
Hội tHảo Quốc tế lần 
tHứ 5 về công ngHệ 
tHông tin trong giáo 
dục đào tạo

vừa qua, Hội thảo quốc tế lần thứ 5 - 
công nghệ thông tin trong giáo dục 
đào tạo (it@Edu2008) do trường đH 
công nghệ thông tin tổ chức dưới sự 
bảo trợ của đHQg tP.HcM đã khai 
mạc với chủ đề: “giáo dục đại học và 
công nghệ thông tin, truyền thông 
không dây và xử lý số liệu, khoa học 
máy tính và môi trường học tập, học 
dựa trên máy tính, giáo dục trực 
tuyến, công nghệ dữ liệu và tri thức”. 
Phát biểu tại lễ khai mạc, PgS.tS lê 
Quang Minh - Phó giám đốc đHQg 
tP.HcM đã nêu lên tầm quan trọng 
của cntt trong thời kỳ toàn cầu hóa 
và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cntt 
trong giáo dục đào tạo, trong đó 
đHQg tP.HcM là nơi đi đầu trong 
việc ứng dụng cntt trong giáo dục. 
Hội thảo lần này đã nhận được 83 
bài tham luận gửi đến từ các nước 
Austrailia, uSA, china, Korea, Japan, 
Singapore, india, taiwan và việt nam, 
trong đó 36 tham luận được trình bày, 
bên cạnh đó còn có hơn 20 bài tham 
luận từ các địa phương trong nước về 
ứng dụng cntt trong giáo dục đào 
tạo. Hội thảo là diễn đàn để các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà quản 
lý và chuyên gia trong và ngoài nước 
trao đổi kinh nghiệm, học tập, nắm 
bắt về hiện trạng, khả năng, nhu 
cầu, giải pháp và các chính sách thúc 
đẩy ứng dụng và phát triển cntt-tt 
trong quản lý giáo dục, đổi mới nội 
dung và phương pháp đào tạo nhằm 
đẩy mạnh phát triển ứng dụng và đổi 

mới trong lĩnh vực cntt, viễn thông 
và e-learning phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước.

diễn đàn giáo dục việt 
nAM - HoA Kỳ

diễn đàn do đHQg tP.HcM phối 
hợp cùng đại sứ quán Hoa Kỳ tại việt 
nam, Bộ giáo dục & đào tạo việt nam 
tổ chức trong 2 ngày 15, 16/1/2009.  
diễn đàn được xem như chiếc cầu nối 
mang các trường đại học, các công ty, 
các tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ 
và các trường đại học việt nam đến 
gần nhau hơn. trong diễn đàn, các 
bên đã có nhiều cơ hội để thảo luận 
chi tiết về nội dung các chương trình 
đào tạo giáo dục chung, hoạch định 
chiến lược, củng cố và mở rộng mối 
quan hệ phát triển bền vững, lâu dài. 
diễn đàn cũng là dịp để các diễn giả 
việt nam - Hoa Kỳ giới thiệu, quảng 
bá, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết 
trong những lĩnh vực hợp tác chuyên 
môn nhất định, đồng thời là nơi để 
các tổ chức, cơ quan giáo dục việt 
nam - Hoa Kỳ trình bày về các chương 
trình hợp tác mỗi bên mong muốn, 
quan tâm đặc biệt trong 3 lĩnh vực 
sau: tăng cường hơn nữa các chương 
trình liên kết đào tạo giữa các đại học 
Hoa Kỳ và việt nam; tăng số lượng 
sinh viên việt nam theo học tại các 
trường đại học và cao đẳng của Hoa 
Kỳ; Quảng bá các chương trình giáo 
dục giúp sinh viên việt nam lĩnh hội 
các kỹ năng cần thiết trong nền kinh 
tế tri thức của việt nam.

Hoạt động về nguồn 
củA cán Bộ đoàn - Hội 
đHQg tP.HcM

trong 3 ngày (từ ngày 24/12 - 
26/12/2008), Ban cán sự đoàn đHQg 
tP.HcM đã tổ chức chuyến về nguồn 
tại Huyện côn đảo, tỉnh Bà rịa - vũng 
tàu. đây là chuyến đi nhằm giáo dục 
truyền thống  lịch sử dân tộc cho đội 
ngũ cán bộ đoàn - Hội, đoàn viên, 
thanh niên các đơn vị thành viên, trực 
thuộc đHQg tP.HcM. đoàn đã đến 

thăm các di tích lịch sử: các nhà tù 
được xây dựng từ thời Pháp và Mỹ, 
nơi giam cầm, tra tấn hơn 200.000 
chiến sĩ cách mạng việt nam; cầu tàu 
914, nơi có 914 chiến sĩ cách mạng 
đã hi sinh khi xây dựng, cầu Ma 
thiên lãnh; nghĩa trang liệt sĩ Hàng 
dương, nơi yên nghỉ của các đồng 
chí lê Hồng Phong - nguyên tổng 
Bí thư đảng cộng sản đông dương, 
nguyễn An ninh - chí sĩ yêu nước, 
chị võ thị Sáu - người con gái đất 
đỏ anh hùng, và hàng ngàn liệt sĩ đã 
anh dũng hi sinh; dinh chúa đảo... 
nhân dịp này, Ban cán sự đoàn cũng 
đã đến giao lưu với trạm ra đa 590, 
thuộc Bộ tư lênh vùng iv Hải Quân 
và Huyện đoàn côn đảo. 

tạP cHí PHát triển 
KH&cn Kỷ niệM 10 năM 
tHànH lậP

đến nay tạp chí đã xuất bản được 
126 số với 1.092 bài báo khoa học 
thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội 
& nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ 
thuật & công nghệ, khoa học trái đất 
& môi trường, kinh tế và khoa học 
quản lý. tạp chí đã có mã số chuẩn 
quốc tế iSSn: 1859-0128 và đã tham 
gia mạng tạp chí Khoa học Quốc tế 
inASP (international network for the 
Availability of Scientific Publications). 
Sau 10 năm thành lập, tạp chí KHcn 
là một trong 3 tạp chí ở việt nam 
có nhiều thông tin nhất trên mạng 
vJol thu hút sự quan tâm đặc biệt 
của cộng đồng khoa học, là nơi công 
bố các kết quả nghiên cứu, là phương 
tiện trao đổi thông tin của các nhà 
khoa học trong và ngoài nước. trong 
thời gian tới tạp chí sẽ thành lập Ban 
Biên tập chuyên san theo các lĩnh vực 
để tăng cường chất lượng chuyên 
môn cho việc tham gia mạnh mẽ vào 
việc trao đổi thông tin khoa học trên 
mạng lưới khoa học quốc tế.
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