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trung tuần tháng 5/2010, Đoàn 
công tác của ĐhQghn do Phó 
giám đốc – gS.tSKh Vũ minh 

giang làm trưởng đoàn đã sang thăm 
và làm việc tại liên bang nga. Đoàn 
gồm 7 cán bộ là lãnh đạo một số ban 
chức năng và đơn vị thành viên của 
ĐhQghn.

Đây là chuyến thăm chính thức của 
Đoàn ĐhQghn theo lời mời của  ĐhQg 
St. Petersburg (SPbSu) nhân dịp khai 
trương Viện nghiên cứu về Việt nam 
mang tên hồ chí minh và khánh thành 
tượng đài hồ chí minh tại SPbSu nhân 
kỷ niệm 120 năm ngày sinh của người.

trong thời gian ở lb nga, đoàn cũng 
có những buổi làm việc với lãnh đạo 
Đh hữu nghị mátxcơva (PFur), lãnh 
đạo ĐhQg mátxcơva (mSu), lãnh đạo 
SPbSu.

thứ hai, 17/5/2010 Đoàn ĐhQghn đã 
dành cả ngày làm việc với PFur, thăm 
quan KtX dành cho sinh viên nước 

ngoài, đã diễn ra buổi làm việc giữa 
đoàn ĐhQghn và lãnh đạo PFur. hai 
bên đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh 
vực phát triển ngôn ngữ tiếng nga tại 
ĐhQghn. gS.tSKh Vũ minh giang 
đã ghi nhận đề nghị của phía PFur về 
việc mở trung tâm ngôn ngữ nga tại 
ĐhQghn. hoạt động của trung tâm 
này có thể dựa vào một phần kinh phí 
từ quỹ “russkii mir”, từ học phí của người 
học và từ các nguồn khác. 

tại Khoa y – một khoa truyền thống của 
PFur, đoàn đã làm việc với gS. Frolov 
V.A. - chủ nhiệm khoa. hai bên đã trao 
đổi thông tin về việc thành lập Khoa y 
dược và bệnh viện tại ĐhQghn, chia sẻ 
kinh nghiệm trong việc đào tạo cán bộ 
ngành y, kinh nghiệm quản lý đồng thời 
cán bộ làm việc tại bệnh viện và tham 
gia giảng dạy tại khoa y. 

tiếp đó, Đoàn ĐhQghn đã đi thăm 
những phòng thí nghiệm trọng điểm 
của PFur, thăm hệ thống thiết bị phân 

tích gcmS, lcmS, nmr 600mhz … 
phục vụ cho nghiên cứu và phát triển 
thuốc và hóa chất bảo vệ thực vật, kích 
thích tăng trưởng…

Sáng ngày 18/5/2010, Đoàn ĐhQghn 
đã lên đường đi St. Petersburg. gS nina, 
Phó chủ nhiệm Khoa Phương Đông, 
SPbSu đã đón đoàn tại sân bay. 

ngày 19/05/2010 – Kỷ niệm 120 năm 
ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh, 
Đoàn đại biểu của tW Đảng cS Việt 
nam do đồng chí tô huy rứa - Ủy viên 
bộ chính trị, thường trực ban bí thư, 
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã 
tham dự lễ khai trương Viện hồ chí 
minh, thuộc SPbSu. Đoàn ĐhQghn đã 
đã tham dự buổi lễ quan trọng này theo 
lời mời của giám đốc SPbSu. 

Sau lễ khai trương Viện hồ chí minh, 
Đoàn ĐhQghn cùng với các đoàn 
khách đã tham dự lễ khánh thành 
tượng đài hồ chí minh đang đọc báo 
nhân Dân, đặt trang trọng trong khuôn 
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viên của SpbSu - nơi được ví như bảo 
tàng nghệ thuật ngoài trời với các bức 
tượng của Khổng tử và các vĩ nhân 
khác.  

Sau lễ khánh thành tượng chủ tịch hồ 
chí minh đã diễn ra lễ ký kết bản thỏa 
thuận hợp tác giữa ĐhQghn và SPbSu 
với sự chứng kiến của đồng chí tô huy 
rứa, Đại sứ Việt nam tại liên bang nga 
cùng nhiều quan chức cấp cao khác. 

ngay sau đó, hiện thực hóa bản thỏa 
thuận này là việc ký kết hợp tác giữa 
Khoa Phương đông và Viện Việt nam 
học và Khoa học Phát triển về việc phát 
triển ngành Việt nam học, trao đổi kinh 
nghiệm, phương pháp giảng dạy tiếng 
Việt cho người nga và các vấn đề lý luận 
chung về nghiên cứu khu vực học …

Đh St. Petersburg đã có đề nghị 
ĐhQghn giúp xây dựng một bộ tESt 
tiếng Việt chuẩn, phục vụ cho việc kiểm 
tra đánh giá chất lượng đào tạo cũng 
như trình độ của sinh viên nga, đặc biệt 
để sử dụng trong đánh giá kỳ thi Quốc 
gia cuối năm thứ 4 cho các sinh viên 

theo học tiếng Việt tại Khoa Phương 
Đông.

Sáng ngày 21/05/2010, Đh Quốc gia 
mátxcơva (mSu) đã tiếp đoàn ĐhQghn 
tại tòa nhà chính. tiếp đoàn có giám 
đốc trung tâm giáo dục quốc tế, lãnh 
đạo ban Quan hệ Quốc tế, giám đốc 
Viện Khổng tử đồng thời là chuyên gia 
về Đông á và Đông nam á. 

gS.tSKh Vũ minh giang đề nghị cùng 
thực hiện đào tạo liên kết 2+2 với mSu, 
đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học 
cơ bản.  Phía mSu ủng hộ đề xuất của 
PgS.tS Phùng Xuân nhạ - hiệu trưởng 
trường Đh Kinh tế đề nghị được hợp 
tác trong lĩnh vực đào tạo cử nhân kinh 
tế và xây dựng các nhóm đồng nghiên 
cứu trong lĩnh vực kinh tế chính trị 
Đông nam á. PgS.tS nguyễn Kim Sơn, 
Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa 
học Xã hội và nhân văn cũng đề xuất 
hợp tác đào tạo và nghiên cứu cho các 
ngành khoa học xã hội.

chuyến thăm của Đoàn ĐhQghn 
nhân dịp khai trương Viện nghiên cứu 

Việt nam mang tên hồ chí minh tại Đh 
St. Petersburg đã để lại ấn tượng hết sức 
tốt đẹp đối với không chỉ giảng viên, 
sinh viên Khoa Phương Đông, mà cả đối 
với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của 
Việt nam cùng tham dự hoạt động này.

nhìn chung, chuyến công tác của đoàn 
đã đạt được những mục tiêu đề ra, mở 
ra hướng hợp tác mới với các đại học 
hàng đầu của liên bang nga. Điều đó 
thể hiện cam kết của lãnh đạo ĐhQghn 
trong việc phát triển mối quan hệ 
truyền thống với các đại học hàng đầu 
của nước nga, đồng thời khai thác thế 
mạnh về đào tạo và nghiên cứu cơ bản 
của các đại học này. hướng đi này phù 
hợp với chủ trương của Đảng và nhà 
nước trong việc tăng cường mối quan 
hệ gắn bó giữa chính phủ và nhân dân 
hai nước.

lê tuấn Anh
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