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Hội ngHị quán triệt ngHị 
quyết trung ương 7 (KHóa X)

Ngày 7/11/2008, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức Hội 
nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X). 
Đông đảo đảng viên là cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN 
và các đơn vị trực thuộc đã tham dự hội nghị. Các 
đảng viên đã được nghe PGS.TS Đinh Xuân Dũng - Ban 

Khoa giáo Trung ương trình bày một số nội dung cơ 
bản của các nghị quyết Trung ương 7 gồm: Nghị quyết 
về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa; Nghị quyết về Xây dựng đội ngũ tri thức trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa; Nghị 
quyết về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 
số 25-KL/TW ngày 5/8/2008 của Bộ Chính trị về Tình 
hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008 và các giải 
pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm. Những vấn đề 
được nêu trong các Nghị quyết Trung ương 7 nhằm 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đó 
là những nội dung quan trọng trong sự lãnh đạo của 
Đảng, có vị trí và ý nghĩa to lớn để phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 
sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển và 
phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 

>> Vũ Lê

Diễn đàn giáo 
Dục aSEan lần 
tHứ Hai với cHủ 
đề “nối nHững 
nHịp cầu tri tHức 
trong cộng đồng 
aSEan” 
Diễn đàn do ĐHQGHN và Học viện 
chiến lược và lãnh đạo Châu Á (ASLI) 
đồng tổ chức được khai mạc ngày 
19/11 tại Hội trường Lê Văn Thiêm – 
ĐHQGHN. 

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ 
GD&ĐT Bành Tiến Long; GS.TS Mai 
Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN; 
TS. Doto Michael Yeoh - Tổng giám 
đốc điều hành Học viện Chiến lược 
và lãnh đạo Châu Á; ông Karl Peter 
Schoenfisch - Chủ tịch Quỹ Hanns 
Seidel, cùng đại diện các trường đại 
học trong nước.

Đây là lần thứ 2 diễn đàn giáo dục 
ASEAN được tổ chức với mục tiêu là 
kết nối tri thức, tăng cường trao đổi 
hợp tác hợp tác và hội nhập nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục và khai 

thác tiềm năng chất xám trong cộng 
đồng ASEAN, cùng nhau bắc nhịp 
cầu quan trọng nhất vượt qua nghèo 
nàn, lạc hậu, hướng tới nền thịnh 
vương chung của toàn khu vực.

Phát biểu tại diễn đàn, GS. Mai Trọng 
Nhuận nêu rõ, sứ mệnh cao cả của 
nền giáo dục tại các nước ASEAN là 
nền giáo dục cho mọi người ở trong 
những xã hội đang chuyển đổi. Giáo 
dục phải góp phần thu hẹp khoảng 
cách tri thức giữa các nhóm, 
các cộng đồng dân cư trong 
lòng mỗi dân tộc. Chính vì 
vậy, diễn đàn sẽ tạo điều kiện 
để các nước trao đổi, chia 
sẻ cùng nhau những kinh 
nghiệm, đề xuất những giải 
pháp trong các chương trình 
liên kết đào tạo, nghiên cứu, 
trao đổi cán bộ, sinh viên...
góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục của các trường 
đại học, tiếp cận trình độ quốc tế, rút 
ngắn khoảng cách với các đại học tiên 
tiến trên thế giới. Các đại biểu tham 
dự diễn đàn đã cùng nhau trao đổi về 
các vấn đề như: Chung tay xây dựng 
một Không gian giáo dục ASEAN: 
Chính sách giáo dục của các nước 
ASEAN; Hệ thống kiểm định cấp khu 

vực nhằm tăng sức cạnh tranh; Xây 
dựng một khu vực tri thức ASEAN có 
tính cạnh tranh; Nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nguồn nhân lực khối 
ASEAN thông qua nền tảng giáo dục 
ASEAN.

Diễn đàn giáo dục ASEAN lần thứ nhất 
được tổ chức năm 2007 tại ĐHQGHN 
với chủ đề “Giáo dục: Những hy vọng 
của ASEAN trong phát triển nguồn 
nhân lực cho tương lai”, thành công 

của điễn đàn cùng với việc thông 
qua “Tuyên bố Thăng long” đã tạo 
tiền đề quan trọng cho việc xây dựng 
cộng đồng giáo dục ASEAN.

>> BT
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CÁC ĐơN Vị THàNH VIêN ĐHQGHN Kỷ NIệM 
NGàY NHà GIÁo VIệT NAM 20/11

ĐHQGHN: Ngày 18/11/2008, tại Hội trường 
Ngụy Như Kontum (19 Lê Tháng Tông, Hà Nội), 
ĐHQGHN đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11 và công bố quyết định phong 
tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo 
Ưu tú năm 2008. TS. Giang Sơn - Phó chủ nhiệm 
Văn phòng Chủ tịch nước; bà Trần Thị Hà - Phó 
chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen 
thưởng Nhà nước, Trưởng Ban Thi đua Khen 
thưởng TW, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng 
tướng Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên TW Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Hoàng 
Đức Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục An 
ninh đã đến dự. Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, 
GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc đã đọc 
diễn văn chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam và chúc mừng 78 nhà giáo tiêu biểu 
của ĐHQGHN được phong tặng Danh hiệu Nhà 
giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) 
năm 2008. Trong đợt phong tặng Danh hiệu 
NGND, NGƯT năm 2008, ĐHQGHN đã vinh dự 
có 23 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng 
Danh hiệu NGND và 55 nhà giáo được phong 
tặng Danh hiệu NGƯT (danh sách cụ thể được 
chúng tôi đăng tải ở cuối trang tin).

>> Vũ Lê - B.T 

Cơ quan ĐHQGHN: Ngày 20/11/2008, 
Cơ quan ĐHQGHN đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11 với sự tham gia đông 
đủ của cán bộ, viên chức trong Cơ quan. GS.TS 
Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN cùng 
2 Phó giám đốc GS.TSKH Vũ Minh Giang và 

TS. Phạm Quang 
Hưng đã đến 
dự. Đại diện 
BCH Công 
đoàn Cơ quan 
đã tặng quà 
và hoa chúc 
mừng các các 
thầy giáo, cô 
giáo là cán bộ, 
viên chức đã và 

đang công tác 
tại Cơ quan ĐHQGHN. Đại diện lãnh đạo Cơ 
quan cũng đã tặng hoa chúc mừng 2 nhà giáo 
tiêu biểu của Cơ quan ĐHQGHN (trong tổng số 

55 nhà giáo của ĐHQGHN) đã được Chủ tịch 
nước phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 
năm 2008: GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc, 
GS.TS Nguyễn Cao Huần - Trưởng Ban Khoa 
học Công nghệ; Ban Đào tạo và ThS. Nguyễn 
Thị Thanh - Nguyên Phó trưởng Ban TCCB được 
nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 
đ/c được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo 
dục Việt Nam: GS.TS Mai Trọng Nhuận, đồng 
chí Vũ Công Nhất, Công đoàn Cơ quan và 3 
đồng chí được nhận Bằng khen của Tổng liên 
đoàn Lao động Việt Nam: Vũ Đình Giáp, Phạm 
Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Nam Phương, cùng 
nhiều tập thể và cá nhân thuộc Cơ quan được 
tặng danh hiệu thi đua các cấp... 

>> Vũ Lê

Trường ĐH Công nghệ: Lễ kỷ niệm 
ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố quyết định 
bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Nhà trường đã được 
tổ chức ngày 19/11/2008. GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc, PGS.TS Phạm Trọng Quát - 
Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo một số ban chức 
năng ĐHQGHN, Ban Giám hiệu cùng đông đảo 
đại diện các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường 
ĐH Công nghệ qua các thời kỳ đã tham dự buổi 
lễ. Diễn văn chào mừng của GS.TS Nguyễn Hữu 
Đức - Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu bật ý 
nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam, gửi lời chúc 
mừng tới các 
thế hệ cán 
bộ, giảng của 
trường, đồng 
thời điểm lại 
những thành 
tựu cơ bản 
mà Trường 
ĐH Công 
nghệ đã đạt 
được trong 
năm qua. 
Tại buổi lễ, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã trao 
Quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường 
ĐH Công nghệ cho PGS.TS Nguyễn Đình Đức 
đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó 
hiệu trưởng và Nhà trường để thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ mà ĐHQGHN đã giao phó. Cũng 
trong dịp này, bên cạnh việc tặng thưởng các 
nhà giáo đã có nhiều thành tích, Hiệu trưởng 
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Trường ĐH Công nghệ còn trao tặng danh 
hiệu Nhà giáo Danh dự cho GS.TSKH Nguyễn 
Văn Điệp, nhà giáo lão thành, người đã đóng 
góp công lao lớn cho sự thành công, phát triển 
của Nhà trường suốt những năm qua. 

>>  TrƯờNG NM

Trường ĐHKHTN: Trong diễn văn chào 
mừng tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Duy Cam - Hiệu 
trưởng đã gửi lời chúc mừng tới các thế hệ thầy 
giáo, cô giáo đã và đang có những đóng góp 
trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà 
trường, đặc biệt chúc mừng 42 nhà giáo tiêu 
biểu của trường đã vinh dự được Chủ tịch nước 
phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (10 

nhà giáo), Nhà 
giáo Ưu tú (32 
nhà giáo). Với 
những thành 
tích xuất sắc, 
nhiều tập thể 
và cá nhân 
của Trường 
ĐHKHTN đã 
nhận được 
danh hiệu và 

phần thưởng cao quý: 3 tập thể và 11 cá nhân 
được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, GS.TS.NGND Trần Nghi được phong tặng 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 5 cá nhân 
được tặng Huân chương Lao động hạng ba... 

>> TrƯơNG HuYềN

Khoa Quốc tế: Buổi gặp mặt thân mật các 
thầy cô giáo, các cán bộ đã và đang công tác tại 
Khoa chính là dịp để các lớp thế hệ học trò tỏ 
lòng biết ơn, tri ân với thầy cô giáo đã tận tụy 
cống hiến cho sự nghiệp trồng người đồng thời, 

tạo cơ hội cho 
các thầy cô 
trong khoa có 
dịp giao lưu, 
chia sẻ kinh 
nghiệm giảng 
dạy. Trong 
khuôn khổ 
của buổi gặp 
mặt, Đoàn 
T N C S H C M 

Khoa Quốc tế cũng đã tổ chức chương trình 
giao lưu văn nghệ đặc biệt chào mừng ngày 
Nhà giáo Việt Nam với chủ đề “Hoa phấn 
trắng”. Đây là một chương trình được dàn 
dựng công phu, sự thể hiện mang tính chuyên 
nghiệp cao.

>> LƯu THị VâN

Trường ĐHKHXH&NV: Buổi lễ là dịp 
vinh danh những gương mặt nhà giáo xuất sắc 
nhiều thế hệ đồng thời cũng để Nhà trường ghi 
nhận những đóng góp của các thầy cô giáo cho 
sự phát triển của Nhà trường trong thời gian 
qua. Hiện nhà trường có 518 cán bộ viên chức, 
trong đó có 376 cán bộ giảng dạy, 06 giáo sư, 
55 phó giáo sư, 127 tiến sĩ và 176 thạc sĩ; thực 
hiện đào tạo 17 ngành đại học với hơn 5.500 
sinh viên; 28 chuyên ngành cao học, 29 chuyên 
ngành tiến sĩ với 2022 học viên cao học và 168 
nghiên cứu sinh. Thực hiện chủ trương của 
ĐHQGHN, Nhà trường là đơn vị đi đầu trong việc 
thực hiện lộ trình chuyển đổi sang đào tạo theo 
tín chỉ và tiến hành đào tạo các ngành/chuyên 
ngành đạt trình độ quốc tế. Đó là cơ hội, đồng 
thời là thách thức để nhà trường khẳng định 
vai trò của mình 
trong đào tạo 
và truyền bá tri 
thức khoa học 
xã hội phục 
vụ đất nước. 
Đặc biệt trong 
năm 2008, 11 
nhà giáo của 
trường đã vinh 
dự được phong 
tặng danh hiệu 
Nhà giáo Nhân dân, 16 nhà giáo được nhận 
danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Tính đến nay, sau 
hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường đã 
có 24 Nhà giáo Nhân dân và 50 Nhà giáo Ưu 
tú. 

>> Hà - LAN

Khoa Luật: Đông đủ cán bộ, viên chức 
Khoa Luật và các thầy cô giáo có cộng tác 
thường xuyên với Khoa đã tham dự buổi lễ 
kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phát 
biểu chúc mừng tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Trọng 
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Quát - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận những kết quả mà cán bộ, 
giảng viên, sinh viên Khoa Luật đã đạt được trong thời gian qua, góp phần 
vào sự nghiệp phát triển chung của ĐHQGHN. Phó giám đốc cũng kỳ vọng 
bước sang năm học mới, với sự lãnh đạo của Ban Chủ nhiệm Khoa, Khoa 
sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã được đề ra, trong đó 
chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về pháp lý có 
chất lượng cao trình độ cao; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học gắn 
với giảng dạy, đào tạo và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và 
đời sống...

>>Vũ LINH

Sơ KếT CôNG 
TÁC TuYểN SINH 
SAu ĐạI HọC 
NăM 2008
Ngày 14/11/2008, ĐHQGHN đã 
tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 
tuyển sinh sau đại học năm 2008 
và triển khai công tác tuyển sinh 
sau đại học năm 2009 với sự tham 
gia của gần 60 đại biểu đến từ các 
đơn vị đào tạo sau đại học, đại 
diện lãnh đạo một số ban chức 
năng và các thành viên trong Ban 
chỉ đạo tuyển sinh SĐH năm 2008 
của ĐHQGHN. GS.TSKH Vũ Minh 
Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN, 
Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh 
năm 2008 đã chủ trì Hội nghị. Hội 
nghị đã được nghe báo cáo Tổng 
kết công tác tuyển sinh SĐH năm 
2008 và báo cáo dự thảo Hướng 
dẫn công tác tuyển sinh SĐH năm 
2009. Năm 2008, ĐHQGHN có 
13 đơn vị đào tạo tổ chức tuyển 
sinh SĐH, trong đó viện Vi sinh vật 
học và Công nghệ sinh học là đơn 
vị lần đầu tiên tổ chức tuyển sinh 
đào tạo thạc sĩ. Trong kì tuyển sinh 
năm 2008, với cả hai hình thức 
thi tuyển và xét chuyển tiếp sinh 
ĐHQGHN đã tuyển được 2615 
học viên cao học (trong đó có 91 
học viên cao học được tuyển theo 

chỉ tiêu của các đơn vị liên kết đào 
tạo) tăng 30% so với năm 2007 
và 188 nghiên cứu sinh tăng 10% 
so với năm 2006. Có 22 lưu học 
sinh nước ngoài được xét tuyển 
vào học, trong đó 10 lưu học sinh 
theo học các chương trình đào tạo 
thạc sĩ và 2 lưu học sinh theo học 
các chương trình đào tạo tiến sĩ. 
Về triển khai công tác tuyển sinh 
SĐH năm 2009, Hội nghị cũng 
đã thông qua một số nội dung cơ 
bản như: 

Kì tuyển sinh SĐH năm 2009 được 
thực hiện ở 2 đợt thi, đợt 1 thi vào 
các ngày 27, 28/2 và 1/3/2009; 
đợt 2: thi vào các ngày 28, 29 và 
30/8/2009. Các đơn vị có thể chỉ 
tổ chức tuyển sinh vào 1 trong 
hai đợt trên nhưng cần phải 
báo cáo ĐHQGHN trước ngày 
20/11/2008.

Các công tác ra đề thi, coi thi và 
chấm thi tuyển sinh SĐH năm 
2009 (gọi chung là tổ chức thi) 
của ĐHQGHN sẽ do 5 hội đồng 
tuyển sinh SĐH của 5 trường 
thành viên đảm nhiệm. 

ĐHQGHN vẫn tổ chức môn thi 
Ngoại ngữ tuyển sinh SĐH với 5 
thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, 
Đức. Tuy nhiên đơn vị nào đề 
nghị chỉ thi môn tiếng Anh cũng 
sẽ được ĐHQGHN chấp thuận. 
Từ năm 2009, ĐHQGHN sẽ triển 

khai việc tổ chức thi chung một 
đề Ngoại ngữ cho cả hai trình độ 
tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tuyển 
sinh đào tạo tiến sĩ, trong đó quy 
định mức điểm tối thiểu để xét 
tuyển ở mỗi bậc đào tạo.

Công tác tuyển sinh đào tạo tiến 
sĩ sẽ thực hiện thông qua việc xét 
tuyển hồ sơ chuyên môn tại các 
Hội đồng tuyển sinh của các đơn 
vị đào tạo. Trong hồ sơ chuyên 
môn, các thí sinh sẽ phải có một 
đề cương nghiên cứu sinh với 
những thuyết minh chi tiết về dự 
định nghiên cứu, kế hoạch thực 
hiện trong thời gian đào tạo, lý do 
lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lựa 

chọn cơ sở đào tạo... và 2 thư giới 
thiệu của hai nhà khoa học, trong 
đó có một nhà khoa học sẽ nhận 
làm cán bộ hướng dẫn luận án. 

>> HồNG MINH
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20 NăM VIệT NAM HọC THEo 
ĐịNH HƯớNG LIêN NGàNH

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung 
tâm hợp tác Nghiên cứu Việt Nam, 
tiền thân của Viện Việt Nam học và 
Khoa học phát triển (ĐHQGHN) đã 
được tổ chức ngày 11/11/2008. TS. 
Andrew Hardy - Trưởng đại diện 
Viện Viễn đông bác cổ tại Việt Nam; 
GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó giám 
đốc ĐHQGHN cùng đại diện lãnh 
đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan 
trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh 
đạo một số ban chức năng, đơn vị 
trực thuộc ĐHQGHN cùng đông 
đảo các vị khách quốc tế, các nhà 
khoa học trong và ngoài nước đã 
đến dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, 
GS.NGND Phan Huy Lê (vị Giám đốc 
suốt 14 năm đầu tiên của Trung tâm, 
người mở đường, dẫn dắt các thế hệ 
sau với hơn 20 năm toàn tâm, toàn 
sức để xây dựng một ngành Việt Nam 
học liên ngành ở nước ta) đã tri ân lại 
những mốc kỷ niệm đáng nhớ từ khi 
Trung tâm phối hợp nghiên cứu Việt 
Nam được thành lập mà ngày nay là 
Viện Việt Nam học và Khoa học phát 
triển. GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng 
như TS. Andrew Hardy đều khẳng 
định rằng: Một trong những thành 
công lớn nhất của Trung tâm hợp tác 
nghiên cứu Việt Nam là đã đột phá, 
tạo lập được quan hệ và ảnh hưởng 
quốc tế rộng rãi, hiệu quả...

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn 
Quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt 
Nam học và Khoa học phát triển đã 
thông báo với các đại biểu về công 
tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế Việt 
Nam học lần thứ III với chủ đề trọng 
tâm là “Việt Nam - hội nhập và phát 

triển”. GS. Ngọc khẳng định: Hội thảo 
quốc tế Việt Nam học lần thứ III thành 
công sẽ đánh dấu một chặng đường 
mới - chặng đường hội nhập sâu hơn 
và phát triển mạnh hơn của Việt Nam 
học. Thành công đó chính là kết quả 
của 20 năm dồn tâm sức, kiên trì và 
quyết tâm xây dựng Việt Nam học 
theo định hướng liên ngành gắn với 
khu vực học và khoa học phát triển 
của Trường ĐH Tổng hợp trước đây 
và ĐHQGHN hiện nay... 

>> TrƯờNG NM

50 NăM THàNH LậP KHoA 
NGôN NGữ Và VăN HóA 
ANH - Mỹ, TrƯờNG ĐH 
NGoạI NGữ

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, 
Trường ĐH Ngoại ngữ (1958 - 2008) 
đã diễn ra ngày 16/11/2008. PGS.TS 
Phạm Trọng Quát - Phó giám đốc 
ĐHQGHN đã đến dự và phát biểu. Là 
một trong những khoa đào tạo tiếng 
Anh lâu đời nhất Việt Nam, trong suốt 
50 năm phát triển và trưởng thành, 
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ 
đã tạo được vị thế trong lĩnh vực đào 
tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa 
đã đào tạo được hàng chục ngàn cử 
nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thuộc các hệ sư 
phạm, biên phiên dịch, nghiên cứu 
ngôn ngữ và văn hoá các nước nói 
tiếng Anh. Ngoài ra, Khoa còn là nơi 
cung cấp nguồn nhân lực giảng dạy 
tiếng Anh cho các cấp học, bậc học, 
góp phần đáng kể vào việc đáp ứng 
nhu cầu cán bộ ngoại ngữ cho các 
ngành kinh tế - xã hội, quốc phòng... 
Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, 
Phó giám đốc Phạm Trọng Quát đã 
trao cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất 

sắc” cho tập thể cán bộ giảng viên và 
sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 
Anh - Mỹ, Bằng khen của Giám đốc 
ĐHQGHN cho các tổ bộ môn thuộc 
Khoa.

>> THIệN HòA

KHoA VIệT NAM HọC Và 
TIếNG VIệT Kỷ NIệM 40 NăM 
NGàY THàNH LậP

Ngày 17/11/2008, buổi lễ kỷ niệm 40 
năm thành lập Khoa Việt Nam học và 
tiếng Việt (1968 - 2008) đã diễn ra tại 
hội trường Ngụy Như Kon Tum (19 Lê 
Thánh Tông). Đông đảo các thế hệ 
thầy cô giáo và sinh viên các khóa đã 
về hội ngộ. Năm 1956, Tổ Việt ngữ 
trực thuộc Trường ĐH Tổng hợp Hà 
Nội được thành lập với nhiệm vụ đào 
tạo tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 
cho các học viên nước ngoài đến học 
theo hiệp định giữa Chính phủ Việt 
Nam và các nước. Năm 1968, Khoa 
Tiếng Việt được thành lập trên cơ sở 
Tổ Việt ngữ. Năm 1995, Khoa Tiếng 
Việt được đổi tên là Khoa Tiếng Việt 
và văn hóa Việt Nam cho người nước 
ngoài với nhiệm vụ chính: đào tạo 
tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho 
các học viên nước ngoài đến học theo 
hiệp định hợp tác giữa chính phủ 
Việt Nam và các nước; đào tạo tiếng 
Việt và văn hóa Việt Nam cho các đối 
tượng người nước ngoài khác; đào 
tạo và bồi dưỡng kiến thức về tiếng 
Việt và văn hóa Việt Nam nhằm nâng 
cao trình độ hiểu biết về đất nước và 
con người Việt Nam cho con em Việt 
kiều. Năm 1999, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ra quyết định cho phép Khoa đào 
tạo hệ cử nhân Tiếng Việt và văn hóa 
Việt Nam cho người nước ngoài. Năm 
2008 đánh dấu thêm một bước phát 
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triển quan trọng khác của Khoa khi 
ĐHQGHN ký quyết định ban hành 
chương trình đào tạo đại học ngành 
Việt Nam học gồm 2 chuyên ngành: 
Việt Nam học cho người Việt Nam và 
Việt Nam học cho người nước ngoài. 
Trên cơ sở ấy, Khoa cũng chính thức 
đổi tên thành Khoa Việt Nam học và 
tiếng Việt.

>> THANH Hà

KHoA TạI CHứC TrƯờNG 
ĐH NGoạI NGữ - 30 NăM 
NGàY THàNH LậP 

Buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành 
lập Khoa Tại chức, Trường ĐH Ngoại 
ngữ (1978-2008) đã diễn ra ngày 
12/11. Trải qua 30 năm xây dựng và 
phát triển, Khoa Tại chức Trường ĐH 
Ngoại ngữ đã đào tạo được 37.166 
cử nhân đại học và 3.773 cử nhân 
cao đẳng ngoại ngữ ngành sư phạm 
và bồi dưỡng kiến thức cho gần 
2.000 giáo viên tốt nghiệp đại học 
tại chức để đạt trình độ tương đương 
cử nhân tốt nghiệp đại học hệ chính 

quy, đào tạo chuyển đổi cho 2.209 
giáo viên tiếng Nga sang dạy tiếng 
Anh - đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo 
viên tiếng Anh trong các trường đại 
học, cao đẳng, phổ thông và tăng 
cường đội ngũ cán bộ giáo viên cho 
các địa phương vùng sâu, vùng xa, 
miền núi, hải đảo. Hiện Khoa đang 
đào tạo trên 8.000 sinh viên hệ đại 
học tại chức. Với bề dày thành tích 
của mình, Khoa Tại chức đã được xã 
hội công nhận là một địa chỉ có uy tín 
nhất đối với ngành giáo dục và các 
ngành khác trong công tác đào tạo 
cán bộ, giáo viên ngoại ngữ với chất 
lượng cao. 

>> THIệN HòA

HộI NGHị CÁN Bộ CôNG 
CHứC TrƯờNG ĐHKHTN

Hội nghị diễn ra ngày 7/11/2008 với 
sự tham dự của TS. Phạm Quang 
Hưng - Phó giám đốc cùng đại diện 
lãnh đạo một số ban chức năng, tổ 
chức đoàn thể của ĐHQGHN và 174 
đại biểu Nhà trường. PGS.TS Bùi Duy 
Cam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã 
trình bày báo cáo tóm tắt những kết 
quả đạt được trong năm học 2007-
2008 và đề án công tác năm học 
2008-2009. Trong năm học vừa qua, 
tập thể cán bộ và học sinh, sinh viên 
Nhà trường đã đạt được những kết 
quả khá toàn diện trên tất cả các mặt: 
giáo dục chính trị tư tưởng, công tác 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp 
tác quốc tế, đời sống cán bộ được cải 
thiện một bước. Tiếp sau đó, PGS.TS 
Đặng Lê Minh - Trưởng ban thanh tra 
nhân dân đã báo cáo kết quả làm việc 
trong nhiệm kỳ 2006-2008. Hội nghị 
cũng đã nghe nhiều ý kiến phát biểu 
rất tâm huyết của các đại biểu như: 
ThS. Phạm Thị Mai, PGS.TS Phan Văn 
Tân, PGS.TS Lưu Đức Hải... TS. Phạm 
Quang Hưng đã thay mặt Ban Giám 
đốc ĐHQGHN chỉ đạo Nhà trường 
cần tập trung cao độ hơn nữa để đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng trường đại 
học nghiên cứu tiên tiến với phương 
châm chung "nhanh hơn và cao 
hơn“ theo tinh thần chỉ đạo của TS. 
Hồ Đức Việt - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư TƯ Đảng trong chuyến về thăm 
và làm việc với ĐHQGHN. Hội nghị 
đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân 
dân nhiệm kỳ 2008 - 2010 gồm 9 
đồng chí. 

>> HƯớNG DƯơNG

KHAI GIảNG KHóA Dự Bị ĐạI 
HọC Và TrAo HọC BổNG 
SGI CHo LƯu HọC SINH Lào

Buổi lễ do Trường ĐH Ngoại ngữ phối 
hợp với Đại sứ quán CHDCND Lào tại 
Việt Nam và Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn 
tổ chức ngày 10/11/2008. Đồng chí 
Xay-nha-chắc - Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền nước CHDCND Lào tại Việt 
Nam; PGS.TS Phạm Trọng Quát - Phó 

5 CÁ NHâN ĐƯợC TặNG Kỷ NIệM 
CHƯơNG "Vì Sự NGHIệP PHÁT TrIểN 
ĐạI HọC QuốC GIA Hà NộI"
ngày 17/11/2008, giám đốc đHqgHn - gS.tS 
Mai trọng nhuận đã ký quyết định số 5651/qđ 
- ct&HSSv về việc tặng Kỷ niệm chương “vì sự 
nghiệp phát triển đại học quốc gia Hà nội” cho 
5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đHqgHn.

DANH SÁCH GồM:

1. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ 
Công an; 

2. Trung tướng Hoàng Đức Chính, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an; 

3. Thiếu tướng Bùi Văn Cơ, Cục trưởng Cục Bảo vệ An 
ninh Nội bộ và Văn hóa Tư tưởng, Tổng Cục An ninh,    
Bộ Công an; 

4. Thiếu tướng Khổng Minh Dụ, nguyên Cục trưởng 
Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ và Văn hóa Tư tưởng, Tổng 
cục An ninh, Bộ Công an; 

5. Đại tá Nguyễn Thu Nga, Phó Cục trưởng Cục Bảo 
vệ An ninh Nội bộ và Văn hóa Tư tưởng, Tổng cục An 
ninh, Bộ Công an.

>> P.V
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giám đốc ĐHQGHN cùng lãnh đạo 
một số bộ, ban ngành trung ương, 
thành phố Hà Nội và Tập đoàn Đầu 
tư Sài Gòn đã tham dự buổi lễ. Tham 
dự khóa học này có tổng số 108 lưu 
học sinh Lào. Đây là những học sinh 
tiêu biểu đã được tuyển chọn từ nhiều 
trường đóng trên địa bàn Viên-chăn, 
Attopư, Xiêng Khoảng, Xê-kông, 
Savanakhet, Luông-pha-băng, Hủa 
Phan thuộc Lào. Trong thời gian 8 
tháng, dưới sự giảng dạy của các thầy 
cô là giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và 
Văn hóa Việt Nam, Trường ĐH Ngoại 
ngữ, các lưu  học sinh này sẽ phải học 
các môn liên quan đến Tiếng Việt và 
Văn hóa Việt Nam. Tại buổi lễ, Tập 
đoàn Đầu tư Sài Gòn cũng đã trao 
gần 110 suất học bổng Hữu nghị SGI 
với tổng trị giá 2 triệu đô la Mỹ tài trợ 
cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam 
học dự bị đại học và đại học trong 
vòng 5 năm từ 2008 - 2013.

>> THIệN HòA - LINH CHI

HọC BổNG PoSCo NăM 
2008 ĐƯợC TrAo CHo 40 
SINH VIêN Hà NộI

Buổi lễ trao học bổng đã diễn ra ngày 
18/11/2008 tại khách sạn Daiwoo 
(Hà Nội). Năm 2008 này ở khu vực 
phía Bắc, Quỹ học bổng Posco TJ 
Park đã trao 40 suất học bổng (mỗi 
suất trị giá 500 uSD) cho 40 sinh 
viên có kết quả học tập xuất sắc của 
ĐHQGHN (20 em), Trường ĐH Ngoại 
thương (10 em) và Trường ĐH Kinh 
tế Quốc dân (10 em). Đây là lần thứ 
4 sinh viên ĐHQGHN được nhận học 
bổng từ Quỹ Posco TJ Park. Trong số 
20 sinh viên ĐHQGHN có 3 sinh viên 
Trường  ĐHKHTN, 4 sinh viên Trường 
ĐHKHXH&NV, 4 sinh viên Trường 
ĐH Ngoại ngữ, 3 sinh viên Trường 

ĐH Công nghệ, 3 sinh viên Trường 
ĐH Kinh tế, 2 sinh viên Khoa Luật và 
1 sinh viên Khoa Sư phạm. 

Sau khi nhận giấy chứng nhận học 
bổng, em Trần Lê Minh, sinh viên K52, 
Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã 
thay mặt 40 sinh viên phát biểu, bày 
tỏ sự vui mừng và niềm vinh dự trước 
sự quan tâm, động viên, khích lệ rất 
ý nghĩa và kịp thời của Quỹ học bổng 
Posco TJ Park. 

>> TrƯờNG NM

TrAo HọC BổNG CỦA 
CôNG TY ACEr VIệT NAM 
CHo SINH VIêN TrƯờNG 
ĐHKHXH&NV

Lễ trao đã diễn ra ngày 5/11/2008 
cho 4 sinh viên Trường ĐHKHXH&NV 
trong đó có 3 em được nhận học 
bổng trị giá 1.500.000 đồng/suất, 
riêng sinh viên Nguyễn Ngọc Quân 
- khóa QH-2005-X ngành Văn học 
được nhận một máy tính xách tay 
hiệu Acer trị giá 10.500.000 đồng. 
Đây là sinh viên năm thứ tư có thành 
tích vượt khó học tập tốt với số điểm 
trung bình năm học vừa qua đạt 8,8. 
Bên cạnh đó, Công ty Acer Việt Nam 
còn tặng các bạn sinh viên Trường 
ĐHKHXH&NV một năm sử dụng 
miễn phí wifi trong phạm vi toàn 
trường. 

>> THANH Hà

SINH VIêN TrƯờNG ĐH 
CôNG NGHệ GIàNH GIảI 
NHấT TạI ACM/ICPC 2008
Tiếp nối thành tích của đội tuyển 
Chicken và đội tuyển Dragon Coder 
lọt vào vòng chung kết thế giới kỳ 
thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/
ICPC các năm 2006, 2007, năm 
2008, đội tuyển TheLastChance của 
Trường ĐH Công nghệ đã giành giải 
nhất (giải được 8 bài trong thời gian 
620 phút) cùng giành quyền tham 
gia vòng chung kết thế giới tổ chức 
tại Stockhom, Thụy Điển với đội tuyển 
Zodiac, Trường ĐH Zhejiang, Trung 
Quốc (giải được 8 bài trong thời gian 
605 phút). Với kết quả này, Trường 
ĐH Công nghệ lần thứ 3 liên tiếp 
có đội tuyển đại diện cho Việt Nam 
tham gia vòng chung kết kỳ thi lập 
trình quốc tế nơi tranh tài của 100 đội 
tuyển đến từ các trường đại học hàng 
đầu thế giới đào tạo về công nghệ 
thông tin. Đây là những bước khởi 
đầu tốt đẹp đưa sinh viên Việt Nam 
nói chung, sinh viên Trường ĐH Công 
nghệ nói riêng vươn ra biển lớn góp 
phần khẳng định vị trí của mình trên 
bản đồ công nghệ thông tin thế giới.

>> DuY HƯNG

TrIểN LãM ảNH Và HIệN VậT 
Về LựC LƯợNG Vũ TrANG 
NHâN DâN
Triển lãm mang tên “Một số hình 
ảnh, hiện vật về lực lượng vũ trang 
nhân dân Việt Nam trong chiến tranh 
giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc 
Việt Nam Xã hội chủ nghĩa” do Bảo 
tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và 
Trường ĐHKHXH&NV phối hợp tổ 
chức diễn ra từ ngày 11 - 16/11/2008. 
Có hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện 

vật tiêu biểu được trưng bày theo 5 
nội dung chính: Chủ trương, đường 
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lối của Đảng, Bác về xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân; Một số hình 
ảnh, hiện vật về dân quân tự vệ và du 
kích trong chiến tranh giải phóng dân 
tộc; Một số hình ảnh về lực lượng vũ 
trang Thủ đô; Quân đội nhân dân Việt 
Nam trong các trận quyết chiến chiến 
lược và Một số hình ảnh, hiện vật của 
lực lượng vũ trang ngày nay. Tại triển 
lãm, sinh viên còn được xem các phim 
tư liệu lịch sử về chiến dịch Điện Biên 
Phủ 1954, trận chiến 12 ngày đêm 
Điện Biên Phủ trên không năm 1972 
và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm 
nên thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam năm 1975.

>> P.V

SV TrƯờNG ĐH CôNG NGHệ 
GIàNH GIảI THƯởNG HoNDA 
YES - 2008
Ngày 11/11/2008, Quỹ Honda 
Foundation Nhật Bản phối hợp với 
Viện Chiến lược và Chính sách Khoa 
học Công nghệ - Bộ Khoa học và 
Công nghệ cùng Công ty Honda Việt 
Nam đã tổ chức Lễ trao “Giải thưởng 
Honda dành cho Kỹ sư và Nhà Khoa 
học trẻ” Việt Nam năm 2008 (Honda 
YES Award 2008). Trong số 10 sinh 
viên nhận Giải thưởng “Honda YES 
Award 2008” có 2 sinh viên của 
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN là 
Phạm Hoàng Ngân (Khoa Vật lý Kỹ 
thuật và Công nghệ Nanô) và Nguyễn 
Việt Hưng, (Khoa Công nghệ Thông 
tin). Mỗi sinh viên đoạt giải thưởng 
được nhận phần thưởng 3.000 uSD và 
một xe máy Honda Wave-S do Công 
ty Honda Việt Nam sản xuất. Ngoài ra, 
các sinh viên đoạt giải thưởng này còn 
có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng YES 
Plus trị giá 10.000 uSD nếu theo học 
các chương trình đào tạo sau đại học 
tại các cơ sở đào tạo của Nhật Bản 
(Giai đoạn II của Giải thưởng “Honda 
YES Award”).  

>> P.V

HIềN TàI NƯớC VIệT
Đó là tên của lễ tuyên dương và khen 
thưởng học sinh đạt giải trong các kỳ thi 
olympic quốc tế và khu vực năm 2008 
diễn ra ngày 18/11/2008. Tham gia 
buổi lễ có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân - 

Phó thủ tướng Chính phủ, GS.TS Mai 
Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, 
PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh cùng đại diện các nhà tài trợ 
- Công ty truyền thông STV, lãnh đạo 
một số trường đại học, trường THPT, 
trưởng phó đoàn dẫn học sinh dự thi 
olympic, cùng đông đảo các thầy cô 
giáo, phụ huynh và học sinh, sinh viên. 
Trong các kỳ thi olympic khu vực và 
quốc tế (1981 - 2008) các môn Toán 
học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, 
Tiếng Nga, Việt Nam đã giành 529 Huy 
chương (117 huy chương vàng, 172 huy 
chương bạc, 199 huy chương đồng, 41 
giải khuyến khích). riêng năm 2008, 
đoàn Việt Nam có 31 học sinh dự thi 
giành 30 huy chương (10 huy chương 
vàng, 6 huy chương bạc, 12 huy chương 
đồng, 2 giải khuyến khích). Trong số này 
ĐHQGHN có 4 học sinh THPT dự thi 
và đạt 5 huy chương, đó là: Đỗ Hoàng 
Anh (lớp 12 Khối THPT Chuyên, Trường 
ĐHKHTN, đạt huy chương vàng olympic 
Vật lý quốc tế, đạt huy chương vàng 
olympic Vật lý Châu Á. Năm 2007, Đỗ 
Hoàng Anh cũng đã đạt 2 huy chương: 
1 huy chương bạc olympic Vật lý quốc 
tế và 1 huy chương đồng olympic Vật 
lý Châu Á); Vũ Minh Châu (lớp 11 Khối 
THPT Chuyên, Trường ĐHKHTN, đạt 

huy chương vàng olympic Hóa học 
quốc tế); Hoàng Thanh Tùng (lớp 12 
Khối THPT Chuyên, Trường ĐHKHTN, 
đạt huy chương đồng olympic Vật lý 
Châu Á); Phạm Anh Tuấn (lớp 12 Khối 
THPT Chuyên, Trường ĐHKHTN, đạt huy 
chương đồng olympic Hóa học quốc 
tế). Với những thành tích đó, Trường 
ĐHKHTN được đánh giá là trường có 
nhiều học sinh đạt huy chương nhất (3 
huy chương vàng, 2 huy chương đồng) 
và cũng là trường nhiều năm liên tục có 
học sinh dự thi olympic các môn đạt huy 
chương.  

>> LƯu VâN - Vũ oANH

HộI NGHị PHòNG TrƯởNG 
Và rA MắT BAN ĐạI DIệN 
SINH VIêN NộI Trú NăM 
HọC 2008-2009 
Hội nghị do Trung tâm Nội trú sinh 
viên ĐHQGHN tổ chức với mục đích 
tiếp tục hoàn thiện nội quy, quy định 
nội trú tạo cơ sở pháp lý cho công tác 
quản lý, đồng thời định hướng để sinh 
viên chấp hành tốt những quy định 
của các KTX đồng thời đẩy mạnh việc 
xây dựng môi trường sống văn minh, 
văn hoá trong quản lý và phục vụ 
học sinh sinh viên. Trong những năm 
qua cơ sở vật chất tại các KTX được 
ĐHQGHN đầu tư đã và đang được sử 
dụng và khai thác có hiệu quả. Công 
tác xã hội hóa thử nghiệm ở một 
số lĩnh vực để nâng cao chất lượng 
phòng ở sinh viên đã khá thành công. 
Hiện nay 100% phòng có điện thoại, 
internet (tới trang bị hệ thống wifi toàn 
mặt bằng KTX); thí điểm lắp một số 
bình nước nóng toàn bộ khu ở của lưu 
học sinh và một số phòng ở của sinh 
viên Việt Nam. Công tác chăm lo sức 
khoẻ cho học sinh, sinh viên nội trú 
cũng được quan tâm đúng mức. KTX 
đã phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế, 
với các cơ quan chức năng của thành 
phố chủ động phát hiện và phòng 
dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, 
vệ sinh phòng ở, nơi công cộng, tăng 
cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại 
các bếp ăn, gian hàng trong khu nội 
trú. Bên cạnh đó các nhiệm vụ như 
công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên; 
Công tác phối hợp với các phòng ban 
chức năng của các nhà trường cũng 
đã đạt được những kết quả nhất định. 
Tại hội nghị, sau khi trao học bổng 
cho 10 em sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn đạt thành tích cao trong học tập, 
rèn luyện (850.000 đồng/suất), lãnh 
đạo Trung tâm Nội trú sinh viên đã 
công bố quyết định thành lập Ban Đại 
diện sinh viên gồm 18 thành viên với 
những chức năng cơ bản như: tổ chức 
các hoạt động thông tin, tuyên truyền; 
tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động 
viên sinh viên nội trú, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động 
tình nguyện... 

>> HoàNG TrọNG NGHĩA

TRANG TIN TRANG TIN

8 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



TRANG TIN TRANG TIN

9Số 213 - 2008

lễ bàn giao Dự án Xây 
Dựng đHqgHn
tại Hoà lạc

Ngày 20/11/2008 đã diễn ra Lễ ký kết biên bản bàn giao 
Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc giữa lãnh đạo 
ĐHQGHN và Bộ Xây dựng với sự chứng kiến của Phó thủ 
tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn 
Thiện Nhân. Với chủ trương tập trung xây dựng ĐHQGHN 
thành một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên 
cứu khoa học - công nghệ chất lượng cao, trình độ cao 
ngang tầm với các đại học tiến tiến trong khu vực và trên 
thế giới, Chính phủ đã quyết định đầu tư, xây dựng khu đô 
thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc hiện đại, tiên tiến, tiêu biểu cho 
văn hoá và trí tuệ Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, mặc 
dù trong điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp, song dưới 
sự lãnh đạo chặt chẽ, quyết liệt, thường xuyên, kịp thời 
của Đảng uỷ, công tác xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc đã 
đạt được một số kết quả cơ bản, quan trọng như: thực 
hiện thành công việc giải thể Nông trường 1A; về cơ bản 
hoàn thành thu hồi, giải phóng mặt bằng, xác định ranh 
giới giao đất cho Dự án; hoàn thành quy hoạch tổng thể, 

bước đầu triển khai các Dự án thành phần… Đây là những 
cơ sở hết sức quan trọng cho việc triển khai Dự án các giai 
đoạn tiếp theo. Tuy vậy, do đây là một Dự án rất lớn được 
xây dựng trên diện tích 1.000 ha, với những yêu cầu cao 
về chất lượng, kiến trúc, công năng, thẩm mỹ; trong điều 
kiện có độ phức tạp rất cao, bên cạnh đó, năng lực quản 
lý, nghiệp vụ chuyên môn của các cán bộ được giao nhiệm 
vụ thực hiện có những hạn chế nhất định; phương thức 
tổ chức thực hiện chưa phù hợp với đặc thù và quy mô Dự 
án, công tác xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc chưa được 
thực hiện tốt, đặc biệt chưa đáp ứng được tiến độ theo 
kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Để Dự án đảm 
bảo được các yêu cầu về chất lượng, tiến độ hoàn thành 
vào năm 2015, ngày 30/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã 
quyết định chuyển chủ đầu tư dự án xây dựng ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc từ ĐHQGHN sang cho Bộ Xây dựng. 

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Nguyễn Hồng Quân cho biết: Tinh thần sẽ là chuyển giao 
nguyên trạng từ hồ sơ, cơ sở vật chất đến con người để 
đảm bảo tiến độ của dự án không bị ảnh hưởng. Tuy 
nhiên, với một dự án có quy mô lớn như vậy, với 13 dự 
án thành phần và theo kế hoạch là tới 2015 phải hoàn 
thành, việc triển khai dự án sẽ không hề đơn giản trong 
cả việc đảm bảo tiến độ cũng như cân đối tài chính. Trước 
tình hình trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận 
định: Bộ Xây dựng nên xem xét lại quy hoạch, nhất là đối 
với một quy hoạch đã có từ 10 năm trước, cần thiết có thể 
điều chỉnh. Bên cạnh đó, Bộ phải có kế hoạch về vốn, mặc 
dù là dự án ngân sách Nhà nước nhưng cũng cần phải làm 
rõ cơ chế vốn. 

>> THANH LAN - BùI TuấN

KHoA QuốC Tế Tổ CHứC KHAI GIảNG 
2 KHóA THạC Sỹ LIêN KếT NƯớC NGoàI
Ngày 27/11/2008, Khoa Quốc tế ĐHQGHN đã tổ chức 
khai giảng khóa đào tạo thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 
quốc tế (khóa 6) với hai đối tác nước ngoài là trường Đại 
học HELP (Malaysia) và trường Đại học Edth Cowan (úc), 
khóa đào tạo thạc sỹ Nghiên cứu thị trường và chiến lược 
marketing (khóa 1) với đối tác là trường Đại học Nantes 
(Cộng hòa Pháp).

Các khóa học do Khoa Quốc tế tổ chức được thiết kế 
chương trình đào tạo bởi các đối tác là các trường đại học 
nước ngoài. Các giảng viên nước ngoài đảm nhận ít nhất 
là 50% thời lượng giảng dạy và các học viên được tiếp cận 
và sử dụng những tài liệu từ nhiều nguòn học liệu khác 
nhau như: hệ thống thư viện của ĐHQGHN, thư viện điện 
tử của các trường đối tác, đặc biệt, học viên sẽ đượccung 
cấp tài khoản sử dụng mạng Proquest  online, cơ sở dữ 
liệu khổng lồ với 125 tỉ trang thông tin điện tử về mọi lĩnh 
vực khoa học.  Các khóa học kéo dài 18 tháng với gần 

20 tín chỉ cho mỗi khóa. Học viên khi tốt nghiệp được các 
trường đại học đối tác nước ngoài cấp bằng.

GS.TSKH Nguyễn Trọng Do, Chủ nhiệm Khoa cho rằng, với 
hai chương trình đào tạo này, khoa Quốc tế mong muốn 
đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý và marketing. 

TS. Phạm Quang Hưng, Phó giám đốc ĐHQGHN đã đến 
dự và phát biểu chào mừng tại buổi lễ. 

>> BùI TuấN 



nhà giáo của ĐHQGHN 
được phong tặng Danh hiệu 
nHà giáo nHân Dân năm 2008

Ngày 17/11/2008, Chủ tịch nước đã ký 
Quyết định số 1641/QĐ - CTN về việc phong 
tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà 
giáo Ưu tú năm 2008 cho 78 nhà giáo tiêu 
biểu của ĐHQGHN trong đó có 23 Nhà giáo 
Nhân dân và 55 Nhà giáo Ưu tú. Danh sách 
23 Nhà giáo Nhân dân được phong tặng 
năm 2008.

1. gS.tSKH pHạM Kỳ anH - Giảng viên cao cấp 
Khoa Toán - Cơ - Tin học; Giám đốc Trung tâm Tính 
hoán hiệu năng cao, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 
2002

2. gS.tS nguyễn tài cẩn - Nguyên CBGD Khoa 
Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

3. pgS.tS pHan đức cHínH - Nguyên CBGD 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN; NGƯT 
năm 1994

4. gS.tS pHan Hữu Dật - Chủ tịch Hội Cựu giáo 
chức ĐHQGHN; Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH 
Tổng hợp Hà Nội; NGƯT năm 1992

5 .gS. đàM trung đồn - Nguyên CBGD Khoa 
Vật lý, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1988

6. gS.tS đinH văn đức - Giám đốc TT Châu Á 
Thái Bình Dương, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT 
năm 1998

7. gS.tS nguyễn tHiện giáp - Chủ nhiệm Bộ 
môn Việt ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học Trường 
ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 2002

8. gS.tSKH đinH văn Hoàng - Nguyên CBGD 
Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1996

9. cn.gv tHpt nguyễn Xuân Hoè - Nguyên 
Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm GDST&MT Ba Vì; 
NGƯT năm 1994

10. gS.tSKH nguyễn tHừa Hợp - Nguyên 
CBGD Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN; 
NGƯT năm 1992

11. pgS. nguyễn quốc Hùng - Nguyên CBGD 
Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV; 
NGƯT năm 1997

12. pgS.tS Hán văn KHẩn - Nguyên Hiệu trưởng 
Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội; NGƯT năm 1996

13. gS.tSKH nguyễn lai - Nguyên CBGD Khoa 
Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 
1994

14. pgS.tS trần Hữu MạnH - Giảng viên cao 
cấp Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Anh - Mỹ; Trường 
ĐH Ngoại ngữ; NGƯT năm 2000

15. gS.tS trần văn nHân - Nguyên CBGD Khoa 
Hóa học, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1998

16. gS.tS Hoàng trọng pHiến - Nguyên CBGD 
Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT 
năm 1996

17. cn. lê Hồng SâM - Nguyên CBGD Khoa Văn 
học, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1994

18. gS.tSKH pHạM ngọc tHao - Nguyên CBGD 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN; NGƯT 
năm 1992

19. pgS. bùi Duy tân - Nguyên CBGD Khoa Văn 
học, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1997

20. gS.tSKH ngô tHị tHuận - Nguyên CBGD 
Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 1994

21. gS.tS nguyễn trọng uyển - Nguyên 
CBGD Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN; NGƯT năm 
2000

22. gS.tSKH đặng ứng vận - Giảng viên cao 
cấp; Giám đốc Trung tâm ứng dụng Tin học trong 
Hóa học, Khoa Hoá học, Trường ĐHKHTN; NGƯT 
năm 1996

23. gS.tS nguyễn Hữu vui - Nguyên CBGD Khoa 
Triết học, Trường ĐHKHXH&NV; NGƯT năm 1997
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nhà giáo của ĐHQGHN 
được phong tặng Danh hiệu
nHà giáo ưu tú năm 2008

1. gS.tS. đào đìnH bắc - Nguyên CBGD Khoa 
Địa lý, Trường ĐHKHTN

2. pgS.tS nguyễn đìnH bảng - Trưởng phòng 
Thí nghiệm, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

3. pgS.tS pHùng quốc bảo - Giảng viên chính; 
Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN

4. pgS.tSKH lưu văn bôi - Giảng viên chính; 
Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

5. pgS.tS tạ đìnH cảnH - Giảng viên chính; Chủ 
nhiệm BM VLCr, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

tHS. gv tHpt nguyễn tHị cHi - GV TTHPT 
cao cấp; Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên 
Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ

cn. nguyễn trí cHỉ - Nguyên CBGD Bộ môn 
Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

gS.tS ngô Duy cường - Nguyên CBGD Khoa 
Hóa học, Trường ĐHKHTN

gS.tS nguyễn cao đàM - Nguyên CBGD Khoa 
Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

gS.tS nguyễn Hữu đức - Hiệu trưởng Trường 
ĐH Công nghệ

gS.tS trương quang Hải - Giảng viên cao 
cấp; Phó viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa 
học phát triển; Chủ nhiệm bộ môn Sinh thái cảnh 
quan và Môi trường, Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

pgS. đặng tHị HạnH - Nguyên CBGD Khoa Văn 
học, Trường ĐHKHXH&NV

pgS.tS nguyễn nHư Hiền - Nguyên CBGD 

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS đào Hữu Hồ - Giảng viên chính Khoa 
Toán - Cơ -Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS trần Huy Hổ - Nguyên Phó hiệu trưởng 
Trường ĐHKHTN

pgS.tS nguyễn Xuân Hòa - Nguyên CBGD 
Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

gS.tS nguyễn tHế Hoàn - Nguyên CBGD 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS pHạM văn Huấn - Giảng viên chính; 
Phó chủ nhiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải 
dương học, Trường ĐHKHTN

gS.tS nguyễn cao Huần - Giảng viên cao cấp, 
Chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

pgS.tS trần trọng Huệ - Nguyên CBGD Khoa 
Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

cn. trần Hưng - Nguyên CBGD Bộ môn Tiếng 
nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

gS.tS nguyễn quý Hỷ - Nguyên CBGD Khoa 
Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tSKH nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa 
Lịch sử,  Trường ĐHKHXH&NV

pgS.tSKH đỗ văn KHang - Nguyên CBGD 
Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV

tS. trịnH Hồ KHoa - Nguyên CBGD Khoa Báo 
chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV

pgS.tS nguyễn tHị Mỹ lộc - Chủ nhiệm Khoa 
Sư phạm; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng 
dụng Khoa học giáo dục

gS.tS đỗ ngọc liên - Giảng viên cao cấp Khoa 
Sinh học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS Hoàng lương - Chủ nhiệm bộ môn 
Nhân học,

Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

cn. nguyễn Xuân lương - Nguyên CBGD 
Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV

pgS.tS cHu văn ngợi - Giảng viên chính; Chủ 
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nhiệm Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

pgS.tS nguyễn Hữu ngự - Nguyên CBGD Khoa 
Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS Hoàng đức nguyên - Nguyên CBGD 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

gS.tS Hoàng Hữu nHư - Nguyên CBGD Khoa 
Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

gS.tS Mai trọng nHuận - Giám đốc 
ĐHQGHN

gS.tS lê văn quán - Nguyên CBGD Khoa Triết 
học, Trường ĐHKHXH&NV

gS.tSKH nguyễn Duy quý - Nguyên Giám đốc 
Trung tâm Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị.

pgS.tS trịnH Xuân Sén - Nguyên CBGD Khoa 
Hóa học, Trường ĐHKHTN

pgS. pHạM tHị tâM - Nguyên CBGD Khoa Lịch 
sử, Trường ĐHKHXH&NV

gS.tSKH đặng Hùng tHắng - Giảng viên cao 
cấp, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

cn. nguyễn ngọc tHắng - Giảng viên chính 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS nguyễn tHủy tHanH - Nguyên CBGD 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS lâM ngọc tHiềM - Nguyên CBGD Khoa 
Hóa học, Trường ĐHKHTN

gS.tSKH nguyễn ngHĩa tHìn - Giảng viên cao 

cấp, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS lê đìnH tHịnH - Nguyên CBGD Khoa 
Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS Hoa Hữu tHu - Giảng viên chính Khoa 
Hóa học, Trường ĐHKHTN

gS.tS nguyễn công tHúy - Nguyên CBGD, 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

cn. đặng đìnH tHường - Nguyên CBGD Bộ 
môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

gS.tS đào đìnH tHức - Nguyên CBGD Khoa 
Hóa học, Trường ĐHKHTN

cn. nguyễn cẩM tiêu - Nguyên CBGD Bộ môn 
Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV

pgS.tS Hoàng quốc toàn - Giảng viên chính 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN

pgS.tS ngô đăng tri - Phó chủ nhiệm Khoa 
Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

pgS.tS nguyễn Xuân trung - Giảng viên 
chính Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN

gS.tS pHan văn tường - Nguyên CBGD Khoa 
Hóa học, Trường ĐHKHTN

gS.tS Hoàng văn vân - Phó Chủ nhiệm Khoa 
Sau đại học

pgS.tS pHạM Xuân XanH - Nguyên CBGD 
Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV

đề tài KHoa Học 
được ngHiệM tHu trong tháng 11/2008
trong tháng 11/2008, có 5 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc đHqgHn thực 
hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Khảo sát một số đặc điểm từ vựng tiếng Sán Dìu ở Việt Nam” mã số QX.07.26. Chủ 
trì: ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa - Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV. Xếp loại: Tốt

2. Đề tài “Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người - một số vấn đề đặt ra 
cho Việt Nam”, mã số QK.05.01. Chủ trì: ThS. Trần Đức Hiệp - Khoa Kinh tế - Chính trị, Trường ĐH 
Kinh tế. Xếp loại: Khá.

3. Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật MIMO ứng dụng trong thông tin vô tuyến thế hệ thứ 4”, mã 
số QGTĐ.06.09. Chủ trì: TS. Trịnh Anh Vũ - Trường ĐH Công nghệ. Xếp loại: Khá.

4. Đề tài “Cơ chế dẫn trong họ vật liệu nền Ca2CuO3 + U của một số họ siêu dẫn nhiệt độ 
cao”, mã số QG.07.02. Chủ trì: PGS.TS Hoàng Nam Nhật - Trường ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

5. Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của axit asiatic tách chiết từ cây sắn thuyền Syzygium 
resinnosum Gagnep lên vi khuẩn Streptococcus mutans”, mã số QT.08.30. Chủ trì: ThS. Nguyễn 
Quang Huy - Trường ĐH Công nghệ.  Xếp loại: Tốt.

>> BAN KHCN
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13 tập tHể & 14 cá nHân 
tHuộc đHqgHn được 
nHận bằng KHEn tHủ 
tưởng cHínH pHủ
Ngày 18/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 
định số 1674/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen cho 13 
tập thể và 14 cá nhân thuộc ĐHQGHN đã có nhiều 
thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2003-
2004 đến năm 2007-2008, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

DANH SÁCH 13 TậP THể ĐƯợC TặNG 
BằNG KHEN THỦ TƯớNG CHíNH PHỦ
1. Ban Đào tạo, ĐHQGHN

2. Bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô, Khoa Toán - Cơ - Tin 
học, Trường ĐHKHTN

3. Bộ môn Lịch sử thế giới, Khoa Lịch sử, Trường 
ĐHKHXH&NV

4. Bộ môn Tiếng nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV 

5. Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp, Khoa Vật lý, Trường 

ĐHKHTN 

6. Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV 

7. Khoa Khoa học Quảng lý, Trường ĐHKHXH&NV 

8. Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường 
ĐHKHXH&NV 

9. Khối THPT Chuyên Sinh học, Khoa Sinh học, Trường 
ĐHKHTN 

10. Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐH Ngoại ngữ 

11. Trung Tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường 
ĐHKHTN 

12. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Công nghệ Multimedia vào 
dạy và học ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ 

13. Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN

DANH SÁCH 14 CÁ NHâN THuộC 
ĐHQGHN ĐƯợC TặNG BằNG KHEN 
THỦ TƯớNG CHíNH PHỦ
1. Bà Nguyễn Thị Bình, Chuyên viên Phòng Hành chính - 
Tổng hợp, Trường ĐH Ngoại ngữ 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh, ThS, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán 
bộ, ĐHQGHN 

3. Bà Trần Thị Phượng, Phòng Bổ sung Trao đổi, Trung tâm 
Thông tin Thư viện 

4. Bà Trịnh Hướng Minh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, 
Trường ĐH Ngoại ngữ 

5. Bà Vũ Thị Dậu, Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế 
Chính trị, Trường Đại học Kinh tế 

6. Ông Bùi Ngọc Oánh, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu, Ứng dụng Công nghệ Multimedia vào dạy và học 
ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ 

7. Ông Hoàng Hồng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ nhiệm 
Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV 

8. Ông Nguyễn Đức Duyên, Phó Trưởng phòng Tổ chức 
Cán bộ, Trường ĐH Ngoại ngữ 

9. Ông Nguyễn Huy Sinh, Giáo sư, Tiến sĩ, Khoa Vật lý, 
Trường ĐHKHTN 

10. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ, Khoa Khí tượng - Thuỷ 
văn - Hải dương học, Trường ĐHKHTN 

11. Ông Nguyễn Văn Khê, Chuyên viên chính, Phòng Kế 
hoạch - Tài vụ, Trường ĐHKHTN 

12. Ông Nguyễn Văn Xoa, Giảng viên chính, Khoa Toán - 
Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN 

13. Ông Phạm Văn Lập, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Khối THPT 
chuyên Sinh học, Trường ĐHKHTN 

14. Ông Phùng Xuân Nhạ, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Hiệu trưởng 
Trường ĐH Kinh tế

>> THANH TâM

TRANG TIN TRANG TIN

13Số 213 - 2008


