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KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI VNPT HÀ NỘI

 

Mở đầu buổi ký kết, video giới thiệu về
giáo dục số và Hành trình chuyển đổi
số của VNPT Hà Nội đã được trình chiếu
nhằm mang đến cái nhìn tổng quan về
lĩnh vực này tại VNPT Hà Nội. Tiếp nối
video là phần phát biểu của ông Lương
Cao Chí – Trưởng đại diện VNPT trên
địa bàn Hà Nội, Giám đốc VNPT Hà Nội.
Ông bày tỏ niềm vinh dự khi VNPT Hà
Nội được hợp tác với Trường Đại học
Ngoại ngữ. 

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh bày tỏ kỳ vọng
tin tưởng vào sự thành công của sự hợp
tác giữa hai bên trong thời gian tới. Giới
thiệu về lịch sử Nhà trường, với hệ thống
đào tạo từ bậc THCS đến sau đại học cùng
nhiều ngoại ngữ khác nhau và lộ trình triển
khai và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhà
trường, Hiệu trưởng hy vọng Nhà trường và
VNPT Hà Nội sẽ cùng nhau hợp tác có hiệu
quả các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của
hai bên.

Tin hợp tác trong nước

Ngày 9/09/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ (ĐHNN) và VNPT Hà Nội đã tổ chức lễ
ký kết hợp tác giữa hai bên. Tham dự buổi
lễ, về phía Trường ĐHNN có Hiệu trưởng Đỗ
Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân
Long, đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn
vị. Về phía VNPT Hà Nội có ông Lương Cao
Chí – Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn
Hà Nội, Giám đốc VNPT Hà Nội; ông Trần
Nam Phương – Phó Giám đốc VNPT Hà
Nội; ông Trần Mai, Phó Giám đốc Trung
tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội; và đại diện
lãnh đạo và cán bộ các đơn vị có liên
quan.
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https://ulis.vnu.edu.vn/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-vnpt-ha-noi/

