
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

T.V (nữ): Sinh năm 1985, trình độ cử nhân Lịch sử, quê 
quán Duy Xuyên, Hà Nam hiện đang vừa học cao học, vừa 
làm và thuê nhà tại Hà Nội. Cao 1m56, nặng 49kg, chưa 
kết hôn, thu nhập ổn định. Tính tình hòa đồng, hiền lành, 
thẳng thắn, giản dị, chung thủy, thích đọc sách báo, xem 
phim truyền hình, nghe nhạc Trịnh... Tôi đã từng học qua 
một số khóa nữ công gia chánh nên khá thành thạo về chế 
biến các món ăn và luôn mong muốn trong tương lai sẽ 
trở thành một người phụ nữ của gia đình, chăm sóc cho 
chồng con. Mong muốn của tôi là được là quen với các bạn 
nam sinh từ 1978 - 1983, cao từ 1m60 trở lên, khỏe mạnh, 
có nhiều sở thích tương đồng, có trình độ từ đại học, chân 
thật, biết cảm thông, chia sẻ, chưa lập gia đình lần nào và 

nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Địa chỉ Email của tôi: 
vangduongtim_140585@yahoo.com. 

P.A (nam): Tôi là cựu sinh viên ngành Công nghệ Sinh học, 
Trường ĐHKHTN, quê gốc Thanh Hóa, hiện nay đang làm 
việc tại một công ty thực phẩm ở Hà Nội, vị trí trưởng phòng. 
Sinh năm 1980, cao 1m75, nặng 80kg, thu nhập trên 5 
triệu/tháng, đã mua được chung cư ở Nam Thành Công, vẫn 
sống độc thân, đã trải qua một vài mối tình nhưng không 
có kết quả như mong muốn. Sở thích của tôi là đọc sách 
về kinh doanh, chơi game hoặc thể thao vào giờ rảnh rỗi, 
tụ tập cùng bạn bè ở quán bia, ôm máy ảnh đi phượt vào 
những kỳ nghỉ dài ngày. Trong chuyện tình cảm, tôi là người 
nghiêm túc và đòi hỏi hơi khắt khe ở bạn gái, mẫu người 
phụ nữ tôi thích là: Có trình độ chuyên môn, có trí tuệ, ứng 
xử tinh tế, khéo léo nữ công gia chánh, biết chăm sóc người 
thân, biết chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của 
mình... Hãy liên lạc để kết bạn với tôi nếu bạn sinh từ năm 
1984 - 1989, có sở thích phù hợp và còn độc thân. Địa chỉ: 
bobochacha_TH_HUS@gmail.com.  

Hộp thư
CỘNG TÁC VIÊN

Thời gian qua Bản tin ĐHQGHN đã nhận 
được bài, tin, ảnh cộng tác của các tác giả: 
PGS.TS NGuyễ N VăN Nhã - Ban Đào tạo ĐHQGHN; GS. 
NGuyễ N VăN TuấN - ĐH New South Wales, Úc; GS. NGuyễ N 
QuaNG Riệ u - Đài thiên văn Paris, Pháp; GS. Phạm XuâN 
yêm - nguyên Giám đốc nghiên cứu Trung tâm quốc gia 
nghiên cứu khoa học ĐH Pierre et Marie Curie, Paris, Pháp; 
GS. TRịNh XuâN ThuậN - ĐH Virginia, Mỹ; TS. NGuyễ N TRọNG 
hiề N -  Caltech, JPL, NASA; GS. NGuyễ N VăN Thọ - ĐH 
Waseda, Nhật Bản; GS. NGuyễ N LâN DũNG - Viện Vi sinh 
vật, ĐHQGHN; ThS. TRầN VăN DũNG - Trường ĐHKHTN; Káp 
LoNG  - Báo Thanh niên; Nhà thơ VươNG TRọNG - Hội Nhà văn 
Việt Nam; Phạm ĐìNh LâN - Khoa Báo chí & Truyền thông, 
Trường ĐHKHXH&NV; ThS. Lưu Thị mai aNh - Trường ĐH 
Kinh tế, ĐHQGHN; Lê ThaNh hà, Phạm ThàNh LoNG - Trường 
ĐHKHXH&NV; Đỗ Thiệ N hòa - Trường ĐH Ngoại ngữ; hà 
ĐaN - Viện nghiên cứu Đông Nam Á; hải ThuậN - Tạp chí 
Doanh nghiệp; hải Thủy - Trung ương Đoàn; Đào LiêN, 

NGuyễ N Thụa - Cựu cán bộ ĐHQGHN;  Khúc hồNG Thiệ N, 
NGuyễ N Tiế N cườNG - Lớp Viết văn K10, Trường ĐH Văn hóa 
Hà Nội; ĐiNh Thị hiề N NGoaN - HV Báo chí & Tuyên truyền; 
Phạm hiệ P - Ban TCCB, ĐHQGHN; Đỗ Thiệ N hòa - Trường 
ĐH Ngoại ngữ; NGuyễ N ThaNh Tâm - Ban Chính trị và Công 
tác HSSV, ĐHQGHN; NGôN Phi - Trường ĐHKHTN; Yên Ba - 
Học viện Báo chí & Tuyên truyền; TRầN TRí TRuNG - Ban Thanh 
tra, ĐHQGHN; Phúc SơN, Thụy miên - Trường ĐHSP Hà Nội; 
Tố Quỳnh - Linh Yên, Tú VâN - ThaNh hồNG - CLB PV trẻ KTX 
Mễ Trì; TRiNh aNh - Học viện Báo chí & Tuyên truyền; hoa 
NGuyễ N - Khoa Sư phạm ĐHQGHN; NGuyễ N Thị Đóa, Lê Thị 
Thùy LiNh, hoàNG Thị Liễ u - 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; NGọc Phúc - Trường ĐHKHXH&NV...

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

LÀM QUEN - KẾT BẠN
Nhịp cầu

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

Để góp phần xây dựng phòng Truyền thống ĐHQGHN, đề nghị các nhà khoa học, giáo viên, cán bộ, 
sinh viên đã, đang công tác và học tập tại ĐHQGHN có những kỷ vật liên quan đến quá trình xây dựng 
và phát triển ĐHQGHN , xin liên hệ với Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng theo địa chỉ:

PGĐ Trần Thu Hương

Phòng 102, nhà điều hành ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0903299770 - 04.3.7450021;            E-mail: vimasscom@vnu.edu.vn; huongtt@vnu.edu.vn
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