
TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM 
CÔNG TÁC SINH VIÊN GIỮA 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Chương trình “Trao đổi, học tập kinh
nghiệm công tác sinh viên giữa các
đơn vị đào tạo thành viên, trực thuộc
của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” đã
diễn ra ngày 02/8/2022 tại Hà Nội.
Chương trình do Đại học Quốc gia Hà
Nội (ĐHQGHN) giao Trường Đại học
Ngoại ngữ là đầu mối triển khai.

Chương trình nhằm tăng cường hoạt động trao
đổi và học tập kinh nghiệm công tác sinh viên
trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao năng
lực quản lý, hỗ trợ sinh viên giữa hai ĐHQG. Đại
diện Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Chính trị
& Công tác Sinh viên các đơn vị đào tạo của 02
ĐHQG đã tham dự Chương trình.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Phó Trưởng
Ban Công tác và Chính trị Sinh viên
(CT&CTHSSV) Nguyễn Minh Trường khẳng định:
Chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác sinh
viên giữa 2 ĐHQGH có ý nghĩa quan trọng trong
bối cảnh ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM đang tích
cực chuẩn bị cho Hội nghị giao ban thường niên
giữa 02 ĐHQG; đồng thời 2 bên đang cùng phối
hợp tham gia hiệu quả vào Dự án Hợp tác Đổi
mới Giáo dục Đại học (PHER) do Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ triển khai và rất nhiều
chương trình, nhiệm vụ cùng phối hợp thực hiện
khác.

Tin hợp tác trong nước

 Phó Trưởng Ban CT&CTHSSV
 Nguyễn Minh Trường 

phát biểu khai mạc Chương trình

Phó Hiệu Trưởng, Trường ĐH Ngoại ngữ, 
Hà Lê Kim Anh phát biểu tại chương trình Chi tiết xem tại đây 
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https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N31279/Trao-doi,-hoc-tap-kinh-nghiem-cong-tac-sinh-vien-giua-2-dai-%20hoc-Quoc-gia.htm

