
TIN TỨC
1. Sẽ có thêm 400 chỗ ở mới tại làng sinh viên HACINCO

Đây là tin vui cho những bạn sinh viên đang lo lắng về chỗ ở đắt đỏ và không thật an toàn bên ngoài.Theo 
tin từ Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, công ty đang gấp rút hoàn thiện khối nhà 21 tầng để tăng 
cường khả năng đáp ứng chỗ ở cho sinh viên. Dự kiến, tháng 12/2008, sẽ có thêm 400 chỗ ở tại làng sinh 
viên HACINCO. 

Hiện tại, làng sinh viên có 500 căn hộ khép kín với 2.600 sinh viên ở và học tập với mức giá thuê ưu đãi 
bình quân 150.000 đồng/sinh viên/tháng. Nếu bạn nào có ý định gia nhập làng sinh viên Hacinco thì nhanh 
nhanh liên hệ nha.

2. Tháng 12/2008: Các trường đại học phải công bố chuẩn đầu ra

“Đến tháng 12/2008, tất cả các trường đại học phải công bố chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo, nếu 
không công bố thì phải có chế tài về tuyển sinh...”. Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Nguyễn Thiện Nhân đối với Bộ GD&ĐT và các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong 
thời gian tới. Theo đánh giá của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thì nguyên nhân dẫn đến 
chất lượng giáo dục đại học chưa đạt yêu cầu trong những năm vừa qua là do chúng ta chưa coi chất lượng 
giáo dục là mục tiêu cao nhất cần phải quản lý. Việc yêu cầu các trường đại học công bố chuẩn đầu ra của 
quá trình đào tạo là một trong những biện pháp giúp đánh giá chất lượng đào tạo tốt hơn.

3. Tháng 12 tình nguyện cùng FTU Forum - "Mùa gió ấm 2008" 

Đây là chương trình tình nguyện được phát động bởi diễn đàn sinh viên trường Đại học Ngoại 
thương Hà nội. Tháng tình nguyện “Mùa gió ấm 2008” gồm 3 chương trình gồm:

- Ngày 7/12/2008: Đến thăm, tặng quà và giao lưu với các em nhỏ tại làng trẻ em SOS và Làng 
trẻ Birla.

- Ngày 14/12/2008: Đến thăm, giao lưu và tặng quà các cụ già và trẻ em tại Làng Vân Canh và 
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- Ngày 21/12/2008: Chương trình “Ngày hội thú bông 2008”, mừng Giáng sinh dành cho các 
em tại làng trẻ em Hòa Bình 

Chương trình “Mùa gió ấm 2008” đang rất cần có sự ủng hộ của các bạn sinh viên trên toàn 
quốc. Bạn có thể ủng hộ về vật chất bằng hiện vật : quần áo, khăn ấm, thú bông… cũng như 
tiền mặt. Đặc biệt, bạn có thể tham gia vào các buổi giao lưu gặp gỡ, tặng quà trực tiếp các em 

nhỏ, các cụ già trong 3 chương trình trên cùng các thành viên của FTU forum.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

Diễn đàn sinh viên (FTU Forum) – Văn phòng Đoàn sinh viên ĐH Ngoại thương – G304 – số 91 Chùa Láng 
– Quận Đống Đa – Hà Nội. 

Điện thoại: 0909231088 (anh Hoàng Minh Long – Phó Ban tổ chức). 

Email: info@ftu-forum.net

Số tài khoản: 11020824081010 - Ngân Hàng Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Đông Đô – Hà Nội (Bạn đọc 
chuyển tiền cần ghi rõ: quyên góp ủng hộ chương trình “Mùa gió ấm 2008”), chủ tài khoản: anh Hoàng 
Minh Long.
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