
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

VA (nAm): Hiện nay mình đang là sinh viên năm thứ 
2 Trường ĐH Hà Nội với chiều cao 1m65, sức khỏe tốt, là 
dân ngoại tỉnh về Hà Nội học nên mình đã phải tự lăn lộn 
làm thêm để phụ giúp gia đình ngay từ năm học đầu tiên. 
Bằng số tiền tiết kiệm được cộng thêm vay mượn bạn bè, 
hiện nay mình đã sắm được 1 chiếc xe máy để tiện lợi hơn 
cho việc vừa học, vừa làm. Công việc hiện nay của mình 
ngoài giờ học là đi giao hàng dịch vụ tại nhà cho một số cửa 
hàng bán đồ lưu niệm lớn trên phố cổ. Công việc không vất 
vả nhưng thường xuyên phải đi ngoài đường chính bởi vậy 

mình muốn tìm một người bạn có thể cùng làm công việc 
này với mức lương theo thỏa thuận. Yêu cầu: Là nữ sinh 
viên, đã từng có kinh nghiệm đi là thêm, có khả năng giao 
tiếp tốt, có xe máy để tiện lợi cho công việc, ngoại hình ưa 
nhìn, nhiệt tình, có trách nhiệm và yêu thích công việc. Nếu 
các bạn cảm thấy phù hợp hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ 
Email: vietanh_English_213@Gmail.com.

TN (Nữ): Đang là sinh viên năm thứ 3, Trường ĐHKHTN, 
ĐHQGHN, ngoại hình xinh xắn, cao 1m57, nhà ở Hà Đông. 
Sở thích của mình là kinh doanh các mặt hàng như sách, 
báo, hoa tươi, hoa khô. Hiện nay mình đang làm chủ một 
cửa hàng cho thuê sách, truyện tranh ở quận Thanh Xuân. 
Mong muốn của mình là được kết bạn với các bạn nam 
là sinh viên hoặc đã đi làm tuổi từ 25 - 30, có hình thức 
ưa nhìn, yêu thích công việc làm thêm và có thể sẵn sàng 
hỗ trợ, giúp đỡ mình trong việc quản lý, kinh doanh ở cửa 
hàng. Hãy liên lạc với mình theo địa chỉ: muathuvang_999@
yahoo.com. 
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Thời gian qua Bản tin ĐHQGHN đã nhận được 
bài, tin, ảnh cộng tác của các tác giả: 

PGS.TS Hoàng Bá Thịnh - Trường ĐHKHXH&NV, GS.TS 
Phạm Thị Trân Châu - Viện Vi sinh vật & Công nghệ sinh 
học ĐHQGHN, Hàm Châu - Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.
TS Lê Huy Tiêu - Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV; Hà 
Đan - Viện nghiên cứu Văn hóa Dân gian; GS. Nguyễn Lân 
Dũng - Viện Vi sinh vật, ĐHQGHN; Dương Quang Minh - 
Ban Duyệt chương trình, Đài THVN; Tố Quỳnh - Linh Yên 
- VTC News; Hải Thanh - TC Nghiên cứu GD; Đào Liên, 
Nguyễn Thụa - Cựu cán bộ ĐHQGHN;  Khúc Hồng Thiện, 
Nguyễn Tiến Cường - Lớp Viết văn K10, Trường ĐH Văn 
hóa Hà Nội; Đinh Thị Hiền Ngoan - HV Báo chí & Tuyên 
truyền; Phạm Hiệp - Ban TCCB, ĐHQGHN; ThS. Lưu Thị 
Mai Anh - Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; Đỗ Thiện Hòa 
- Trường ĐH Ngoại ngữ; Nguyễn Đức Doanh - Trung tâm 
Thông tin Thư viện ĐHQGHN; Vũ Thị Oanh, Thanh Tâm - 

Ban Chính trị và Công tác HSSV, ĐHQGHN; Nguyễn Thanh 
Hải - Trường ĐH Hà Nội; Phạm Thịnh - K51 Khoa Ngôn ngữ 
học, Trường ĐHKHXH&NV; Trần Trí Trung - Ban Thanh tra, 
ĐHQGHN; Ngọc Hồng - Trường CDDSP Hà Nội; Trần Thị Tân 
- SV Trường ĐHKHXH&NV; Thu Hằng - Học viện Báo chí 
& Tuyên truyền; Hoa Nguyễn - Khoa Sư phạm ĐHQGHN; 
Nguyễn Thị Đóa - Khoa Báo chí & Truyền thông, Trường 
ĐHKHXH&NV; Hướng Dương - Khoa Khoa học Quản lý, 
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 Thùy Dương - K50 Khoa Báo chí, Trường 
ĐHKHXH&NV...

Rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình 
của bạn đọc gần xa...
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