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ĐHQG TP.HCM kỷ niệM nGày 
nHà Giáo ViệT naM 20/11
Vừa qua, Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 
20/11, trao danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà 
giáo Ưu tú và tặng Huy hiệu tôn vinh cho các nhà 
giáo của ĐHQG TP.HCM đã diễn ra. Trong năm 
2008 này, ĐHQG TP.HCM đã vinh dự có 13 nhà 
giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân 
dân và 39 nhà giáo được phong tặng danh hiệu 
nhà giáo Ưu tú. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí 
Lê Thanh Hải - Bí thư thành ủy TP.HCM đã chúc 
mừng các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các cán 
bộ, viên chức của ĐHQG TP.HCM nhân ngày nhà 
giáo Việt nam; biểu dương những thành tích mà 
các thầy cô giáo, sinh viên đạt được trong thời gian 
vừa qua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
học tập và trong các cuộc đua tài trong và ngoài 
nước, đồng thời cho đó là những minh chứng tiêu 
biểu cho tinh thần vượt khó của những tri thức, 
các nhà giáo, nhà khoa học Việt nam. nhân dịp 
này, Huy hiệu tôn vinh của ĐHQG TP.HCM cũng 
đã được trao tặng cho 16 nhà giáo, nhà quản lý có 
những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng 
và phát triển ĐHQG TP.HCM.

Hội nGHị Ủy Ban HoạT ĐộnG 
TrựC Tuyến Liên THƯ Viện 
MạnG Đại HọC aSEan (auniLo) 
Lần THứ 5
Hội nghị Ủy ban hoạt động trực tuyến liên thư viện 
mạng đại học aSEan (auniLo) lần thứ 5 với chủ 
đề “Các dịch vụ thư viện của auniLo - hướng đến 
hội nhập” nhằm trao đổi thông tin và thảo luận, 
xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng 
lực của từng thư viện cũng như các giải pháp phối 
hợp tổ chức và chia sẻ thông tin, phục vụ mục 
tiêu đào tạo và nghiên cứu của các đại học Đông 
nam á vừa được ĐHQG TP.HCM tổ chức. Các đại 
biểu sau khi nghe báo cáo chính về chủ đề “Hội 
nhập - xu hướng và các vấn đề của thư viện đại 
học” đã nghe tham luận của 21 đơn vị thành viên 
tham dự hội nghị. auniLo là tổ chức của thư viện 
các trường đại học thuộc mạng lưới đại học Đông 
nam á (aun - asean university network) được tổ 
chức Hội nghị thường niên luân phiên tại các nước 
thành viên trong khu vực. Hội nghị đã trở thành 
một sự kiện quốc tế tầm khu vực quan trọng và 

có uy tín lớn trong lĩnh vực khoa học thông tin thư 
viện. Đây là cơ hội để các chuyên gia về thư viện các 
trường đại học của Việt nam hội nhập quốc tế, học 
tập và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp 
khu vực Đông nam á, là dịp để các đơn vị của Việt 
nam gặp gỡ với các đối tác nước ngoài để tìm hiểu 
cơ hội hợp tác, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm 
trong lĩnh vực thông tin thư viện.  

TrunG TâM Quản Lý kTX ĐHQG 
TP.HCM PHáT Miễn PHí 5000 Mũ 
Bảo HiểM
nhằm tuyên truyền và nâng cao hiểu biết cũng như 
vận động sinh viên nội trú tham gia và chấp hành 
luật giao thông đường bộ, đặc biệt là đội mũ bảo 
hiểm khi lưu thông trên phương tiện xe gắn máy, 
vừa qua, Trung tâm Quản lý kTX ĐHQG TP.HCM 
đã phối hợp với Đoàn Trường ĐHkHTn, nhà văn 
hoá Sinh viên thành phố và Ban quản trị trang Web 
bancunglop.vn tổ chức phát miễn phí 5.000 mũ 
bảo hiểm cho sinh viên đang nội trú tại ký túc xá. 
Bên cạnh công tác phát mũ bảo hiểm và phối hợp 
tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ truyên 
truyền luật giao thông đường bộ. 

TổnG kếT PHonG Trào nCkH 
SinH Viên, Trao Giải THƯởnG 
“nHà kHoa HọC Trẻ 2008”
Hội nghị tổng kết phong trào nghiên cứu khoa học 
sinh viên lần V và trao giải thưởng “nhà khoa học 
trẻ 2008” vừa được khoa kinh tế, ĐHQG TP.HCM 
tổ chức. Giải thưởng “nhà khoa học trẻ khoa kinh 
tế” ra đời năm 2004, nhằm tuyên dương những 
sinh viên đạt giải cao và những đề tài xuất sắc trong 
nghiên cứu khoa học. Hội nghị năm 2008 có 10 
đề tài tham gia bảo vệ tại vòng chung kết và 10 
đề tài được gửi tham dự giải thưởng nCkH sinh 
viên Eureka của thành phố. Tại buổi lễ, khoa đã 
tiến hành trao 3 giải thưởng “nhà khoa học trẻ 
2008” cho các nhóm sinh viên đạt giải. ngoài ra 
trong dịp này, khoa còn tổ chức Hội thảo “Giải 
pháp nâng cao chất lượng nCkH sinh viên”, nhằm 
đưa ra những giải pháp thiết thực nhất hỗ trợ sinh 
viên nghiên cứu và khuyến khích các cán bộ giảng 
viên trẻ tham gia hướng dẫn đề tài nhiều hơn. 

>> TrƯƠnG HuyỀn (tổng hợp)
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