
DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH, SINH
VIÊN DO TRƯỜNG ĐHKHXH&NV VÀ CÔNG TY META BƯỚC

ĐẦU TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

Ông nhấn mạnh đến hoạt động cuối cùng của
dự án là tổ chức một hội thảo quốc gia để báo
cáo kết quả của dự án cũng như chuẩn bị cho
hợp tác hai bên trong Giai đoạn 2. Trong đó mở
rộng ứng dụng khung năng lực số cho các
trường thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội,
triển khai khóa năng lực số dưới dạng MOOC
(Massive open online course) và bộ công cụ
đánh giá năng lực số. GS. Hoàng Anh Tuấn thay
mặt cho Nhà trường cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ
của Công ty Meta trong những năm qua, đồng
thời khẳng định Nhà trường luôn ưu tiên phát
triển các kỹ năng cần thiết cho sinh viên để họ
thích ứng tốt với bối cảnh chuyển đổi số, trong đó
đặc biệt là năng lực số. Nhà trường cam kết
dành nguồn lực để triển khai thành công dự án
và hy vọng tiếp tục đồng hành cùng Meta trong
thời gian tới.

Ngày 17/8/2022 GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu
trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã có buổi tiếp và
làm việc với với Ông Ruici Tio, Quản lý
Chương trình chính sách khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương của Công ty Meta. Tham
dự buổi làm việc còn có TS Đỗ Văn Hùng
(Trưởng khoa Thông tin – Thư viện, trường
ĐHKHXH&NV). Tại buổi làm việc TS. Đỗ Văn
Hùng, đại diện Ban điều phối dự án đã trình
bày vắn tắt quá trình triển khai trong 2 năm
2021-2022 với những kết quả rất tích cực,
tiêu biểu. Ông Ruici đánh giá cao những nỗ
lực và kết quả đạt được của dự án, đồng
thời gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Trường
ĐHKHXH&NV đã dành nguồn lực tối đa để
triển khai dự án này
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https://ueb.vnu.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/UEB-dong-to-chuc-Hoi-thao-quoc-te-%E2%80%9CBao-ve-nguoi-tieu-dung-tai-chinh---Phat-trien-ben-vung%E2%80%9D--Nhung-dong-gop-quan-trong-thuc-day-tai-chinh-va-tang-truong-kinh-te/32839

