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NỬA NHIỆM KÌ V: ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐÃ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC MỘT SỐ CHỈ TIÊU
Chiều 21/5/2018, Đảng bộ ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm
kỳ Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V với sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng
ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn.

C

ùng tham gia chủ trì có các đồng
chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng
ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn
Hoàng Hải và Nguyễn Hồng Sơn.
Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ
chức Trung ương và Thành ủy Hà Nội.
Hội nghị đã nghe đại diện Ban
Thường vụ Đảng ủy trình bày Báo
cáo sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ
Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V;
Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo
của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng
ủy ĐHQGHN nửa đầu nhiệm kỳ 2015
– 2020 và nghe các tham luận “Các
giải pháp về nguồn nhân lực để đảm
bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại
hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V” và
“Các giải pháp về tài chính để đảm
bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại
hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V”.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí

thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn nhấn
mạnh, nửa nhiệm kì vừa qua Đảng
bộ ĐHQGHN đã có những bước phát
triển trên tất cả các lĩnh vực hoạt
động. Đảng bộ nhất quán kiên trì
trong mục tiêu và định hướng phát
triển theo mô hình đại học nghiên
cứu. Toàn Đảng bộ đã đoàn kết,
thống nhất, đồng lòng, kiên trì vượt
qua khó khăn, thách thức để hoàn
thành các chỉ tiêu đề ra. ĐHQGHN
cần đa dạng các nguồn lực, các giải
pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, đưa
ĐHQGHN phát triển nhanh và bền
vững trong những năm tới.
Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ,
nhu cầu học tập của xã hội đang
biến động mạnh mẽ, cơ hội lựa chọn
học tập gia tăng, cơ hội và thách
thức của các cơ sở đào tạo đại học
trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục,
những vấn đề về cạnh tranh... Trong

bối cảnh đó, Đảng bộ cần có những
giải pháp để duy trì tỉ lệ ổn định về
đào tạo sau đại học trong đó yếu tố
chất lượng phải được đặt lên hàng
đầu. Phát triển các chương trình
chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã
hội. Để tăng tốc độ phát triển, trên
cơ sở phân tích thực tiễn, đồng chí
Nguyễn Kim Sơn cũng chỉ rõ một số
chỉ tiêu đã nêu trong Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ lần thứ V cần phải điều
chỉnh cho phù hợp với tình hình thực
tế. Cụ thể: Điều chỉnh chỉ tiêu về tỉ lệ
quy mô đào tạo liên kết quốc tế; Điều
chỉnh chỉ tiêu về số đơn vị thành viên
được thành lập; Điều chỉnh chỉ tiêu
về số vườn ươm, doanh nghiệp khoa
học công nghệ được thành lập; đồng
thời cũng đề xuất bổ sung chỉ số chất
lượng trong các công bố quốc tế.
Đồng chí Bí thư khẳng định, Đảng
ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nghị
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quyết Đại hội Đảng các cấp và các
chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, các nhiệm vụ trọng tâm
của Chính phủ và Thành ủy Hà Nội.
Tăng cường các hoạt động truyền
thông, phổ biến, quán triệt các chủ
trương của Đảng, Nhà nước đối với
ĐHQGHN, tạo sự đồng thuận, lan
tỏa, thống nhất nhận thức trong
toàn Đảng bộ về những thách thức
và cơ hội mới của ĐHQGHN. Chỉnh
đốn, nâng cao sức chiến đấu, lãnh
đạo của tổ chức Đảng để có đủ năng
lực gánh vác các nhiệm vụ lớn của
ĐHQGHN; phát huy tính gương mẫu,
tăng cường kỷ cương, kỷ luật của cán
bộ, đảng viên; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực
hiện với đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy,
cấp trưởng đơn vị, cơ quan, tổ chức...
Tại Hội nghị, đánh giá kết quả thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
ĐHQGHN trong nửa đầu nhiệm kỳ
2015-2020, báo cáo chỉ rõ: Nửa đầu
nhiệm kỳ vừa qua, về cơ bản, Đảng bộ
ĐHQGHN đã đoàn kết, thống nhất,
vượt qua nhiều khó khăn, thách thức,
đạt được những kết quả quan trọng
trên tất cả các lĩnh vực hoạt động,
nhiều chỉ tiêu đã được hoàn thành,
một số chỉ tiêu đã vượt mức chỉ tiêu
đại hội đề ra và một số chỉ tiêu thực
hiện còn chậm, đạt tỷ lệ còn thấp so
với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.
Công tác xây dựng Đảng có nhiều
tiến bộ, trong đó vai trò lãnh đạo của
các cấp ủy đảng được phát huy; chất
lượng tổ chức đảng, đảng viên tiếp
tục được nâng lên. Hoạt động quản
lý, điều hành của các cấp ủy, chính
quyền có nhiều chuyển biến. Các
đoàn thể quần chúng hoạt động có
hiệu quả.
Các khâu đột phá về phát triển
đội ngũ cán bộ và Dự án xây dựng
ĐHQGHN tại Hòa Lạc đạt nhiều kết
quả quan trọng: ĐHQGHN luôn được
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Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

thừa nhận là một trong những cơ
sở đào tạo và nghiên cứu khoa học
có đội ngũ mạnh nhất của cả nước;
Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại
Hòa Lạc có sự chuyển biến tích cực,
với việc chuyển giao Dự án từ Bộ Xây
dựng sang ĐHQGHN, sẽ là điều kiện
quan trọng để ĐHQGHN chủ động
thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án.
Công tác thu hút cán bộ có trình độ
cao từ bên ngoài về ĐHQGHN có
chuyển biến tích cực. Chương trình
thu hút học giả quốc tế đã được phê
duyệt và khởi động từ năm 2016;
mô hình đồng giám đốc Phòng thí
nghiệm trọng điểm được thành lập,
bao gồm một nhà khoa học của
ĐHQGHN và nhà khoa học quốc tế
đảm đương nhiệm vụ thiết kế chương
tình, dự án nghiên cứu, phát triển các
nguồn lực khoa học và công nghệ,
tổ chức mô hình đào tọa nghiên cứu
sinh phù hợp.
Trong 3 năm từ 2015 đến 2017 đã
có 4.412 lượt cán bộ được cử tham
dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn
hạn ở trong nước về lý luận chính trị,
quốc phòng an ninh, quản trị đại học
và kĩ năng, nghiệp vụ, chuyên môn
phù hợp với vị trí việc làm; 1.565 lượt
cán bộ được cử đi nghiên cứu, giảng
dạy và học tập ở nước ngoài.
Tính đến tháng 4/2018, ĐHQGHN có
tổng số 3.994 công chức, viên chức,
người lao động, trong đó có 2.247
cán bộ khoa học. Tỉ lệ cán bộ khoa
học có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa
học đạt 53%, đạt 88% chỉ tiêu đại
học; tỉ lệ cán bộ khoa học có chức
danh giáo sư, phó giáo sư đạt 20%,
đạt 80% chỉ tiêu đại hội.
Cơ chế quản trị theo sản phẩm đầu
ra, nhất là cải cách hành chính được
đẩy mạnh. Quản trị theo sản phẩm
đầu ra được quán triệt và thực hiện
đồng bộ theo hướng quản trị mục
tiêu, quản trị nguồn lực và cải cách,
hiện đại hóa hành chính. Hệ thống
văn bản quản lý, điều hành ở các cấp,

đặc biệt là các văn bản quy định về
chế độ, định mức và tiêu chuẩn trong
các lĩnh vực
Nhiều chủ trương mang tính đột phá,
đổi mới toàn diện trong công tác đào
tạo đã được triển khai có hiệu quả.
Năng lực nghiên cứu khoa học từng
bước được nâng lên với nhiều giải
pháp phù hợp, văn hóa công bố quốc
tế tiếp tục được đẩy mạnh; các sản
phẩm khoa học và công nghệ có xu
hướng gia tăng.
Công tác tổ chức cán bộ đạt kết quả
tốt, đặc biệt nổi bật là việc điều chỉnh,
sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong
ĐHQGHN.
Việc kiện toàn, phát triển các tổ chức
khoa học và công nghệ được chú
trọng. Các viện nghiên cứu thành viên
được tổ chức và hoạt động có hiệu
quả theo Nghị định số 115/2005/NĐCP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của tổ chức khoa học và
công nghệ công lập. Việc chuyển đổi
mô hình khoa, trung tâm thành Viện
trực thuộc trường đại học được các
đơn vị quan tâm triển khai, từng bước
kiện toàn tổ chức đào tạo, khoa học
và công nghệ phù hợp với đặc thù
của ĐHQGHN và mô hình của đại học
nghiên cứu, góp phần tăng cường
gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu.
Việc quy hoạch hệ thống phòng thí
nghiệm trong toàn ĐHQGHN giai
đoạn 2016 - 2020 được hoàn thành,
trong tổng số 216 phòng thí nghiệm
(22 phòng thí nghiệm thực hành cơ
sở, 143 phòng thí nghiệm chuyên đề
và 41 phòng thí nghiệm mục tiêu),
trong đó, có 10 phòng thí nghiệm
trọng điểm cấp ĐHQGHN đã được
thành lập, đạt 30% chỉ tiêu đại hội;
04 phòng thí nghiệm hợp tác doanh
nghiệp, đạt 50% chỉ tiêu đại hội; 05
phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế,
đạt 62,5% chỉ tiêu đại hội. Bên cạnh
đó, các đơn vị đã xây dựng và phát
triển được gần 100 nhóm nghiên
cứu, trong đó có 29 nhóm nghiên

VNU News
cứu mạnh cấp ĐHQGHN, tăng 06
nhóm nghiên cứu so thời điểm đầu
nhiệm kỳ và đạt 82,8% chỉ tiêu đại
hội. Việc thành lập doanh nghiệp
khoa học và công nghệ đạt kết quả
bước đầu với 02 doanh nghiệp được
thành lập, đạt 40% chỉ tiêu đại hội,
02 doanh nghiệp đang trong quá
trình thành lập.
Hoạt động hợp tác và phát triển được
tăng cường theo chiều sâu. Công
tác kế hoạch tài chính đi vào nền
nếp, bài bản. Cơ sở vật chất từng
bước được cải thiện, trang thiết bị
từng bước được hiện đại hóa. Công
tác kiểm định chất lượng tiếp tục
khẳng định vai trò tiên phong của
ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục

đại học Việt Nam. Năm 2017, Đảng
bộ ĐHQGHN được Thành ủy Hà Nội
công nhận là Đảng bộ “Trong sạch,
vững mạnh”; theo Bảng xếp hạng QS
châu Á, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị
trí thứ 139 các trường đại học hàng
đầu Châu Á.
Hội nghị thống nhất cho rằng, trong
bối cảnh tình hình và nhiệm vụ mới,
toàn Đảng bộ ĐHQGHN tập trung
triển khai các giải pháp đột phá phát
triển và tăng cường hiệu quả các
nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con
người và tài chính để quyết tâm hoàn
thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V đề ra.

thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
ĐHQGHN lần thứ V, Đảng bộ tiếp tục
tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ
và giải pháp quan trọng về: Công tác
tổ chức, quản trị đại học; Về công tác
đào tạo; Về hoạt động khoa học và
công nghệ; Về hoạt động hợp tác và
phát triển;Về Dự án đầu tư xây dựng
ĐHQGHN tại Hòa Lạc và về công tác
xây dựng Đảng.
Hội nghị đã biểu quyết thông qua
Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ
Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V
với sự nhất trí của 100% các đại biểu.
ĐỖ NGỌC DIỆP

Hội nghị đồng thời nêu rõ, để hoàn

KHỞI ĐỘNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG
BỘ QUI CHUẨN NỘI DUNG ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
Ngày 22/5/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm nghiên cứu, xây dựng
bộ qui chuẩn nội dung địa chí quốc gia Việt Nam.

Đ

ây là hoạt động khoa học đầu
tiên của Nhiệm vụ Khoa học và
Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia
Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt
Nam (gọi tắt là Nhiệm vụ Quốc chí).
Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn
Kim Sơn – Chủ nhiệm Nhiệm vụ
Quốc chí đã chủ trì tọa đàm.
Tham dự tọa đàm có nhiều chuyên
gia, nhà khoa học đến từ các Bộ,
Ban, ngành, cơ quan trung ương và
đại diện các viện nghiên cứu, trường
đại học.
Tại buổi tọa đàm, Chủ nhiệm Nhiệm
vụ Quốc chí Nguyễn Kim Sơn chia
sẻ bên cạnh những mục tiêu như đã
nêu trong Đề án xây dựng bộ quốc
chí còn phải tầm vóc và dấu ấn thời
đại. Với sứ mệnh của đơn vị đào

tạo, nghiên cứu khoa học thực hiện
những nhiệm vụ quốc gia, trên cơ sở
tham khảo và nghiên cứu quốc chí từ
nhiều nước phát triển trên thế giới,
ĐHQGHN quyết tâm dốc sức đồng

lòng, để Việt Nam có bộ cơ sở dữ liệu
mang đậm dấu ấn xứng với tên gọi:
Địa chí Quốc gia Việt Nam.
Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại

Số 327- 2018

3

TIN TÖÙC

biểu đã nghe đại diện các nhà khoa
học trình bày tham luận về kinh
nghiệm từ việc biên soạn Địa chí của
Trung Quốc, biên soạn về đất nước
học Hoa Kỳ và bách khoa toàn thư
Britannica. PGS.TS Trần Thị An đã
trình bày về nhiệm vụ khoa học và
công nghệ trọng điểm cấp Quốc
gia: Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia
Việt Nam và nhiệm vụ thành phần
nghiên cứu, xây dựng bộ quy chuẩn
cấu trúc nội dung, cấu trúc cơ sở dữ
liệu, cấu trúc Atlats bộ địa chí quốc
gia Việt Nam. Đặc biệt, tại tọa đàm,
Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn

đã chia sẻ về định hướng thể loại và
quy cách biên soạn Quốc chí cho bộ
địa chí quốc gia.
Tại tọa đàm, các đại biểu cùng tán đồng
với phương hướng triển khai trong thời
gian tới mà Chủ nhiệm Nhiệm vụ Quốc
chí đưa ra. Cùng với đó, các nhà khoa
học cho rằng cần có nhiều cuộc tọa
đàm để thống nhất bộ quy chuẩn và
dựa vào tư duy tập kết tri thức, tiếp thu
kinh nghiệm từ nhiều nước khác nhau
trên thế giới như Trung Quốc, Pháp,
Mỹ, để Việt Nam có bộ quốc chí mang
lại dấu ấn cho người Việt cũng như
người nước ngoài.

Nhiệm vụ Quốc chí được phê duyệt theo Quyết định số
2079/QD-TTg ngày 22/12/2017, của Thủ tướng Chính
phủ. Theo đó, ĐHQGHN là cơ quan chủ trì và Giám đốc
ĐHQGHN đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Nhiệm vụ.
Nhiệm vụ Quốc chí có mục tiêu: Xây dựng và cung cấp
tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con
người và văn hoá, xã hội góp phần phát triển khoa học,
giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch
định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm
quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ
liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí
Quốc gia Việt Nam.
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Trước mắt, Nhiệm vụ Quốc chí sẽ tổ
chức các hoạt động khoa học nhằm
lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà
khoa học để xây dựng quy chuẩn về
cấu trúc nội dung địa chí quốc gia; qui
chuẩn cấu trúc nội dung địa phương
chí; qui chuẩn về cấu trúc cơ sở dữ
liệu dạng in và dạng số; qui chuẩn về
Atlat dạng in và dạng số; qui chuẩn
biên soạn sách dạng in, dạng số của
bộ Địa chí quốc gia Việt Nam.
THÙY DƯƠNG - Ảnh: VŨ TÙNG

Nội dung cơ bản của Bộ Địa chí Quốc gia bao gồm: Vị
trí, địa giới, lãnh thổ - lãnh hải; địa lý, địa chất và tài
nguyên; động thực vật, hành chính; nhân chủng, tộc
người và dân cư; hệ thống chính trị; pháp luật; quốc
phòng; an ninh; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hoá,
văn học; nghệ thuật; ngôn ngữ và văn tự; tư tưởng; tôn
giáo và tín ngưỡng; giáo dục; khoa học và công nghệ;
y dược; giao thông…..và sẽ dựa vào quy chuẩn 4 nội
dung: Bộ quy chuẩn về nội dung của địa chí; bộ quy
chuẩn về cơ sở dữ liệu; Atlas địa chí và quy chuẩn về
địa phương chí.
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ĐHQGHN VÀ BỆNH VIỆN BẠCH MAI: TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH
TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH Y

Chiều 3/5/2018, tại Bệnh viện Bạch
Mai, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn
Kim Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm
lại PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám
đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Phó
Chủ nhiệm Khoa Y Dược, ĐHQGHN.

Đ

ây là lần thứ 2 Giám đốc Bệnh
viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh
nhận Quyết định bổ nhiệm giữ chức
Phó Chủ nhiệm Khoa và tiếp tục đồng
hành cùng Khoa Y Dược trong đào tạo
nhân lực cho ngành y tế. Ông đồng thời
là 1 trong 2 Giám đốc của Bệnh viện
tuyến Trung ương hạng đặc biệt tham
gia vào Ban lãnh đạo của Khoa Y Dược,
ĐHQGHN.

gian qua, 30 cán bộ của Bệnh viện đã
dành nhiều tâm huyết tham gia công
tác giảng dạy tại Khoa Y Dược. Việc các
bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai trở thành
các giảng viên kiêm nhiệm làm gia tăng
đáng kể chất lượng đào tạo của Khoa Y
Dược. Sinh viên có điều kiện được học
tập tốt hơn, cả lý thuyết và thực hành,
có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
hơn sau khi tốt nghiệp.

Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa
Y Dược Nguyễn Thanh Hải trao Quyết
định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Nội cho TS. Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó
Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam,
Bệnh viện Bạch Mai.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh,
với sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai,
ĐHQGHN tin tưởng vào sự trưởng
thành nhanh chóng của Khoa Y Dược
trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN
Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc Bệnh viện
Bạch Mai cùng bày tỏ sự trân trọng đặc
biệt về mối quan hệ giữa 2 cơ quan đã
được các lãnh đạo tiền nhiệm chính thức
thiết lập thông qua việc kí kết văn bản
hợp tác toàn diện song phương từ năm
2012. Mối quan hệ giữa ĐH và Bệnh
viện sẽ mang đến những lợi ích cho cả 2
bên, cho người học tại ĐHQGHN đồng
thời tạo thêm các cơ hội áp dụng tiến
bộ khoa học công nghệ trong khám và
điều trị bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn
Quốc Anh bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo
ĐHQGHN đã tin tưởng, giao cho đảm
trách Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược,
ĐHQGHN. Ông chúc mừng Khoa
chuẩn bị có những cử nhân bác sĩ khóa
đầu tiên và nhấn mạnh, quan hệ hợp
tác với ĐHQGHN là quan hệ mà Bệnh
viện Bạch Mai đặc biệt coi trọng. Giám
đốc Nguyễn Quốc Anh mong rằng việc
hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và
ĐHQGHN sẽ phát triển sâu sắc hơn nữa,
phát huy được lợi thế, tiềm năng của cả
2 bên.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn bày tỏ,
ĐHQGHN cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai
và cá nhân Giám đốc Nguyễn Quốc Anh
đã đồng hành cùng Khoa Y Dược từ
những ngày đầu thành lập. Trong thời

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Viện
trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Phó
Chủ nhiệm Bộ môn Nội, Khoa Y Dược,
ĐHQGHN cho biết, hơn 30 giảng viên
- bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đồng hành

cùng sinh viên y ĐHQGHN trong các giờ
học lâm sàng, cận lâm sàng, bệnh học,
thực tập, thực hành, ... Sinh viên ngành
y của ĐHQGHN có nền tảng kiến thức
cơ bản rất tốt, có tư duy và sự nhạy bén.
Việc kết nối đại học với bệnh viện là rất
phổ biến ở các quốc gia phát triển. Các
bác sĩ giỏi về lâm sàng có phương pháp
khoa học, phương pháp giảng dạy tốt
và nếu nhà khoa học thì sẽ đóng góp
được nhiều hơn cho sự nghiệp chăm
sóc sức khỏe cộng đồng.
Trước đó, ngày 17/4/2018, tại Bệnh viện
E, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn
và Giám đốc Bệnh viện E Lê Ngọc Thành
đã cùng cắt băng khai trương Văn
phòng Bộ môn Kĩ thuật y học, Khoa Y
Dược, ĐHQGHN. Văn phòng Bộ môn Kĩ
thuật y học đặt tại Bệnh viện E.
Ngày 29/3/2018, tại Bệnh viện Hữu nghị
Việt Đức, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn
Kim Sơn đã trao Quyết định bổ nhiệm
lại GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giữ chức
Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược, kiêm
Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Khoa Y
Dược, ĐHQGHN. Văn phòng Bộ môn
Ngoại là đơn vị phối thuộc giữa Khoa Y
Dược, ĐHQGHN và Bệnh viện Hữu nghị
việt Đức, có trụ sở đặt tại Bệnh viên Hữu
nghị Việt Đức.
ĐỖ NGỌC DIỆP - VŨ NGỌC TÙNG
- HOÀNG GIANG
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