
tin tức

Ngày 22/8/2010, tại Phủ Chủ 
tịch, Chủ tịch nước Nguyễn 
Minh Triết đã có buổi tiếp 

và trò chuyện thân mật với 125 Hoa 
Trạng Nguyên đại diện cho 1793 Hoa 
Trạng Nguyên của năm 2010 trong 
cả nước. Đây là những học sinh, sinh 
viên đạt thành tích cao trong học 
tập: xuất sắc nhất các trường PTTH, 
giải nhất quốc gia, đoạt huy chuơng 
trong các kỳ thi Olympic quốc tế và 
thủ khoa các trường đại học, học 
viện. Đi cùng đoàn có GS.TS. Mai 
Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN 
cùng đại diện một số đơn vị đồng tổ 
chức Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 
2010.

GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc 
ĐHQGHN đã thay mặt Hội đồng trao 
giải thưởng Hoa Trạng nguyên 2010 
báo cáo đến Chủ tịch nước Nguyễn 
Minh Triết những thành tích học tập 
xuất sắc của các Hoa Trạng Nguyên. 
Tiếp đó, các đại diện tiêu biểu của 
Hoa Trạng Nguyên 2010 đã có 
những phát biểu xúc động gửi đến 
Chủ tịch nước. 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
đã thể hiện sự vui mừng và hoan 
nghênh những thành tích xuất sắc 
mà các Hoa Trạng Nguyên đã đạt 

được. Chủ tịch nước căn dặn: Các 
em hãy tận dụng, phát huy tối đa 
những điều kiện thuận lợi, khắc phục  
những khó khăn để hoàn thành thật 
tốt trách nhiệm học tập của mình. 
Những cố gắng vượt khó trong 
học tập của các em ngày hôm nay 
sẽ giúp các em trưởng thành và đạt 
được nhiều thành công trong cuộc 
sống sau này. Đồng thời, Chủ tịch 
nước Nguyễn Minh Triết cũng cảm 
ơn các Hoa Trạng Nguyên vì chính 
các em bằng những nỗ lực và thành 
tích của mình đã làm rạng danh cho 

tuổi trẻ và cho đất nước Việt Nam, 
kế thừa một cách xứng đáng những 
thành quả mà các thế hệ đi trước đã 
đạt được. 

Trước đó, sáng 22/8, Lễ trao Giải Hoa 
Trạng Nguyên 2010 khu vực phía 
Bắc và miền Trung được tổ chức tại 
ĐHQGHN và được truyền hình trực 
tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình 
Việt Nam.

DUY ANH

125 Hoa trạng nguyên tiếp kiến cHủ tịcH nước

giáo dục XanH vì sự pHát 
triển bền vững

Là chủ đề của Diễn đàn giáo dục 
ASEAN lần thứ 3 do Trường ĐH 
Kinh tế, ĐHQGHN phối hợp với 

Viện Nghiên cứu châu Á (ASLI) tổ 
chức ngày 19/8/2010.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cùng nhau 
trao đổi, thảo luận một số nội dung 
chính như: chiến lược khuyến khích 
chính sách, thiết lập nền tảng chung 
về Giáo dục Xanh của khu vực, phát 
triển năng lực giữa các nước ASEAN, 
tìm hiểu động lực mới trong hệ thống 
đại học ASEAN, tận dụng lợi thế của 
nền tảng giáo dục xanh trong giáo 
dục; nền tảng giáo dục xanh, cách 
thức các trường đại học có thể hỗ trợ 
để tạo ra kỹ thuật xanh, đưa giáo dục 
xanh vào giảng dạy vì mục tiêu phát 

triển bền vững,…

Mục tiêu của Diễn đàn nhằm thúc 
đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa 
các trường đại học công lập và tư 
thục trong khu vực châu Á để từ đó 
thiết lập giáo dục xanh hướng tới bảo 
vệ môi trường, phát triển bền vững.

Diễn đàn là cơ hội để các nhà hoạch 
định chính sách, các nhà quản lý, lãnh 
đạo các trường đại học, các doanh 
nghiệp trong khu vực tập trung trao 
đổi, đề xuất và thiết lập nền tảng giáo 
dục cũng như nâng cao vai trò của 
giáo dục xanh vì sự phát triển bền 
vững, ứng phó thông minh với biến 
đổi khí hậu và tiến tới một nền kinh 
tế xanh ASEAN.

Phát biểu tại Diễn đàn, GS.TS Mai 
Trọng Nhuận nhấn mạnh, những tác 
động của biến đổi khí hậu và sự phát 

triển không kiểm soát của kinh tế xã 
hội đã trở thành thách thức hàng đầu 
của tất cả quốc gia. Để chiến thắng 
trong cuộc chiến không cân sức này, 
giáo dục đại học đóng một vai trò 
quan trọng. GS.TS Mai Trọng Nhuận 
cho rằng, các trường đại học cần phải 
hiệp lực đưa ra các giải pháp thích 
ứng thông minh, tư vấn một cách 
hiệu quả trong việc xây dựng các 
chính sách, giảm thiểu rủi ro. Giáo 
dục xanh cho phát triển bền vững sẽ 
giúp người học nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa thiết thực của sự phát triển bền 
vững và khuyến khích họ tham gia 
vào các hoạt động bảo vệ môi trường 
như sử dụng nguồn năng lượng hiệu 
quả…

ĐỨC MINH
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tin tức

Ngày 16/8/2010, ĐHQGHN đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết năm 
học 2009 - 2010 và triển khai 

kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 
2011 với sự tham gia của toàn thể 
cán bộ chủ chốt ĐHQGHN. GS.TS 
Mai Trọng Nhuận - Bí thư Đảng uỷ, 
Giám đốc ĐHQGHN chủ trì hội nghị. 

Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS 
Phạm Trọng Quát trình bày báo cáo 
tổng kết năm học 2009 – 2010, nêu 
rõ những thành tựu mà tập thể cán 
bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQGHN 
đã đạt được: 

- Phát huy lợi thế của đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN đã có 
những đổi mới thành công trong 
quản trị đại học để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động. ĐHQGHN 
đã xây dựng và ban hành hệ thống 
văn bản quản lý điều hành dựa vào 
các sản phẩm đầu ra để nâng cao 
tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, liên 
thông, liên kết, hợp tác giữa các đơn 
vị. Cùng với đó, ĐHQGHN đã hoàn 
thiện hệ thống tổ chức đào tạo theo 
mô hình đại học nghiên cứu.

- ĐHQGHN tiếp tục thực hiện thành 
công mô hình liên thông, liên kết 
trong toàn ĐHQGHN để nâng cao 
chất lượng đào tạo và hướng tới 

chuẩn quốc tế thông qua việc giảng 
dạy các môn học chung do một đơn 
vị làm đầu mối đảm nhiệm; mở rộng 
quy mô đào tạo bằng kép, ngành 
kép giữa các đơn vị đào tạo trong 
ĐHQGHN, triển khai thực hiện Nhiệm 
vụ chiến lược, sử dụng có hiệu quả 
cơ sở vật chất dùng chung, liên kết 
xây dựng giáo trình, bài giảng phục 
vụ đáp ứng yêu cầu của giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học trình độ cao. 

- ĐHQGHN tiếp tục dẫn đầu các cơ sở 
đào tạo của cả nước trong việc công 
bố các công trình khoa học quốc tế. 
Ngoài ra, ĐHQGHN tiếp tục tăng 
cường quy mô đề tài khoa học công 
nghệ các cấp, dự án khoa học công 
nghệ, dự án đầu tư chiều sâu, dự án 
hợp tác quốc tế.

- ĐHQGHN tiếp tục tiên phong triển 
khai kiểm định chất lượng đơn vị đào 
tạo và chương trình đào tạo, đóng 
góp tích cực cho công tác kiểm định 
chất lượng giáo dục đại học Việt Nam 
và các trường Đại học Đông Nam Á.

- Triển khai có hiệu quả và sáng tạo 
các cuộc vận động lớn của ngành, 
trong đó tập trung vào việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh phù hợp với đặc thù của từng 
đơn vị. Gần đây nhất, với sự thành 

công của Đại hội đại biểu Đảng bộ 
ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 
- 2015 đã hoàn thiện việc thực hiện 
chủ trương nhất thể hoá Bí thư cấp uỷ 
và thủ trưởng từng đơn vị đào tạo.

- ĐHQGHN tổ chức thành công nhiều 
sự kiện mang tầm cỡ quốc gia và 
quốc tế, góp phần phát triển uy tín và 
thương hiệu của ĐHQGHN như Diễn 
đàn giáo dục Việt Mỹ: “Xây dựng quan 
hệ đối tác trong giáo dục đại học: cơ 
hội và thách thức cho Việt Nam và 
Hoa Kỳ”, Hội nghị quốc tế về biến đổi 
khí hậu của Uỷ ban liên chính phủ về 
Biến đối khí hậu IPCC lần đầu tiên ở 
Việt Nam, tiếp đón nhiều nguyên thủ 
quốc gia và các nhà hoạch định chính 
sách quốc tế uy tín.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí 
thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN, 
năm học 2010 – 2011, ĐHQGHN 
tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, tạo 
những bước đột phá về chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát 
triển ĐHQGHN tiến tới đạt chuẩn các 
đại học tiên tiến trong khu vực Đông 
Nam Á với các nhiệm vụ trọng tâm 
sau đây:

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nhiệm 
vụ chiến lược, lấy việc xây dựng và phát 
triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán 

quyết tâm tHực Hiện 6 nHiệm vụ trọng tâm
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tin tức

Ngày 26/8/2010 đã diễn ra hội 
nghị triển khai công tác đào 
tạo của ĐHQGHN trước thềm 

năm học mới 2010 – 2011, dưới sự 
chủ trì của GS.TS Nguyễn Hữu Đức 
– Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
ĐHQGHN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo 
luận về triển khai thực hiện và quán 
triệt sâu sắc chỉ đạo của Giám đốc 
ĐHQGHN về tổ chức giảng dạy ngoại 
ngữ cho sinh viên các ngành Nhiệm 
vụ chiến lược (16+23) cũng như 
sinh viên hệ chuẩn khóa QH-2010, 
về công tác tổ chức giảng dạy môn 
Giáo dục thể chất, các môn lý luận 
chính trị; bố trí chỗ ở nội trú cho sinh 
viên,... 

Từ thực tiễn tổ chức đào tạo tại đơn 
vị, các đại biểu cho rằng: để thực hiện 
tốt công tác đào tạo theo phương 

thức tín chỉ trong ĐHQGHN cần sự 
nỗ lực nhiều hơn nữa của tất cả các 
cấp quản lý, người dạy và người học. 

GS.TS Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, 
tiếp tục phát huy kết quả triển khai 
dạy chung, học chung, thi chung 
đã đạt được trong năm học trước, 
năm học 2010 – 2011, các đơn vị 
của ĐHQGHN sẽ cùng cố gắng để 
công tác đào tạo ở ĐHQGHN có 
chuyển biến rõ rệt hơn. Trường ĐH 
Ngoại ngữ là đơn vị được ĐHQGHN 
giao nhiệm vụ đảm nhận tổ chức 
giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên 
của toàn ĐHQGHN, sẽ được ưu tiên 
đầu tư, tháo gỡ những khó khăn về 
cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận 
lợi để đảm bảo chất lượng đào tạo. 
Trường ĐHNN đang khẩn trương lên 
kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, 
phân công giảng viên...và phối hợp 

bộ quản lý từng bước đạt chuẩn quốc 
tế làm nền tảng nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, nhanh chóng phát triển một số 
ngành, chuyên ngành, lĩnh vực của 
ĐHQGHN ngang tầm khu vực và 
quốc tế. 

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình, cơ cấu 
và cơ chế quản lý đại học nghiên cứu, 
đa ngành đa lĩnh vực; triển khai áp 
dụng phương pháp quản trị đại học 
tiên tiến, tiếp cận theo số lượng, chất 
lượng và hiệu quả sản phẩm đầu ra, 
gắn kết chặt chẽ nhà trường với xã hội 
đối với mọi hoạt động của ĐHQGHN.

- Tăng nguồn lực tài chính; phát triển, 
nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất; 
nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của cán bộ; chủ động khai thác 
và tạo nguồn lực tài chính bền vững 
phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc 
tế.

- Trong năm học 2010 – 2011, 
ĐHQGHN quyết tâm thực hiện thành 
công các chỉ tiêu cụ thể thuộc 10 lĩnh 

vực công tác: Nhiệm vụ Chiến lược và 
đào tạo tài năng, chất lượng cao; Đào 
tạo; Khoa học công nghệ; Tổ chức - 
cán bộ; Chính trị tư tưởng và công tác 
học sinh - sinh viên; Quan hệ quốc 
tế; Kiểm định chất lượng và xây dựng 
văn hóa chất lượng; Xây dựng cơ sở 
vật chất; Kế hoạch - Tài chính và Phát 
triển ứng dụng công nghệ thông tin - 
truyền thông và cải cách hành chính.

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc 
ĐHQGHN đặc biệt nhấn mạnh đến 
nhóm giải pháp để triển khai thắng 
lợi các nhiệm vụ ĐHQGHN đã đặt ra:

- Quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu 
đã đề ra trong dự thảo kế hoạch năm 
học 2010 – 2011;

- Từ bài học kinh nghiệm lãnh đạo 
của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua cần 
tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo 
của Đảng bộ trong khóa IV, nhiệm kỳ 
2010 – 2015;

- Thực hiện tốt công tác chính trị tư 
tưởng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 
cuộc vận động "Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; 
Tiếp tục đổi mới quản trị đại học;

- Tăng tốc độ giải ngân và coi đây là 
một chỉ số đánh giá năng lực hoàn 
thiện công tác của các tập thể và cá 
nhân;

- Tiếp tục thu hút các nguồn tài chính 
để tăng cường nguồn lực phát triển 
ĐHQGHN;

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các 
chương trình đào tạo mang tính đa 
ngành, liên lĩnh vực trên cơ sở các thế 
mạnh hiện có của ĐHQGHN.

Trong phiên làm việc buổi chiều, đã 
tiến hành 3 hội nghị chuyên đề về 
“Công tác đào tạo và công tác sinh 
viên trong liên thông và đào tạo theo 
tín chỉ”; “Gây quĩ và giải ngân”; 
“Công tác thanh tra, giám sát, 
đánh giá với xây dựng văn hoá chất 
lượng”. 

NGỌC DIỆP

chặt chẽ với các đơn vị đào tạo thực 
hiện nhiệm vụ này. Việc tổ chức kỳ thi 
phân loại trình độ tiếng Anh và miễn 
thi đối với sinh viên cũng được Trường 
ĐHNN hết sức quan tâm. 

Trên cơ sở ý kiến gợi mở tại hội nghị, 
các đơn vị tiếp tục chủ động cùng 
bàn về việc hoàn thiện bảng điểm tạo 
thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp, về 
nâng cấp sân bãi, phục vụ cho công 
tác giảng dạy môn giáo dục thể chất. 
Việc thu học phí theo tín chỉ tại đơn vị 
giảng dạy môn học chung sẽ được bàn 
thảo cụ thể hơn trong thời gian tới. 

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm 
triển khai có chất lượng nhiệm vụ năm 
học ngay từ những ngày đầu năm học, 
các đơn vị đào tạo đã gặp gỡ và giải 
quyết ngay những việc liên quan đào 
tạo mà các đơn vị rất quan tâm.

KIM CHI

công tác Đào tạo năm Học 2010-2011: 
quyết tâm tHực Hiện liên tHông, liên kết, 
Đào tạo tHeo tín cHỉ
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Hội nghị giao 
ban giữa hai 
ĐHqg được 

tổ chức từ 23 đến 
24/8/2010, dưới sự 
chủ trì của pgs.ts 
phan thanh bình - 
ủy viên dự khuyết 
tW Đảng, giám 
đốc ĐHqg tp.Hcm, 
gs.ts mai trọng 
nhuận - giám đốc 
ĐHqgHn.

phát biểu khai mạc 
Hội nghị, pgs.ts 
phan thanh bình nhấn mạnh, ĐHqg là một mô hình đại 
học mới ở việt nam – là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, 
có quyền tự chủ cao - là hệ thống bao gồm các trường 
đại học, viện nghiên cứu mạnh; các doanh nghiệp, công 
ty; trung tâm chuyển giao, ứng dụng và hoạt động dịch 
vụ về khoa học công nghệ. còn theo gs.ts mai trọng 
nhuận - giám đốc ĐHqgHn, cả hai ĐHqg có cùng sứ 
mệnh, mục tiêu từng bước tiếp cận trình độ quốc tế; 
đóng vai trò nòng cốt và đầu tàu đổi mới trong giáo dục 
đại học nước nhà. Đảng và nhà nước đã và đang dành sự 
quan tâm đặc biệt và đầu tư lớn cho hai ĐHqg. 

"nhiệm vụ của chúng ta là phải biến quyết tâm của Đảng, 
nhà nước thành hiện thực. Để hoàn thành sứ mệnh, mục 
tiêu đó, sự hợp tác toàn diện giữa hai ĐHqg là tất yếu, là 
hết sức cần thiết", pgs.ts phan thanh bình nhấn mạnh.

thỏa thuận hợp tác toàn diện được triển khai trong từng 
lĩnh vực hoạt động giữa hai ĐHqg trong năm học 2009 
- 2010 đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, đi 
vào chiều sâu với trục trung tâm là các hoạt động hợp 
tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để sự hợp tác ngày 
càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững, trong thời gian 
tới, theo lãnh đạo hai ĐHqg, hai bên cần quyết tâm hơn 
nữa, tổ chức triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nội dung 
hợp tác. gs.ts mai trọng nhuận nhấn mạnh: hai ĐHqg 
cần phải hiệp lực để vươn tầm quốc tế.

năm 2010 - 2011, hai ĐHqg hợp tác triển khai thực hiện 
một số đề tài, dự án mới và một số kế hoạch nhiệm vụ 
trọng tâm:

Đối với hợp tác chung cấp ĐHqg, sẽ xúc tiến triển khai 
các hoạt động: chuẩn bị nội dung để tham dự buổi làm 
việc với chính phủ dự kiến vào tháng 9/2010 về sửa 

đổi, bổ sung quy 
chế về tổ chức và 
hoạt động của 
ĐHqg; trao đổi 
kinh nghiệm về 
chính sách quản lý, 
sử dụng, đào tạo 
bồi dưỡng và đãi 
ngộ cán bộ; kinh 
nghiệm trong quy 
hoạch bồi dưỡng 
đội ngũ giảng viên, 
nhà khoa học; Hợp 
tác cùng xây dựng 
chính sách thu hút 

đội ngũ trí thức việt kiều và người nước ngoài tham gia 
giảng dạy, nckH và cgcn tại hai ĐHqg; trao đổi kinh 
nghiệm giữa hai đơn vị trong việc xây dựng kế họach, 
giải pháp tham gia thực hiện chương trình đào tạo 
20.000 tiến sĩ từ năm 2010 – 2011 của nhà nước; mở 
trang tin thông báo về đề tài nghiên cứu khoa học đã 
nghiệm thu, đề tài và tóm tắt luận án tiến sĩ, luận văn 
thạc sĩ, khoá luận tốt nghiệp của cử nhân khoa học tài 
năng, chất lượng cao để hai ĐHqg dễ dàng tham khảo 
thông tin phục vụ công tác quản lý; Hợp tác nghiên cứu 
đề xuất đổi mới cơ chế quản lý tài chính các nhiệm vụ 
kHcn ở hai ĐHqg, tập trung phát triển hai quỹ kHcn 
của hai ĐHqg; Hợp tác xây dựng quy chế học sinh – 
sinh viên ĐHqg; xây dựng tiêu chí/mẫu hình sinh viên 
ĐHqg; tiếp tục triển khai các hợp tác trong đào tạo đại 
học, sau đại học.

trong công tác quản lý hoạt động kH&cn, hai ĐHqg sẽ 
cùng tổ chức giải thưởng nghiên cứu khoa học ĐHqg 
dành cho các ncs, HvcH, sv có kết quả nghiên cứu khoa 
học xuất sắc hàng năm; trao đổi kinh nghiệm về xây 
dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, 
đề xuất cơ chế đặc biệt; tiếp tục phát huy và hình thành 
một số nhóm nghiên cứu chung; trao đổi kinh nghiệm 
về xây dựng quy trình quản lý hoạt động kH&cn theo 
tiếp cận sản phẩm đầu ra; về quỹ kHcn, cùng đề xuất 
nhà nước cho phép thí điểm một số cơ chế đặc biệt 
để tháo gỡ vướng mắc; Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm 
về xây dựng và phát triển các trung tâm chuyển giao 
công nghệ, dịch vụ kHcn, triển khai nĐ 115 và và nĐ 
80; tổ chức Hội thảo quốc tế “technology transfer and 
commercalization” tháng 10 năm 2010.

Đức minH

Hai Đại Học quốc gia: 

pHối Hợp Để vươn tầm quốc tế
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ngày 23/8/2010, trong khuôn 
khổ của chương trình giao 
ban hai ĐHqg tại tỉnh bà rịa 

– vũng tàu, lãnh đạo và các cán bộ 
chủ chốt của hai ĐHqg đã đến thăm 
và làm việc với tỉnh ủy, ubnd tỉnh bà 
rịa – vũng tàu. 

tại buổi làm việc, ông nguyễn tuấn 
minh, bí thư tỉnh ủy cho biết thực 
trạng lao động của tỉnh đang bộc lộ 
sự mất cân đối, thiếu hụt trầm trọng 
đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ 
cao, lực lượng lao động có tay nghề 
tại các ngành kinh tế trọng điểm của 
tỉnh. qua đó, đề nghị hai ĐHqg tiếp 
tục hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân 

lực trong những lĩnh vực tỉnh còn yếu 
và có nhiều khó khăn như: cán bộ 
quản lý trình độ cao, lao động lành 
nghề có khả năng sử dụng tiếng anh 
và đặc biệt là đào tạo nghề cho lực 
lượng lao động chuyển dịch từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ 
phù hợp với chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng 
hiện đại.

phát biểu trao đổi tại buổi làm việc, 
các ý kiến của lãnh đạo các trường 
thành viên hai ĐHqg đã nêu lên một 
số giải pháp phù hợp với đặc điểm 
tình hình của hai bên để cùng giải 
quyết vấn đề đào tạo nguồn nhân 

lực phù hợp và đáp ứng được quá 
trình phát triển theo yêu cầu của 
tỉnh. gs.tskH vũ minh giang, pgĐ 
ĐHqgHn, nhấn mạnh: “trước mắt 
tỉnh cần tập trung xây dựng chiến 
lược thương hiệu mang bản sắc 
riêng, nghiên cứu những tiềm năng 
đảm bảo cho sự phát triển bền vững, 
trên cơ sở đó hai bên cùng xây dựng 
đề án hợp tác lâu dài về đào tạo nhân 
lực theo lộ trình phù hợp với nhu cầu 
từng giai đoạn nhằm đảm bảo nhu 
cầu nhân lực cho các ngành theo 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh”.

Hai Đại Học quốc gia tHăm và làm việc với tỉnH ủy, ubnd tỉnH bà rịa –vũng tàu 

trang tin 
ĐHqg.Hcm

ngày 24/8/2010, tại trường 
Đại học bách khoa – 
ĐHqg-Hcm đã diễn ra lễ 

ký kết chương trình hợp tác giáo 
dục đại học ngành kỹ thuật giữa 
cơ quan phát triển quốc tế Hoa 
kỳ, trường kỹ thuật ira a.Fulton 
thuộc trường Đại học arizona 
stata university và tập đoàn intel.

chương trình hợp tác giáo dục 
nhằm vào việc hỗ trợ các giảng 
viên, tham gia các chương trình 
truyền đạt đến sinh viên kiến 
thức chuyên ngành và các kỹ 

năng mềm quan trọng cùng với 
các năng lực cần thiết để đảm 
bảo sự thành công của sinh viên 
trong ngành sản xuất công nghệ 
cao mới phát triển tại việt nam. 
chương trình gồm 3 phần: Đào 
tạo giảng viên (tập huấn tại trường 
Đại học arizona state university 
trong vòng thời gian khoảng 6 
tuần); Hỗ trợ giảng viên, thiết kế 
chương trình và phần bài giảng 
lab và thực hiện phương pháp 
giảng dạy mới tại việt nam.

từ ngày 19 - 20/8/2010, trường ĐH 
công nghệ thông tin – ĐHqg Hcm 
đã tổ chức Hội nghị quốc tế về công 

nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo 
lần vi ( it@edu2010).

Hội nghị lần này tập trung vào các chủ đề: 
“cntt trong giáo dục và đào tạo”, “truyền 
thông không dây và xử lý tín hiệu”, “công 
nghệ tri thức và dữ liệu”, “khoa học máy tính 
và môi trường học tập”, “công nghệ máy 
tính và robotics”, “mạng máy tính và mạng 
di động”, “máy học và ngôn ngữ tự nhiên”, 
“giáo dục điện tử và đào tạo trực tuyến”.

pv (tổng hợp)
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