
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

T.U 31 (nam): Sinh năm 1975, ngoại hình bình thường, 
cao 1m58, nặng 65 kg, đã tốt nghiệp Trường ĐH Kinh 
tế Quốc dân và hoàn thành chương trình thạc sĩ nhiều 
năm nay, hiện đang làm Trưởng phòng Thông tin Giao 
dịch xuất bản cho một chí chuyên ngành kiêm Giám 
đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Báo chí ở Hà Nội, thu 
nhập khá, đã có nhà và ô tô riêng. Sở thích là đi du lịch, 
gặp gỡ bạn bè trên bàn nhậu cùng thảo luận về một số 
vấn đề hot trong xã hội, thích xem phim hành động, lái 
ô tô dọc theo những con phố cổ ở nội thành để giải trí 
và suy nghĩ về một vấn đề quan tâm, thích được hưởng 
cảm giác ấm áp của một gia đinh có vợ - chồng - con. 
Mong muốn được làm quen, kết bạn, tìm hiểu để tiến 
tới hôn nhân với một trong số các bạn gái tuổi từ 25 - 

30, cao từ 1m50 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, có trình 
độ cao đẳng trở lên, tính tình hiền thục, đảm đang, 
biết quan tâm, chăm lo cho hạnh phúc gia đình, là tuyp 
người phụ nữ truyền thống, thạo về nữ công gia chánh, 
đã đi làm hoặc chưa nhưng phải có định hướng về nghề 
nghiệp. Email liên hệ: dtbinhhn@yahoo.com.vn 

N.L 27 (nữ): Sinh năm 1983, ngoại hình ưa nhìn, cao 
1m52, nặng 43kg, trình độ đại học, đang làm nghiên 
cứu sinh chuyên ngành về khoa học xã hội và nhân văn, 
hiện là giảng viên đại học, chưa kết hôn, sống và làm 
việc tại Hà Nội, tính tình hiền lành, thật thà, nghiêm túc, 
vui vẻ, hòa đồng, thích đọc sách nghiên cứu, tiểu thuyết 
phương Tây, các ấn phẩm báo chí, xem ti vi, nghe nhạc 
trữ tình, chơi cầu lông và đi dạo một mình dưới trăng. 
Mong muốn làm quen với các bạn nam tuổi từ 28 - 32, 
cao từ 1m60 trở lên, nặng trên 55 kg. Ngoại hình bình 
thướng (khá thì càng tốt), có trình độ từ đại học trở lên, 
đã có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá, có nhà 
riêng, đã nghĩ đến chuyện lập gia đình, tính tình trung 
thực, chung thủy, chân thành, biết chia sẻ, nghiêm túc 
trong tình cảm, hiện đang công tác, làm việc ở Hà Nội. 
Liên hệ theo Email: hoaxoan_moonlight@yahoo.com.

LÀM QUEN - KẾT BẠN
Nhịp cầu

Hộp thư
CỘNG TÁC VIÊN

Thời gian qua Bản tin ĐHQGHN đã nhận được 
bài, tin, ảnh cộng tác của các tác giả: 

PGS.TS Lê Huy Tiêu - Khoa Văn học, Trường 
ĐHKHXH&NV; PGS.TS Nguyễn Như An - Cựu giáo chức 
Trường ĐHSP Hà Nội; Đào Liên - Cựu cán bộ ĐHQGHN,  
Trần Thu Hương - Văn phòng ĐHQGHN; ThS. Lưu Thị 
Mai Anh - Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; ThS. Trương 
Ngọc KIểm - Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN; Trịnh 
Minh Thái - Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV; 
Đặng Thị Quỳnh Hương - Khoa Sư phạm ĐHQGHN; 
Tiến Thanh - Sở VH - TT - DL Hà Nội; Hạ Ly - Khoa 
Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV; Thiên Việt - BTV 
Báo NTNN; Bích Hương, Nguyễn Mạnh Hà - PV Báo 
Tiền phong; Andray Morad - Khoa Tiếng việt và Văn 
hóa VN cho người nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV; 
Cát Vũ - Công ty Truyền thông PC World; Nguyễn Tiến 
Bình - Khâm Thiên, Hà Nội; Dương Quang Minh - Ban 
Duyệt chương trình, Đài THVN; Trà My - K51 Cao học 
văn, Trường ĐHKHXH&NV; Vũ Thanh Thủy - Ban Đào 
tạo ĐHQGHN; Nguyến Quang Hưng - PV Báo NTNN; 
Dương Thanh Nhàn - Trường ĐHKHTN; Trần Huyền 

Trang - ĐHQG TP.HCM;  Khúc Hồng Thiện - Lớp Viết 
văn K10, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội; Phúc Sơn - 
Trường ĐHSPHN; Nguyễn Anh Hùng - Bưu điện Cầu 
Giấy, Hà Nội; Hoa Lộc Vừng - Trường ĐHDL Thăng 
Long; Thanh Tâm, Vũ Thị Oanh, Trần Anh Tuấn - 
Ban Chính trị và Công tác HSSV, ĐHQGHN; Nguyễn 
Hoàng Diệu Thủy - TC Nội thất; Trần Trí Trung - Ban 
Thanh tra, ĐHQGHN; Đỗ Viết Hùng - K26 Truyền 
hình, HV BC&TT; Hồng Tươi, Trần Thị Tân - Khoa Báo 
chí & Truyền thông; Trường ĐHKHXH&NV; Vĩ Cầm - 
Trường ĐHSPNT TW; Đặng Thị Mai - K27 Báo mạng, 
HV BC&TT Sư phạm Ngữ văn ĐHQGHN; Nguyễn Thị 
Vân Anh - K27, Báo mạng, HV BC&TT; Hương Giang 
- K51 Báo chí, 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 Đóa - 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...

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC
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