ĐH Công nghệ đã đại diện nhóm tác giả 
thiết kế phần mềm đào tạo theo tín chỉ báo cáo tình hình 
triển khai tại các đơn vị. Trong thời gian qua, một số đơn 
vị đã sử dụng phần mềm này để quản trị dữ liệu và quản 
lý thông tin đào tạo, lập kế hoạch, đăng ký học - thi trực 
tuyến, tổ chức thi và xử lý học vụ... Tuy nhiên do đây là lần 
đầu tiên phần mềm được triển khai nên gặp phải không 
ít khó khăn: độ phức tạp của nghiệp vụ, tiếp thu phần 
mềm không đồng bộ, khối lượng dữ liệu lớn... Xuất phát 
từ thực tiễn áp dụng và triển khai ở từng đơn vị, đại diện 
lãnh đạo các đơn vị cũng như nhóm tác giả phầm mềm 
đã tập trung thảo luận để tìm giải pháp giúp dữ liệu được 
nhập chính xác và đầy đủ, xem xét kỹ lưỡng quá trình vào 
điểm, tăng cường nhân lực về công nghệ thông tin cho 
phòng đào tạo, phối hợp mật thiết giữa các đơn vị đào 
tạo và đơn vị cung cấp phần mềm.

>> THANH Lê
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Khai giảng đào tạo 
sau đại học Khóa Xv 
trường đh công nghệ

Buổi lễ đã diễn ra ngày 31/10/2008. 
Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học 
năm 2008 có 212 học viên cao học 
và nghiên cứu sinh trúng tuyển vào 
các ngành đào tạo của Trường ĐH 
Công nghệ. Phát biểu tại buổi lễ, 
GS.TS Nguyễn Hữu Đức đã chúc 
mừng các tân học viên và tân nghiên 
cứu sinh đồng thời tặng giấy khen 
và phần thưởng cho 8 học viên cao 
học và nghiên cứu sinh đạt thành tích 
học tập xuất sắc, có nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học trong năm học 
2007-2008. GS. Đức cũng thông tin 
tới các học viên và nghiên cứu sinh 
khóa XV về chương trình đào tạo 
theo chuẩn quốc tế theo đề án 16/23 
của Nhà trường đã được ĐHQGHN 
phê duyệt thực hiện. 

>> N.M.T

Ký Kết và Khai giảng 
các lớp liên Kết đào 
tạo quốc tế

Ngày 1/10/2008, Trường ĐH Ngoại 
ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức lễ ký kết 
và khai giảng các lớp liên kết đào tạo 
với Trường ĐH Picardie Jules Verne 
(Cộng hoà Pháp). Đại diện cho 2 
trường đại học, GS.TS Nguyễn Hoà 
và GS. Gorger Fame đã cùng ký kết 
vào văn bản thỏa thuận hợp tác về 
chương trình liên kết và phương thức 
đào tạo cử nhân ngành kinh tế - 

quản trị. Năm học 2008-2009 là năm 
học đầu tiên Nhà trường triển khai 2 
chương trình liên kết đào tạo quốc tế 
ở bậc đại học. Có 28 sinh viên tham 
gia chương trình đào tạo cử nhân 
ngành kinh tế - quản trị liên kết với 
Trường ĐH Picardie Jules Verne (Cộng 
hoà Pháp) và 15 sinh viên theo học 
chương trình đào tạo cử nhân ngành 
ngôn ngữ & văn hoá Trung Quốc 
liên kết với ĐH Sư phạm Thiểm Tây 
(Trung Quốc). Phát biểu tại buổi lễ, 
GS. Nguyễn Hoà khẳng định hệ đào 
tạo liên kết do Trường ĐH Ngoại ngữ 
tổ chức khác biệt hẳn với các mô hình 
liên kết khác. Phương thức đào tạo và 
nội dung chương trình do hai trường 
trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm 
với sự giám sát chặt chẽ và yêu cầu 
cao của ĐHQGHN. GS. Gorger Fame 
cho rằng hướng đào tạo liên kết này 
là cần thiết cho các trường đại học 
trong xu thế toàn cầu và hội nhập. 
Ông hy vọng đây là điểm bắt đầu tốt 
đẹp cho mối quan hệ giữa 2 trường 
và chuẩn bị cho những dự án đào tạo 
tiếp theo. 

>> THIệN HòA

chung tay Xóa đói 
giảm nghèo

Ngày 12/10/2008, tổ chức ActionAid 
Việt Nam đã phối hợp với BCH Đoàn 
TNCSHCM ĐHQGHN tổ chức đợt 
vận động với chủ đề “Chung tay xóa 
đói giảm nghèo” năm 2008. Đây là 
hoạt động của ActionAid thực hiện 
tại nhiều nước trong 5 năm (từ năm 
2006 đến 2010) nhằm kêu gọi Chính 
phủ các nước thực hiện cam kết 
“giảm một nửa tỷ lệ đói trên thế giới 
vào năm 2015” đã được thống nhất 
tại Hội nghị thượng đỉnh Lương thực 
thế giới năm 1996. Tại Việt Nam, các 
hoạt động của đợt vận động đã diễn 
ra từ tháng 5/2008. Chương trình đã 
diễn ra với nhiều hoạt động cụ thể 
như: Công bố báo cáo “Quyền tiếp 
cận đất đai của phụ nữ - Từ thực trạng 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất hai tên”; Trưng bày gian hàng 
truyền thống xóa đói giảm nghèo - 
tiếng nói từ cộng đồng; Viết thông 
điệp: Chung tay xóa đói giảm nghèo; 
Chương trình ca nhạc gặp gỡ các ca 
sĩ Sao mai điểm hẹn và các nhóm 

nhạc sinh viên. Với mục tiêu tìm hiểu 
quyền tiếp cận và sử dụng đất của 
phụ nữ thông qua thực trạng cấp 
giấy chứng nhận sử dụng đất mang 
tên cả vợ và chồng, cuộc khảo sát do 
ActionAid Việt Nam phối hợp cùng 
Mạng lưới các tổ chức dân sự xã hội 
vì an ninh lương thực và giảm nghèo 
thực hiện tại các huyện Đà Bắc (Hòa 
Bình), Tam Đường (Lai Châu), Ninh 
Phước (Ninh Thuận), Mang Yang (Gia 
Lai), Cầu Ngang (Trà Vinh) và Vũng 
Liêm (Vĩnh Long). Phát biểu tại lễ 

công bố báo cáo, ông Saroj Dash - 
Quyền Giám đốc Quốc gia ActionAid 
Việt Nam khẳng định: Không thể nào 
ngay lập tức chấm dứt tình trạng đói 
nghèo, nhưng có thể thực hiện các 
giải pháp lâu dài mà một trong số đó 
chính là thực hiện quyền của phụ nữ. 
Một trong những biện pháp đảm bảo 
an ninh lương thực mà Chính phủ có 
thể áp dụng là tăng cường việc đảm 
bảo quyền tiếp cận và sử dụng đất 
đai thực sự cho phụ nữ cả trên góc độ 
pháp lý và trong thực tế. Đây chính là 
một quyền hết sức căn bản và chính 
đáng của phụ nữ. 

>> THùY TRANG 

đêm văn nghệ chào 
mừng quốc Khánh 
trung hoa

Sôi động, trẻ trung và ngẫu hứng là 
những cảm nhận chung về đêm văn 
nghệ chào mừng 59 năm Quốc khánh 
nước CHND Trung Hoa do Trường 
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ĐHKHXH&NV tổ chức tối 1/10/2008 
vừa qua. Đại sứ Trung Quốc tại Việt 
Nam - ngài Hồ Càn Văn đã đến dự 
và phát biểu tại đêm giao lưu. Đêm 
diễn có hơn 20 tiết mục tự biên, tự 
diễn do sinh viên Khoa Ngôn ngữ học 
và sinh viên Trung Quốc đang học tại 
Trường ĐHKHXH&NV trình bày. Hai 
chủ đề lớn được chuyển tải đến người 
xem trong đêm văn nghệ là ca ngợi 
vẻ đẹp quê hương, đất nước, ca ngợi 
tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam - 
Trung Quốc. 

>> THANH Hà

"sinh viên thủ đô với 
văn hóa đọc"

Đó là tên của diễn đàn do Hội Sinh 
viên thành phố Hà Nội tổ chức tại 
Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 
ngày 8/10/2008 với mục đích tạo cơ 
hội cho thanh niên, sinh viên chia 
sẻ nhu cầu, kinh nghiệm, trao đổi 
các quan điểm về đọc sách, qua đó 
giúp nâng cao chất lượng đọc sách, 
làm phong phú thêm tri thức trên 
nhiều lĩnh vực góp phần nâng cao 
chất lượng học tập. Đông đảo sinh 
viên ĐHQGHN và một số trường đại 
học trên đại bàn đã tham dự diễn 
đàn. Các nội dung chính xoay quanh 
văn hóa đọc được thảo luận tại diễn 
đàn gồm: vai trò của đọc đối với việc 
nâng cao kiến thức cho mỗi cá nhân; 
thực trạng đọc sách trong sinh viên 
và giới trẻ hiện nay; đọc sách như là 
một nét văn hóa của người Hà Nội; 
chọn sách tốt để đọc có hiệu quả; 
những phương pháp và kỹ năng 
đọc sách hiệu quả. Nhiều ý kiến tại 
buổi trao đổi đã phản đối mạnh mẽ 
những quan điểm sai lầm hiện nay 
khi quá đề cao văn hóa nghe nhìn 
mà coi nhẹ việc đọc sách. Điều này 
đang ngày càng phổ biến trong giới 
trẻ, gây ra sự thiếu hụt tri thức trong 

sinh viên và tác động không tốt tới cả 
nền giáo dục. Nhiều nguyên nhân đã 
được các đại biểu đưa ra như: do tự 
thân sự thụ động, lười biếng của một 
bộ phận lớp trẻ, và quan trọng hơn là 
sự thiếu sót trong công tác giáo dục 
khi chúng ta đã duy trì cách học kém 
sáng tạo, dập khuôn cho học sinh từ 
những năm học phổ thông. Bên cạnh 
đó, giới trẻ thường mắc một lỗi rất sơ 
đẳng là có đọc sách nhưng không có 
thái độ và phương pháp đọc đúng 
khiến việc đọc không hiệu quả. 

>> DUY ANH

hội thi tài năng quản 
lý lần thứ ii

Hội thi do Trường ĐHKHXH&NV 
cùng Hội Các nhà quản trị doanh 
nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức 
với sự tài trợ của Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam, Ngân hàng Nông 
nghiệp Việt Nam và Tổng công ty 
công nghiệp xi măng Việt Nam đã 
diễn ra tối 13/10/2008. Hội thi có 
sự góp mặt của 4 đội chơi đến từ 4 
trường đại học trên địa bàn Hà Nội: 
CLB Nhà quản lý thuộc Trường ĐH 
Kinh tế Quốc dân, CLB Nhà quản trị 
tương lai thuộc Trường ĐH Thương 
mại, CLB Nhà quản lý thuộc HV Báo 
chí & Tuyên truyền, CLB Nhà quản lý 
trẻ của Trường ĐHKHXH&NV. Các đội 
phải trải qua 3 phần thi chính gồm: 
Kiến thức quản lý, Nhận dạng nhân 
sự và Tình huống quản lý. Kết quả, 
Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho 
đội chơi của Trường ĐHKHXH&NV, 
giải nhì cho đội của HV Báo chí & 
Tuyên truyền, 2 giải ba cho 2 đội còn 
lại cùng nhiều giải phụ khác. Ngoài 
ra, khán giả cũng có cơ hội nhận 
được nhiều phần quà qua các phần 
thi dành cho khán giả về những kiến 
thức liên quan đến các sản phẩm và 
dịch vụ của các đơn vị tài trợ. 

>> T.H - MINH NGUYệT

hội nghị cán bộ công 
chức trường đh công 
nghệ năm 2008

Hội nghị đã diễn ra ngày 25/10/2008 
với sự tham dự của TS. Phạm Quang 
Hưng - Phó giám đốc cùng đại 
diện Công đoàn, một số ban chức 
năng ĐHQGHN và toàn thể cán bộ 
công chức Trường ĐH Công nghệ 
- ĐHQGHN. Các đại biểu đã được 
nghe báo cáo của Ban Giám hiệu Nhà 
trường về “Tình hình thực hiện nhiệm 
vụ năm học 2007-2008 và phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 
2008-2009”; Báo cáo về công tác tài 
chính; và Báo cáo của Ban thanh tra 
nhân dân. Năm học 2008-2009, Nhà 
trường sẽ tập trung vào các giải pháp 
nhằm thực hiện thắng lợi “Kế hoạch 
chiến lược phát triển Trường ĐH Công 
nghệ đến năm 2010, tầm nhìn đến 
năm 2020” theo 7 phương hướng 
chủ yếu như: Áp dụng các yếu tố tích 
cực của phương thức đào tạo tín chỉ 
cho tất cả các chương trình đào tạo; 
Tổ chức thực hiện chủ trương đào tạo 
theo nhu cầu xã hội một cách sáng 
tạo, thiết thực; Tập trung chỉ đạo 
triển khai tốt các chương trình đào 
tạo trong đề án 16+23; Tiếp tục thực 
hiện, nghiên cứu mở rộng các giải 
pháp phát triển đội ngũ cán bộ; Triển 
khai thực hiện năm “Văn hóa kiểm 
định chất lượng”; Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác học sinh, 
sinh viên; Tiếp tục thực hiện công tác 
tin học hóa góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý, điều hành hoạt 
động của Nhà trường. GS.TS Nguyễn 
Hữu Đức - Hiệu trưởng Trường ĐH 
Công nghệ đã trả lời các ý kiến của 
cán bộ công chức được tập hợp từ 
các hội nghị cán bộ công chức cấp 
cơ sở và một số ý kiến phát biểu tại 
chỗ. Kết thúc phiên họp, các đại biểu 
đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân 
dân và biểu quyết thông qua Nghị 
quyết hội nghị.

>. M.TRườNG
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hội nghị cán bộ công chức 
trường đhKhXh&nv năm 
học 2008-2009
Hội nghị diễn ra ngày 25/10/2008 với sự tham gia 
của 221 đại biểu. Hội nghị đã nghe báo cáo tình 
hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008, báo 
cáo tài chính và cùng thảo luận về phương hướng 
nhiệm vụ năm học 2008-2009.

Về công tác tổ chức cán bộ, Nhà trường đã thành 
lập Bộ môn Nghệ thuật học thuộc Khoa Văn học, 
Bộ môn Tâm lí học tham vấn thuộc Khoa Tâm lí học, 
Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trung 
tâm tiếng Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc trực thuộc 
trường, thành lập Tổ Thông tin, hoàn thành thủ tục 
đổi tên Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho 
người nước ngoài và Khoa Báo chí. Ba văn bản về 
quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về công tác xây 
dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu 
ngành và quy định về việc kí hợp đồng kiêm nhiệm 
được chỉnh sửa và ban hành. Nhà trường cũng thực 
hiện tốt các công việc tuyển cán bộ, mở các lớp bồi 
dưỡng kiến thức cho cán bộ, thực hiện tốt chế độ 
chính sách đối với cán bộ. Năm học 2008-2009, 
Nhà trường xác định 6 phương hướng phát triển 
chính gồm: Đẩy nhanh công tác phát triển đội ngũ 
giảng viên có trình độ tiến sĩ; Triển khai đào tạo theo 

tín chỉ đối với các khoá QH-2007-X và QH-2008-X, 
áp dụng sâu rộng các yếu tố tích cực của đào tạo 
theo tín chỉ cho các khoá còn lại, triển khai đào tạo 
1 ngành và 2 chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, 
đa dạng hoá các loại hình đào tạo để đáp ứng nhu 
cầu xã hội; Xây dựng và triển khai một số đề tài lớn 
mang tính liên ngành gắn với đào tạo và yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và đất nước; 
Mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế về đào 
tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các chương 
trình liên kết đào tạo sau đại học; Tiếp tục thực hiện 
cải cách hành chính; 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, xây dựng môi trường nhà trường 
văn hoá, chất lượng đảm bảo sự phát triển nhanh 
và hội nhập quốc tế của nhà trường. 

>> Hà THANH 

hội nghị cán bộ công 
chức trung tâm giáo 
dục quốc phòng năm 
học 2008-2009

Hội nghị đã diễn ra ngày 18/10/2008. 
Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm 
Nguyễn Văn Oánh trình bày báo cáo 
tổng kết công tác năm học 2007-
2008 và phương hướng, nhiệm vụ 
công tác năm học 2008-2009, hội 
nghị đã được nghe báo cáo về công 
tác kế hoạch - tài chính, báo cáo 
thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo 
về công tác thi đua và báo cáo của 
Ban Thanh tra nhân dân. Các đại 

biểu tham dự hội nghị đã thảo luận 
sôi nổi về những kết quả đạt được 
cũng như những mặt hạn chế của 
Trung tâm trong năm học qua, đồng 
thời đóng góp ý kiến để xây dựng 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
của Trung tâm năm học 2008-2009. 
Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị 
quyết năm 2008 và bầu Ban Thanh 
tra nhân dân Trung tâm gồm 3 đồng 
chí. 

>> TRươNG MINH

hội nghị giảng viên về 
giảng dạy thEo học 
chế tín chỉ 

Hội nghị đã được Trường  
ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 
11/10/2008 với mục đích nhằm 
đánh giá về công tác giảng dạy theo 
chương trình đào tạo đã chuyển đổi 
sang tín chỉ; làm rõ những vấn đề 
giảng dạy cần tập trung thực hiện 
trong năm học 2008-2009; thảo luận 

các giải pháp tăng cường hướng dẫn, 
giám sát, đánh giá quá trình tự học 
của sinh viên. Hội nghị đã nghe Báo 
cáo của Ban chỉ đạo chuyển đổi đào 

tạo đại học theo tín chỉ và cùng thảo 
luận nhiều nội dung có liên quan. 
Năm học 2007-2008 là năm đầu 
tiên tổ chức giảng dạy đại học theo 
chương trình đào tạo đã chuyển đổi 
theo tín chỉ với các khóa QH-2006-X 
và QH-2007-X. Nhưng do hầu hết 
các môn học được gạy là môn chung 
nên số đơn vịd dào tạo và số giảng 
viên dạy theo tín chỉ chưa nhiều. Sang 
năm học mới, về cơ bản, hầu hết đội 
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ngũ giảng viên nhà trường đều trực 
tiếp giảng dạy theo tín chỉ. Bước sang 
năm học 2008-2009, nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác giảng dạy là: Tiếp 
tục cập nhật, hoàn thiện đề cương 
môn học; Tăng cường hướng dẫn và 
đánh giá quá trình học tập, đặc biệt 
là nhiệm vụ tự học của sinh viên; Tập 
trung xây dựng bộ học liệu môn học; 
Đổi mới quản lý chuyên môn của bộ 
môn.

>> DUY ANH - NGUYệT ANH

lễ Khai giảng cao học 
"luật hợp tác Kinh tế"

Ngày 17/10/2008, Khoa Luật - 
ĐHQGHN đã phối hợp với Tổ chức 
Đại học Pháp ngữ (AUF) tổ chức Lễ 
khai giảng cao học "Luật hợp tác 
kinh tế" năm học 2008-2009. Cao 
học Luật hợp tác kinh tế là chương 
trình đào tạo trong khuôn khổ hợp 
tác giữa Khoa Luật và Tổ chức AUF. 
Chương trình này đã được thực hiện 
từ năm 2001 đến nay. Đội ngũ giảng 
viên là những giáo sư, chuyên gia luật 
có kinh nghiệm, trình độ, nhiệt tình 
và trách nhiệm đến từ Việt Nam và 
Pháp. Học viên được học và tham gia 
hội thảo bằng tiếng Pháp. Sau khi tốt 
nghiệp, học viên được cấp bằng thạc 
sĩ luật hợp tác kinh tế. Bằng này do 
các trường đại học đối tác danh tiếng 
của Pháp cấp và được công nhận ở 
châu Âu và trên toàn thế giới. Tham 
gia khóa học này có 15 học viên đến 
từ các quốc gia như Việt Nam, Lào, 

Campuchia, Cộng hòa Pháp... Đến 
nay đã và đang có 175 học viên theo 
học, trong đó có 122 học viên đã 
tốt nghiệp, 11 học viên đang tham 
gia khóa đào tạo tiến sĩ tại Pháp và 
Canada. 

>> TRươNG HUYềN

Kỷ niệm 78 năm ngày 
thành lập hội liên hiệp 
phụ nữ việt nam

Sáng ngày 20/10/2008, Ban Nữ công 
và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công 
đoàn Trường ĐHKHTN đã long trọng 
tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày 
thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam. Năm học 2007-2008, tập thể 
nữ cán bộ của trường đã thực hiện 
tốt cuộc vận động “Cải tiến phương 
pháp giảng dạy và nâng cao chất 
lượng đào tạo”; chủ trì 53 đề tài các 
cấp đã được nghiệm thu (1 đề tài 
nghiên cứu cơ bản, 2 đề tài đặc biệt 
cấp ĐHQG, 24 đề tài cấp ĐHQG và 
26 đề tài cấp Trường ĐHKHTN) và 74 
đề tài đang được triển khai. Không 
những “giỏi việc trường”, các cán bộ 
nữ còn “đảm việc nhà”, làm tốt các 

thiên chức của người vợ, người mẹ... 
Thay mặt lãnh đạo Trường ĐHKHTN, 
Hiệu trưởng Bùi Duy Cam và Phó 
hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Lương 
đã nhắc lại truyền thống của phụ nữ 
nhà trường trong hơn 50 năm qua, 
đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước 
những kết quả cán bộ nữ của trường 
dã giành được trong năm qua và 
mong rằng trong thời gian tới nữ cán 
bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 
của trường, phấn đấu đạt được nhiều 
thành tích trong giảng dạy, nghiên 
cứu, góp phần thực hiện thành công 

kế hoạch năm học 2008-2009 và kế 
hoạch chiến lược phát triển của Nhà 
trường.

>> Vũ Lê

trao học bổng "tiếp sức 
tới trường" năm 2008

Ngày 21/10/2008, Báo Tuổi trẻ TP.HCM 
và ĐHQGHN đã phối hợp tổ chức Lễ 
trao học bổng "Tiếp sức đến trường" 
năm 2008 cho 62 sinh viên và 36 tân 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng 
khu vực phía Bắc trong đó ĐHQGHN 
có 33 sinh viên được nhận học bổng 

232 HọC SINH, SINH VIêN ĐHQGHN 
NHậN HọC BổNG SHINNYO

Ngày 14/10/2008, 
ĐHQGHN đã phối 
hợp với tổ chức 
Shinnyo-en, Nhật 
Bản tổ chức Lễ trao 
học bổng Shinnyo 
cho 142 học sinh 
và 90 sinh viên của 
ĐHQGHN. Ngài 

Keiichi Hori - cố vấn chung của Shinnyo-en, ngài 
Daisuke Abe và ngài Hiroshi Sano - cán bộ thực hiện 

dự án tại Việt Nam; PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó 
giám đốc, cùng lãnh đạo Văn phòng, một số ban 
chức năng và đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo 
ĐHQGHN đã tham dự buổi lễ. Đối tượng nhận học 
bổng này là những học sinh sinh viên có hoàn cảnh 
gia đình khó khăn nhưng nỗ lực, phấn đấu vươn lên 
và đạt được thành tích xuất sắc trong học tập Đây là 
năm thứ ba ĐHQGHN phối hợp với tổ chức Shinnyo-
en, Nhật Bản tổ chức trao học bổng  Shinnyo. Tính 
đến nay đã có 258 học sinh THPT và 175 sinh viên 
ĐHQGHN được nhận học bổng này. 

>> V.T

TRANG TIN TRANG TIN

6 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



này. “Tiếp sức đến trường” là hoạt 
động thuộc chương trình “Vì ngày mai 
phát triển” của Báo Tuổi trẻ TP.HCM. 
Lễ trao học bổng tại ĐHQGHN là đợt 
cuối cùng trong chương trình “Tiếp 
sức đến trường” năm 2008 sau các đợt 
trao tại Bình Định, Quảng Trị, Quảng 
Nam, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Tiền 
Giang, Cần Thơ, TP. HCM, Nghệ An, 
Thừa Thiên Huế. 

>> V.O

sinh viên với thủ đô hà 
nội 1000 năm tuổi

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm do 
Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ 

chức ngày 22/10/2008 tại ĐHQGHN. 
Đóng góp trực tiếp tại buổi tọa 
đàm, cùng với các tham luận đến 
từ Trường THPT Kim Liên, Trường 
ĐH Đông Đô, Trường ĐH Văn hóa, 
Trường CĐSP Hà Tây, ĐHQGHN đã 
đem đến 2 báo cáo: “Thương hiệu 
Hà Nội và con đường tìm tương lai từ 
quá khứ” của Nguyễn Thị Lệ Huyền 
(sinh viên Trường ĐHKHXH&NV) và 
“Quảng bá văn hóa Thăng Long - Hà 
Nội” của Nguyễn Thị Ngọc Giao (sinh 
viên Trường ĐH Ngoại ngữ). Tọa đàm 
“Sinh viên với Thủ đô Hà Nội 1000 
năm tuổi” thực sự là một diễn đàn 
có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục 
truyền thống văn hóa, lịch sử cho 
thanh niên, đội ngũ tri thức trẻ đầy 
trí tuệ và sáng tạo nhất là sinh viên 
thủ đô. 

>> HOA LINH

20 sinh viên nhận học 
bổng sochon, hàn 
quốc

Ngày 23/10/2008, lễ trao học bổng 
Sochon (mỗi suất trị giá 220 USD) cho 
20 sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn 
và Hàn Quốc học có thành tích học 

tập xuất sắc đã diễn ra tại ĐHQGHN. 
Trong số 20 sinh viên được nhận học 
bổng lần này có 9 sinh viên ngành Hàn 
Quốc học (Trường ĐHKHXH&NV) và 
11 sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn 
(Trường ĐH Ngoại ngữ). 

>> LINH DươNG

thành lập trung tâm 
hỗ trợ sinh viên

Ngày 24/10/2008, Hiệu trưởng Trường 
ĐH Kinh tế đã ký quyết định thành 
lập Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thuộc 
trường với các chức năng, nhiệm vụ 
chính như: Tổ chức các khóa đào tạo 
ngắn hạn nhằm phát triển kỹ năng, 
nâng cao chất lượng sinh viên; Cung 
ứng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ sinh 
viên về đời sống, học tập, nghiên cứu 
khoa học và việc làm; Xây dựng, phát 
triển và khai thác hiệu quả mối quan 
hệ giữa Nhà trường với doanh nghiệp 
và cựu sinh viên;  Phối hợp, hỗ trợ các 
đơn vị khác thực hiện các công việc 
chung; Thực hiện các nhiệm vụ khác 
do Hiệu trưởng giao. TS. Trần Anh Tài 
- Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế 
đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám 
đốc và ông Bùi Hồng Cường giữ chức 
vụ Phó giám đốc Trung tâm. 

>> MAI HồNG

38 học viên đầu tiên 
nhận chứng chỉ pr

Khóa học “Kỹ năng quan hệ công 
chúng” do Trường ĐHKHXH&NV 
tổ chức đã diễn ra từ ngày 25/6 đến 
14/9/2008 với sự tham gia của 41 
học viên là sinh viên và cán bộ công 
chức trên địa bàn Hà Nội. Trong khóa 
học này, học viên phải học 5 môn: 
Tổ chức sự kiện và quản lý thương 
hiệu; PR nhóm và PR cá nhân; PR và 
truyền thông; Quản lý xung đột và 
khủng hoảng; Các kỹ năng căn bản 
trong PR và phải hoàn thành bài thi 

kết thúc môn. Kết thúc khóa học, có 
38 học viên đạt tiêu chuẩn và được 
nhận chứng chỉ hoàn thành khóa 
học “Kỹ năng quan hệ công chúng” 
do Trường ĐHKHXH&NV cấp. Trong 
đó có 6 học viên đạt loại giỏi, 28 học 
viên đạt loại khá. Ngày 29/10/2008, 
Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức lễ 
trao chứng chỉ cho các học viên trên. 
Khóa học thứ hai dự kiến diễn ra vào 
trung tuần tháng 11/2008. 

>> T.Hà

Ký Kết và trao học 
bổng pony chung

Ngày 29/10/2008, bản ghi nhớ 
về Chương trình học bổng giữa 
ĐHQGHN và Quỹ Pony Chung đã 
được ký kết và lễ trao học bổng lần 
thứ nhất của Quỹ Pony Chung cho 30 
sinh viên, học viên cao học và nghiên 
cứu sinh xuất sắc của ĐHQGHN đã 
diễn ra. Ngài Im Hong Jae - Đại sứ 
Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Mong 
Gyu Chung - Chủ tịch Tập đoàn 
Hyundai, ngài Jin Hyun Kim - Chủ tịch 
Quỹ Pony Chung, GS.TSKH Vũ Minh 
Giang - Phó giám đốc, cùng đại diện 
lãnh đạo Văn phòng và ban chức 
năng ĐHQGHN, lãnh đạo một số đơn 
vị đã tham dự buổi lễ. Theo bản ghi 
nhớ, mỗi năm Quỹ Pony Chung sẽ 
tài trợ 15.000 USD để phát học bổng 
cho sinh viên ĐHQGHN, mỗi suất học 
bổng trị giá 500 USD. Chương trình 
học bổng Pony Chung có ý nghĩa 
quan trọng trong việc hỗ trợ cho việc 
đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, 
chất lượng cao của ĐHQGHN. 

>> V.O
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tin tổ chức

Ngày 3/11/2008, Thủ tướng Chính 
phủ nước CHXHCN Việt Nam 
Nguyễn Tấn Dũng đã ký 2 quyết 
định về việc bổ nhiệm lại Phó giám 
đốc ĐHQGHN, gồm:

+ Quyết định số 1581/QĐ-TTg về 
việc bổ nhiệm lại ông Vũ Minh 
Giang giữ chức Phó giám đốc 
ĐHQGHN. Quyết định này có hiệu 
lực kể từ ngày ký.

+ Quyết định số 1582/QĐ-TTg 
về việc bổ nhiệm lại ông Phạm 
Trọng Quát giữ chức Phó giám đốc 
ĐHQGHN. Quyết định này có hiệu 
lực kể từ ngày ký.

Ngày 31/10/2008, Phó giám đốc 
ĐHQGHN - PGS.TS Phạm Trọng 
Quát đã ký Quyết định số 5444/
QĐ-TCCB về việc bổ nhiệm ông 
Nguyễn Anh Thái, Phó trưởng Ban 
Kế hoạch - Tài chính làm Kế toán 
trưởng ĐHQGHN.

Ngày 4/11/2008, Giám đốc 
ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng 
Nhuận đã ký các quyết định về 
việc điều động, luân chuyển và bổ 

nhiệm cán bộ, gồm:

+ Quyết định số 5471//QĐ-TCCB 
về việc điều động, luân chuyển 
PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức thôi 
giữ chức Trưởng Ban Khoa học - 
Công nghệ để giữ chức Phó hiệu 
trưởng Trường ĐH Công nghệ.

+ Quyết định số 5472/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn 
Cao Huần, Chủ nhiệm Khoa Địa lý, 
Trường ĐHKHTN giữ chức Trưởng 
Ban Khoa học - Công nghệ.

+ Quyết định số 5473/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm TS. Trịnh Ngọc 
Thạch, tiếp tục giữ chức Trưởng 
Ban Tổ chức Cán bộ.

+ Quyết định số 5474/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn 
Thị Việt Thanh, tiếp tục giữ chức 
Trưởng Ban Chính trị và Công tác 
học sinh, sinh viên.

+ Quyết định số 5475/QĐ-TCCB về 
việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn 
Nhã, tiếp tục giữ chức Trưởng Ban 
Đào tạo.

+ Quyết định số 5476/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm TS. Vũ Đình 
Giáp, tiếp tục giữ chức Chánh Văn 
phòng.

+ Quyết định số 5511/QĐ-TCCB về 
việc bổ nhiệm lại ông Vũ Viết Bình 

tiếp tục giữ chức Phó trưởng Ban 
Đào tạo

+ Quyết định số 5512/QĐ-TCCB về 
việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh 
Thái tiếp tục giữ chức Phó trưởng 
Ban Kế hoạch - Tài chính

+ Quyết định số 5513/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn 
Thu Hương tiếp tục giữ chức Phó 
trưởng Ban Kế hoạch Tài chính

+ Quyết định số 5514/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị 
Tuyết tiếp tục giữ chức Phó trưởng 
Ban Chính trị và Công tác học sinh, 
sinh viên

+ Quyết định số 5515/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn 
Thị Anh Thu tiếp tục giữ chức Phó 
trưởng Ban Quan hệ Quốc tế

+ Quyết định số 5516/QĐ-TCCB về 
việc bổ nhiệm lại ông Phạm Hồng 
Tung tiếp tục giữ chức Phó trưởng 
Ban Khoa học - Công nghệ

+ Quyết định số 5517/QĐ-TCCB 
về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn 
Văn Thông tiếp tục giữ chức Phó 
trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

>> M.T
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đề tài Khoa học 
được nghiệm thu
trong tháng 10/2008

1/ Đề tài “Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô 
- Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống 
đế quốc Mỹ (1954 - 1975)” mã số QG.06.33. 
Chủ trì PGS.TS Phạm Quang Minh, Khoa Quốc tế, 
Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt

2/ Đề tài “Tham nhũng - những khía cạnh xã 
hội - pháp lý và giải pháp phòng, chống trong 
giai đoạn hiện nay ở nước ta”, mã số QL.07.02. 
Chủ trì: PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế , Khoa Luật,  
Xếp loại: Tốt. 

3/ Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao 
chất lượng dạy học sinh học lớp 12”, mã số 
QS.06.02. Chủ trì TS. Nguyễn Thế Hưng, Khoa Sư 
phạm, Xếp loại: Tốt

4/ Đề tài “Chủ thể và hệ thống trong quan hệ 
quốc tế”, mã số QG.06.23. Chủ trì TS. Hoàng 
Khắc Nam, Khoa Quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV. 
Xếp loại: Tốt

5/ Đề tài “Quá trình hình thành và đặc điểm 
phát triển của thể loại văn xuôi hiện đại Lào”, 
mã số QX.07.34. Chủ trì GVC. Trần Thúc Việt, 
Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: 
Tốt

6/ Đề tài “Nội các Trần Trọng Kim và vị trí 
lịch sử của nó”, mã số QG.06.37. Chủ trì PGS.
TS Phạm Hồng Tung, Ban KHCN, ĐHQGHN. Xếp 
loại: Tốt

7/ Đề tài “Khảo sát câu hỏi bằng ngôn từ trên 
bình diện cấu trúc hình thái và giá trị ngữ 
dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp”, mã số 
QN.06.11. Chủ trì TS. Đỗ Quang Việt, Trung tâm 
Nghiên cứu phương pháp và Kiểm tra chất lượng. 
Xếp loại: Tốt

8/ Đề tài “Xác định hệ số dãn nở nhiệt của 
composite cốt sợi đồng phương”, mã số 
QT.06.68. Chủ trì PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức, 
Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt

9/ Đề tài “Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và 
phát triển một số chủng loại vi sinh vật ứng 
dụng trong quá trình xử lý nước thải”, mã số 
QG.06.11. Chủ trì PGS.TS Trịnh Lê Hùng, Trường 
ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt

10/ Đề tài “Xây dựng thiết bị chế tạo các hợp 
chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng 
và nghiên cứu các tính chất quang từ của 
chúng”, mã số QG.07.45. Chủ trì TS. Phạm Văn 
Bền, Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt

>> BAN KHCN
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trong tháng 10/2008, có 10 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc đhqghn thực 
hiện đã được nghiệm thu.
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