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Tại kỳ họp lần thứ 128 của Ban điều hành Hiệp hội 
các trường đại học Đông Nam Á được tổ chức tại Đại 
học Malaysia (Penang, Malaysia), GS.TS Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã được tín nhiệm bầu 
làm Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Đông Nam 

Á nhiệm kỳ 2009-2010. Hiệp hội các trường đại học 
Đông Nam Á (ASAIHL) được thành lập năm 1956, có 
trụ sở tại Bangkok, Thái Lan. Với mục tiêu hỗ trợ các 
trường thành viên nâng cao năng lực và giúp đỡ lẫn 
nhau cùng đạt trình độ quốc tế trong công tác giảng 
dạy, nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu xã hội, ASAIHL 
đã triển khai nhiều hoạt động trong đó có khai thác, 
cung cấp thông tin thường xuyên các cơ hội về thảo 
luận, học tập, dịch vụ tư vấn; trao đổi giao lưu về giảng 
viên và sinh viên. Bên cạnh đó, ASAIHL còn là đầu mối 
đại diện trong quan hệ hợp tác giữa các đại học thành 
viên với đối tác thuộc nhiều khu vực khác nhau trên 
thế giới. Sau 52 năm kể từ khi thành lập đến nay, 
ASAIHL đã tổ chức thành công 105 cuộc hội thảo và 
tiến hành trao trên 100 loại học bổng từ nhiều nguồn 
quỹ khác nhau. 

>> P.V

GS.TS MaI TrọNG NhuậN ĐƯỢC BẦu LÀM Chủ TịCh hIệp hộI 
CáC TrƯờNG ĐạI họC ĐôNG NaM á

Buổi lễ đã diễn ra ngày 13/1/2009. Sau 
khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ công bố 
các quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ (số 1581/QĐ-TTg, số 1582/QĐ-
TTg ngày 3/1/12008 về việc bổ nhiệm 
lại GS.TSKH Vũ Minh Giang, PGS.TS 
Phạm Trọng Quát tiếp tục giữ chức 
Phó giám đốc ĐHQGHN và số 1819/
QĐ-TTg ngày 6/12/2008 về việc bổ 
nhiệm mới GS.TS Nguyễn Hữu Đức 

làm Phó giám đốc ĐHQGHN), Giám 
đốc ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận đã 
trao quyết định cho các Phó giám 
đốc. Trong lời chúc mừng và giao 
nhiệm vụ, GS.TS Mai Trọng Nhuận 
kỳ vọng rằng: Các đồng chí Phó giám 
đốc với những kinh nghiệm thực tiễn 
từ quá trình lãnh đạo lâu năm của 
mình, với tinh thần đoàn kết, hợp tác 
sẽ góp phần hiệu quả vào quá trình 

đưa ĐHQGHN phát triển nhanh tới 
tầm cao mới đáp ứng tốt hơn nữa 
yêu cầu của Đảng, Nhà nước và xã 
hội... Thay mặt các Phó giám đốc mới 
được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phát 
biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn 
Hữu Đức khẳng định: “...Trên cương 
vị công tác mới, tôi sẽ tiếp tục dốc hết 
nhiệt huyết và sức lực để cống hiến 
cho ĐHQGHN. Bản thân tôi sẽ lắng 
nghe các ý kiến đóng góp của cán bộ, 
sinh viên để đề ra những giải pháp 
hợp lý, triển khai thành công các nghị 
quyết của Đảng và các ý tưởng của 
Giám đốc. Phương pháp làm việc của 
tôi là cởi mở, đổi mới, suy nghĩ tổng 
quát nhưng làm việc cụ thể, chỉ đạo 
cụ thể, quyết liệt và dứt điểm. Tôi 
hy vọng rằng đó sẽ là nền tảng cho 
văn hóa hợp tác - văn hóa tạo nên 
sức mạnh mà chúng ta đang muốn 
hướng tới...”.

>> MINH TRƯỜNG

CôNG Bố CáC quyếT ĐịNh Bổ NhIệM, Bổ NhIệM LạI 
CáC phó GIáM ĐốC ĐhqGhN
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THàNH LậP TRuNG TâM TRuyềN 
THôNG Và QuAN Hệ CôNG CHúNG

Ngày 24/12/2008, Giám đốc ĐHQGHN - GS.TS Mai 
Trọng Nhuận đã ký Quyết định số 6059/QĐ-TCCB 
về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và quan 
hệ công chúng. Theo đó, Trung tâm Truyền thông 
và quan hệ công chúng được thành lập trên cơ sở 
nâng cấp Bản tin ĐHQGHN và Bộ phận Website của 
ĐHQGHN. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực 
thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ. Trung tâm 
Truyền thông và quan hệ công chúng có chức năng tổ 
chức thực hiện công tác truyền thông, quan hệ công 
chúng, quảng bá thương hiệu của ĐHQGHN với các 
nhiệm vụ chính gồm: Tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN; 
Xuất bản và phát hành báo chí với các hình thức báo in, 
báo điện tử và các ấn phẩm truyền thông khác; Tham 
gia tổ chức các sự kiện phục vụ công tác tuyên truyền, 
quảng bá về ĐHQGHN; Tổ chức các khoá bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực truyền thông và 
quan hệ công chúng; Khai thác các dịch vụ báo chí, 
truyền thông và quan hệ công chúng; Xây dựng và 
quản lý phòng truyền thống ĐHQGHN và Thực hiện 
các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao. TS. 
Hoàng Văn Quang - Tổng biên tập Bản tin ĐHQGHN 
được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Truyền 
thông và quan hệ công chúng.

>> P.V

TRuNG TâM NộI TRú 
SINH VIêN Bổ SuNG CHứC 
NăNG Để THựC HIệN 
NHIệM Vụ MớI

Nhân dịp Xuân Kỷ Sửu 2009, Trung 
tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN (trước 
đây là Trung tâm Nội trú sinh viên) đã 
tổ chức buổi lễ gặp mặt đầu năm tại 
Ký túc xá Mễ Trì vào ngày 16/1/2009 
với mục đích công bố một số chức 
năng nhiệm vụ mới do Giám đốc 
ĐHQGHN giao. Phát biểu tại buổi 
lễ, PGS.TS Phạm Trọng Quát - Bí thư 
Đảng ủy, Phó giám đốc ĐHQGHN 
đánh giá cao những nỗ lực của Trung 
tâm Hỗ trợ sinh viên thời gian qua 
trong việc mở rộng đáp ứng nhu 
cầu phát triển của ĐHQGHN trong 
giai đoạn hội nhập, từng bước hỗ trợ 
nhu cầu của học sinh sinh viên trong 
cơ chế thị trường. ông Đào Văn Hải 
- Giám đốc Trung tâm nhận định, 
những kết quả đạt được, ngoài sự 
chỉ đạo, định hướng sâu sát của lãnh 
đạo ĐHQGHN, sự cố gắng của tập 
thể cán bộ Trung tâm còn có sự hợp 
tác hiệu quả của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài ĐHQGHN. Trước đó, 
ngày 7/1/2009, Giám đốc ĐHQGHN 
đã ký quyết định số 52/QĐ-TCCB về 
việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và 
đổi tên Trung tâm Nội trú Sinh viên 
thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, 
tên tiếng Anh là Center for Student 

Services. Tại quyết định ghi rõ nhiệm 
vụ bổ sung của Trung tâm là Tổ chức 
và phối hợp tổ chức các hoạt động: 
Tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo và bồi 
dưỡng các kỹ năng cần thiết cho học 
sinh, sinh viên; Cung cấp các dịch vụ 
nhằm nâng cao đời sống và hỗ trợ 
học tập, nghiên cứu khoa học cho 
học sinh, sinh viên. ngày, Giám đốc 
ĐHQGHN cũng đã ký quyết định (QĐ 
số 53/QĐ-TCCB) ban hành Quy chế 
Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm 
Hỗ trợ sinh viên gồm gồm 6 Chương, 
15 Điều. Vượt ra ngoài khuôn khổ 
của một trung tâm quản lý sinh viên 
nội trú thuần túy, đây được coi là một 
bước đột phá của mô hình tổ chức 
đầu tiên về việc hỗ trợ toàn diện cho 
sinh viên trong hệ thống các trường 
đại học Việt Nam.

>> B.T

“Đào Tạo THeo TíN CHỉ ở 
ĐHQGHN - NHIệM Vụ Và 
GIảI PHÁP”

Đó là tên của hội thảo do ĐHQGHN 
tổ chức ngày 30/12/2008 tại Trung 
tâm Sinh thái Ba Vì, Hà Nội. GS.TS 
Mai Trọng Nhuận - Giám đốc, PGS.
TS Phạm Trọng Quát, GS.TS Nguyễn 
Hữu Đức - Phó giám đốc, đại diện Ban 
Giám đốc ĐHQG TP.HCM lãnh đạo 
các ban chức năng cùng đông đảo 
cán bộ làm công tác đào tạo ở các 
đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã tham 
dự hội thảo. Thực hiện đào tạo theo 
tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo và hội nhập quốc tế là một nhiệm 
vụ trọng tâm của ĐHQGHN giai đoạn 
2006 - 2010. Trong năm học vừa qua, 
các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN 
đã thống nhất triển khai áp dụng các 
yếu tố tích cực của phương thức đào 
tạo theo tín chỉ cho 2 khóa QH-2006 
và QH-2007 ở cả bậc đại học và sau 
đại học. Báo cáo về triển khai lộ trình 
đào tạo theo tín chỉ do Ban Đào tạo 
trình bày đã khẳng định: Phương 
thức thống nhất triển khai trong toàn 
ĐHQGHN lộ trình 2 giai đoạn chuyển 
đổi sang phương thức đào tạo theo 
tín chỉ là thích hợp và thận trọng. Các 
bước đi đã được cân nhắc hợp lý, các 
nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn I đã 
được hướng dẫn cụ thể, tránh được 
các sai lầm mà một số đại học đào tạo 
theo tín chỉ đi trước đã mắc phải. Việc 
chọn các yếu tố tích cực trong đào tạo 
theo tín chỉ để triển khai nghiêm túc 
là phù hợp với “ba vòng lựa chọn của 
đào tạo theo tín chỉ”. Phát biểu tại 

2 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
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CÁC VấN Đề Và THÁCH THứC 
TRoNG NGàNH CôNG NGHệ 
THôNG TIN Và TRuyềN THôNG”

Đó là chủ đề của Diễn đàn Hà Nội về Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 2008 (Diễn đàn ICT-Hanoi) 
do ĐHQGHN phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn 
Quốc tổ chức tại Hà Nội vào tháng12/2008. Mục đích 
của Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà quản lý, các nhà khoa học, các 
chuyên gia phát triển công nghệ và những người làm 
công nghệ thông tin trong nước và quốc tế trình bày 
những kết quả nghiên cứu từ lý thuyết đến thực hành 

của CNTT&TT, thảo luận về các cơ hội và thách thức 
cũng như giải pháp, các mô hình ứng dụng. Diễn đàn 
ICT-Hanoi 2008 tập trung vào 2 nội dung chính: Các vấn 
đề và thách thức trong công nghiệp công nghệ thông 
tin và truyền thông (ICT industry issues and challenges) 
theo các tiểu ban chuyên môn gồm Công nghiệp 
CNTT&TT, Giáo dục và Đào tạo, Tầm nhìn chung về 
CNTT&TT và xây dựng năng lực, Liên kết giữa đào tạo 
và công nghiệp trong lĩnh vực CNTT&TT... (được trình 
bày theo hình thức diễn đàn) và Xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên (NPL), công nghệ phần mềm (Se) (được tổ chức 
theo hình thức hội nghị chuyên đề). Bên cạnh đó còn 
có một chuyên đề riêng dành cho các nhà chuyên môn 
CNTT&TT Việt Nam thảo luận trực tiếp những vấn đề 
thời sự hiện nay của chính Việt Nam, lấy tên là chuyên 
đề ICT-VN. Chuyên đề tập trung vào 8 vấn đề chính: 
Sở hữu trí tuệ và chiến lược cạnh tranh CNTT&TT; Chất 
lượng nguồn nhân lực CNTT&TT; Sử dụng ngân sách 
khoa học công nghệ cho R&D để phát triển sản phẩm 
- dịch vụ CNTT&TT thế nào; Mã nguồn mở và độc lập 
về công nghệ; Insourcing và outsourcing; Các bức 
xúc hiện nay về chính sách CNTT&TT; ảnh hưởng của 
CNTT&TT tới các vấn đề xã hội.

>> VăN TRƯơNG

hội thảo, Giám đốc Mai Trọng Nhuận 
đánh giá: “Mặc dù phương thức đào 
tạo theo tín chỉ còn có nhiều khó khăn 
khi triển khai áp dụng ở ĐHQGHN, 
nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ của 
mỗi đơn vị thành viên là phải tìm cách 
khắc phục những tồn tại, khó khăn 
để dạy tốt - học tốt, thực hiện thành 
công sứ mệnh và kế hoạch chiến lược 
phát triển ĐHQGHN đến năm 2010 
và tầm nhìn 2020...”.

Trong khuôn khổ 1 ngày làm việc, 
các đại biểu đến từ các đơn vị Trường 
ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKHTN, 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Công nghệ phần mềm, Trung tâm 
Thông tin Thư viện... đã sôi nổi thảo 
luận xoay quanh các vấn đề như: Tổ 
chức đào tạo theo tín chỉ từ những 
kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn 
đến các giải pháp; Công tác sinh viên 
trong phương thức đào tạo theo tín 
chỉ; Nhân sự công nghệ thông tin và 
đào tạo theo tín chỉ; Nâng cao chất 
lượng công tác thư viện phục vụ đào 
tạo tín chỉ tại ĐHQGHN... 

>> TRƯơNG MINH

TRAo BằNG TIếN Sĩ 
DANH Dự CHo GS. PeTeR 
WeRNeR

Quyết định đã được Giám đốc 
ĐHQGHN - GS.TS Mai Trọng Nhuận 
ký ngày 13/1/2009. GS. Peter Werner 
- Chủ nhiệm Khoa Môi trường nước, 
địa chất và lâm nghiệp, Trường ĐH Kỹ 
thuật Dresden, Cộng hòa liên bang 
Đức là cố vấn cao cấp về môi trường 
của Chính phủ CHLB Đức và Cộng 
đồng chung Châu âu (eu). ông là 
tác giả của hơn 30 cuốn sách, 250 bài 
báo và báo cáo khoa học, hướng dẫn 
bảo vệ thành công gần 30 nghiên cứu 
sinh và nhiều học viên cao học (trong 
đó có một số học viên Việt Nam). 
Hơn 10 năm qua, GS. Peter Werner 
đã dành nhiều sức lực và trí tuệ để 

hợp tác giúp đỡ Việt Nam phát triển 
trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu 
khoa học chất lượng cao. Với vai trò 
cố vấn cao cấp của Chính phủ CHLB 
Đức và eu, ông đã đề xuất, tham gia 
phê duyệt 16 dự án hợp tác đào tạo, 
nghiên cứu khoa học với Việt Nam với 
mức kinh phí do phía CHLB Đức tài 
trợ lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. 
Trong số đó có nhiều dự án do ông 
trực tiếp chủ trì thực hiện cùng với các 
đối tác Việt Nam trong đó có Trường 
ĐHKHTN, ĐHQGHN. Hiện nay, GS. 
Peter Werner đang cùng Khoa Hóa 
học, Trường ĐHKHTN xây dựng dự 
án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng 
sạch. Tại buổi lễ trao Bằng Tiến sĩ 
danh dự diễn ra ngày 16/1/2009, 
GS.TS Mai Trọng Nhuận khẳng định: 
ĐHQGHN đánh giá cao sự đóng góp 
xuất sắc và hợp tác có hiệu quả của 
GS. Peter Werner trong lĩnh vực đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ giữa ĐHQGHN và 
Trường ĐH Kỹ thuật Dresden, góp 
phần tích cực vào lộ trình xây dựng 
ĐHQGHN thành đại học nghiên cứu 
có chất lượng ngang tầm khu vực và 
quốc tế. 

>> BùI TuấN
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HộI NGHị CÁN Bộ CôNG 
CHứC Cơ QuAN ĐHQGHN 
NăM 2008

Hội nghị đã diễn ra ngày 17/1/2009 
với sự tham dự của toàn thể cán 
bộ, viên chức trong Cơ quan. Các 
đại biểu đã được nghe Báo cáo tình 
hình thức hiện công tác năm 2008, 
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2009 của Cơ quan ĐHQGHN; 
Báo cáo về tài chính phúc lợi Cơ quan 
và báo cáo của Ban Thanh tra nhân 
dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi 
nổi thảo luận, đánh giá các hoạt động 
của Cơ quan ĐHQGHN trong năm 
2008, khẳng định những kết quả đã 
đạt được của các Ban chức năng với 
công tác tham mưu và giúp việc cho 
lãnh đạo ĐHQGHN trong công tác 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị 
thực hiện chủ trương của ĐHQGHN; 
làm rõ những tồn tại, hạn chế để rút 
ra những bài học kinh nghiệm và xác 
định phương hướng, nhiệm vụ trọng 
tâm trong năm 2009. 

>> VăN TRƯơNG - Vũ oANH

ĐồNG ĐộI - “Mấy MƯơI 
NăM” GặP LạI
“Những cựu chiến binh thành phố 
Kharkov từng tham gia chiến đấu bảo 
vệ Việt Nam rất xúc động khi thăm lại 
Việt Nam - mảnh đất anh hùng này, 
mảnh đất mà chúng tôi đã nhớ, nhớ 
rất nhiều. Dù ở một nơi rất xa nhưng 
trong nỗi nhớ của chúng tôi luôn có 
hai tiếng Việt Nam...” - Đại tá Petr 
Mikhailovich Sergiuk, đại diện đoàn 
cựu chuyên gia Liên Xô trong chiến 
tranh Việt Nam đã súc động phát 
biểu như vậy ở buổi gặp mặt thân 
mật với các đoàn: ĐHQGHN, Tổng 
Công ty Dầu khí Việt Nam, 
Bưu điện thành phố Hải 
Phòng tối ngày 6/1/2009 
tại Nhà khách Bộ Quốc 
phòng. 

Trên dưới 40 năm xa 
cách (tính từ mùa xuân 
1965 - 1972), đây là lần 
đầu tiên 11 vị khách được 
trở lại thăm Việt Nam, kể 
từ khi họ hoàn thành 
nhiệm vụ và trở về nước. 
Một thời tuổi trẻ gắn bó 
với đất nước Việt Nam, nay người trẻ 
nhất đã ở tuổi xấp xỉ 70, người nhiều 
tuổi nhất đã hơn 80. Bấy nhiêu năm 
đã có biết bao vật đổi sao dời, song 
tình cảm, lòng biết ơn của nhân dân 
Việt Nam vẫn trước sau như một. 
Như lời của GS.TS.NGƯT Mai Trọng 
Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN nói với 
các cựu chuyên gia Liên Xô tại buổi 

tiếp: “Chúng tôi rất vui và súc động 
được đón tiếp các đồng chí cựu chiến 
binh Liên Xô sang thăm Việt Nam. 
Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ 
công ơn của các đồng chí cựu chuyên 
gia Liên Xô đã trực tiếp chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu, góp phần làm 
nên những chiến công hào hùng của 
Quân đội nhân dân Việt Nam”. Giám 
đốc Mai Trọng Nhuận, Phó giám đốc 
Vũ Minh Giang, Chánh Văn phòng 
Vũ Đình Giáp cũng đã trân trọng gửi 
quà tặng của ĐHQGHN đến các cựu 
chuyên gia Liên Xô. Tiếp đó Đại tá 
Petr Mikhailovich Sergiuk trân trọng 
trao tặng ĐHQGHN cuốn hồi kí “Bầu 

trời Việt Nam dữ dội” - gồm những 
hồi ức của các cựu chuyên gia, ghi lại 
một thời chiến đấu hào hùng tại Việt 
Nam. 

                               >> N.M TRƯỜNG

TuyêN DƯơNG 150 GƯơNG MặT TRẻ 
TIêu BIểu ĐHQGHN NăM 2008 

Buổi lễ đã được tổ chức ngày 10/12/2008 tại hội trường 
Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông. 150 gương mặt trẻ 
tiêu biểu nhất, đại diện cho gần 50.000 học sinh, sinh 
viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và hàng trăm 
cán bộ trẻ của ĐHQGHN đã được vinh danh đợt này. 
GS.TS.NGƯT Mai Trọng Nhuận - Giám đốc, đại diện 
lãnh đạo một số phòng, ban chức năng, đơn vị trực 
thuộc ĐHQGHN cùng toàn bộ các bạn trẻ tiêu biểu đã 
tham dự buổi lễ. Năm 2008, từ hơn 1.300 cá nhân ưu 
tú đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp cơ sở, 
Giám đốc ĐHQGHN đã ra quyết định công nhận 150 

Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2008, 
trong đó có 23 học sinh khối phổ thông chuyên, 91 
sinh viên và 36 cán bộ trẻ. Trong đó có 5 cá nhân 
được nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp 
ĐHQGHN lần thứ ba trở lên, 20 cá nhân được nhận 
danh hiệu này lần thứ hai. Bên cạnh đó, Giám đốc 
ĐHQGHN cũng tặng bằng khen cho 7 gương mặt 
trẻ tiêu biểu đợt này. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc 
Mai Trọng Nhuận đã ghi nhận và biểu dương những 
thành quả mà thế hệ trẻ ĐHQGHN đã đạt được trong 
năm học vừa qua trong học tập, nghiên cứu khoa học, 
giảng dạy và rèn luyện đạo đức. 

>> VăN TRƯơNG

4 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
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THứ TRƯởNG Bộ VăN HóA & 
GIÁo DụC NHậT BảN THăM 
TRƯỜNG ĐH NGoạI NGữ

Chuyển thăm và làm việc của ngài 
Zeniya Masami - Thứ trưởng Bộ Văn 
hóa & Giáo dục Nhật Bản tại Trường 
ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN đã diễn ra 
ngày 10/1/2009. Đến thăm Trường 
THPT chuyên Ngoại ngữ, sau khi hội 
kiến với Ban Giám hiệu Nhà trường, 
ngài Zeniya Masami đã trực tiếp dự 
2 giờ học tiếng Nhật của học sinh và 
xem những tiết mục văn nghệ mang 
đậm bản sắc Việt Nam và Nhật Bản 
do chính các em học sinh Khối THPT 
chuyên tiếng Nhật biểu diễn. Cuối 
buổi làm việc, phát biểu tại buổi nói 
chuyện thân mật với Ban Giám hiệu 
Trường ĐH Ngoại ngữ, ngài Zeniya 
Masami đã bày tỏ sự vui mừng và 
ngạc nhiên trước sự ham học của 
học sinh Trường THPT chuyên Ngoại 
ngữ đối với việc học tiếng Nhật. Bên 
cạnh đó, ngài Zeniya Masami cũng  
cho rằng, trong tương lai gần Nhật 
Bản sẽ hướng đầu tư ở Việt Nam tập 
trung vào một số lĩnh vực như bảo vệ 
môi trường, công nghệ giảm thiểu 
nguồn năng lượng... GS.TS Nguyễn 
Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại 
ngữ thì cho rằng: “Chuyến thăm và 
làm việc tại Trường ĐH Ngoại ngữ của 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa & Giáo dục 
Nhật Bản sẽ góp phần củng cố thêm 
mối quan hệ truyền thống của nhân 
dân 2 nước. Trường ĐH Ngoại ngữ, 
ĐHQGHN sẽ đầu tư nhiều hơn nữa 
cho công tác đào tạo cử nhân, thạc sĩ, 
tiến sĩ chuyên ngành tiếng Nhật trong 
những năm học tới...”. 

>> LƯu VâN

“GIảI PHÁP Và TầM NHìN 
CHo DoANH NGHIệP VIệT 
NAM”
Đó là chủ đề chính của hội thảo 
khoa học về biến động kinh tế năm 
2008 và dự báo năm 2009 do Trung 
tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính 
sách, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN 
phối hợp với Công ty Cổ phần hỗ 
trợ Phát triển doanh nghiệp Hà Nội 
(HaNoiSDC), Dự án hỗ trợ Thương 
mại Đa biên MuTRAP 3 của eu tổ 
chức ngày 11/1/2009 tại Khách sạn 
La Thành.  

Với 4 tham luận được trình bày tại hội 
thảo gồm: “Nâng cao năng lực quản 
trị để tăng sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh 
tế mới” của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa; 
“Hai năm gia nhập WTo và tầm nhìn 
phát triển cho các doanh nghiệp 
Việt Nam, hướng tới các chiến lược 
đột phá phát triển trong môi trường 
hội nhập” của GS.TS Claudio Dordi; 
“Doanh nghiệp Việt Nam trong bối 
cảnh suy thoái kinh tế và ảnh hưởng 
của các chính sách chống suy thoái 
của Chính phủ” của TS. Phạm Chi 
Lan. “Biến động kinh tế vĩ mô năm 
2008 và dự báo 2009: Tầm nhìn cho 
doanh nghiệp Việt Nam” của TS. 
Nguyễn Đức Thành; các đại biểu đã 
tập trung vào làm sáng tỏ một số nội 
dung chính như: bản chất diễn biến 
kinh tế của năm 2008 và một tầm 
nhìn mang tính chiến lược cho năm 
2009 như thế nào để có thể ứng phó 
tốt hơn trong hoạt động kinh doanh; 
những biến động của nền kinh tế và 
thay đổi môi trường kinh doanh dưới 
áp lực của hội nhập quốc tế đang đặt 
doanh nghiệp Việt Nam trước những 
khó khăn chưa từng có tiền lệ... 

>> PHạM DIệP - V.A

NHóM TÁC GIả KHoA 
NGôN NGữ HọC, TRƯỜNG 
ĐHKHXH&NV NHậN GIảI 
THƯởNG CủA HộI VăN 
NGHệ DâN GIAN VIệT NAM 
NăM 2008

Vừa qua, Trung ương Hội Văn nghệ 
Dân gian Việt Nam đã tổ chức trao 
Giải thưởng Công trình Khoa học 
toàn quốc năm 2008. Năm nay Hội 
đồng xét giải thưởng đã trao 62 giải 
thưởng cho các công trình xuất sắc 
nhất, gồm 8 giải nhì (1 giải nhì A, 7 
giải nhì B), 31 giải ba, 23 giải khuyến 
khích cùng 8 tặng phẩm. Nhóm tác 
giả Trần Trí Dõi, Triệu Phúc Xuân và 
Triệu Thị Nga - Khoa Ngôn ngữ học, 
Trường ĐHKHXH&NV với công trình 
“Về TÁC PHẨM ĐặNG HàNH Và 
BàN ĐạI HộI CủA NGƯỜI DAo ở 
THANH HoÁ” đã được nhận giải nhì 
B (trị giá giải thưởng 11 triệu đồng). 
Đây là công trình phiên âm văn bản 
Nôm Dao và dịch sang tiếng Việt 
truyện thơ  ĐặNG HàNH Và BàN 
ĐạI HộI nổi tiếng của người Dao ở 
Thanh Hoá, Việt Nam. Giải thưởng 
hàng năm của Hội Văn nghệ Dân 
gian Việt Nam được trao cho những 
công trình nghiên cứu bảo tồn vốn 
văn hoá dân gian của Việt Nam được 
hoàn thành trong năm. 

>> P.V

Xây DựNG CHủ NGHĩA Xã 
HộI ở VIệT NAM TRoNG 
TIếN TRìNH ĐổI MớI

Đó là chủ đề chính của hội thảo 
khoa học do Trung tâm Đào tạo, 
Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính 
trị ĐHQGHN tổ chức ngày 7/1/2009. 
Với mục đích góp phần làm sáng tỏ 
những vấn đề lý luận và thực tiễn 
về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam trong giai đoạn đổi mới vừa 
qua đã có 84 báo cáo của các nhà 
nghiên cứu, nhà giáo thuộc các học 
viện, viện nghiên cứu và các trường 
đại học trong cả nước được gửi tới 
hội thảo. Sau phần khai mạc và 
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phát biểu chỉ đạo của Phó giám đốc 
ĐHQGHN - GS.TSKH Vũ Minh Giang, 
tại phiên thảo luận, các đại biểu đã 
trao đổi sôi nổi về những vấn đề lý luận 
cũng như thực tiễn của quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 
tập trung theo 4 nội dung lớn gồm: 
Khái niệm, đặc điểm, bản chất của chủ 
nghĩa xã hội; Thời đại và những vấn đề 
đặt ra đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam hiện nay; Đảng lãnh đạo 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa; Những 
vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã 
hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

>> TRƯơNG HuyềN

HợP TÁC GIữA TRƯỜNG 
ĐH BeNeDICTINe (HoA Kỳ) 
Và TRƯỜNG ĐH KINH Tế 
(ĐHQGHN)
Đó là vấn đề chính được bàn thảo tại 
buổi gặp mặt và trao đổi giữa lãnh đạo 
hai trường diễn ra vào ngày 12/1/2009. 

TS. William Caroll - Hiệu trưởng, ông 
Nguyễn Hinh - Giám đốc chương trình 
khu vực Việt Nam, bà elsie - Giám đốc 
học viện Việt Nam của Trường ĐH 
Benedictine; PGS.TS Nguyễn Hồng 
Sơn - Phó hiệu trưởng cùng đại diện 
một số đơn vị trong Trường ĐH Kinh 
tế, ĐHQGHN đã tham dự buổi làm việc 
này. Hai bên đã trao đổi về việc triển 
khai chương trình MBA song ngữ liên 
kết giữa Trường ĐH Kinh tế và Trường 

ĐH Benedictine cũng như vấn đề tổ 
chức chương trình đào tạo theo mô 
hình 2+2 chuyên ngành Kinh tế và 
Kinh doanh Quốc tế. Buổi làm việc 
đánh dấu một bước tiến mới trong 
quan hệ hợp tác giáo dục giữa 2 nhà 
trường và từ đó sẽ mang lại nhiều cơ 
hội học tập và nghiên cứu cho sinh 
viên và học viên Việt Nam. 

>> HoàNG THu TRANG

TăNG CƯỜNG NăNG 
LựC GIảM THIểu, THíCH 
ứNG VớI ĐịA TAI BIếN LIêN 
QuAN ĐếN MôI TRƯỜNG 
Và PHÁT TRIểN NăNG 
LƯợNG

Ngày 16/12/2008, Trường ĐHKHTN 
đã tổ chức Hội thảo về kế hoạch triển 
khai chương trình tổng thể và chi 
tiết dự án tăng cường năng lực giảm 
thiểu, thích ứng với địa tai biến liên 
quan đến môi trường và phát triển 
năng lượng ở Việt Nam năm 2008-
2009. Dự án đã tiến hành tổng hợp 

tài liệu nghiên cứu về địa tai biến đã 
có trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 
Các khu vực tập trung nghiên cứu 
chính là thủy điện Cửa Đạt (Thanh 
Hóa), TP Hà Nội, và các huyện ven 
biển thuộc đồng bằng sông Hồng. 
Tổng số vốn đầu tư vào dự án là 2,3 
triệu uSD bao gồm vốn oDA và vốn 
đối ứng. Mục tiêu dài hạn của dự án 
hướng đến việc tăng cường năng lực 
và xây dựng đội ngũ chuyên gia của 
Việt Nam có trình độ cao về địa tai 
biến; hình thành nhóm nghiên cứu 
có trình độ quốc tế; cung cấp luận 
chứng cơ sở khoa học, quy trình 
nghiên cứu, đánh giá giảm nhẹ địa 
tai biến ở các khu vực nhà máy thủy 
điện, thành phố và đới ven biển Việt 
Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
toàn cầu; góp phần tăng cường giao 
lưu hợp tác khoa học, giáo dục, văn 
hóa giữa Việt Nam và Nauy. 

>> LƯu VâN

Ký THoả THuậN HợP TÁC 

CHào ĐóN NăM MớI 2009 
Trong 2 ngày 30, 31/12/2008 rất 
nhiều những hoạt động đón chào 
năm mới của cán bộ và sinh viên 
thuộc các đơn vị đào tạo trong 
ĐHQGHN đã diễn ra sôi nổi với 
khẩu hiệu “Vui tươi - Tiết kiệm - 
An toàn”. Tại KTX Mễ Trì chiều 
ngày 31/12/2008, đại diện lãnh 
đạo ĐHQGHN, Trung tâm Nội trú 
Sinh viên, Ban Quản lý KTX và đại 
diện 2 đơn vị đào tạo là Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKHTN đã tổ 
chức đi thăm, chúc tết, tặng quà cho học sinh sinh viên tại các phòng ở. 
Trước đó tối 30/12/2008, tại Làng sinh viên Hacinco, đại diện lãnh đạo 
Trường ĐHKHXH&NV đã tham dự buổi gặp mặt cuối năm và chúc tết 
gần 200 sinh viên Nhà trường đang sinh sống ở làng. 

Song song với các hoạt động chúc tết, chương trình liên hoan văn nghệ 
đón mừng năm mới cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh 
viên. Khoảng 4.000 - 5.000 lượt sinh viên từ khắp các trường đã tụ tập 
về tham dự chương trình giao lưu chào năm mới do Ban Quản lý KTX Mễ 
Trì tổ chức với những tiết mục văn nghệ đặc sắc của cả sinh viên và một 
số ca sĩ trẻ đang được mến mộ biểu diễn. “em muốn đem lời ca tiếng hát 
để thay cho lời cầu chúc một năm mới với nhiều niềm hạnh phúc dành 
cho tất cả mọi người" - một diễn viên sinh viên chia sẻ... 

>> TRƯơNG MINH - LƯu VâN - V.o
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VớI ĐạI HọC KoNKuK 
(HàN QuốC)

Ngày 22/12/2008, đoàn đại biểu của 
Đại học Konkuk (Hàn Quốc) do Phó 
giám đốc Choon-Ho Kim dẫn đầu 
đã đến thăm và làm việc với Trường 
ĐHKHXH&NV. Phát biểu tại buổi 
tiếp, GS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu 
trưởng Nhà trường đã khẳng định 
Hàn Quốc là một trong những đối 
tác quan trọng được ưu tiên hàng 
đầu. Ngành Hàn Quốc học ở Trường 
cũng như ở Việt Nam đang trong giai 
đoạn phát triển mạnh mẽ trên cơ sở 
mối quan hệ hợp tác giữa hai nước 
trong những thập kỷ qua ngày càng 
tốt đẹp. Trong khuôn khổ của buổi 
làm việc, GS.TS Nguyễn Văn Khánh 
và GS. Choon-Ho Kim đã ký thoả 
thuận hợp tác giữa hai trường. Theo 
đó, trên cơ sở nhu cầu của của mỗi 
bên, hai trường sẽ phối hợp phát triển 
các chương trình trao đổi sinh viên và 
giảng viên; trao đổi các thông tin và 
tài liệu khoa học; cùng tham gia tổ 
chức các hội thảo và các chương trình 
nghiên cứu; các hoạt động khác có 
liên quan. Thoả thuận hợp tác có hiệu 
lực trong vòng 5 năm.

>> Lê Hà

29 HọC VIêN NHậN BằNG 
THạC Sĩ NGôN NGữ HọC 
ANH KHoÁ 1

Ngày 10/1/2009, Khoa Sư phạm, 
ĐHQGHN tổ chức “Lễ phát bằng 
thạc sĩ ngôn ngữ học Anh khoá 1” 
cho 29 học viên. Ngài Rofl Bergman 
- Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam cùng 
các giáo sư ĐH Dalarna; GS.TSKH 
Vũ Minh Giang - Phó giám đốc, đại 
diện lãnh đạo một số ban chức năng, 
đơn vị trực thuộc ĐHQGHN đã tham 
dự lễ trao bằng. Chương trình đào 
tạo ngôn ngữ học Anh lần đầu tiên 
được Khoa Sư phạm liên kết với ĐH 
Dalarna (Thuỵ Điển) tổ chức tại Việt 
Nam từ năm 2006. Nội dung chương 
trình giảng dạy do các giáo sư ĐH 
Dalarna thiết kế theo tiêu chuẩn của 
ĐH Dalarna và một số trường đại học 
Châu âu. 

>> ĐứC PHƯỜNG

HàNH TRANG CủA GIớI TRẻ

Đó là tên của buổi giao lưu dành cho 
sinh viên do Trường ĐHKHXH&NV 
phối hợp với Tổng cục Dân số kế 
hoạch hóa gia đình (Bộ y tế) tổ chức 
ngày 23/12/2008. Buổi giao lưu là cơ 
hội để các bạn trẻ tự trang bị thêm cho 
mình những kiến thức cơ bản về giới 
tính, sức khỏe sinh sản, tình yêu, tình 
dục, quan hệ bạn bè trong lứa tuổi 
thành niên... Chương trình đã góp 
phần gửi đi một thông điệp ý nghĩa 
đến các bạn trẻ: nên sống khoẻ, sống 
có ích trên cơ sở phải có kiến thức giới 
tính và sức khoẻ sinh sản tốt để bảo 
vệ bản thân, bảo vệ bạn bè; cùng góp 
sức tuyên truyền phòng chống căn 
bệnh thế kỷ HIV cũng như biết đồng 
cảm, chia sẻ, giúp đỡ những bệnh 
nhân AIDS. Đây còn là hoạt đồng 
hướng đến ngày dân số Việt Nam 
(26/12) với mục đích trang bị cho giới 
trẻ thêm những kiến thức về công tác 
dân số kế hoạch hóa gia đình.

>> XuâN TRuNG

ĐêM TỏA SÁNG TRí Tuệ 
Và SắC ĐẹP CủA Nữ 
SINH KHoA QuốC Tế

Tối 26/12 tại hội trường 10-12 đã 
diễn ra đêm chung kết Miss IS 2008 
của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. Đây 
là lần thứ 4 cuộc thi Miss IS được tổ 
chức. Cuộc thi là một trong những 
hoạt động truyền thống của khoa 
diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh 
vẻ đẹp của nữ sinh Việt Nam nói 
chung và nét duyên dáng đặc trưng 
của khoa Quốc tế nói riêng. Đồng 
thời, nhằm cổ vũ phong trào sinh 
viên thông qua những hoạt động 
giao lưu tinh thần bổ ích. 20 thí sinh 
đẹp nhất (2 thí sinh Trung Quốc, 
18 thí sinh Việt Nam) vượt qua 19 
thí sinh khác để tham dự vào cuộc 
tranh tài sắc đẹp và tài năng đêm 
chung kết. Miss IS 2008 có những 
điểm đặc biệt và sáng tạo trong các 
phần thi của thí sinh. Tất cả 20 thí 
sinh được tham gia vào 3 màn thi: 
“Tôi là ai”, “Tôi thể thao”, “Tôi tài 
năng”. Phần thi “tôi tài năng” do 
thí sinh tự chọn. Kết thúc cuộc thi 
BGK đã trao danh hiệu Miss IS 2008 
cho thí sinh mang SBD 37 Phan Thị 
Mỹ Hạnh cùng giải Á khôi và nhiều 
giải thưởng khác .

>> LƯu VâN
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Đề TàI KHoA HọC 
ĐƯỢC NGhIệM Thu TroNG TháNG 12/2008

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 “Vai trò của văn hóa đối 
với phát triển kinh té Nhật bản và 
một số gợi ý chính sách đối với Việt 
Nam” mã số QK.05.04. Chủ trì TS. 
Nguyễn Xuân Thiên, Trường ĐH Kinh 
tế. Xếp loại: Khá

2/ Đề tài “Tìm hiểu những tư tưởng 
triết học tự phát trong kho tàng 
tục ngữ, ca dao Việt Nam”, mã số 
QN.06.12. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị 
Thơ, Bộ môn Lý luận chính trị, Trường 
ĐH Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt. 

3/ Đề tài “Vận dụng lý luận hàng 
hóa sức lao động của C.Mác vào 
thực tiễn kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam”, mã số QN.06.14. Chủ trì: ThS. 
Dương Quỳnh Hoa, Bộ môn Lý luận 
chính trị, Trường ĐH Ngoại ngữ. Xếp 
loại: Tốt. 

4/ Đề tài “Nghiên cứu giao văn hóa 
về lời phê bình của người Mỹ và 
người Việt”, mã số QN.05.01. Chủ 
trì: ThS. Hoàng Xuân Hoa, Khoa Ngôn 
ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, Trường ĐH 
Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt. 

5/ Đề tài “Những vướng mắc trong 
việc nâng cao chất lượng giảng dạy 
tiếng Anh ở trường THPT và các giải 
pháp khắc phục”, mã số QN.06.07. 
Chủ trì: ThS. Lê Văn Canh, Phòng đối 
ngoại, Trường ĐH Ngoại ngữ. Xếp loại: 
Tốt. 

6/ Đề tài “Từ câu đến văn bản: xem 
xét trên các bình diện cú pháp - ngữ 
nghĩa - ngữ dụng (liên hệ ngữ liệu 
và các bài luận tiếng Anh của sinh 
viên Việt Nam”, mã số QN.06.15. 

Chủ trì: PGS.TS Trần Hữu Mạnh, Khoa 
Ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, 
Trường ĐH Ngoại ngữ. Xếp loại: Tốt. 

7/ Đề tài “Nghiên cứu hệ thống các 
nhóm nội dung và phương pháp 
giảng dạy nâng cao năng lực tiếng 
Anh cho sinh viên đại học và học 
viên cao học ở ĐHQGHN đáp ứng 
nhu cầu hội nhập khu vực và toàn 
cầu hóa”, mã số QGTĐ.05.11. Chủ 
trì: GS.TS Hoàng Văn Vân, Khoa Sau 
đại học, ĐHQGHN.  Xếp loại: Tốt. 

8/ Đề tài “Nghiên cứu một số năng 
lực thích ứng của sinh viên với thị 
trường lao động”, mã số QCL.07.02. 
Chủ trì: ThS. Mai Thị Quỳnh Lan, Trung 
tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và 
Nghiên cứu phát triển giáo dục. Xếp 
loại: Khá. 

9/ Đề tài “Nhận thức, thái độ hành vi 
của sinh viên đối với phương pháp 
học tích cực”, mã số QCL.07.01. Chủ 
trì: PGS.TS Nguyễn Quý Thanh, Trung 
tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo và 
Nghiên cứu phát triển giáo dục. Xếp 
loại: Tốt.

10/ Đề tài “Nghiên cứu ngữ cố định 
tiếng Hán có chứa từ chỉ bộ phân 
cơ thể và vận dụng trong dạy học 
tiếng Hán cho sinh viên chuyên 
ngữ ở Việt Nam”, mã số QN.06.03. 
Chủ trì: TS. Cầm Tú Tài, Khoa Ngôn 
ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường 
ĐH Ngoại ngữ. Xếp loại: Khá. 

11/ Đề tài “Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn về hình phạt bổ sung 
theo luật hình sự Việt Nam trong 
giai đoạn xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa”, mã số 
QG.06.27. Chủ trì: ThS. Trịnh Quốc 
Toản, Khoa Luật, ĐHQGHN.  Xếp loại: 
Tốt. 

12/ Đề tài “Cơ quan điều tra trong 
tố tụng hình sự trước yêu cầu của 
cải cách tư pháp ở Việt Nam”, mã 
số QL.06.09. Chủ trì: ThS. Trần Thu 
Hạnh, Khoa Luật, ĐHQGHN.  Xếp loại: 
Tốt.

13/ Đề tài “Nghiên cứu động cơ 
học tập và ảnh hưởng của nó đối 
với việc học ngoại ngữ”, mã số 
QT.08.63. Chủ trì: ThS. Trần Thị Nga, 
Trường ĐHKHTN.  Xếp loại: Tốt.

14/ Đề tài “Nghiên cứu môi trường 
đất, nước một số vùng ven đô 
trồng rau của Hà Nội và đề xuất 
giải pháp tổng hợp sản xuất rau an 
toàn”, mã số QG.06.18. Chủ trì: PGS.
TS Trần Khắc Hiệp, Trường ĐHKHTN. 
Xếp loại: Khá.

15/ Đề tài “Nghiên cứu sử dụng hệ 
enzym cellulase tách từ vi sinh vật 
để phân giải cellulose trong phế 
thải nông nghiệp”, mã số QT.08.70. 
Chủ trì: TS. Trần Thị Hồng, Trường 
ĐHKHTN. Xếp loại: Tốt.

16/ Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá 
các đới xiết trượt trẻ và hiện đại 
tạo tiền đề khoa học phục vụ xây 
dựng cơ sở hạ tầng một số vùng 
trọng điểm ở Tây Bắc Việt Nam”, 
mã số QGTĐ.06.08. Chủ trì: PGS.TS Tạ 
Trọng Thắng, Trường ĐHKHTN.  Xếp 
loại: Tốt.

>> BAN KHCN
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