
Một số nội dung quan trọng 
được Hội đồng đHqgHn quyết ngHị

tin tức

ngày 25/4/2009, Hội đồng 
ĐHQGHn đã họp phiên thường 
kỳ dưới sự chủ trì của chủ tịch Hội 
đồng - GS.tS Mai trọng nhuận - 
Giám đốc ĐHQGHn. Sau khi nghe 
và thảo luận về nội dung các báo 
cáo, đề án, các ủy viên hội đồng đã 
ra quyết nghị nhất trí thông qua 
Định hướng phát triển ĐHQGHn 
và dự kiến bổ sung các đơn vị mới 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; nội dung điều chỉnh, sửa đổi 
một số điều trong Quy chế đào tạo 
đại học ở ĐHQGHn năm 2007. tất 

cả các ủy viên Hội đồng đồng thời  
cũng nhất trí thành lập các trung 
tâm: trung tâm nghiên cứu Biển và 
Đảo, trung tâm Quốc tế nghiên cứu 
Biến đổi toàn cầu, trung tâm Giáo 
dục thể chất và thể thao; thành 
lập 3 khoa: Khoa Sư phạm tiếng 
Anh; Khoa tiếng Anh; Khoa ngôn 
ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng 
Anh trực thuộc trường ĐH ngoại 
ngữ. Dự kiến phiên họp tiếp theo sẽ 
được tổ chức vào ngày 7/11/2009 
với các nội dung chủ yếu là thông 
qua phương hướng, nhiệm vụ năm 
học 2009 - 2010; định hướng trọng 
tâm chiến lược phát triển ĐHQGHn 
đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và 2 
quy chế đào tạo đại học và sau đại 
học của ĐHQGHn.

>> P.V

Học tập, quán 
triệt ngHị quyết 
trung ương 9 
kHóa X
ngày 20/5/2009, Đảng ủy 
ĐHQGHn đã tổ chức hội nghị 
phổ biến, quán triệt nghị quyết 
và các văn bản kết luận của Hội 
nghị trung ương 9 khoá X tới toàn 
thể đảng viên trong ĐHQGHn. 
tại hội nghị, các đảng viên của 
ĐHQGHn đã nghe tS. Bùi thế Đức 
- Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ban 
tuyên giáo trung ương giới thiệu 
những vấn đề cơ bản nhất của 
Hội nghị trung ương 9 (khoá X) 
và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, 
giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn 

quốc lần thứ X của Đảng. 

Hội nghị trung ương 9 là Hội nghị 
giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm 
rút ra những bài học, bổ sung 
những giải pháp quan trọng trên 
cơ sở tổng kết 20 năm đổi mới của 
Đảng. Hội nghị đã quán triệt sâu 
sắc những nội dung, đường lối của 
Đại hội X như: nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, 
phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 

đẩy mạnh toàn diện công cuộc 
đổi mới, huy động và sử dụng tốt 
mọi nguồn lực cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. tiếp 
tục hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. tăng cường hợp tác và chủ 
động hội nhập quốc tế đạt hiệu 
quả ngày càng cao. Giữ vững 
ổn định chính trị, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh và trật tự an toàn 
xã hội...

>> Văn trươnG

đHqgHn có 4 viên 
viên Hội đồng cHức 
danH giáo sư nHà 
nước

ngày 17/4/2009, thủ tướng chính 
phủ đã ký Quyết định số 499/QĐ-
ttg bổ sung thành viên Hội đồng 
chức danh Giáo sư nhà nước. theo 
đó, Hội đồng gồm 26 ủy viên trong 
đó có 4 giáo sư của ĐHQGHn: 

1. GS.tS Mai trọng nhuận - Giám 
đốc ĐHQGHn

2. GS.tSKH Vũ Minh Giang - Phó 
giám đốc ĐHQGHn

3. GS.tS Lê chí Quế - trường 
ĐHKHXH&nV

4. GS.tS Bạch thành công - 
chủ nhiệm Khoa Vật lý, trường 
ĐHKHtn

>> P.V
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12 tập tHể và cá nHân của đHqgHn được 
tHủ tướng cHínH pHủ tặng Bằng kHen

ngày 4/5/2009, thủ tướng chính phủ đã ký Quyết 
định số 567/QĐ-ttg tặng thưởng Bằng khen cho 5 
tập thể và 7 cá nhân của ĐHQGHn có nhiều thành 
tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2004 - 2008, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng cnXH và bảo vệ 
tổ quốc. Danh sách cụ thể gồm các tập thể và cá 
nhân sau: 

1. Khoa triết học, trường ĐHKHXH&nV 

2. Khoa thông tin - thư viện, trường ĐHKHXH&nV 

3. tổ Văn phòng Đảng uỷ và các Văn phòng Đoàn 
thể, trường ĐHKHXH&nV 

4. trường tHPt chuyên ngoại ngữ, trường ĐH ngoại 
ngữ 

5. Khoa tại chức, trường ĐH ngoại ngữ 

6. Ông Vũ Quang Hiển, Phó giáo sư, tiến sĩ, chủ 
nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam, 

Khoa Lịch sử, trường ĐHKHXH&nV 

7. Bà trần thị Quý, Phó giáo sư, tiến sĩ, chủ nhiệm 
Khoa thông tin thư viện, trường ĐHKHXH&nV 

8. Ông Hoàng Hoa thái, trưởng phòng thiết bị, 
trường ĐH ngoại ngữ 

9. Ông nguyễn công nhàn, thạc sĩ, Phó trưởng 
Khoa ngôn ngữ và Văn hóa nga, trường ĐH ngoại 
ngữ 

10. Bà Phạm thị thanh thuỷ, thạc sĩ, trưởng Khoa 
ngôn ngữ và Văn hóa Anh - Mỹ, trường ĐH ngoại 
ngữ 

11. Bà Đoàn thị tình, trưởng phòng tài chính Kế 
toán, trường ĐH ngoại ngữ

12. Ông Vũ Văn thi, Phó giáo sư, tiến sĩ, chủ 
nhiệm Khoa Việt nam học và tiếng Việt, trường 
ĐHKHXH&nV.

>> tHAnH tâM

văn bản về việc hợp tác giữa 
trường ĐH công nghệ và tập đoàn 
iBM đã được đại diện lãnh đạo hai 
bên ký kết ngày 20/5/2009. theo đó, 
trường ĐH công nghệ sẽ triển khai 
đào tạo chuyên ngành quản lý và 
công nghệ khoa học dịch vụ/ dịch vụ 
công nghệ thông tin (viết tắt SSME/
itSc). iBM cung cấp tài liệu giảng dạy 
cùng các công cụ phần mềm miễn 
phí và các vấn đề, bài tập tình huống 
điển hình với quy mô và nội dung sát 
thực tế sản xuất kinh doanh, phục 
vụ hoạt động đào tạo. Bên cạnh đó, 
iBM sẽ là cầu nối để coltech thiết 
lập, duy trì và phát triển các quan hệ 
hợp tác với các trường đại học hàng 
đầu trên thế giới đã có kinh nghiệm 
tổ chức xây dựng và đào tạo chương 
trình SSME/itSc. 

>> tHế Hiện

đào tạo bác sĩ chất lượng cao 
trong đHqgHn là nội dung chính 
của buổi làm việc diễn ra ngày 
12/5/2009 về việc mở mã ngành Y 

Dược trong ĐHQGHn. GS.tS Mai 
trọng nhuận - Giám đốc ĐHQGHn 
cho biết, việc mở mã ngành đào tạo 
y dược nằm trong việc thực hiện kết 
luận của Hội đồng ĐHQGHn đối 
với việc mở một số mã ngành mới 
để hoàn thiện mô hình đào tạo đa 
ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHn. 
những bác sỹ này ngoài việc được 
trang bị kiến thức khoa học cơ bản 
vững chắc trong lĩnh vực sinh học 
phân tử, công nghệ nano, kỹ thuật y 
sinh… còn có cơ hội được thực tập tại 
các bệnh viện lớn. Với một số lớn cán 
bộ giảng dạy và sinh viên, ĐHQGHn 
sẽ tính đến việc xây dựng một bệnh 
viện phục vụ công tác chữa bệnh 
và đào tạo. GS.tSKH Phạm Mạnh 
Hùng - nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, 
nguyên Phó trưởng ban tuyên giáo 
tư nhận định, việc mở mã ngành y 
dược trong ĐHQGHn là một hướng 
đi đúng đắn và thích hợp trong hoàn 
cảnh đất nước hiện nay. Ông nhấn 
mạnh, chất lượng bác sỹ hiện nay 
còn kém là do việc đào tạo trong 
trường đại học còn quá thiếu thực 
hành chính vì vậy, khi ĐHQGHn mở 
mã ngành về Y Dược thì việc kết 
hợp giữa các bệnh viện nhà nước và 
bệnh viện tư là rất cần thiết để tạo cơ 
sở thực hành cho sinh viên. 

>> Đ.PHườnG

truyền thông và quan hệ công 
chúng trong giáo dục đại học là 
chủ đề của khóa tập huấn nghiệp vụ 
do trung tâm truyền thông và Quan 
hệ công chúng cùng Ban tổ chức 
cán bộ và Văn phòng ĐHQGHn 
phối hợp tổ chức trong 2 ngày 14 - 
15/5/2009 với đội ngũ giảng viên là 
các chuyên gia hàng đầu Việt nam 
về báo chí, truyền thông và quan 
hệ công chúng. Hơn 60 cán bộ phụ 
trách chính trị và công tác học sinh - 
sinh viên, chuyên viên bộ phận phụ 
trách website, truyền thông, quan 
hệ công chúng đến từ các đơn vị trực 
thuộc ĐHQGHn đã tham dự khóa 
tập huấn. Phát biểu tại lễ khai giảng, 
GS.tSKH Vũ Minh Giang - Phó giám 
đốc ĐHQGHn đã đánh giá cao sáng 
kiến của Ban tổ chức, đồng thời bày 
tỏ sự tin tưởng rằng sau khóa tập 
huấn các học viên sẽ thu nhận được 
những kỹ năng, kiến thức bổ ích về 
nghiệp vụ truyền thông và quan hệ 
công chúng để áp dụng hiệu quả 
vào công việc, đáp ứng yêu cầu phát 
triển của ĐHQGHn.

>> VĩnH MinH

giáo dục Hậu hiện đại và quản trị 
nguồn nhân lực trong các trường 
đại học Hoa kỳ là chủ đề của hội 
thảo được ĐHQGHn tổ chức ngày 
19/5/2009. GS. Strickland, trưởng 
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Khoa Sau đại học Bang illinois, Hoa 
Kỳ đã đề cập đến chiều hướng ngày 
càng tăng việc sử dụng các giáo viên 
thỉnh giảng trong các đại học Hoa 
Kỳ; chủ nghĩa hậu hiện đại và lý giải 
nó như là căn nguyên sâu xa của việc 
thay đổi cách sử dụng cán bộ nói trên 
trong các trường đại học ở quốc gia 
này. ngoài ra tại hội thảo, cùng với 
GS.Strickland, tS. ngô tự Lập và các 
đại biểu đã cùng thảo luận về những 
vấn đề xung quanh thực trạng, thách 
thức của giáo dục đại học nói chung, 
quản trị nguồn nhân lực giáo dục đại 
học nói riêng tại Việt nam, Hoa Kỳ 
cũng như trên toàn thế giới. 

>> P.H

Hội nghị tổng kết khóa 1 chương 

trình đào tạo thí điểm thạc sĩ đo 
lường và đánh giá trong giáo dục 
của trung tâm Đảm bảo chất lượng 
đào tạo & nghiên cứu phát triển giáo 
dục đã diễn ra ngày 7/5/2009. Học 
viên tham gia khóa học phải tích lũy 
đầy đủ 100 đơn vị học trình (tương 
đương với 57 tín chỉ) bao gồm 20 
đơn vị học trình (khoảng 11 tín chỉ) 
thuộc khối kiến thức chung bắt 
buộc, 55 đơn vị học trình (khoảng 
34 tín chỉ) thuộc khối kiến thức cơ 
sở chuyên ngành và 25 đơn vị học 
trình (12 tín chỉ) luận văn. Sau hơn 4 
năm thực hiện, đến nay trung tâm 
đã tuyển sinh được 4 khóa đầu tiên 
với tổng số 72 học viên, 14 học viên 
khóa 1 (2005 - 2008) đã hoàn thành 
chương trình học trong đó có 8 người 
đã bảo vệ thành công luận văn. 

>> nGuYên trươnG 

kinh tế việt nam 2008 suy giảm 
- vì sao? - Đó là câu hỏi được đặt ra 
và trở thành chủ đề thảo luận chính 
tại hội thảo “Kinh tế Việt nam 2008 
- suy giảm và thách thức đổi mới” do 
trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHn tổ chức 
ngày 8/5/2009. Báo cáo nghiên cứu 

“Kinh tế Việt nam 2008: Suy giảm và 
thách thức đổi mới” do tS. nguyễn 
Đức thành - Giám đốc trung tâm 
nghiên cứu Kinh tế và chính sách 
(cEPr) trường ĐH Kinh tế cùng cộng 
sự thực hiện với 8 chương, 2 phụ lục 
đã tập trung vào các vấn đề lớn như: 
Khủng hoảng tài chính và kinh tế 
thế giới năm 2008; tổng quan kinh 
tế vĩ mô Việt nam 2008; Quản lý 
tổng cầu trong môi trường bất ổn vĩ 
mô; chính sách thương mại quốc tế 
trong bối cảnh suy thoái toàn cầu...  
tại hội thảo, các đại biểu đã cùng đi 
đến nhận định: Suy giảm và bất ổn 
của nền kinh tế Việt nam năm 2008 
xuất phát từ sự bất cập trong chính 
sách quản lý vĩ mô cũng như những 
yếu kém về mặt cơ cấu của nền kinh 
tế, khủng hoảng tài chính và kinh tế 
thế giới đóng vai trò đẩy sâu thêm 
quá trình này và để khắc phục những 
"lỗ hổng" của nền kinh tế đất nước 
trong năm 2009, các đại biểu đã bàn 
bạc và thống nhất đưa ra 4 khuyến 
nghị cơ bản về chính sách, đó là: 
Bình ổn vĩ mô; nâng cao sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp; theo dõi và 
định hướng dòng vốn nước ngoài và 
Giám sát thị trường tài chính...

>> MinH trườnG 

Hợp tác nghiên cứu và đào tạo 
về thiết kế chíp đã được trao đổi 
tại buổi làm việc giữa trường ĐH 
công nghệ, ĐHQGHn với trung tâm 
nghiên cứu và Đào tạo về thiết kế vi 
mạch (icDrEc, ĐHQG tP.HcM), các 
hãng sản xuất vi mạch SYnOPSYS 

và AMcc vào ngày 6/5/2009. tại 
buổi làm việc, GS.tS nguyễn Hữu 
Đức - Phó giám đốc ĐHQGHn nhấn 
mạnh, việc thực hiện triển khai hợp 
tác này thể hiện sự hợp tác chặt 
chẽ và hiệu quả giữa ĐHQGHn và 
ĐHQG tP.HcM, trong đó, hướng tới 
có chung những sản phẩm nghiên 
cứu tiêu biểu với khả năng ứng dụng 
cao. trong buổi làm việc, các bên 
nhấn mạnh phải coi trọng đến việc 
đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu 
và triển khai phục vụ cho việc phát 
triển ngành công nghiệp vi điện tử, 
vốn đang là những lĩnh vực mũi nhọn 
trọng điểm trong việc phát triển nền 
kinh tế của nhiều quốc gia trên thế 
giới như Hoa Kỳ, nhật, Hàn Quốc, 
Pháp, Đức… và đặc biệt, trong bối 
cảnh Việt nam vừa có tên trong bản 
đồ công nghiệp điện tử thế giới kể từ 
năm 2008 (theo EEtimes). 

>> Đức PHườnG

gần 99% học sinh khối 12 đạt 
xuất sắc và giỏi là con số được đưa 
ra tại lễ bế giảng năm học 2008-
2009 của Hệ tHPt chuyên trường 
ĐHKHtn, ĐHQGHn tổ chức sáng 
19/5/2009. năm học 2008-2009, 
Hệ tHPt chuyên trường ĐHKHtn 
có 450 học sinh khối 12, trong đó tỉ 
lệ các học sinh đạt học lực xuất sắc 
và giỏi của Khối chuyên toán - tin là 
99%, Khối chuyên Vật Lý là 100%, 
Khối chuyên Hóa học là 92%, Khối 
chuyên Sinh học là 99%. Bên cạnh 
đó, học sinh của hệ cũng đạt được 
nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh 
giỏi quốc gia, quốc tế. thay mặt cho 
lãnh đạo ĐHQGHn, GS.tS nguyễn 
Hữu Đức - Phó giám đốc đã ghi nhận 
và biểu dương những kết quả mà học 
sinh của hệ đạt được trong năm học 
vừa qua. Phó giám đốc đã trao Bằng 
khen cho 5 học sinh có thành tích 
xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi 
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quốc gia và Olympic quốc tế. trong 
khuôn khổ của lễ bế giảng, lãnh đạo 
trường ĐHKHtn cũng khen thưởng 
cho 22 học sinh khối 12 có thành 
tích xuất sắc toàn khóa học 2006 - 
2009, 23 học sinh có điểm cao nhất 
trong năm học 2008-2009, 37 học 
sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi 
quốc gia, 10 học sinh khắc phục khó 
khăn vươn lên học tốt, 20 học sinh là 
cán bộ Đoàn cán bộ lớp tích cực…

>> trườnG nM

Hội nghị khoa học lần thứ 29 
trường đH ngoại ngữ đã diễn ra 
ngày 7/5/2009. Báo cáo tổng kết 
hoạt động khoa học - công nghệ 
năm học 2008-2009 của trường ĐH 
ngoại ngữ đã chỉ rõ, trong năm học 
qua, cán bộ nhà trường đã thực hiện 
thành công 15 đề tài cấp trường, 20 
đề tài cấp ĐHQGHn mã số Qn do 
trường quản lý, 5 đề tài đặc biệt và 2 
đề tài trọng điểm cấp ĐHQG. trong 
năm học 2009-2010, hoạt động 
khoa học công nghệ của nhà trường 
sẽ được ưu tiên theo 3 khu vực gồm: 
nghiên cứu về tổ chức, học liệu phục 
vụ liên kết đào tạo hai ngành, hai 
bằng giữa trường ĐH ngoại ngữ 
với các đơn vị đào tạo khác trong 
ĐHQGHn; nghiên cứu ứng dụng các 
thành tựu công nghệ thông tin vào 
dạy - học ngoại ngữ; ưu tiên nghiên 
cứu từng bước xây dựng ngành Hoa 
Kỳ học.

>> LậP MinH

 423 học viên cao học khóa 2006 
- 2008, trường đHkHtn đã được 

nhận bằng thạc sĩ khoa học tại 
buổi lễ diễn ra ngày 8/5/2009. trong 
số này có 65 thS. ngành toán học, 
3 thS. ngành cơ học, 55 thS. ngành 
Vật lý, 94 thS. ngành Hóa học, 73 
thS. ngành Sinh học, 21 thạc sĩ 
ngành Địa chính, 28 thS. ngành Địa 
lý, 3 thS. ngành thiên văn học, 6 thS. 
ngành Địa chất, 6 thS. ngành Khí 
tượng học, 3 thS ngành Hải Dương 
học, 55 thS. ngành Môi trường, 11 
thS. ngành khoa học Đất. 

>> nGọc DiệP

Lễ trao bằng thạc sĩ chất lượng 
cao ngành "thông tin, Hệ thống, 
và công nghệ” trong khuôn khổ 
Dự án trung tâm Đại học Pháp tại 
Việt nam (PuF) đã được trường ĐH 
công nghệ tổ chức ngày 15/5/2009. 
các giáo sư của Pháp và Việt nam đã 
trao bằng cho 7 học viên, trong đó 2 
học viên nhận bằng hoàn thành M1, 
5 học viên nhận bằng hoàn thành 
M2 tại Việt nam. Đây là chương 

trình đào tạo thạc sĩ chất lượng cao 
được triển khai trên cơ sở liên kết 
giữa trường ĐH công nghệ và ĐH 
Paris Sud 11- một trường đại học 
hàng đầu tại Pháp. 

>> n.DiệP

thoả thuận ba bên về thành lập 
trung tâm tiếng Hàn và Hàn quốc 
học đặt tại trường ĐHKHXH&nV đã 
được GS.tS nguyễn Văn Khánh - 
Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&nV, 
tS. Hyung-chong Lee - Hiệu trưởng 
Đại học Sangmyung (Hàn Quốc) và 
tS. Yong-hwan Lê - Giám đốc điều 
hành công ty Koreanlang (Hàn 
Quốc) ký kết ngày 8/5/2009. trung 
tâm được thành lập nhằm đáp ứng 
các khoá học về ngôn ngữ, văn hoá 
Hàn Quốc và các khoá học liên quan 
khác cho người Việt nam. 

>> Thanh hà

Buổi trình diễn giới thiệu dự án 
tango thử nghiệm thí điểm tại 
tỉnh thừa thiên Huế nhằm xây dựng 
bản đồ tổn thương vùng lũ trong đã 
diễn ra chiều ngày 9/5. thông qua 
các hoạt động thực địa trong hai 
kịch bản giả định xảy ra trên địa bàn 
tỉnh thừa thiên Huế, nhóm dự án 
tAnGO tiến hành lập bản đồ vùng 
tổn thương, nhóm khoanh vùng 
thiên tai, xác định số người bị ảnh 
hưởng và tìm ra khu vực sơ tán dân 
tới nơi an toàn, theo dõi diễn biến 
tình hình sạt lở bờ biển… các kịch 
bản sẽ hoạt động tuân thủ các luật 
lệ, quy định của Liên Hiệp Quốc, các 
quốc gia và khu vực, dưới sự phối 
hợp hoạt động của ĐHQGHn, chính 
quyền địa phương, Ủỷ ban quốc gia 
tìm kiếm và cứu nạn. Dự án GMES 
(Hệ thống giám sát toàn cầu về Môi 
trường và An ninh) tại tỉnh thừa 
thiên Huế tập trung vào việc chuẩn 
bị cho các hoạt động giảm thiểu các 
ảnh hưởng lũ lụt ở Đông nam Á. 

>> Đức PHườnG

Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa 
trường đHkHXH&nv và trường 
đH khoa học ứng dụng và Mỹ 
thuật thuộc đH sanJose (sJsu) 
(Hoa kỳ) đã diễn ra ngày 8/5/2009. 
theo đó, hai bên sẽ thiết lập các 
hoạt động trao đổi học thuật, cùng 
tham gia xây dựng và triển khai 
các chương trình, dự án đào tạo và 
nghiên cứu về các lĩnh vực chung, 
trao đổi sinh viên và các chuyên gia 

4 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



tin tức

nghiên cứu, trao đổi thông tin và tài 
liệu khoa học. tại lễ ký văn bản hợp 
tác, GS.tS nguyễn Văn Khánh - Hiệu 
trưởng trường ĐHKHXH&nV khẳng 
định rằng ngoài ctXH, với tiềm 
năng về nhân lực và trong phạm vi 
những ngành nghề đào tạo tiện có, 
hai bên có thể tiếp tục triển khai hợp 
tác trong nhiều chuyên ngành khác 
như Y tế, Sức khoẻ cộng đồng, Lão 
khoa... 

>> Văn tHắnG

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 
khoa quốc tế, đHqgHn và các 
trường đại học của Liên bang nga 
diễn ra ngày 8/5/2009 có sự tham 
dự của  tS. Phạm Quang Hưng - 
Phó giám đốc ĐHQGHn, GS.tSKH 
nguyễn trọng Do - chủ nhiệm Khoa 
Quốc tế cùng đại diện các trường đại 
học liên bang nga. Phát biểu tại buổi 
lễ, tS. Phạm Quang Hưng khẳng 
định rằng, ĐHQGHn mong muốn có 
các hợp tác chặt chẽ hơn nữa không 
chỉ với các trường đại học của Liên 
bang nga trong đào tạo, đặc biệt 
là đào tạo sau đại học, mà còn hợp 
tác về nghiên cứu khoa học với các 
viện nghiên cứu của Liên bang nga. 
Đại diện các trường đại học nga cho 
biết, mục đích của chuyến thăm và 
làm việc lần này là nhằm đẩy mạnh 
sự hợp tác giữa các trường đại học 
nga và Khoa Quốc tế lên một tầm 
cao mới bằng việc thành lập một 
trung tâm Việt - nga. 

>> PHườnG nĐ

tri ân những người trung kiên, 
bất khuất, đó là chủ đề của chương 
trình gặp gỡ, giao lưu với 70 chiến 
sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở 
nhà tù Phú Quốc diễn ra tại trường 
ĐHKHXH&nV ngày 9/5/2009. Đến 
với buổi giao lưu, thông qua những 

đoạn hồi ức, những câu chuyện, 
các bạn sinh viên đã hiểu thêm 
được phần nào về cuộc đấu tranh 
sinh tử của thế hệ những chiến sĩ 
cách mạng trong nhà tù khét tiếng 
là "địa ngục trần gian" của chế độ 
Mỹ - ngụy... cũng trong dịp này, từ 
ngày 7 - 9/5/2009, Hội cựu chiến 
binh trường ĐHKHXH&nV đã phối 
hợp cùng Bảo tàng chiến sĩ cách 
mạng bị địch bắt tù đày tổ chức triển 
lãm các hình ảnh, hiện vật, tư liệu về 
các chiến sĩ cách mạng bị Mỹ nguỵ 
giam giữ tại nhà tù Phú Quốc. triển 
lãm đã đem đến những hình ảnh và 
bằng chứng chân thực nhất về tội ác 
chiến tranh của giặc Mỹ, tinh thần 
đấu tranh kiên cường của các chiến 
sĩ cộng sản trong những năm tháng 
bi hùng của dân tộc.

>> Văn trươnG

Hùng biện tiếng thái, nhịp cầu 
nối gần hai dân tộc đó là ý nghĩa 
thực tiễn của cuộc thi "Hùng biện 
tiếng thái Lan" lần thứ nhất do 
Đại sứ quán thái Lan tại Việt nam 
phối hợp với trường ĐH ngoại ngữ, 
ĐHQGHn tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 
23/4 đến 21/6/2009. các thí sinh 
tham dự cuộc thi sẽ phải trải qua 2 
vòng gồm thi viết và thi thuyết trình. 
Với chủ đề vòng thi viết là "Quan 
điểm và ý kiến đóng góp của bạn 
về việc phát triển mối quan hệ giữa 
nhân dân hai nước thái Lan - Việt 
nam nhằm tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau". Ban tổ chức sẽ nhận bài 
của thí sinh trong cả nước từ ngày 

23/4 - 20/5/2009 qua đường bưu 
điện. 20 thí sinh có điểm bài viết cao 
nhất sẽ được Ban Giám khảo chọn 
vào thi thuyết trình. tại vòng chung 
kết dự kiến diễn ra ngày 21/6/2009 
tại trường ĐH ngoại ngữ, ĐHQGHn 
sẽ có 1 giải nhất trị giá 1.500 uSD, 1 
giải nhì và 10 giải khuyến khích được 
trao cho các thí sinh.

>> MinH trườnG 

cuộc thi "nhà quản lý và sở hữu trí 
tuệ" do trường ĐHKHXH&nV phối 
hợp với Hội các nhà quản trị doanh 
nghiệp Việt nam, Hội Sở hữu trí tuệ 
Việt nam tổ chức do tập đoàn thiên 
ân tài trợ đã diễn ra ngày 25/4/2009. 
có 4 đội tham gia cuộc thi, gồm cLB 
nhà quản lý - trường ĐHKHXH&nV, 
cLB nhà quản lý - trường ĐH Kinh 
tế quốc dân, cLB nhà quản lý - Học 
viện Báo chí và tuyền truyền, cLB 
nhà quản trị tương lai - trường ĐH 
thương mại. cuộc thi diễn ra với các 
phần gồm: Kiến thức chung về sở 
hữu trí tuệ; tìm hiểu doanh nghiệp; 
Xử lý tình huống. Kết quả chung 
cuộc, giải nhất đã thuộc về đội cLB 
nhà quản trị tương lai - trường ĐH 
thương mại, đội cLB nhà quản lý - 
trường ĐHKHXH&nV giành giải nhì. 

>> Thanh hà

Hội nghị khoa học sinh viên lần 
thứ viii (năm học 2008-2009) 
trường ĐH Giáo dục đã diễn ra ngày 
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28/4/2009 với chủ đề "Sinh viên sư 
phạm ĐHQGHn với nghề dạy học". 
năm học 2008-2009, phong trào 
nghiên cứu khoa học sinh viên của 
nhà trường đã thu hút gần 200 sinh 
viên tham gia với 63 đề tài nghiên 
cứu tập trung vào 2 mảng nội dung 
lớn là: các vấn đề về phương pháp, 
công nghệ dạy học và các vấn đề 
tâm lý - giáo dục. tại hội nghị, 10 
báo cáo khoa học tiêu biểu nhất của 
các tập thể và cá nhân đã được trình 
bày trước hội đồng. Kết quả, đề tài 
mang tên "Phát triển năng lực tư 
duy cho học sinh lớp 10 trong dạy 
học giải lớp bài toán ứng dụng và 
mở rộng của định lý Viète" của 2 
sinh viên nguyễn Việt Hùng, Phạm 
thị thảo, lớp QH 2005S - toán học 
đã giành giải nhất. Bên cạnh đó, Hội 
đồng Ban giám khảo còn trao 2 giải 
nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích 
cho các cá nhân và tập thể tác giả.

>> VĩnH PHúc 

đêm "cầu vồng âm nhạc" khởi 
động hè tình nguyện 2009 do 
Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên 
trường ĐHKHtn, ĐHQGHn, Đài 
truyền hình kỹ thuật số Vtc, Đài Phát 
thanh và truyền hình Hà nội, công 
ty truyền thông tràng An phối hợp 
tổ chức đã diễn ra tối 26/04/2009. 
Đêm hội là nơi biểu diễn nghệ thuật, 
giao lưu văn hóa, chia sẻ những cảm 
xúc, kinh nghiệm khi tham gia công 
tác tình nguyện, phong trào thanh 
niên giữa các bạn sinh viên và các 
hoa hậu, ca sĩ như: Hoa hậu Quốc 
tế cao thùy Dương; Hoa hậu thân 
thiện hoàn vũ Dương thùy Linh; ca sĩ 
Minh Quân, Duy Khoa, Hoàng Yến, 
ngọc Minh, thu trang, Missteen 
Mai chi; nhóm nhảy M4u, Big toe... 
cùng nhiều tiết mục ca múa nhạc do 
sinh viên trường ĐHKHtn biểu diễn.

>> Thanh nhàn

Hội chợ việc làm sinh viên trường 
đH công nghệ năm 2009 đã diễn 
ra ngày 25/4/2009 với sự tham gia 
của 15 doanh nghiệp. Đây là hoạt 
động thường niên với mục đích đẩy 
mạnh mối liên kết đại học - doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên 
tiếp xúc với nhà tuyển dụng, cũng 
như tăng cơ hội để sinh viên thực tập 
và làm việc tại các doanh nghiệp này. 
thông qua hội chợ, sinh viên sẽ có 
được bức tranh rõ ràng hơn về cơ hội 
việc làm khi ra trường. 

>> Đức PHườnG

6 đại biểu của đHqgHn đã tham 
dự diễn dàn văn hoá thanh niên 
asean lần thứ 7 được tổ chức tại 
thái Lan từ ngày 10 - 15/5/2009. 
Diễn đàn là một hoạt động giao lưu 
văn hóa thường niên giữa các đại học 
tham gia ASEAn university network 
(Aun). trong 5 ngày chính thức của 
diễn đàn, 12 đoàn đại biểu của các 
đại học đến từ 6 nước trong khu vực 
ASEAn đã có những hoạt động giao 
lưu văn hóa bổ ích cũng như tìm hiểu 
về những nét văn hóa đặc sắc của 
thái Lan.

>> tHànH nAM

Lễ trao bằng cho 31 nghiên cứu 
sinh đã hoàn thành chương trình 
học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành 
công luận án trước Hội đồng chấm 
luận án tiến sĩ cấp nhà nước đã được 
ĐHQGHn tổ chức ngày 29/5/2009. 
31 tân tiến sĩ được nhận bằng đợt 
này phân theo các đơn vị đào tạo 
bao gồm: trường ĐH Giáo dục: 1; 
trường ĐH ngoại ngữ: 3; Khoa Luật: 
5; trường ĐHKHtn: 11 và trường 
ĐHKHXH&nV: 11. 

>> PHúc LậP

nằm trong chương trình tăng 
cường năng lực để giảm nhẹ và 
thích ứng với địa tai biến, khóa học 
“các phương pháp hiện đại trong 
nghiên cứu địa tai biến” đã diễn ra 
từ 27 - 29/5/2009 do ĐHQGHn phối 
hợp với Đại sứ quán na uy tại Việt 
nam và Viện nghiên cứu Địa kỹ thuật 
na uy đồng tổ chức, nhằm hướng 
tới mục đích bồi dưỡng, nâng cao 
năng lực chuyên môn và kỹ thuật 
thực hành cho các chuyên gia Việt 
nam. Với sự tham gia giảng dạy của 
các nhà khoa học hàng đầu đến từ 
Viện nghiên cứu địa kỹ thuật na 
uy, uB nghiên cứu tài nguyên nước 
và năng lượng na uy cùng với các 
chuyên gia Việt nam, khóa học đã 
thu hút hơn 40 chuyên gia từ các cơ 
quan nghiên cứu khác nhau ở Việt 
nam. Phát biểu tại buổi lễ, GS.tS Mai 
trọng nhuận - Giám đốc ĐHQGHn 
nhấn mạnh, khóa học là cơ hội tốt 
cho các nhà nghiên cứu, nhà quản 
lý cùng làm việc và thảo luận những 
vấn đề liên quan đến tác động của 
biến đổi khí hậu. Đây cũng là một 
hoạt động khởi đầu cho sự hợp tác 
nghiên cứu hiệu quả giữa Việt nam 
và na uy trong những vấn đề mang 
tính toàn cầu. Kết thúc khóa học, các 
học viên sẽ được trao chứng chỉ.

>> Đ.P

ngày 26/5/2009, đHqgHn đã tổ 
chức lễ trao học bổng yamada 
cho 100 sinh viên, học viên có thành 
tích học tập cao và đạo đức tốt. Mỗi 
suất học bổng trị giá tương đương 
200 uSD. trong số này có 23 sinh 
viên của trường ĐHKHtn, 20 sinh 
viên của trường ĐHKHXH&nV, 20 
sinh viên của trường ĐH ngoại ngữ, 
12 của trường ĐH công nghệ, 11 
của trường ĐH Kinh tế, 4 sinh viên 
của trường ĐH Giáo dục, 8 sinh viên 
của Khoa Luật và 2 học viên của Viện 
Việt nam học và Khoa học phát triển. 
Kể từ năm 1997 đến nay đã có hơn 
500 sinh viên của ĐHQGHn được 
nhận học bổng của Quỹ Yamada với 
tổng số tiền lên đến tương đương 
hơn 100.000 uSD. 

>> n.D
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ngày 28/5/2009, lễ công bố quyết 
định thành lập và tổng kết năm 
học 2008-2009 của trường tHpt 
chuyên ngoại ngữ thuộc trường 
ĐH ngoại ngữ, ĐHQGHn đã được 
tổ chức. trường tHPt chuyên ngoại 
ngữ thuộc trường ĐH ngoại ngữ, 
ĐHQGHn được thành lập theo 
Quyết định số 1844/QĐ-uBnD 
ngày 20/4/2009 của chủ tịch uBnD 
thành phố Hà nội. theo quyết định, 
trường trường tHPt chuyên ngoại 
ngữ là cơ sở giáo dục đào tạo công 
lập trong hệ thống giáo dục quốc 
dân và trong hệ thống các trường 
tHPt của thành phố Hà nội. trường 
tHPt chuyên ngoại ngữ được tổ 
chức, hoạt động theo các quy định 
hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo đối với trường tHPt và trường 
tHPt chuyên. nhà trường chịu sự 
quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, 
đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài 
chính của trường ĐH ngoại ngữ, 
ĐHQGHn. trường chịu sự quản lý 
của Sở Giáo dục & Đào tạo thành 
phố Hà nội về các mặt hoạt động 
trên địa bàn, về thực hiện chương 
trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi 
tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp. 

>> VĩnH MinH

ngày 25/5/2009, đHqgHn và Hội 
các nhà quản trị doanh nghiệp 
việt nam đã ký kết văn bản thỏa 
thuận hợp tác. theo đó, kể từ năm 
2009, ĐHQGHn và Hội các nhà 
quản trị doanh nghiệp Việt nam sẽ 
tiến hành hợp tác toàn diện trên 3 
lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và sử dụng nguồn nhân lực. 
Sinh viên, học viên sau đại học tốt 
nghiệp của ĐHQGHn có trình độ 
chuyên môn phù hợp, được Hội các 
nhà quản trị doanh nghiệp Việt nam 
ưu tiên giới thiệu vào làm việc tại các 
doanh nghiệp hội viên. Hội các nhà 
quản trị doanh nghiệp Việt nam 

thông qua các doanh nghiệp hội 
viên đầu tư nguồn nhân lực vào sinh 
viên, học viên sau đại học đang học 
tại ĐHQGHn... 

>> P.V

ngày 26/5/2009, trung tâm Hỗ trợ 
sinh viên đHqgHn đã tổ chức lễ 
tổng kết năm học 2008 - 2009 và 
trao thưởng cho 40 tập thể phòng 
và 40 cá nhân học sinh, sinh viên nội 
trú có nhiều thành tích trong học tập 
và xây dựng 2 KtX. năm học 2009 - 
2010, trung tâm sẽ liên kết với các 
đối tác ở trong và ngoài ĐHQGHn 
triển khai các khóa đào tạo kỹ năng 
mềm cho sinh viên theo cả 2 hình 
thức là đào tạo trực tuyến qua mạng 
và đào tạo trực tiếp với các chương 
trình tiên tiến nhất... 

>> QuAn Vân

Hội diễn văn nghệ "Lời ca dâng 
Bác" do công đoàn ĐHQGHn tổ 
chức ngày 22/5/2009 nhân dịp kỷ 
niệm 119 năm ngày sinh Hồ chủ tịch 
và hưởng ứng cuộc vận động Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
chí Minh. 18 công đoàn cơ sở thuộc 
công đoàn ĐHQGHn với trên 50 tiết 
mục ca múa nhạc đã tham dự hội 
diễn. Hầu hết các tiết mục của các 
công đoàn cơ sở đều tập trung vào 
thể loại nhạc trữ tình với nội dung ca 
ngợi hình tượng Bác Hồ với những 
phẩm chất cao quý, đồng thời thể 
hiện tình yêu thương, kính trọng 
người của các thế hệ người dân 
Việt nam… các tiết mục dự thi đều 
được dàn dựng công phu, trình bày 
với tất cả những tình cảm sâu lắng 
nhất của những công đoàn viên đã 
có sức lay động mạnh mẽ, tạo nên 
động lực cho các phong trào thi đua 
của công đoàn ĐHQGHn trong việc 

thực hiện cuộc vận động “Học tập 
và làm theo lời Bác”. Ban Giám khảo 
hội diễn gồm nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ 
có uy tín: nhạc sĩ thuận Yến, nhạc 
sĩ trương ngọc ninh, nhạc sĩ Minh 
Quang, nghệ sĩ Hà thủy và nhạc sĩ 
Xuân Phương. Kết thúc hội diễn, Ban 
tổ chức đã trao các giải toàn đoàn và 
tiết mục cho các tập thể và cá nhân. 

>> Văn trươnG

sáng 10/6/2009, đHqgHn đã 
phối hợp với Bộ giáo dục và đào 
tạo, t.ư Hội sinh viên việt nam, 
tập đoàn văn phòng phẩm thiên 
Long và báo thanh niên tổ chức ra 
quân chương trình tiếp sức mùa 
thi năm 2009. Dự kiến có khoảng 
40 nghìn thanh niên, sinh viên tình 
nguyện tham gia tiếp sức mùa thi, 
với các hoạt động hướng về thí sinh 
và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi 
tuyển sinh đại học, cao đẳng: giới 
thiệu nhà trọ miễn phí, giá rẻ, nơi ăn 
uống hợp vệ sinh; hướng dẫn, hỗ trợ 
đi lại, làm thủ tục thi; tư vấn tâm lý và 
truyền đạt những kinh nghiệm học 
tập trong mùa thi…cùng với sinh 
viên thủ đô, 350 sinh viên ĐHQGHn 
tham gia chương trình này sẽ hoạt 
động trên địa bàn Hà nội với nhiều 
hoạt động cụ thể.

 năm 2009, Ban tổ chức chương 
trình tiếp tục dành 50 suất học bổng 
thiên Long, mỗi suất trị giá một triệu 
đồng, tặng 50 bạn trẻ có hoàn cảnh 
khó khăn nhưng đạt kết quả thi tốt; 
đồng thời hỗ trợ xây dựng ba phòng 
bán trú dân nuôi trị giá 150 triệu đồng.

>> P.V
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Sơ Kết 2 năM cuộc Vận 
ĐộnG: “Học tậP Và LàM 
tHEO tấM GươnG ĐạO 
Đức Hồ cHí MinH”

ngày 14/5/2009, Đảng bộ ĐHQG 
tP.HcM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 
2 năm thực hiện cuộc vận động 
"Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ chí Minh". Qua hai 
năm triển khai cuộc vận động, các 
cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể 
của ĐHHQG tP.HcM đã sáng tạo 
nhiều hình thức sinh hoạt chính 
trị đa dạng, phong phú trong 
việc học tập các chuyên đề, tác 
phẩm của chủ tịch Hồ chí Minh, 
tổ chức hội thảo, Hội thi tìm hiểu 
về Bác trong Đảng viên trẻ và sinh 
viên, chiếu phim tư liệu, tổ chức 
triển lãm hình ảnh về Bác, tổ chức 
các cuộc thi: “Học tập và làm theo 
lời Bác - Sáng mãi tên người”, 
Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
chí Minh - Ánh sáng thời đại”... 
đã góp phần tạo nên những 
chuyển biến cơ bản về nhận thức 
tư tưởng và hành động trong mỗi 
cán bộ, đảng viên, giảng viên và 
sinh viên. Phát huy những kết cả 
đạt được sau hai năm thực hiện 
cuộc vận động, trong giai đoạn 2 
của cuộc vận, ĐHQG tP.HcM sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động Ban chỉ đạo cuộc vận 
đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển 
biến mạnh về ý thức tu dưỡng, 
rèn luyện và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ chí Minh trong toàn 
bộ đảng viên, cán bộ, viên chức, 
sinh viên, học sinh. nhân dịp này, 

Đảng ủy ĐHQG tP.HcM đã biểu 
dương, khen thưởng 4 đảng bộ, 
chi bộ cơ sở, 9 tập thể trực thuộc 
cơ sở và 25 cá nhân có thành tích 
tiêu biểu qua 2 năm thực hiện 
cuộc vận động.

KHởi cÔnG XâY DựnG 
tOà nHà F KHu cÔnG 
nGHệ PHần MềM 

Buổi lễ diễn ra ngày 18/5/2009. 
nhà F là công trình được thiết kế và 
thi công để hoàn thiện dự án giai 
đoạn i khu i theo chủ trương của 
ĐHQG tP.HcM. Là một toà nhà 
đa năng, được thiết kế và thi công 
2 giai đoạn theo quy hoạch 1/500 
có tổng diện tích sàn xây dựng là 
8600 m2 với kết cấu móng cột, 
bê tông cốt thép, ứng dụng công 
nghệ mới sàn bê tông cốt thép 
ứng lực trước để đảm bảo tính đa 
năng của toà nhà có không gian 
mở, khẩu độ lớn đáp ứng nhu cầu 
kỹ thuật cao trong quá trình hợp 
tác sử dụng. công trình này là sự 
khởi đầu của hợp tác đầu tư khai 
thác sử dụng hạ tầng phục vụ 
cho việc hợp tác phát triển KHcn 
- chuyển giao công nghệ bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước và 
nguồn vốn xã hội hoá. Khu cnPM 
là một tổ chức nghiên cứu khoa 
học, đào tạo và chuyển giao công 
nghệ trực thuộc ĐHQG tP.HcM, 
là cầu nối giữa công nghiệp và 
đại học, tạo ra những sản phẩm 
KHcn chất lượng cao phục vụ cho 
nhu cầu xã hội và an ninh quốc 
phòng. 

KHAi Mạc Hội tHAO SinH 
Viên Lần tHứ Vii - 2009

Sáng 18/5/2009, Lễ khai mạc hội 
thao sinh viên ĐHQG tP.HcM lần 
thứ Vii - năm 2009 đã diễn ra. Hội 
thao sinh viên lần thứ Vii sẽ diễn ra 
từ ngày 18/5 đến ngày 29/5/2009, 
là hoạt động phong trào của sinh 
viên ĐHQG tP.HcM chào mừng 

kỷ niệm 119 năm ngày sinh của 
chủ tịch Hồ chí Minh. Hội thao 
Sinh viên năm nay quy tụ sự 
tham gia của 474 vận động viên 
- sinh viên đến từ 5 trường đại 
học thành viên, Khoa Kinh tế và 
trung tâm Đào tạo Quốc tế trực 
thuộc, tham gia thi đấu 6 môn, 
gồm: bóng đá nam, bóng đá mini 
nữ; bóng chuyền nam, nữ; bóng 
bàn nam, nữ; cầu lông nam, nữ; 
cờ vua nam, nữ; cờ tướng nam, 
nữ. ngay sau lễ khai mạc đã diễn 
ra các trận thi đấu bóng chuyền 
nam, nữ và bóng đá nữ.

cHươnG trìnH “HOàn 
tHiện Kỹ nănG MềM” 
cHO SinH Viên

 ngày 16/5/2009, ĐHQG tP.HcM 
đã bế mạc chương trình “Hoàn 
thiện kỹ năng mềm” cho sinh viên. 
chương trình diễn ra từ tháng 4 và 
thu hút gần 2.000 sinh viên tham 
gia. chương trình đã mang đến 
cho sinh viên các kỹ năng sống, 
kỹ năng mềm và kỹ năng nghề 
nghiệp với nhiều chuyên đề như: 
giao tiếp trong kinh doanh, viết 
công văn, làm thế nào để phỏng 
vấn hiệu quả, xây dựng thương 
hiệu bản thân và thiết lập các mối 
quan hệ xã hội, lắng nghe và giải 
quyết mâu thuẫn, quản lý thời 
gian và tổ chức công việc khoa 
học, văn hóa ứng xử trong công 
ty… chương trình tạo cơ hội để 
sinh viên nhận biết và khả năng 
khám phá các kỹ năng, tham gia 
sân chơi học thuật bổ ích để phát 
triển kiến thức. chương trình còn 
gắn kết đào tạo và yêu cầu thực 
tiễn, hỗ trợ tốt cho sinh viên về 
nghề nghiệp tương lai.

>> Văn MinH (tổng hợp)
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