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và các đơn vị, tổ chức có liên quan trong hệ
sinh thái của đối tác nhằm xây dựng hệ sinh
thái đổi mới sáng tạo vì cộng đồng xã hội ngày
càng phát triển và vững mạnh hơn. Đặc biệt,
thông qua sự ký kết và hợp tác này, SBC -
Vietnam Hub phối hợp với SBC toàn cầu sẽ
cùng hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ giảng viên
nguồn, chuyên gia và cố vấn khởi nghiệp về
sáng tạo kinh doanh xã hội để hỗ trợ cho các dự
án SBC và tham gia các hoạt động nghiên cứu
về SBC trên toàn cầu. 

Trường Đại học Ngoại ngữ đã chính thức tham
gia mạng lưới SBC Hub, Social Business Creation
(SBC) - Vietnam Hub dưới sự quản lý của Trường
Đại học Ngoại thương. Ngày 10/01/2022, SBC đã
tổ chức thành công ngày hội thông tin và kết
nối: Kick-off Day trong khuôn khổ cuộc thi Sáng
tạo Kinh doanh Xã hội - SBC 2022, và công bố 11
trường thành viên, bao gồm Đại học Ngoại ngữ.
Các đối tác đã cùng nhau thỏa thuận để lan tỏa
sứ mệnh SBC đến các bạn học sinh, sinh viên,
chuyên gia, dự án 

Trường Đại học Ngoại ngữ đồng tổ chức chương trình
Sáng tạo toàn cầu cùng Trường Đại học HEC
Montréal và Trường Đại học Ngoại thương

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa ba trường đại
học, Khoa Khoa học đất, Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên Trường Đại học Lomonosov
Moscow, CHLB Nga và Trường Đại học Udayana,
Indonesia đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: “Các
hợp chất Humic – Sản phẩm chuyển dịch nông
nghiệp hữu cơ cho phát triển bền vững”. Hội thảo
diễn ra thông qua hình thức trực tuyến vào ngày
13/01/2022 với 65 đại biểu (tham gia trực tiếp
10-15 đại biểu), trong đó có 29 đại biểu quốc tế.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đang công tác tại
Đại học Quốc gia Hà Nội và các nhà khoa học của
Trường Đại học Udayana, Indonesia, cũng như
các Trường/Viện nghiên cứu trong cả nước và
một số trường đại học quốc tế (Ấn Độ, Thái Lan,
Lào, Philipin, Pháp...) đã trao đổi kết quả nghiên
cứu và cập nhật nội dung của dự án.

Sản phẩm chuyển dịch nông nghiệp hữu cơ cho 
phát triển bền vững

• Hiện trang ô nhiễm, suy thoái đất nông nghiệp

• Các biện pháp phục hồi, cải thiện chất lượng
nâng cao hiệu quả sử dụng

• Sử dụng các vật liệu mới, thân thiện môi
trường như lignohumate nhằm chuyển đổi
sang nền nông nghiệp hữu cơ góp phần giảm
thiểu việc sử dụng phân bón hóa học hướng
đến phát triển bền vững.

Nội dung trao đổi tại hội thảo


