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Trong tháng 01/2022, trường Đại
học Giáo dục (ĐHGD) và Công ty
Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
(Hệ thống Giáo dục Hocmai) đã ký
kết Biên bản ghi nhớ, bước đầu
triển khai hợp đồng thẩm định
khung chương trình khóa học trực
tuyến. Theo đó, trường ĐHGD tư vấn
phát triển chương trình ban đầu và
thực hiện thẩm định khung chương
trình khóa học trực tuyến.

Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ
Giáo dục

Trong tương lai, hai bên dự định phối hợp tổ chức nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng thiết thực và
tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến xây dựng thể chế, hoàn
thiện bộ máy và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương. UBND tỉnh Hải Dương cũng đề xuất, ngoài
hoạt động hỗ trợ đào tạo pháp luật cho tỉnh, Khoa Luật nên thành lập Tổ tư vấn pháp luật cho UBND
tỉnh.

Khoa Luật làm việc với  tỉnh Hải Dương

Ngày 05/01/2022, Khoa Luật, Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) đã có buổi tiếp và làm việc với
đoàn công tác tỉnh Hải Dương do Chủ tịch UBND
tỉnh – Ông Triệu Thế Hùng làm Trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi
về nhưng tiềm năng trong việc hợp tác, phối hợp
các hoạt động về nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ trong tương lai. Bên cạnh đó, việc phối
hợp với địa phương cũng là cơ hội để làm giàu
thêm thực tiễn cho các chuyên gia, nhà khoa học
và cán bộ giảng dạy và là cơ sở để bổ sung, góp ý
những vào những chính sách pháp luật của Đảng
và Nhà nước ta trong thời gian tới. 


