
tin tức

trong chương trình kiểm tra, khảo 
sát và đánh giá mô hình Đại học 
Quốc gia Hà nội, ngày 24 và 25/9, 

Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân dẫn 
đầu đoàn công tác chính phủ đã thăm 
trường ĐHKHtn, trường ĐHKHXH&nV, 
trường ĐH Kinh tế và làm việc với cán 
bộ chủ chốt Đại học Quốc gia Hà nội.

Đây là hoạt động mở đầu trong chuyến 
khảo sát (2 ngày) nhằm đánh giá toàn 
diện về hiệu quả quản lý, đầu tư và vai 
trò của 2 Đại học Quốc gia cũng như các 
trường đại học 2 cấp tại Việt nam.

trường ĐH KinH tế PHải trở 
tHànH mắt XícH Quan trọng 
trong mạng lưới KinH tế

Phát biểu với cán bộ chủ chốt của 
trường ĐH Kinh tế, Phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân cho rằng, tuy mới 
thành lập 3 năm, nhưng ĐH Kinh tế đã 
tạo được dấu ấn trong công tác đào 
tạo cán bộ khoa học và được xã hội ghi 
nhận.

Phó thủ tướng đề nghị nhà trường cần 
quan tâm hơn nữa trong việc nâng cao 
năng lực nghiên cứu của các giảng viên 
trẻ nhằm đổi mới công tác giảng dạy, 
đào tạo và có đãi ngộ xứng đáng các 
nhà khoa học đầu ngành với những 
công trình nghiên cứu được giới nghiên 
cứu trong nước và quốc tế đánh giá cao. 
nhà trường cần có kế hoạch phấn đấu 
trở thành một mắt xích quan trọng 
trong mạng lưới nghiên cứu về kinh 
tế và kinh doanh trong nước cũng như 
quốc tế.

trường ĐH KHoa Học tự nHiên 
cần KHẳng ĐịnH Vai trò ngHiên 
cứu Hàng Đầu

trường ĐH Khoa học tự nhiên là 1 
trong 6 trường đại học thành viên của 
ĐHQgHn và là cơ sở giáo dục đại học 
trọng điểm, đầu ngành của cả nước về 
đào tạo cán bộ khoa học cơ bản trong 
lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân 
đánh giá cao trình độ của đội ngũ giảng 
viên của trường ĐH Khoa học tự nhiên, 
đồng thời mong muốn nhà trường 
phấn đấu có một số ngành, chuyên 
ngành có chất lượng ngang tầm với 

các trường tiên tiến trong khu vực vào 
năm 2015, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp phát triển khoa học cơ bản của 
nước nhà. Bên cạnh đó, trường cần tiếp 
tục mở rộng và nâng cao chất lượng 
nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp 
cận trình độ quốc tế. 

trường ĐHKHXH&nV: cHú trọng 
Đào tạo tHeo nHu cầu Xã Hội

tại trường ĐHKHXH&nV, Phó thủ 
tướng nguyễn thiện nhân và đoàn 
công tác đã thăm các khoa, phòng, 
trung tâm nghiên cứu, bảo tàng và dự 
giờ một lớp học Hán nôm và làm việc 
với cán bộ chủ chốt của nhà trường.

Phó thủ tướng cho rằng, nhà trường 
cần tập trung đổi mới phương pháp 
giảng dạy, nâng cao nhiệm vụ tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm, theo đó việc làm 
đầu tiên chính là quá trình hiệu trưởng 
đánh giá trưởng khoa, phó khoa, giảng 
viên và giáo viên .

Đánh giá cao vai trò nghiên cứu xã hội 
của trường Đại học Khoa học Xã hội 
và nhân văn, Phó thủ tướng giao nhà 
trường chủ trì phối hợp với các cơ quan 
liên quan nghiên cứu về gia đình Việt 
nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phó thủ tướng mong muốn nhà trường 
cần tham khảo thêm kinh nghiệm của 
một số đơn vị khác đang thực hiện hiệu 
quả về đào tạo theo nhu cầu xã hội 
nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường 
có việc làm đúng chuyên môn đào tạo.

ĐHQgHn: tăng Quyền tự cHủ, tự 
cHịu trácH nHiệm tạo Động lực 
cHo các trường

Sau 3 buổi kiểm tra, đánh giá thực tế 

tại các đại học thành viên ĐHQgHn, 
Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân 
cho rằng ĐHQgHn đã phát triển đúng 
hướng, phù hợp với yêu cầu của chính 
phủ. trên cơ sở đó ĐHQgHn cần tiếp 
tục hoàn thiện mối quan hệ với các 
trường thành viên.

Đặc biệt, ĐHQgHn cần đẩy mạnh đổi 
mới và quản lý giáo dục đại học theo 
đúng tinh thần của chỉ thị 296/ct/ttg 
của thủ tướng chính phủ. Việc tăng 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sẽ là 
động lực để các trường đạt được nhiều 
thành tựu cao hơn so với giai đoạn 
trước 

Phó thủ tướng nhấn mạnh cần phải rà 
soát lại quy chế của trường thành viên, 
nghiên cứu kỹ việc giao quyền tự chủ 
đến mức độ nào.

Bên cạnh đó, ĐHQgHn cần đánh giá 
đầy đủ, toàn diện và hoàn chỉnh hơn 
về mô hình giáo dục của đại học 2 cấp, 
đồng thời sớm công bố chuẩn đầu ra 
đối với từng đại học thành viên.

gS.tS mai trọng nhuận, giám đốc 
ĐHQgHn cho biết mục tiêu cao nhất 
mà đơn vị phải đạt được trong 5 năm 
tới là tạo bước đột phá về chất lượng, 
hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, phát triển ĐHQgHn theo mô hình 
đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh 
vực, chất lượng cao, tiến tới đạt trình độ 
ngang tầm các đại học tiên tiến trong 
nhóm 200 trường đại học hàng đầu của 
châu á. trong đó sẽ có một số ngành, 
chuyên ngành khoa học cơ bản, công 
nghệ cao và kinh tế-xã hội mũi nhọn 
đạt chuẩn quốc tế.

(theo website chinhphu.vn)

Đại Học Quốc gia Hà nội PHát triển Đúng Hướng
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Văn phòng hợp tác Đại học Quốc 
gia Hà nội và Đại học Kyoto 
(VKco) đã được khai trương 

ngày 17/9/2010, dưới sự chứng kiến 
của đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan 
Việt nam và nhật Bản.

Sự kiện thành lập VKco đánh dấu 
bước phát triển lên một tầm cao mới 
của quan hệ hợp tác giữa các đại học 
Việt nam và nhật Bản. là các đại học 
hàng đầu của mỗi nước, ĐHQgHn và 

Đại học Kyoto có sứ mệnh không chỉ 
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho đất nước mà còn giữ vai trò 
xúc tác cho sự phát triển quan hệ giữa 
các đại học, viện nghiên cứu hai nước. 
Đại học Kyoto có trọng trách đại diện 
cho các trường đại học trọng điểm 
nhật Bản phát triển quốc tế hóa giáo 
dục đại học nhật Bản tại Việt nam. Đại 
học Kyoto đã chọn ĐHQgHn là đối tác 
trên cơ sở quan hệ mật thiết sẵn có 
cũng như dựa trên chiến lược hướng 

tới nền giáo dục đẳng cấp quốc tế của 
ĐHQgHn như một trung tâm đại học 
và nghiên cứu khoa học hàng đầu của 
Việt nam.

Ban chỉ đạo VKco gồm có 6 thành 
viên đã ra mắt quan khách. trong đó 
có 02 đồng trưởng ban là ông mori 
Junichi - Phó giám đốc Đại học Kyoto, 
gS.tSKH Vũ minh giang - Phó giám 
đốc ĐHQgHn. Bốn thành viên khác là 
ông Shine toshihiko, ông Sato toshiaki 
(Đại học Kyoto), bà nguyễn thị anh 
thu, bà ngô minh thủy (ĐHQgHn). 

tại lễ khai trương, gS.tS mai trọng 
nhuận - giám đốc ĐHQgHn và gS. 
matsumoto Hiroshi - giám đốc Đại học 
Kyoto đã ký thỏa thuận hợp tác giữa 
hai đại học dưới sự chứng kiến của 
đông đảo quan khách. tiếp đó, các đại 
diện của Việt nam và nhật Bản đã cắt 
băng khánh thành Văn phòng hợp tác 
ĐHQgHn và Đại học Kyoto đặt tại tòa 
nhà g8 - ĐHQgHn.

Đức tHắng

ngày 17/9/2010, thủ tướng 
chính phủ nguyễn tấn Dũng 
đã ký quyết định số 1729/QĐ-

ttg bổ nhiệm PgS.tS Phùng Xuân 
nhạ, Phó bí thư Đảng ủy ĐHQgHn, 
Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế 
giữ chức vụ Phó giám đốc ĐHQgHn.

thông tin cá nhân và quá trình hoạt 
động của PgS.tS Phùng Xuân nhạ:

-tHông tin cá nHân

Họ và tên: Phùng Xuân nhạ. Sinh năm 
1963. tiến sĩ Kinh tế (1999). Học hàm 
PgS (2004)

- Quá trìnH Đào tạo 

năm 1985 Đại học; Khoa Kinh tế- 
ĐHQgHn; chuyên ngành: Kinh tế thế 
giới và quan hệ kinh tế quốc tế.

năm 1994 Sau Đại học manchester 

university (uK); chuyên ngành: Kinh 
tế phát triển.

năm 1999 tiến sĩ; Viện Kinh tế thế 
giới; chuyên ngành: Kinh tế thế giới 
và Quan hệ kinh tế quốc tế.

năm 2002 Sau tiến sĩ (Fulbright 
Scholar), georgetown university 
(uSa)

- Quá trìnH công tác

năm 1995-1996 Phó phòng 
Hành chính – Đối ngoại, trường 
ĐHKHXH&nV,  ĐHQgHn.

năm 1997-2000 Phó giám đốc 
trung tâm nghiên cứu châu á - thái 
Bình Dương, trường ĐHKHXH&nV, 
ĐHQgHn.

năm 2003-2007 giám đốc trung tâm 
nghiên cứu Kinh tế phát triển, Khoa 
Kinh tế, ĐHQgHn.

năm 2005-2007 Phó chủ nhiệm Khoa 
Kinh tế, ĐHQgHn.

năm 2007 đến nay Hiệu trưởng, Bí 
thư Đảng ủy trường Đại học Kinh tế 
- ĐHQgHn.

tHủ tướng Bổ nHiệm PgS.tS PHùng Xuân nHạ 
giữ cHức Vụ PHó giám Đốc ĐHQgHn

ra mắt Văn PHòng HợP tác ĐHQgHn 
Và Đại Học Kyoto (VKco)
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Hòa trong KHông KHí tưng Bừng cả nước cHào Đón năm Học 
mới, các Đơn Vị Đào tạo trong ĐHQgHn Đã long trọng tổ cHức 

lễ KHai giảng năm Học 2010 - 2011.

KHai giảng năm Học mới 2010 – 2011

tin tức

trường ĐHKHXH&nV: tập trung thực hiện tốt các chương trình đào tạo trường ĐHKHtn: Khẳng định vai trò là trường đại học đầu ngành của cả nước 
về đào tạo cán bộ khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

trường ĐH giáo dục: Hướng tới mô hình đào tạo giáo viên toàn diện.

Khoa luật: Xứng đáng là nơi đào 
tạo chuyên gia luật học hàng 
đầu cả nước.

trường ĐH ngoại ngữ: Khẳng định uy tín và vị thế là trung tâm đào tạo 
ngoại ngữ hàng đầu cả nước.

trường ĐH công nghệ: Điển hình của mô hình hợp tác trường - Viện - Doanh 
nghiệp

trường ĐH Kinh tế:tiên phong trong quản trị đại học tiên tiến, 
đạt trình độ quốc tế.

3                 Số 235 - 2010



tin tức

Đoàn đại biểu cấp 
cao của chính 
quyền nhân dân 

Khu tự trị dân tộc choang 
(Quảng tây, trung Quốc) 
do ông mã tiêu - chủ tịch 
dẫn đầu đã có chuyến 
thăm và làm việc tại trường 
ĐHKHXH&nV, ĐHQgHn 
vào ngày 11/9/2010. Đi 
cùng đoàn còn có Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền nước 
cộng hòa nhân dân trung 
Hoa tại Việt nam tôn Quốc 
tường. Về phía Việt nam, tham dự và 
đón đoàn có thứ trưởng Bộ giáo dục 
và Đào tạo Bùi Văn ga, gS.tSKH Vũ 
minh giang - Phó giám đốc ĐHQgHn 
cùng đại diện lãnh đạo một số ban, 
ngành của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ 
ngoại giao Việt nam.

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa các 
đại học Việt nam và các đại học ở 
Quảng tây nói riêng và trung Quốc nói 
chung ngày càng phát triển nhanh về 

số lượng và chất lượng. Hiện có hàng 
trăm sinh viên Việt nam sang học tập 
tại các trường đại học Quảng tây và 
hàng ngàn sinh viên trung Quốc đang 
học tập tại các trường đại học Việt 
nam. trường ĐHKHXH&nV, ĐHQgHn 
- trường đại học hàng đầu của Việt 
nam, là nơi đã góp phần đào tạo và bồi 
dưỡng nhiều thế hệ lưu học sinh trung 
Quốc, trong đó nhiều người trở thành 
các nhà khoa học, nhà hoạt động 
ngoại giao xuất sắc. nhà trường cũng 
đang triển khai hiệu quả các chương 

trình liên kết đào tạo theo hình 
thức ngắn hạn 3+1, 2+2 với 
các trường đại học Quảng tây 
và hiện đang đào tạo hơn 300 
sinh viên của tỉnh Quảng tây, 
trung Quốc. 

chuyến viếng thăm của 
đoàn đại biểu đã đánh 
dấu một bước phát triển 

quan trọng trong quan hệ hợp 
tác giữa các đại học Quảng tây 
và Việt nam trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo.

trong chuyến thăm này, ông mã tiêu 
đã thay mặt chính quyền và nhân dân 
Khu tự trị Dân tộc choang trao tặng 
trường ĐHKHXH&nV 2000 cuốn sách 
và 100 bộ máy tính. 

các đại biểu cấp cao hai bên đã chứng 
kiến lễ ký kết 12 văn bản hợp tác giữa 
6 cơ quan và trường đại học của tỉnh 
Quảng tây và 11 cơ quan và trường đại 
học Việt nam. 

Duy anH

tHắt cHặt tìnH Hữu ngHị lâu Bền

ngày 25/9/2010, tại 
trung tâm biểu diễn 
nghệ thuật âu cơ, Số 

8 Huỳnh thúc Kháng, Hà nội, 
đã diễn ra đêm chung kết 
cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà 
nội 2010 (imiSS thang long 
2010).

Sau nhiều hoạt động cùng các 
vòng thi sơ loại trước đó, đêm 
chung kết diễn ra với sự góp 
mặt của 19 thí sinh xuất sắc 
nhất. thành phần Ban giám 
khảo đêm chung kết gồm có: 
tS. nhân trắc học mai Văn Hưng, nSnD 
lê Khanh, đương kim hoa hậu ngọc 
Hân, nhạc sĩ Đỗ Bảo, trưởng nhóm 
Bigtoe nguyễn Viết thành cùng một 
số khách mời khác.

trong đêm thi chung kết, 19 thí sinh 
đã trải qua các phần thi: trang phục áo 
dài, trang phụ dạ hội. Sau đó Ban giám 
khảo cộng điểm hai phần thi trang 

phục với điểm thi tài năng đã diễn ra 
ngày 12/9 để chọn ra top 5 thí sinh vào 
vòng thi ứng xử. cuối cùng thí sinh 
mang số báo danh đến từ 0073 đến từ 
trường Đại học ngoại thương - Phạm 
thị thu nga - đã xuất sắc giành vương 
miện Hoa khôi imiss thăng long 2010. 
á khôi 1 là Phan Hồng anh, đến từ 
trường Đại học Sư phạm Hà nội. á khôi 
2 là Đào Hồng nhung – trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân. 

một số giải phụ khác: 
miss tài năng: Đào Hồng 
nhung (trường Đại học 
Kinh tế quốc dân); miss 
bình chọn: nguyễn 
ngọc châm (trường 
Đại học Kinh tế - công 
nghiệp Hà nội); miss 
ứng xử: ngụy Hải an 
(Học viện ngoại giao 
Việt nam). 

cuộc thi Hoa khôi 
Sinh viên Hà nội 2010 

đã thành công rực rỡ, đem lại sự hiểu 
biết, liên kết, giao lưu trong giới trẻ nói 
chung, giới sinh viên nói riêng và tôn 
vinh trí tuệ, vẻ đẹp tài năng, hình thể, 
tâm hồn của nữ sinh Hà thành.

Việt Hà

imiSS tHăng long 2010: Hội tụ Vẻ ĐẹP ngHìn năm
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tin tức

ngày 24/9/2010, ĐHQg-Hcm 
đã tổ chức Đại hội thi đua 
yêu nước lần iii, giai đoạn 

2005 - 2010.

trong 5 năm qua, Đảng ủy, các 
phong trào thi đua đa dạng, phong 
phú trong nhiều mặt, điển hình 
như: Phong trào thi đua nâng cao 
chất lượng đào tạo; Phong trào thi 
đua nâng cao chất lượng hoạt động 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ; Phong trào thi đua xây 
dựng đội ngũ; Phong trào thi đua 
xây dựng khu đô thị ĐHQg-Hcm văn 

minh hiện đại; Phong trào thi đua 
trong việc xây dựng Đảng trong sạch 
- vững mạnh, chính quyền, đoàn 
thể tiên tiến... những điển hình tập 
thể, cá nhân được xét tặng, tôn vinh 
là những tấm gương sáng về tính 
gương mẫu, tích cực có sức lan tỏa 
để các tập thể các nhân khác học tập, 
tôn vinh.

công tác khen thưởng, xây dựng 
và nhân điển hình tiên tiến giữ vai 
trò là đòn bẩy thúc đẩy, lôi cuốn 
hàng nghìn cán bộ, viên chức tích 
cực tham gia vào các phong trào thi 

đua yêu nước. trong suốt 5 năm qua 
công tác thi đua, khen thưởng của 
ĐHQg-Hcm không ngừng được đổi 
mới và nâng cao chất lượng.

trong giai đoạn 2010 - 2015, mục tiêu 
của công tác thi đua khen thưởng tại 
ĐHQg-Hcm là: tạo động lực mạnh 
mẽ cho toàn thể cán bộ, sinh viên 
ĐHQg-Hcm tự giác và tích cực tham 
gia phong trào thi đua yêu nước, nỗ 
lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
của kế hoạch phát triển ĐHQg-Hcm 
giai đoạn 2011-2015.

Đại Hội tHi Đua yêu nước ĐHQg-Hcm, lần iii, giai Đoạn 2005-2010 

trang tin 
ĐHQg.Hcm

Hội thảo khoa học “thành phố Hồ chí minh 
hướng về 1000 năm thăng long- Hà nội” 
có hơn 140  báo cáo, tham luận của hơn 

150 tác giả. các báo cáo, tham luận vừa thể hiện 
những tình cảm chân thành của những nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu lâu năm ở nhiều chuyên 
ngành sử học, khảo cổ học, văn hóa học, ngôn 
ngữ học, triết học, nhân học, chính trị học dành 
cho thăng long-Hà nội vừa là những đóng góp 
khoa học phong phú từ nhiều góc độ khác nhau 
về lịch sử, văn hóa và những ảnh hưởng, tác động, 
phát triển, lan tỏa của văn hiến thăng long-Hà 
nội. các tham luận tập trung vào 3 nội dung: lịch 
sử và văn hóa thăng long-Hà nội; Dấu ấn văn hóa 
thăng long, giao thoa và phát triển, bảo vệ văn 
hóa thăng long; từ thành phố Hồ chí minh và 
phía nam hướng về thăng long-Hà nội.

ngày 14/09/2010, gS.VS nguyễn Văn Hiệu đã có buổi giới 
thiệu về “chiến lược phát triển khoa học tự nhiên nước ta 
giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với cán 

bộ, giảng viên và sinh viên ĐHQg-Hcm.

gS.VS nguyễn Văn Hiệu cho rằng, bốn sứ mạng của Khoa học Việt 
nam gồm: đảm bảo cho dân tộc ta làm chủ thiên nhiên, bảo vệ 
môi trường sống, dự báo, đề phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và 
ứng phó với hiểm họa biến đổi khí hậu hiệu quả, đảm bảo cho đất 
nước phát triển một cách bền vững; đảm bảo cho người Việt nam 
chúng ta ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học thế giới 
vào đời sống, làm chủ được công nghệ được chuyển giao từ các 
nước có nền công nghiệp tiên tiến; nghiên cứu khoa học để tìm ra 
những giải pháp kỹ thuật, những công nghệ cần thiết cho sự phát 
triển của đất nước; nghiên cứu những hướng nghiên cứu khoa học 
là sở trường của người Việt nam.

PV (tổng hợp)
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