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Khung cảnh Đại học Indiana, Hoa Kỳ - Từ ngày 17/9 - 3/10, đoàn các lãnh đạo của ĐHQGHN, do
Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu làm trưởng đoàn, cùng các lãnh đạo ĐHQG Tp. HCM và ĐH Đà Nẵng
đã có chuyến công tác nhằm nâng cao năng lực và trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học tại Đại
học Indiana trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER).
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TIN HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐOÀN LÃNH ĐẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THAM GIA TẬP
HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC TẠI ĐẠI HỌC INDIANA TRONG
KHUÔN KHỔ DỰ ÁN PHER (TRANG 4)
ENTERPRISE IRELAND HỖ TRỢ KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (TRANG 5)
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI XÚC TIẾN TRIỂN KHAI XÂY
DỰNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TẬP HUẤN
TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA LÀO (TRANG 6)
KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN CỦA BỘ NGOẠI GIAO TRONG
VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT CHO
KIỀU BÀO TRÊN KHẮP THẾ GIỚI (TRANG 7)
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ XẾP HẠNG ĐẠI HỌC CỦA TIMES
HIGHER EDUCATION (TRANG 8)
SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐƯỢC TRAO ĐỔI TÍN
CHỈ TẠI ĐẠI HỌC ADELAIDE, ÚC (TRANG 9)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ LÀM VIỆC VỚI HỌC VIỆN
NGÔN NGỮ SHIN-AI, NHẬT BẢN (TRANG 10)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÀM VIỆC VỚI ĐẠI
DIỆN ĐẠI HỌC LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH), ĐẠI HỌC
OSAKA (NHẬT BẢN) VÀ ĐẠI HỌC MONASH (ÚC) (TRANG 11)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA
HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI CHỦ
TỊCH QUỸ SEJONG (TRANG 12)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TIẾP
ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
HỒNG KÔNG (TRANG 13)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO LƯU CÙNG TRƯỜNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ SINGAPORE (TRANG 14)
GIÁO SƯ RANDY LEE BELL LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
GIÁO DỤC THEO CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT (TRANG 15)
CÔNG TY KIOXIA (SINGAPORE) TRAO TẶNG 10 TRIỆU ĐỒNG
CHO QUỸ HỌC BỔNG ƯỚC MƠ XANH (TRANG 16)
THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC PLACEMENT
INTERNATIONAL, TẠO CƠ HỘI CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH
VIÊN TẠI CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN (TRANG 17)
CHUNG KẾT CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH CHỦ ĐỀ “XÉT
XỬ VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY
CẤP, QUÝ, HIẾM” (TRANG 18)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN GIA HẠN THỎA
THUẬN HỢP TÁC: TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VỚI ĐẠI HỌC NARA
WOMEN’S (NHẬT BẢN) VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC
GIA YANG MING CHIAO TUNG (ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC)
(TRANG 19)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KÝ KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH
HỢP TÁC MỚI VỚI HỌC VIỆN EHLE, NHẬT BẢN (TRANG 20)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA
THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI WISTRON NEWEB
CORPORATION (WNC) VÀ ĐẠI HỌC TRUNG CHÍNH (ĐÀI
LOAN, TRUNG QUỐC)  (TRANG 21)
TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ICAEW TRAO THỎA THUẬN HỢP TÁC
TẠI HỘI NGHỊ “HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ TRONG GIÁO DỤC
2022” (TRANG 22)

TIN HỢP TÁC TRONG NƯỚC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI SẼ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO
NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC TỈNH
MIỀN NAM (TRANG 33)
PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ACI
VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC TẾ KHÁC: KINH NGHIỆM VÀ
GIẢI PHÁP (TRANG 34)
KHAI TRƯƠNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ
INTERNET VẠN VẬT (TRANG 35)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐĂNG CAI THÀNH
CÔNG KỲ THI OLYMPIC SINH HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC
LẦN THỨ 2 NĂM 2022 (TRANG 36)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP
TÁC VỚI VNPT HÀ NỘI (TRANG 37)
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y
DƯỢC VÀ BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
(TRANG 38)
HỘI THẢO "QUẢN TRỊ QUỐC GIA TỐT TRONG MỐI QUAN HỆ
VỚI PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC, LỢI ÍCH
NHÓM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY" (TRANG 39)
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔ CHỨC SEMINAR: “Y TẾ
THÔNG MINH” (TRANG 40)

HỘI THẢO QUỐC TẾ “Y TẾ THÔNG MINH TRONG KỈ NGUYÊN
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO” (TRANG 23)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC
TẾ VỀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, NHẬT
(TRANG 24)
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ỨNG DỤNG THIẾT BỊ/VẬT
LIỆU MICRO/NANO TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM VÕNG MẠC
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (TRANG 25)
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM CẦN
ĐƯỢC TIẾP CẬN MỘT CÁCH ĐA CHIỀU HƠN, RỘNG LỚN
HƠN (TRANG 26)
BUỔI THUYẾT TRÌNH VỚI CHỦ ĐỀ “HIẾN PHÁP TÂY BAN NHA”
VÀ “HOÀN THIỆN BỘ LUẬT DÂN SỰ PHÁP” (TRANG 27)
BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ “TÁC ĐỘNG CỦA TIN GIẢ ĐẾN
QUYỀN CON NGƯỜI TRONG KỈ NGUYÊN INTERNET”  
 (TRANG 28)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ THIẾT KẾ VI MẠCH VÀ
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO (TRANG 29)
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠT THÀNH TÍCH
XUẤT SẮC TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “LÃNH ĐẠO TRẺ MÔI
TRƯỜNG TOÀN CẦU 2021”(TRANG 30)
SINH VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
“THE HELP XPERIENCE” STUDY TOUR TẠI MALAYSIA   
 (TRANG 31)
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60 HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ
NHIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG QUỸ ĐÀO MINH QUANG
NĂM 2022 (TRANG 42)
HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ
IRELAND 2023/2024 (TRANG 43)
HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NANYANG
SINGAPORE (TRANG 44)
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CAO HỌC TOÀN PHẦN CỦA
CHÍNH PHỦ CANADA (TRANG 45)
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ THỤY SỸ (TRANG 46)

TIN HỌC BỔNG



ĐOÀN LÃNH ĐẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THAM GIA TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC TẠI ĐẠI HỌC

INDIANA TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN PHER
Từ ngày 17/9 - 3/10, đoàn các lãnh đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, do Phó Giám đốc
Nguyễn Hiệu làm trưởng đoàn, đã có chuyến công tác nhằm nâng cao năng lực và trao
đổi kinh nghiệm quản trị Đại học tại Đại học Indiana Hoa Kỳ trong khuôn khổ Dự án Hợp
tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER) do Cơ quan Viện trợ Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và Đại
học Indiana là đối tác triển khai. Tham dự chương trình còn có các lãnh đạo đến từ Đại
học Quốc gia thành phố Hồ Chí MInh và Đại học Đà Nẵng. 

Đoàn đã tham gia chương trình làm việc với nhiều nội dung chuyên sâu như: Cấu trúc
Quản trị và Tổ chức của một Đại học công tại Hoa Kỳ, Kế hoạch chiến lược cho sự tăng
trưởng và phát triển của các đại học , Đo lường sự thay đổi của cơ sở giáo dục, v.v. Đoàn
cũng đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Giáo dục Đại học tại thành phố Chicago và Đại
học Purdue. 

Tin hợp tác quốc tế

Trang 4



ENTERPRISE IRELAND HỖ TRỢ KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ngày 9/9/2022, tại Hòa Lạc, Phó Giám đốc Đại
học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Phạm Bảo Sơn
đã có buổi tiếp và làm việc với ông John
McCullagh – Đại sứ Ireland tại Việt Nam và ông
Kevin Ryan - Giám đốc khu vực ASEAN của
Enterprise Ireland.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cho rằng,
việc Đại sứ Ireland tại Việt Nam John
McCullagh và Giám đốc khu vực ASEAN
của Enterprise Ireland Kevin Ryan đến
thăm và làm việc tại cơ sở Hòa Lạc thể
hiện sự đánh giá cao với vị thế và tiềm
năng của ĐHQGHN, cũng như thể hiện
mối quan tâm của phía Ireland trong
thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước
trong thời gian tới.

Cho biết ĐHQGHN luôn tiên phong đổi mới
sáng tạo trong mọi hoạt động, Phó Giám
đốc Phạm Bảo Sơn chia sẻ, các hoạt động
nghiên cứu và triển khai của ĐHQGHN
luôn gắn chặt với thực tiễn và bắt nhịp với
nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội vì sự
phát triển quốc gia. Phát huy truyền thống
hợp tác với Ireland, ông bày tỏ mong
muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với
Enterprise Ireland nói riêng, với các trường
đại học, doanh nghiệp của Ireland nói
chung, nhằm tăng cường năng lực phát
triển cũng như cung ứng dịch vụ chất
lượng cao cho xã hội.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 5



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI XÚC TIẾN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TẬP HUẤN 

TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA LÀO
Sáng ngày 09/09/2022, Phó Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Phạm Bảo Sơn đã có
buổi làm việc với đoàn công tác của ĐHQG Lào
do Phó Giám đốc Houngphet Chanthavong làm
trưởng đoàn về công tác chuẩn bị Dự án “Xây
dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Tập
huấn tại Đại học Quốc gia Lào”

Dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại
của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
dành cho Chính phủ nước CHDCND Lào
vào năm 2021. ĐHQGHN được Chính phủ
giao làm chủ dự án (phía Việt Nam). Đây
là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học
được giao làm chủ dự án sử dụng vốn
viện trợ của Việt Nam dành cho Chính
phủ Lào.

Ban Quản lý Các dự án ĐHQGHN là đơn vị
đầu mối được ĐHQGHN giao triển khai Dự
án này. Hiện nay, ĐHQG Lào đã thống nhất
được mặt bằng rộng hơn 10,000m2 dự
kiến sẽ xây Trung tâm Nghiên cứu Khoa
học và Tập huấn. Trước mắt, đơn vị tư vấn
do ĐHQGHN mời sẽ sang Lào để tìm hiểu
cơ cấu chức năng và quy mô hoạt động
của Trung tâm nhằm xây dựng nhiệm vụ
thiết kế phù hợp; khảo sát đánh giá hiện
trạng khu đất dự án, sơ bộ bố trí tổng thế,
các phân khu theo cơ cấu chức năng xây
dựng và nhu cầu về hệ thống trang thiết
bị. Xem thêm

Tin hợp tác quốc tế

Trang 6

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N31440/dHQGHN-xuc-tien-trien-khai-xay-dung-Trung-tam-Nghien-cuu-Khoa-hoc-va-Tap-huan-tai-dai-hoc-Quoc-gia-Lao.htm


KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN CỦA BỘ NGOẠI GIAO
TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC 

TIẾNG VIỆT CHO KIỀU BÀO TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
 Ngày 8/9/2022, Lễ phát động Ngày Tôn vinh

tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở
nước ngoài đã được tổ chức tại Bộ Ngoại giao.
Tham dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Bộ
Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nhà xuất bản Giáo
dục Việt Nam, Công ty Alpha Books và các cơ
quan truyền thông báo chí Trung ương và Hà
Nội. Phát biểu Khai mạc, ông Phạm Quang Hiệu
(Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban
Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)
khẳng định lễ phát động sẽ góp phần lan tỏa
mạnh mẽ tinh thần, thông điệp của Ngày Tôn
vinh tiếng Việt đến đông đảo người dân Việt
Nam, kiều bào ở nước ngoài. 

Phó Giám đốc ĐHQGHN PGS.TS Phạm Bảo
Sơn chia sẻ ĐHQGHN đã giao Khoa Việt
Nam học và Tiếng việt, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn triển khai
Kênh đào tạo tiếng Việt cho người Việt
Nam ở nước ngoài. ĐHQGHN rất vinh dự
khi góp phần vào hành trình lan tỏa, giữ
gìn, phát huy vẻ đẹp tiếng Việt, của văn
hóa Việt Nam. TS Lê Thị Thanh Tâm
(Trưởng khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng
Việt- Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn) đã giới thiệu về Kênh giảng dạy
tiếng Việt trực tuyến cho người nước
ngoài...Xem thêm

Tin hợp tác quốc tế

Trang 7

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ki-ket-van-ban-hop-tac-voi-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-bo-ngoai-giao-ve-nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-tieng-viet-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-21551.html


HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ XẾP HẠNG ĐẠI HỌC 
CỦA TIMES HIGHER EDUCATION

Nhằm giúp các cơ sở giáo dục đại học tại Việt
Nam có hiểu biết sâu hơn về phương pháp xếp
hạng và tiềm năng được xếp hạng trong bảng
xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học thế giới
của Times Higher Education (THE WUR), ngày
20/09/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp
với THE và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng
Việt Nam tổ chức Hội thảo về Xếp hạng đại học.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 8

Nội dung Hội thảo hướng vào việc cập nhật
các tiếp cận và phương pháp xếp hạng mới
của THE, tình hình xếp hạng của các cơ sở
giáo dục đại học tại Việt Nam trên các bảng
xếp hạng của THE, đồng thời chia sẻ các thực
hành tốt cho công tác xếp hạng.

Đến dự Hội thảo, về phía tổ chức xếp hạng
THE có bà Elizabeth Shepherd - Giám đốc
điều hành, dịch vụ tư vấn, ông Ritin Malhotra
- Giám đốc điều hành khu vực châu Á, bà
Sophia Li - Giám đốc THE khu vực Đông Á; bà
Jessica Wang - Giám đốc giải pháp chiến
lược của THE tại Hongkong, Việt Nam và
Mông Cổ.

Về phía Bộ GD&ĐT, PGS. TS. Phạm Quốc
Khánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất
lượng tham dự Hội thảo. Hiệp hội Các trường
đại học, cao đẳng Việt Nam có đại diện là
PGS. TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Thường
trực, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Về phía
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN
có TS. Bùi Vũ Anh và TS. Trần Thị Hoài - Phó
Viện trưởng tham dự, cùng các đại biểu tới từ
các trường đại học thuộc khu vực miền Bắc
và Trung của Việt Nam. Chi tiết xem tại đây

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ki-ket-van-ban-hop-tac-voi-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-bo-ngoai-giao-ve-nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-tieng-viet-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-21551.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ki-ket-van-ban-hop-tac-voi-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-bo-ngoai-giao-ve-nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-tieng-viet-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-21551.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ki-ket-van-ban-hop-tac-voi-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-bo-ngoai-giao-ve-nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-tieng-viet-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-21551.html
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N31532/Hoi-thao-chuyen-de-ve-xep-hang-dai-hoc-cua-Times-Higher-Education.htm


SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐƯỢC TRAO ĐỔI
TÍN CHỈ TẠI ĐẠI HỌC ADELAIDE, ÚC

Ngày 19/09/2022, Phó Giám đốc Đại học Quốc
gia Hà Nội (ĐHQGHN) Phạm Bảo Sơn cùng Tân
Hiệu trường Trưởng Đại học Kinh tế Lê Trung
Thành đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận công
nhận và chuyển đổi tín chỉ giữa Trường Đại học
Kinh tế và Đại học Adelaide, Australia (The
University of Adelaide - UoA).

Tin hợp tác quốc tế

Trang 9

Theo đó, sinh viên hoàn thành năm nhất và
năm hai tại Trường Đại học Kinh tế theo
chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán và
Kiểm toán hoặc Cử nhân Tài chính và Ngân
hàng với điểm tích lũy từ 6.5 trở lên (trên
thang điểm 10) bao gồm một số môn
chuyên ngành cụ thể sẽ có cơ hội được
chuyển tiếp tín chỉ sang Đại học Adelaide,
Australia để theo học năm 3 và năm 4.

Trước đó, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đã
chủ trì buổi tiếp xúc và làm việc giữa các
Trường thành viên ĐHQGHN và Đoàn Công
tác từ Đại học Adelaide, Australia để tìm hiểu
tiềm năng hợp tác giữa các bên. Tham dự
có Ban Giám hiệu các Trường Đại học Kinh tế,
Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học
Y Dược.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh những ưu thế về đào tạo và nghiên cứu đa ngành,
đa lĩnh vực, tiên phong hàng đầu trong cả nước của ĐHQGHN, đồng thời, hoan nghênh đối tác
có thể phối hợp trong các hoạt động liên kết đào tạo, nghiên cứu quốc tế, chuyển giao thương
mại hóa sản phẩm và đầu tư cùng phát triển tại trụ sở mới của ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Xem thêm

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ki-ket-van-ban-hop-tac-voi-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-bo-ngoai-giao-ve-nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-tieng-viet-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-21551.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-ki-ket-van-ban-hop-tac-voi-uy-ban-nha-nuoc-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-bo-ngoai-giao-ve-nang-cao-hieu-qua-day-va-hoc-tieng-viet-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-21551.html
https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N31513/Sinh-vien-dHQGHN-duoc-trao-doi-tin-chi-tai-dH-Adelaide,-Australia-%E2%80%93-nhom-100-the-gioi.htm


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  LÀM VIỆC VỚI 
HỌC VIỆN NGÔN NGỮ SHIN-AI, NHẬT BẢN

Tin hợp tác quốc tế

Ngày 19/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ 
 (ĐHNN) đã có buổi làm việc với Học viện
Ngôn ngữ Shin-Ai (Osaka, Nhật Bản) về
chương trình thực tập và học chuyển tiếp
cho sinh viên.

Tham dự buổi làm việc có Phó Hiệu trưởng
Hà Lê Kim Anh; đại diện lãnh đạo các đơn vị:
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Phòng
Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên, Phòng
Hợp tác Phát triển. Về phía đối tác có Hiệu
trưởng Học viện Shin-Ai Mishima Shinji, Tổng
Giám đốc Hà My Group Hồ Thị Nga.

Học viện Ngôn ngữ Shin-Ai được thành lập
vào năm 2006 và tọa lạc tại thành phố
Osaka – thành phố lớn thứ 3 tại Nhật Bản.
Trường đã trải qua 10 năm kinh nghiệm
trong giảng dạy, với chương trình đào tạo đa
dạng và cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu
chuẩn của Hiệp hội phát triển giáo dục tiếng
Nhật và Bộ Giáo dục Nhật Bản.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể học
lên các trường chuyên ngành như
thương mại, công nghệ thông tin, sửa
chữa máy móc… tùy theo sở thích,
nguyện vọng. Học viên có thể học lên
Cao đẳng, Đại học hoặc có thể đi làm
tùy theo năng lực.

Tại buổi làm việc, đại diện hai trường
đã giới thiệu về lịch sử phát triển, quy
mô, ngành nghề đào tạo. Hai bên cũng
đã trao đổi về các tiềm năng hợp tác
có thể triển khai, cụ thể là trong tổ
chức thực tập, du học chuyển tiếp, đào
tạo, phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Xem thêm tại đây

Trang 10

https://ueb.vnu.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/Truong-DH-Kinh-te---DHQGHN-tham-va-lam-viec-tai-DH-Thammasat-va-DH-Mahidol,-Thai-Lan-nham-day-manh-cac-hoat-dong-hop-tac-quoc-te-trong-nghien-cuu-va-trao-doi/32882
https://ulis.vnu.edu.vn/lam-viec-voi-hoc-vien-ngon-ngu-shin-ai-nhat-ban/


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÀM VIỆC VỚI
ĐẠI DIỆN ĐẠI HỌC LONDON (VƯƠNG QUỐC ANH), 

ĐẠI HỌC OSAKA (NHẬT BẢN) VÀ ĐẠI HỌC MONASH (ÚC)

Chiều ngày 05 tháng 9 năm 2022, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã
tiếp đón và làm việc với GS. Nguyễn Thị
Kim Thanh đến từ Đại học Univeristy
College London (UCL), Vương quốc Anh. GS
Nguyễn Thị Kim Thanh tốt nghiệp chuyên
ngành hóa học tại Đại học Tổng hơp Hà Nội
năm 1992 và được bổ nhiệm làm giáo sư
tại Đại học University College London (UCL)
từ năm 2013. GS Thanh đã có những đóng
góp liên ngành trong nghiên cứu cơ bản
về tổng hợp hóa học, vật liệu nano từ tính
và plasmonic cho các ứng dụng y sinh và
là một trong ba nhà khoa học giành giải
thưởng Interdisciplinary Prize 2022 của
Hiệp hội Hóa học.

Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2022, Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tiếp
và làm việc với GS. Clement Angkawidjaja
và GS. Hitoshi Hisada đại diện Đại học
Osaka, Nhật Bản nhằm trao đổi các cơ hội
hợp tác trao đổi học thuật giữa hai đơn vị.
Về phía Trường ĐHKHTN có PGS.TS. Ngạc An
Bang và đại diện các khoa. Tại buổi làm
việc, GS. Clement đã giới thiệu về Đại học
Osaka, các Trung tâm nghiên cứu liên
ngành cũng như các chương trình học
bổng của trường dành cho sinh viên quốc
tế học tập dài hạn và trao đổi ngắn hạn.

Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022, Trường
ĐHKHTN đã tiếp và làm việc với đoàn công tác
của Đại học Monash (Úc) về các cơ hội hợp
tác giữa hai bên. Về phía Đại học Monash có
Trưởng phòng Giáo dục quốc tế Michelle
Hoodbhoy, Trưởng phòng Khoa học Michelle
Lopez cùng đại diện cơ sở tại Malaysia

Về phía Trường ĐHKHTN có PGS.TS. Ngạc An
Bang và đại diện các phòng ban chức năng
và Khoa Môi trường.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 11



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  VÀ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH QUỸ SEJONG

 

Ngày 22/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã
có buổi tiếp đón và làm việc với Chủ tịch Quỹ
Sejong (Hàn Quốc) – bà Lee Haiyoung. Tham dự
buổi làm việc có Phó Hiệu trưởng Lâm Quang
Đông; Trưởng các đơn vị: Phòng Hợp tác Phát
triển, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường
THCS Ngoại ngữ; Ban chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ
và Văn Hóa (NN&VH) Hàn Quốc, học sinh và học
viên học tiếng Hàn tại trường. Tại buổi làm việc,
Chủ tịch Quỹ Sejong đánh giá cao những đóng
góp vào sự phát triển của ngành đào tạo tiếng
Hàn tại Việt Nam của Nhà trường, Khoa NN&VH
Hàn Quốc và Học viện King Sejong Hà Nội 2. Bà
Lee Haiyoung cũng bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp
tác trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và các dự
án khác của Quỹ với Trường Đại học Ngoại ngữ.
Xem thêm

Tin hợp tác quốc tế

Trang 12

Chiều ngày 22/9/2022, GS.TS. Hoàng Anh
Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã tiếp
và làm việc với bà Lee Haiyoung, Chủ tịch
Quỹ Sejong (Hàn Quốc). 

Bà Lee Haiyoung chúc mừng những thành
tựu của nhà trường, đánh giá cao những
đóng góp của Trung tâm Hàn ngữ Sejong
Hà Nội trong hoạt động đào tạo tiếng Hàn
và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai
nước Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời bày
tỏ mong muốn Trung tâm Sejong Hà Nội sẽ
phát triển theo hướng chú trọng hoạt động
nghiên cứu, trao đổi học thuật, tổ chức hội
thảo, xuất bản giáo trình, v.v.

Chi tiết xem tại đây 

https://ulis.vnu.edu.vn/tiep-va-lam-viec-voi-chu-tich-quy-sejong-lee-haiyoung/
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-va-lam-viec-voi-chu-tich-quy-sejong-han-quoc-21574.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-va-lam-viec-voi-chu-tich-quy-sejong-han-quoc-21574.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-va-lam-viec-voi-chu-tich-quy-sejong-han-quoc-21574.html


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
TIẾP ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI  ĐOÀN ĐẠI BIỂU 

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒNG KÔNG

Tin hợp tác quốc tế

Trang 13

Ngày 26/8/2022, PGS.TS Đào Thanh Trường,
phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã
hội và Nhân văn (KHXH&NV) đã tiếp và làm
việc với ông Benjamin Hok Bun KU, giám đốc
Trung tâm nghiên cứu xã hội Peking U-
Hongkong PolyU Trung Quốc và mạng lưới
phát triển toàn cầu, Chủ nhiệm chương trình
Tiến sĩ Công tác xã hội tại Khoa Khoa học xã
hội ứng dụng thuộc Đại học Bách khoa Hồng
Kông. 

Tại buổi tiếp đón, PGS.TS. Đào Thanh Trường
giới thiệu khái quát về Trường ĐH KHXH&NV,
khoa Xã hội học và bộ môn Công tác xã hội
(CTXH). Nhà trường hoan nghênh việc thiết
lập quan hệ hợp tác giữa hai Trường Đại học,
hai Khoa, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng
các chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên,
giảng viên, tổ chức hội thảo quốc tế, nghiên
cứu khoa học, trao đổi học bổng.

Ông Benjamin Hok Bun KU chia sẻ về chương
trình “Tăng cường năng lực đào tạo Công
tác xã hội thông qua đào tạo ngắn hạn tại
Việt Nam”. Đại diện của Khoa Xã hội học đã
thông tin thêm về kế hoạch sẽ tổ chức một
hội thảo quốc tế về Đào tạo CTXH và phát
triển xã hội (dự kiến vào tháng 2/2023)...
Xem thêm

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-va-lam-viec-voi-giam-doc-cua-dai-hoc-bach-khoa-hong-kong-21541.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/hop-tac-phat-trien/tiep-va-lam-viec-voi-giam-doc-cua-dai-hoc-bach-khoa-hong-kong-21541.html


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO LƯU CÙNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ SINGAPORE 

Từ ngày 28/8 đến ngày
03/9/2022, đoàn Trường Đại
học Công nghệ và Thiết kế
Singapore (SUTD) do TS. Teo
Tee Hui, giảng viên cao cấp,
Khoa Thiết kế, phát triển sản
phẩm dẫn đầu cùng TS.
Shubhakar, giảng viên, Toán
và kỹ thuật và ông Charles
Xie, Văn phòng hợp tác
quốc tế và 25 sinh viên SUTD
tham gia chương trình
Immersion Course tổ chức
tại Trường Đại học Công
nghệ (ĐHCN).

Trong chương trình, các
thầy/cô của Trường
ĐHCN và Trường Đại
học Công nghệ và Thiết
kế Singapore trình bày
các báo cáo với chủ đề
liên quan đến lĩnh vực
công nghệ, kỹ thuật.

Cụ thể, ngày 29/8, PGS.TS. Hoàng
Văn Xiêm (Khoa Điện tử viễn
thông) trình bày báo cáo với chủ
đề “GIới thiệu về chương  trình
trình kĩ sư Robotics (Introduction
of Robotics Engineering Program)
tại trường ĐHCN; ngày 30/8 TS.
Teo Tee Hui trình bày báo cáo với
chủ đề: Tư duy thuyết kế (“Design
Thinking Workshop - Concept
Idea & Sketch). Ngày 31/8, TS. Teo
Tee Hui trình bày báo cáo: Thiết
kế (“Design: CADing, online
platform/solidwork, Autodesk
etc.)”. Ngày 01/9, GS. Teo trình
bày báo cáo: Thực hiện
(“Implementation”).

Đoàn sinh viên của SUTD đã được
Viện Trí tuệ nhân tạo, khoa Điện tử
viễn thông, khoa Vật lý kỹ thuật và
Công nghệ nano, khoa Công
nghệ nông nghiệp và Bộ môn
Công nghệ xây dựng – giao
thông đưa về nghiên cứu, học tập
tại các phòng thí nghiệm.

Tin hợp tác quốc tế

Chi tiết xem tại đây 
Trang 14

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/dao-tao/can-bo-giang-vien-sinh-vien-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nhan-hoc-bong-toan-phan-cua-chinh-phu-trung-quoc-21535.html
https://uet.vnu.edu.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-dhqghn-diem-den-cua-sinh-vien-quoc-te/
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/dao-tao/can-bo-giang-vien-sinh-vien-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nhan-hoc-bong-toan-phan-cua-chinh-phu-trung-quoc-21535.html


GIÁO SƯ RANDY LEE BELL LÀM VIỆC TẠI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC 

THEO CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT

Trường ĐHGD hi vọng đây là tiền đề để
Nhà trường có thể tiếp đón các học giả
đến từ các chương trình trao đổi khác
để có thể chia sẻ để làm nền tảng cho
cho vấn đề chuyển đổi giáo dục đại học
tại Việt Nam. Điều này cũng mở ra cơ
hội thúc đẩy hiệu quả cho giáo dục đại
học tại Việt Nam ở quy mô lớn và
Trường ĐHGD là cơ sở giáo dục có
những thay đổi tích cực trong nghiên
cứu khoa học giáo dục.

GS. Randy Lee Bell - giảng viên Đại học Oregon State, Hoa Kỳ - học giả Chương
trình Fulbright đến làm việc tại Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) với tư cách
giảng viên. GS thực hiện các công việc trong một năm từ tháng 9/2022 đến
tháng 9/2023. Trong thời gian này, GS sẽ tham gia nghiên cứu, giảng dạy và
chia sẻ kinh nghiệm đào tạo giáo viên tại Hoa Kỳ, các kinh nghiệm công bố
quốc tế và giáo dục STEAM.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 15



CÔNG TY KIOXIA (SINGAPORE) TRAO TẶNG 
10 TRIỆU ĐỒNG CHO QUỸ HỌC BỔNG ƯỚC MƠ XANH

Tin hợp tác quốc tế

Ngày 13/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ 
 đã có buổi làm việc với đại diện Công ty
KIOXIA (Singapore) về việc hợp tác trong
các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Tiếp đoàn
KIOXIA có Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh,
lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các
phòng liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện
hai bên đã trao đổi về các hoạt động hợp
tác tiềm năng có thể triển khai, như về các
lĩnh vực: tổ chức thực tập, tổ chức tuyển
dụng cho sinh viên, phát triển kỹ năng cho
sinh viên, truyền thông.

Nhân dịp này, đại diện KIOXIA đã trao
tặng 10 triệu đồng cho Quỹ học bổng
Ước mơ Xanh của Nhà trường.
 
KIOXIA Singapore Pte. Ltd. là công ty
con ở khu vực Đông Nam Á của Tập
đoàn KIOXIA, nhà cung cấp hàng đầu
thế giới về bộ nhớ flash và ổ cứng SSD.

Quỹ học bổng Ước mơ Xanh là một trong
những dự án góp phần to lớn trên hành
trình đồng hành cùng sinh viên ULIS. Được
thành lập vào năm 2005, trong hơn 15 năm
qua, quỹ học bổng Ước mơ Xanh đã có cơ
hội tiếp sức cho biết bao bạn học sinh, sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn
vươn lên, nỗ lực trong học tập, rèn luyện.

Xem thêm

Trang 16

https://uet.vnu.edu.vn/xay-dung-mang-luoi-hoc-thuat-viet-nam-quoc-te-trong-linh-vuc-cong-nghe-thong-tin-khoa-hoc-may-tinh/
https://ulis.vnu.edu.vn/cong-ty-kioxia-singapore-trao-tang-10-trieu-dong-cho-quy-hoc-bong-uoc-mo-xanh/


THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC PLACEMENT INTERNATIONAL, 
TẠO CƠ HỘI CƠ HỘI VIỆC LÀM

CHO SINH VIÊN TẠI CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN

Tin hợp tác quốc tế

Sáng ngày 30/8 vừa
qua, Trường Quốc Tế đã
tổ chức thành công buổi
hướng nghiệp cùng
Placement International
- tổ chức đa quốc gia số  
về phát triển nghề
nghiệp trong ngành dịch
vụ nhà hàng - khách sạn
(hospitality) phân khúc
cao cấp. 

Các bạn sinh viên đến từ
nhiều ngành học khác
nhau đã bày tỏ sự háo
hức khi được nghe
những chia sẻ đến từ hai
chuyên gia của
Placement International:
Bà Minette Pretorius và
ông David Vũ.

Hai diễn giả đã giúp sinh viên
hiểu rõ hơn về thực trạng khan
hiếm nhân lực hiện tại, đồng thời
đem đến những tấm vé cơ hội
cho sinh viên được phát triển kỹ
năng và tích lũy thêm kinh
nghiệm trong ngành học mà các
bạn yêu thích, tại khắp nơi trên
thế giới. Placement International,
với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh
vực trao đổi văn hóa và phát
triển nghề nghiệp trong ngành
Hospitality, đã giúp kết nối việc
làm tới hơn 13.000 ứng viên trên
toàn cầu, mỗi tháng có từ 4.000-
5.000 cơ hội trong các nhà hàng,
khách sạn 5 sao, thậm chí là 5
diamonds (siêu cao cấp). Các
ứng viên thành công tại Mỹ theo
chương trình J-1 Visa, bao gồm
nhiều tấm gương người Việt Nam,
có khả năng tiếp cận nguồn thu
nhập trung bình hàng tháng từ
2.500-3000 USD cùng môi trường
làm việc đẳng cấp.

Chi tiết xem tại đây 
Trang 17

https://ulis.vnu.edu.vn/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-vnpt-ha-noi/
https://www.facebook.com/truongquocte.vnuis/photos/pcb.6503766212985720/6503697969659211


CHUNG KẾT CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH CHỦ ĐỀ
“XÉT XỬ VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ 

ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM”

Tin hợp tác quốc tế

Ngày 09/09/2022, Vòng chung kết cuộc thi
Phiên tòa giả định về “Xét xử vụ án vi phạm
quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý,
hiếm” đã diễn ra với 02 phiên Tòa. Đây là
Cuộc thi được tổ chức bởi Wildlife
Conservation Society (WCS) – Chương trình
Việt Nam, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà
Nội (ĐHQGHN), Trường Đại học Luật TP. Hồ
Chí Minh, trường Đại học Luật – Đại học Huế
và dành cho sinh viên của 03 trường. 

Bắt đầu từ đầu tháng 8/2022, cuộc thi phiên tòa giả định đã thu hút gần 150 bạn sinh viên
của ba trường đại học đăng ký tham gia. Sau quá trình tuyển chọn, gần 30 sinh viên xuất
sắc đã tiếp tục tham gia các khóa tập huấn kiến thức và kỹ năng theo từng nhóm vị trí cho
từng chức danh tư pháp gồm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trước khi tham gia phiên
tòa giả định tại TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong vòng 07 ngày tham gia các khóa tập huấn, các
sinh viên nói trên cũng được tiếp cận 02 hồ sơ vụ án đã được xét xử liên quan đến các hành
vi nuôi, nhốt và săn bắt, giết mổ trái pháp luật động vật nguy cấp, quý, hiếm. Không theo
một kịch bản có sẵn, các sinh viên tự nghiên cứu hồ sơ, xây dựng bản xét hỏi và bản luận tội,
bào chữa, cáo trạng với sự tham vấn của các thầy cô, chuyên gia đến từ các cơ sở đào tạo
luật uy tín và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong xét xử các vụ án hình sự, đặc biệt các
vụ án liên quan đến ĐVHD. Kết thúc tập huấn, các bạn sinh viên bốc thăm các vị trí tố tụng
tại phiên tòa, mỗi phiên tòa đều có sự tham gia của sinh viên của cả ba trường. Các thí sinh
tham dự cuộc thi đều thể hiện phong thái tự tin, bản lĩnh và năng lực toàn diện bằng những
tư duy chặt chẽ, lập luận sắc bén, góc nhìn thấu đáo cũng như việc giải quyết các vấn đề
pháp lý mở rộng từ ban chuyên môn về những vấn đề xét xử bảo vệ động vật hoang dã.
Xem thêm

Trang 18

Các phiên tòa giả định được thực hiện
trong khuôn khổ dự án “Phòng, chống
buôn bán trái pháp luật động vật hoang
dã tại Việt Nam” do Cục Phòng, chống Ma
túy và Thực thi Pháp luật Quốc tế (INL), Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, với sự tham gia
của 30 thí sinh và hơn 100 giảng viên, sinh
viên của ba trường Đại học cũng như đông
đảo các bạn sinh viên của các cơ sở giáo
dục đại học tham dự trên nền tảng trực
tuyến.

https://law.vnu.edu.vn/article-Chung-ket-cuoc-thi-Phien-toa-gia-dinh-chu-de-%E2%80%9CXet-xu-vu-an-vi-pham-quy-dinh-ve-bao-ve-dong-vat-nguy-cap,-quy,-hiem%E2%80%9D-28224-1158.html


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN GIA HẠN THỎA THUẬN
HỢP TÁC: TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VỚI ĐẠI HỌC NARA WOMEN’S

(NHẬT BẢN) VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC  QUỐC GIA 
YANG MING CHIAO TUNG (ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC)

 

Tin hợp tác quốc tế

Trang 19

Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2022, Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tiếp
đón và làm việc với GS. Takasu Fugo, Phó
giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của Đại
học Nara Women’s, Nhật Bản nhằm trao đổi
các cơ hội tăng hợp tác giữa hai bên trong
đào tạo và nghiên cứu khoa học. Về phía
Nhà trường có sự tham gia của thầy Phó
Hiệu Trưởng PGS.TS. Ngạc An Bang và đại
diện các khoa Toán-Cơ-Tin học, Sinh học và
các phòng ban chức năng. Trong buổi làm
việc, hai bên đã trao đổi về việc đẩy mạnh
các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác
nghiên cứu, trao đổi cán bộ và sinh viên.

Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2022, Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã tiếp và
làm việc với đại diện Đại học Quốc gia Yang
Ming Chiao Tung (NYCU) (Đài Loan, Trung
Quốc) trong khuôn khổ hợp tác liên kết đào tạo
thạc sĩ chuyên ngành “Công nghệ bán dẫn”. Về
phía NYCU có GS. Wu-Ching Chu, Hiệu trưởng
Viện Quốc tế Công nghệ bán dẫn và các đại
diện phụ trách chương trình đào tạo. Về phía
Trường ĐHKHTN có PGS.TS. Ngạc An Bang, Phó
Hiệu trưởng và đại diện đơn vị trực tiếp tham
gia chương trình đào tạo liên kết là Khoa Vật lý.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin
nhằm tăng cường hợp tác trong việc tuyển sinh
và tổ chức đào tạo một cách hiệu quả chương
trình đào tạo liên kết do NYCU cấp bằng đã
được thực hiện từ năm 2020.



Tin hợp tác quốc tế

Trang 20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KÝ KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH
HỢP TÁC MỚI  VỚI HỌC VIỆN EHLE, NHẬT BẢN

 

Ngày 19/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ
(ULIS ) và Học viện EHLE (Nhật Bản) đã có buổi
làm việc và nhất trí ký kết một số chương trình
hợp tác. ULIS và Học viện EHLE đã có ký kết biên
bản ghi nhớ chung trước đó. Lần này, hai bên
nhất trí ký kết hợp tác triển khai hai chương
trình liên kết cụ thể là: (1) Chương trình thực tập
và đảm bảo 100% có việc làm tại doanh nghiệp
Nhật; (2) Chương trình nâng cao năng lực
ngôn ngữ Nhật và kỹ năng làm việc tại doanh
nghiệp Nhật Bản. Sinh viên tham gia có nhiều
cơ hội về học bổng và việc làm.Tại buổi lễ, đại
diện hai trường đã ký kết biên bản thỏa thuận
(MOA) về hai chương trình này.

Đại diện Nhà trường, Phó Hiệu trưởng Lâm
Quang Đông cảm ơn Học viện EHLE và ngài
Chủ tịch đã tham gia chương trình kỷ niệm
30 năm giảng dạy tiếng Nhật tại Trường và tin
tưởng lựa chọn ULIS là đối tác lâu dài. Chắc
chắn với việc ký kết hợp tác lần này sẽ đóng
góp cho sự phát triển chung của Khoa Ngôn
ngữ và Văn hóa Nhật Bản nói riêng và Trường
Đại học Ngoại ngữ nói chung, mở ra thêm cơ
hội thực tập và việc làm, phát triển bản thân
cho sinh viên Nhà trường.

Về phía Chủ tịch Keiichi Hasegawa cũng bày
tỏ kỳ vọng vào các chương trình hợp tác mới
và đưa ra một số đề xuất hợp tác tiếp theo.

Xem thêm

https://ulis.vnu.edu.vn/ky-ket-cac-chuong-trinh-hop-tac-moi-voi-hoc-vien-ehle-nhat-ban/


Trang 21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  KÝ KẾT BIÊN BẢN 
THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI WISTRON NEWEB

CORPORATION (WNC) VÀ ĐẠI HỌC TRUNG CHÍNH 
(ĐÀI LOAN, TRUNG QUỐC) 

Vào sáng ngày 31/8/2022, Trường Đại học
Công nghệ đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản thỏa
thuận hợp tác quốc tế với Wistron NeWeb
Corporation (WNC) và Đại học Trung Chính
(Đài Loan, Trung Quốc) theo hình thức trực tiếp
và trực tuyến. Lễ ký kết đánh dấu cột mốc
quan trọng trong quá trình hợp tác tốt đẹp
giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong đào
tạo, đặc biệt là lĩnh vực mạng truyền thông.

Theo thỏa thuận, Trường Đại học Công nghệ sẽ
giới thiệu các sinh viên ưu tú đến tham gia đào
tạo và lấy bằng Thạc sĩ tại Khoa Điện của Đại
học Trung Chính. Trong đó, WNC sẽ cung cấp
học bổng 02 năm, cũng như cơ hội việc làm tại
các cơ sở của WNC trên toàn cầu

TS. Zhang-Hua Fong, Hiệu trưởng Đại học
Trung Chính, cho biết: “Trường ĐH Công
nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong
những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực
công nghệ. Từ năm 2018, Trường ĐH Công
nghệ đã có nhiều giao lưu và hợp tác với
Trường Đại học Trung Chính. Việc hợp tác
giữa Trường ĐHCN và Wistron NeWeb
Corporation – một công ty công nghệ trong
lĩnh vực mạng truyền thông nổi tiếng trên thế
giới sẽ thúc đẩy việc ươm mầm nhân tài
xuyên quốc gia và hợp tác quốc tế giữa các
doanh nghiệp và nhà trường”.

Xem thêm

Tin hợp tác quốc tế

https://uet.vnu.edu.vn/truong-dh-cong-nghe-dhqghn-day-manh-hop-tac-nha-truong-va-doanh-nghiep-tao-co-hoi-cho-sinh-vien-nhan-hoc-bong-thac-si-toan-phan-va-lam-viec-trong-moi-truong-quoc-te/


TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ICAEW 
TRAO THỎA THUẬN HỢP TÁC TẠI HỘI NGHỊ 

“HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ TRONG GIÁO DỤC 2022”
 

Ngày 15/9/2022, trong khuôn khổ hội nghị “Hợp tác và đầu tư trong giáo dục
2022” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Trường Quốc tế và Viện Kế toán
Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã trao thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận được hai đơn vị ký vào ngày 19/8 nhằm thiết lập quan hệ hợp tác
hướng đến phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời,
mang đến những cơ hội thực tập và làm việc sớm cho sinh viên của trường.

Theo thỏa thuận hợp tác, Trường Quốc tế và ICAEW sẽ tổ chức các buổi hội
thảo chia sẻ, trao đổi kiến thức về tài chính và quản trị, cũng như phối hợp
triển khai các dự án nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực cho giảng
viên của trường.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của thỏa thuận hợp tác là nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo và mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho sinh
viên. Hai đơn vị sẽ sắp xếp tổ chức định kỳ các chuỗi hội thảo chia sẻ kiến thức
thực tế, các chuyến tham quan học tập cũng như các cuộc thi học thuật cho
sinh viên. ICAEW sẽ cung cấp học bổng và các khóa đào tạo nhằm trang bị
kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản trị – tài chính – kế toán –
kiểm toán cho các sinh viên tài năng của nhà trường... Xem thêm

Tin hợp tác  quốc tế

Trang 22

http://www.is.vnu.edu.vn/truong-quoc-te-va-icaew-trao-thoa-thuan-hop-tac-tai-hoi-nghi-hop-tac-va-dau-tu-trong-giao-duc-2022/


Ngày 31/8/2022 Viện Công nghệ Thông tin (CNTT) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Y tế
thông minh trong kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo” phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu dịch
vụ công nghiệp nhận dạng thông minh - Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Vân Lâm
(Đài Loan, Trung Quốc) theo hình thức trực tuyến. 

Hội thảo tập trung trình bày và thảo luận những nội dung sau:
- Thiết kế và Phát triển Hệ thống Thông minh dựa trên Môi trường Đám mây Y tế. 
- Mô hình học máy chuyển giao mờ phức và ứng dụng trong chẩn đoán bệnh. 
- Phát triển khung kiến trúc di động về sức khỏe. 
- Phát hiện tổn thương lao phổi trên hình ảnh X-quang phổi bằng trí tuệ nhân tạo. 
- Phát hiện nhịp tim và hô hấp trên dựa trên nhận dạng khuôn mặt. 

Phần trao đổi thảo luận: 
- Các vấn đề liên quan đến sản phẩm Y tế thông minh. 
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và dữ liệu lớn trong Y tế thông minh. 
- Phát triển quan hệ hợp tác giữa Viện CNTT và Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Vân
Lâm

Tin hợp tác quốc tế

HỘI THẢO QUỐC TẾ “Y TẾ THÔNG MINH 
TRONG KỈ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”

Trang 23



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ
VỀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, NHẬT

Tin hợp tác quốc tế

Ngày 17 và 18/9/2022 đã diễn ra Hội thảo Quốc
tế: “Dạy và học tiếng Nhật tại Việt Nam từ cách
nhìn đa chiều – Tuyển dụng và đảm bảo ổn
định nguồn nhân lực nước ngoài tại Nhật Bản và
Châu Á”. Hội thảo do Trường Đại học Ngoại ngữ
và Hiệp hội Nghiên cứu về chuyển dịch nguồn
nhân lực ở Châu Á là đơn vị tổ chức chính, cùng
phối hợp với các Hiệp hội Nghiên cứu về giáo
dục tiếng Nhật dành cho điều dưỡng và chăm
sóc; Hội nghiên cứu về tiếng Nhật thương mại;
Hiệp hội Nghiên cứu Thực hiện hợp tác; Nhóm
thực hiện dự án “Làm rõ khả năng giao tiếp của
người học tiếng Nhật trên nhiều phương diện”
của Viện nghiên cứu quốc ngữ Nhật Bản.

Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chương
trình kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ
và Văn hóa Nhật Bản (1992 – 2022) đồng thời
cũng là hoạt động thuộc khuôn khổ Hội thảo
khoa học quốc gia năm 2023 “Nghiên cứu và
giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học
tại Việt Nam” (UNC2023)... Xem thêm

Ngày 26/08/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ
OIF, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF và Đại sứ
quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Hội thảo
quốc tế “Giảng dạy – Nghiên cứu tiếng Pháp
và Văn hóa Pháp ngữ”. Đây là hoạt động
nằm trong chương trình kỷ niệm 60 năm
thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp
và mở màn cho chuỗi sự kiện tiền Hội thảo
khoa học quốc gia năm 2023 “Nghiên cứu
và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc
tế học tại Việt Nam” (UNC2023). Tham dự
hội thảo có đại diện đến từ các tổ chức, đại
sứ quán, cơ quan, trường học và đặc biệt là
các giáo sư, nhà giáo, nhà ngôn ngữ học,
nghiên cứu sinh, sinh viên quan tâm........ Xem
thêm

Trang 24

https://ulis.vnu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-day-va-hoc-tieng-nhat-tai-viet-nam-tu-cach-nhin-da-chieu/
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HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "ỨNG DỤNG 
THIẾT BỊ/VẬT LIỆU MICRO/NANO TRONG 

CHẨN ĐOÁN SỚM VÕNG MẠC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
 

Tin hợp tác quốc tế

Trang 25

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm
của nhiều nhà khoa học đến từ các đơn
vị nghiên cứu trong nước và quốc tế. Tại
buổi hội thảo, đại biểu tham dự đã được
lắng nghe báo cáo viên là các nhà khoa
học giàu kinh nghiệm thảo luận, chia sẻ
về các bệnh chuyển hóa như đái tháo
đường, bệnh võng mạc đái tháo đường,
tim mạch, ung thư và áp dụng các kĩ
thuật công nghệ hiện đại như vật liệu
micro/nano, kênh vi lưu, khối phổ trong
chẩn đoán, điều trị và theo dõi các bệnh
lý này. Đây cũng là không gian để các
giảng viên, nhà khoa học kết nối, truyền
đam mê nghiên cứu khoa học tới đông
đảo các bạn học viên, sinh viên.

Hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề “Ứng
dụng thiết bị/vật liệu micro/nano trong chẩn
đoán sớm võng mạc đái tháo đường do
Trường Đại học Y Dược tổ chức với sự tham gia
của các báo cáo viên đến từ Trường Đại học
Giao thông Thượng Hải, Trường Đại học Y Dược,
Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học
khoa học tự nhiên, Bệnh viện E và Bệnh viện
Mắt Trung ương đã diễn ra thành công tốt đẹp
trong hai ngày 23 và 24/9. 

Tham dự và điều hành hội thảo có Lãnh đạo
Ban Hợp tác phát triển; Lãnh đạo Trường Đại
học Y Dược; Lãnh đạo Trường Đại học Công
nghệ; Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Vũ Thị Thơm,
các chủ nhiệm nhánh đề tài, các thành viên
nghiên cứu, các báo cáo viên, học viên, sinh
viên. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài Nghị
định thư với Trung Quốc “Hợp tác nghiên cứu
kỹ thuật định lượng một số biomarker ở bệnh
nhân bị bệnh võng mạc mắt do đái tháo
đường”.



KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM 
CẦN ĐƯỢC TIẾP CẬN MỘT CÁCH ĐA CHIỀU HƠN, 

RỘNG LỚN HƠN

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại
học Khoa học xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV), Đại học Justus Liebig,
Giessen (CHLB Đức), Quỹ Hanns Seidel
(Đức), Viện Nghiên cứu Hòa bình Hà Nội
(HANPRI), ngày 16/9/2022, Tọa đàm công
bố Báo cáo Quốc gia khắc phục hậu quả
chiến tranh ở Việt Nam đã được tổ chức tại
Trường ĐHKHXH&NV. Tham gia buổi tọa
đàm, còn có các chuyên gia nghiên cứu,
các nhà quản lí đến từ Bộ Quốc phòng,
Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục
hậu quả chất độc hóa học và môi trường,
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt
Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn có sự tham gia
của rất nhiều chuyên gia đến từ nhiều
trường đại học, trung tâm nghiên cứu ở Việt
Nam, Nhật Bản, CHLB Đức, các giảng viên,
sinh viên các khoa trong trường tham dự
trực tiếp và trực tuyến qua zoom. Phát biểu
khai mạc buổi Tọa đàm, Phó hiệu trưởng
Đào Thanh Trường chia sẻ: hậu quả chiến
tranh để lại còn rất dai dẳng và nặng nề,
Báo cáo lần này đã cung cấp những dữ liệu
tin cậy và có giá trị to lớn trong việc khắc
phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. 

Trưởng Đại diện Tổ chức Hanns Seidel
Foundation tại Việt Nam chia sẻ hi vọng
những kết quả được trình bày trong Tọa
đàm và Báo cáo sẽ giúp cho các nhà
nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới có
một cái nhìn tổng thể về chủ đề Khắc phục
hậu quả chiến tranh ở Việt Nam

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản
lý đến từ Trường ĐHKHXH&NV, các Viện
nghiên cứu, các Trường Đại học ở Việt Nam,
Đức và Nhật Bản cũng nhất trí cho rằng
khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam
cần được tiếp nhận một cách đa chiều hơn,
rộng lớn hơn. 

Tin hợp tác quốc tế

Chi tiết xem tại đây 

Trang 26

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/toa-dam-cong-bo-bao-cao-quoc-gia-viet-nam-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh-o-viet-nam-21564.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/toa-dam-cong-bo-bao-cao-quoc-gia-viet-nam-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh-o-viet-nam-21564.html
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/toa-dam-cong-bo-bao-cao-quoc-gia-viet-nam-khac-phuc-hau-qua-chien-tranh-o-viet-nam-21564.html


BUỔI THUYẾT TRÌNH VỚI CHỦ ĐỀ 
“HIẾN PHÁP TÂY BAN NHA” VÀ  “HOÀN THIỆN BỘ LUẬT

DÂN SỰ PHÁP”.
Ngày 06/9/2022, Khoa Luật đã tổ chức
buổi thuyết trình với chủ đề “Hiến pháp
Tây Ban Nha” do GS. Miguel Jose Arjona
Sánchez, Trường Luật, Đại học Granada,
Tây Ban Nha là diễn giả chính.

Tham dự buổi thuyết trình có GS. Miguel
Jose Arjona Sánchez, Trường Luật, Đại
học Granada, Tây Ban Nha, PGS.TS. Vũ
Công Giao, Chủ nhiệm Bộ môn LHP&LHC,
PGS.TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm
Bộ môn LHP&LHC và hơn 140 đại biểu
tham dự trực tuyến qua phần mềm
Zoom Cloud Meetings và gần 20 đại biểu
tham dự trực tiếp tại Hội trường là các
giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên,
sinh viên của Khoa và một số cơ sở đào
tạo khác.

Tin hợp tác quốc tế

Chi tiết xem tại đây 

Trang 27

Ngày 20/9/2022, Khoa Luật đã có buổi tiếp
đón GS. Michel Grimaldi, Đại học Paris-
Pantheon-Assas và tổ chức buổi thuyết
trình với chủ đề “Hoàn thiện Bộ Luật Dân sự
Pháp”. Buổi thuyết trình diễn ra bằng cả hai
hình thức trực tiếp tại Hội trường và trực
tuyến qua Zoom thu hút sự tham gia của
hơn 100 đại biểu tham gia trực tiếp và hơn
100 đại biểu tham gia trực tuyến qua Zoom.

GS đã đề cập đến những phần được cải
cách, hoàn thiện trong Bộ luật Dân sự (BLDS)
Pháp như Phần liên quan đến con người và
gia đình khác rất nhiều so với BLDS
Napoleon 1804. BLDS hiện nay có rất nhiều
quy định không có ở thời kỳ Napoleon,
những quy định mới này liên quan đến
quyền nhân thân, quyền đối với bộ phận cơ
thế, hiến tạng, xét nghiệm ADN, sinh con
theo phương pháp khoa học. Có những điều
luật mới liên quan đến quyền tự do của con
người, bảo vệ con người, bảo vệ dữ liệu cá
nhân, v.v. Xem thêm

https://law.vnu.edu.vn/article-Buoi-thuyet-trinh-voi-chu-de-%E2%80%9CHien-phap-Tay-Ban-Nha%E2%80%9D-28256-1158.html
https://law.vnu.edu.vn/article-Buoi-thuyet-trinh-voi-chu-de-%E2%80%9CHien-phap-Tay-Ban-Nha%E2%80%9D-28256-1158.html
https://law.vnu.edu.vn/article-Buoi-thuyet-trinh-voi-chu-de-%E2%80%9CHien-phap-Tay-Ban-Nha%E2%80%9D-28256-1158.html
https://law.vnu.edu.vn/article-Buoi-thuyet-trinh-voi-chu-de-%E2%80%9CHien-phap-Tay-Ban-Nha%E2%80%9D-28256-1158.html
https://law.vnu.edu.vn/article-Buoi-thuyet-trinh-voi-chu-de-%E2%80%9CHoan-thien-Bo-Luat-Dan-su-Phap%E2%80%9D-28254-1158.html


BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ “TÁC ĐỘNG CỦA TIN GIẢ ĐẾN
QUYỀN CON NGƯỜI TRONG KỈ NGUYÊN INTERNET”

Tin hợp tác quốc tế

Trang 28

Ngày 8/9/2022, GS. Miguel Jose Arjona Sánchez đã có buổi thuyết trình về “Tác động của tin
giả đến quyền con người trong kỉ nguyên Internet” diễn ra tại Hội trường 703, Khoa Luật, Đại
học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Buổi thuyết trình được tổ chức bằng cả hai hình thức trực
tiếp và trực tuyến và đón nhận sự quan tâm của hơn 100 đại biểu. GS đã đề cấp tới quyền
tiếp cận thông tin với hai cách tiếp cận phổ biến. Cách tiếp cận của Hoa Kì dựa trên lí thuyết
tự do truyền thông, và cách tiếp cận của châu Âu cũng theo đuổi tự do truyền thông nhưng
có hạn chế hơn. 

Theo các Tu chính án Hiến pháp và một số Án lệ ở Hoa Kì, các công ty truyền thông có
quyền được lan truyền một số thông tin sai lệch. Trong khi ở châu Âu thì tương đối khác,
Công ước nhân quyền châu Âu giới hạn quyền tự do này cần gắn liền với trách nhiệm,
nghĩa vụ, có thể phải tuân theo một số thủ tục, điều kiện được coi là cần thiết để đảm bảo
cho một xã hội dân chủ. Các cách tiếp cận khác nhau này cần giải thích từ lịch sử. Hoa Kì là
thuộc địa của Anh và đã được thiết lập một khuôn khổ tự do thậm chí còn cao hơn ở Anh.
Đã có cuộc cách mạng nhưng căn bản không ảnh hưởng nhiều đến giai cấp cầm quyền.
Những phương tiện truyền thông được nắm trong tay giới tinh hoa này sẽ có cách tiếp cận
giống nhau. Trong khi đó, cuộc cách mạng Pháp thì các quyền lực chính trị của giới tinh
hoa đã được thay đổi bởi những ý tưởng cấp tiến hơn nhằm xóa bỏ chế độ nô lệ (điều mà ở
Hoa Kì vẫn còn duy trì).

Xem thêm

https://law.vnu.edu.vn/article-Buoi-thuyet-trinh-ve-%E2%80%9CTac-dong-cua-tin-gia-den-quyen-con-nguoi-trong-ki-nguyen-Internet%E2%80%9D-28255-1158.html


Hội nghị khoa học quốc tế về Thiết kế vi mạch và Công nghệ chế tạo (ICICDT 2022) do
Viện Công nghệ Thông tin tổ chức từ 21-23/9/2022 tại Tòa nhà Sunwah, Đại học Quốc
gia Hà Nội. ICICDT 2022 là một diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học trong và ngoài
nước trình bày, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ và
thiết kế vi mạch, đặc biệt là các kết quả thuộc hướng nghiên cứu ở các lĩnh vực như tiến
trình công nghệ đóng gói và sản xuất vi mạch, công nghệ vật liệu mới và các công
nghệ mới nổi về vi mạch như MEMS, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo, các kỹ thuật
thiết kế vi mạch tương tự/số, thiết kế công suất thấp. 

Đặc biệt, ICICDT 2022 có 5 báo cáo phiên toàn thể được trình bày bởi các chuyên gia
công nghệ hàng đầu đến từ các tập đoàn nổi tiếng như SK hynix, NXP, Soitec, IMEC, v.v…,
5 bài giảng, 24 báo cáo mời và 30 báo cáo chính thức được trình bày bởi các nhà khoa
học đến từ các châu lục. ICICDT 2022 cũng vinh dự đón các nhà khoa học hàng đầu tới
trình bày giảng bài bên lề hội nghị. Nội dung các bài giảng liên quan đến hướng dẫn
cách thiết kế hệ thống bảo mật phần cứng sử dụng vi xử lý RISC-V, các kỹ thuật bảo mật
phần cứng cùng các bài giảng về quy trình thiết kế vi mạch cho thiết bị IoT và các vấn
đề liên quan đến công nghệ chế tạo vi mạch. ICICDT 2022 cũng vinh dự có hơn gần 100
nhà khoa học, nghiên cứu viên, và các chuyên gia tập đoàn công nghệ từ trong vào
ngoài nước đến tham dự.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 29

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ THIẾT KẾ 
VI MẠCH VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO



SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

“LÃNH ĐẠO TRẺ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 2021”

Tin hợp tác quốc tế

Nhóm sinh viên Khoa Kinh tế Phát triển,
Trường Đại học Kinh tế (gồm Lê Ngọc Ánh,
Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thu Ngân
và Trương Hoàng Minh) với dự án
GreenSchool Vietnam đã được lựa chọn
tham gia vòng thi Bán kết tại Hội nghị Quốc
tế Lãnh đạo trẻ Môi trường Toàn cầu tại
Singapore. Trong 6 đội thi đến từ Việt Nam
tham dự vòng Bán kết, các em đã hoàn
thành xuất sắc phần thi, mang thành tích về
Nhất toàn đoàn.

Chương trình Hành động vì trái đất - Hội
nghị Quốc tế Lãnh đạo trẻ môi trường toàn
cầu 2021 (Actions For Earth - Global Leaders
Challenge 2021) do Quỹ Hemispheres phối
hợp với Tổng cục Du lịch Singapore tổ chức
với mục đích kết nối thanh thiếu niên toàn
cầu.

Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội cùng
trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm
thực tiễn và đề xuất các sáng kiến, các
giải pháp về bảo vệ môi trường nhằm
định hướng tương lai. Dự án do PGS.TS
Nguyễn An Thịnh hướng dẫn nhằm cung
cấp nền tảng công nghệ, phương tiện và
phương pháp học tập thông minh cho
học sinh các cấp. Dự án đề cao những
kiến thức thực tiễn, góp phần bảo vệ môi
trường thông qua giáo dục. 

Chi tiết xem tại đây 

Trang 30

https://ueb.vnu.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/Sinh-vien-UEB---Khoa-Kinh-te-Phat-trien-thang-lon-tai-Hoi-nghi-Quoc-te-%E2%80%9CLanh-dao-tre-moi-truong-toan-cau-2021%E2%80%9D-tai-Singapore/32983
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SINH VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
“THE HELP XPERIENCE” STUDY TOUR TẠI MALAYSIA

Từ ngày 4/9 đến 10/9/2022, đoàn 17 sinh viên và
01 cán bộ dẫn đoàn của Trường Quốc tế (VNU-
IS) đã có một chuyến study tour đầy hứng khởi
tại Đại học HELP, Malaysia. Hành trình 1 tuần trải
nghiệm của các “Đại sứ sinh viên VNU-IS” tại
một trong những thành phố phát triển nhanh
nhất châu Á giúp các bạn có cơ hội trải nghiệm
môi trường học tập quốc tế, bồi dưỡng và tăng
cường các kỹ năng nghiên cứu - trình bày, khả
năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, nâng
cao hiểu biết đa văn hóa.

Với sự dẫn dắt của các giảng viên về Kinh
tế và Marketing đầu ngành tại Đại học
HELP, đoàn sinh viên được trao đổi kiến
thức với sinh viên bản xứ, đồng thời thực
hiện bài thuyết trình tổng kết qua các
chuyến học tập thực tế tại Xưởng sản xuất
Beryl’s Chocolate - thương hiệu socola số
1 tại Malaysia, Ủy ban chứng khoán nhà
nước Bursa Malaysia, và Bộ Công Thương
MATRADE.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 31



TIN HỢP TÁC
TRONG NƯỚC



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI SẼ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO 
NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 

CHO CÁC TỈNH MIỀN NAM

Sáng 22/9/2022, Giám đốc Đại học Quốc
gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân chủ trì
cuộc họp với tổ công tác xây dựng đề án
đào tạo lưu học sinh miền Nam tại
ĐHQGHN. Dự kiến, Đề án sẽ được ĐHQGHN
thí điểm triển khai từ năm học 2023 -
2024 nhằm phối hợp đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao bậc đại học và sau đại
học cho các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ.

Tin hợp tác quốc tế

Trang 33

Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc
ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải, lãnh đạo một
số Ban chức năng, đơn vị đào tạo và đại
diện nhiều trường đại học khu vực phía
Nam

ĐHQGHN đã có thực tiễn, kinh nghiệm
triển khai đào tạo cho các tỉnh phía
Nam. ĐHQGHN cam kết, đề án được triển
khai sẽ góp phần đáp ứng đủ cung cầu
nguồn nhân lực chất lượng cao của địa
phương. Đề án sẽ thu hút lưu học sinh từ
các địa phương, đào tạo bồi dưỡng lưu
học sinh các tỉnh phía Nam gồm cả
Trung Nam bộ ra học tập tại địa bàn Hà
Nội vừa giao lưu văn hóa, vừa được học
tập các chương trình học khoa học cơ
bản và các ngành ứng dụng chất lượng
cao mà thị trường lao động đang có nhu
cầu lớn. 



PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ KHOA HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG
ACI VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC TẾ KHÁC:

 KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

Tin hợp tác trong nước

Ngày 30/08/2022, tại Trường Đại học Kinh tế,
Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đã tổ chức Tọa
đàm “Phát triển tạp chí khoa học theo định
hướng ACI và các cơ sở dữ liệu quốc tế khác:
Kinh nghiệm và giải pháp” với sự tham gia
của lãnh đạo các tạp chí khoa học uy tín
trong nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm đăng
ký gia nhập các chỉ mục quốc tế cũng như
các vấn đề liên quan đến việc xây dựng tạp
chí khoa học theo chuẩn quốc tế.

Tọa đàm đã trở thành diễn đàn mở để các
đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, bài học, từ đó
đề xuất những giải pháp đưa cộng đồng tạp
chí trong nước hội nhập với cộng đồng tạp
chí quốc tế và hướng đến phát triển bền
vững trong thời gian tới.

Tọa đàm tập trung vào tham luận của các
diễn giả khách mời: PGS.TS. Nguyễn Văn Dự –
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công
nghệ, Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Từ Thúy
Anh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế
Quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương, GS.TS.
Lê Quốc Hội – Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và
Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các đại biểu tham dự đã cũng chia sẻ những
kinh nghiệm quý báu về việc chuẩn bị các
điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn ACI và các cơ sở
dữ liệu quốc tế khác, đặc biệt là các vấn đề:
thu hút tác giả nước ngoài, mức độ trích dẫn,
các chính sách xuất bản, xây dựng hệ thống
website trực tuyến; Thực tiễn quá trình gia
nhập ACI của các tạp chí khoa học trong
nước, v.v.

Xem thêm

Trang 34

https://ueb.vnu.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/Phat-trien-tap-chi-khoa-hoc-theo-dinh-huong-ACI-va-cac-co-so-du-lieu-quoc-te-khac--Kinh-nghiem-va-giai-phap/32956


KHAI TRƯƠNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
VÀ INTERNET VẠN VẬT

Ngày 30/8/2022, trong khuôn khổ hợp tác
giữa Viện Công nghệ Thông tin và Trường
Quốc tế đã diễn ra Lễ ký kết và khai trương
Phòng thí nghiệm chung về Trí tuệ nhân tạo
và Internet vạn vật (AIoT Joint Lab). Phòng
thí nghiệm về Trí tuệ nhân tạo và Internet
vạn vật là kết quả của sự hợp tác sâu sắc và
toàn diện giữa Viện Công nghệ Thông tin và
Trường Quốc tế trong suốt thời gian qua.

Phòng thí nghiệm ra đời nhằm tạo ra một
không gian nghiên cứu mở, năng động và
sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu
sinh, học viên cao học và sinh viên của hai
đơn vị cùng trao đổi học thuật, tăng cường
các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát
triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu
thuộc lĩnh vực Internet vạn vật (IoT) và ứng
dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các hướng
nghiên cứu chính của Phòng thí nghiệm
gồm: Hệ thống nhúng, Internet vạn vật (IoT),
Công nghệ FPGA, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong hệ thống đo lường và điều khiển, Học
máy và trí tuệ nhân tạo... Xem thêm

Bản tin hợp tác trong nước

Trang 35

http://hus.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hop-tac-quoc-te/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-cong-nghe-phu-hop-than-thien-moi-truong-trong-tan-dung-chat-thai-va-phuc-hoi-moi-truong-vung-sau-vung-xa-91576.html#.YwoQDHZByUl
https://iti.vnu.edu.vn/khai-truong-phong-thi-nghiem-tri-tue-nhan-tao-va-internet-van-vat/


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
ĐĂNG CAI THÀNH CÔNG KỲ THI OLYMPIC SINH HỌC 

SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 NĂM 2022

Trong ba ngày từ 26 - 28/8/2022 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã
diễn ra kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ 2. Kỳ thi lần này
được tổ chức với 65 thí sinh tới từ 13 đoàn, tranh tài với hai bài thi lý thuyết và
thực hành. 

Cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên là một hoạt động do Hội các ngành Sinh
học Việt Nam phối hợp với các trường đại học trong cả nước tổ chức. Đây là
hoạt động bổ ích nhằm động viên tinh thần học tập môn Sinh học của các bạn
trẻ, là nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ cũng
như sinh viên. Đồng thời qua đó tuyển chọn những sinh viên xuất sắc để làm
nguồn cán bộ khoa học có trình độ cao.

Sau hai ngày tranh tài, kỳ thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ 2
đã khép lại với những nhiều trải nghiệm thú vị. Với những nỗ lực hết mình, kỳ
thi đã khép lại với 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 22 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Cùng
với đó 4 đoàn có thành tích các nhất bao gồm:

+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Đạt giải Nhất toàn đoàn;
+ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN - Đạt giải Nhì toàn đoàn;
+ Trường Đại học Y Dược TP HCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
- Đạt giải Ba toàn đoàn.

Chi tiết xem tại đây 

Tin hợp tác trong nước

Trang 36

http://hus.vnu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dang-cai-thanh-%20cong-ky-thi-olympic-sinh-hoc-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-2-nam-2022-91587.html#.YzArl3ZBzo8
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
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.

Chi tiết xem tại đây 
Trang 37

https://ulis.vnu.edu.vn/ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-voi-vnpt-ha-noi/


LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC Y DƯỢC VÀ BỆNH VIỆN

BỆNH NHIỆT ĐỚI  TRUNG ƯƠNG 

Tin hợp tác  trong nước

Ngày 19/09/2022, Trường Đại học Y
Dược và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới
Trung ương tại cơ sở Kim Chung đã tổ
chức ký kết hợp tác đào tạo và nghiên
cứu khoa học thuộc lĩnh vực sức khỏe.
Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của
ban lãnh đạo hai bên cùng các cán
bộ, phòng chuyên môn phụ trách.
Theo đó, thoả thuận hợp tác sẽ thúc
đẩy các liên kết đào tạo thực hành,
hợp tác viện trường, nghiên cứu khoa
học và các hoạt động trao đổi chuyên
môn học thuật; Tạo cơ hội cho việc
trao đổi sinh viên và cán bộ giảng viên.
Các lĩnh vực hợp tác bao gồm: đào
tạo thực hành, nghiên cứu khoa học
thuộc lĩnh vực sức khỏe hoặc các
chương trình khác do Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới TW và Trường Đại học Y Dược.

Tại buổi lễ ký kết, thay mặt Bệnh viện Bệnh Nhiệt
đới Trung ương, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám
đốc bệnh viện cũng hy vọng với tiềm lực, khả
năng và cơ sở sẵn có của Bệnh viện sẽ kết hợp
cùng trường để đào tạo các thế hệ sinh viên có
kiến thức chuyên sâu về lâm sàng. Cũng tại
buổi lễ, GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng
Trường Đại học Y Dược nhấn mạnh vai trò, trách
nhiệm của Nhà trường trong công tác đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế trình độ cao và
chặng đường đó cần sự đồng hành của cơ sở
thực hành cùng đội ngũ y bác sĩ giỏi, tâm
huyết. Và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
chính là môi trường học tập tuyệt vời để các
sinh viên thực hành, tích luỹ kinh nghiệm cũng
như kiến thức từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu
về bệnh nhiệt đới nói riêng cũng như khối
ngành sức khỏe nói chung. GS.TS Lê Ngọc
Thành đã gửi lời cám ơn Ban lãnh đạo Bệnh
viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã quan tâm,
tạo điều kiện để các sinh viên Trường Đại học Y
Dược có cơ hội rèn luyện, thực hành trong thời
gian tới.
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Ngày 30/8/2022, Khoa Luật phối hợp với Viện Chiến lược và khoa học thanh tra, Thanh
tra Chính phủ tổ chức Hội thảo “Quản trị quốc gia tốt trong mối liên hệ với phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ở Việt Nam hiện nay” trong khuôn khổ Đề tài cấp Bộ
được chủ trì bởi Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra và do PGS.TS. Vũ Công Giao làm
Chủ nhiệm. 

Hội thảo diễn ra bằng cả hình thức trực tiếp tại Hội trường và trực tuyến trên nền tảng
Zoom. Tham gia hội thảo này, ngoài các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên
của Khoa Luật ĐHQG Hà Nội và một số trường luật khác, còn có sự tham gia của một số
cán bộ, chuyên gia của các cơ quan nhà nước đang tham gia trực tiếp vào hoạt động
phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam như Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ban Nội
chính Trung ương, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra. Hội thảo không chỉ hữu ích
với các giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh mà còn có ý nghĩa đối với các nhà quản
lý, các cơ quan nhà nước ở nhiều cấp bậc khác nhau.

Chi tiết xem tại đây

Tin hợp tác trong nước

 
HỘI THẢO “QUẢN TRỊ QUỐC GIA TỐT TRONG

MỐI LIÊN HỆ VỚI PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG,
TIÊU CỰC, LỢI ÍCH NHÓM 

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”
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https://law.vnu.edu.vn/article-Hoi-thao-%E2%80%9CQuan-tri-quoc-gia-tot-trong-moi-lien-he-voi-phong,-chong-tham-nhung,-tieu-cuc,-loi-ich-nhom-o-Viet-Nam-hien-nay%E2%80%9D-28225-1158.html


Ngày 16/9/2022, Viện Công nghệ Thông tin đã tổ chức buổi seminar về “Y tế thông
minh”, chủ trì bởi: PGS. TS. Lê Hoàng Sơn, và có sự tham gia của các nhà khoa học,
giảng viên, nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh đến từ các trường đại học và viện
nghiên cứu trong cả nước. 

Trong khuôn khổ seminar, ông Cù Kim Long- Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ
thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo với chủ đề về: “Nghiên cứu
một số kỹ thuật thông minh dựa trên đồ thị tri thức mờ dạng cặp cho bài toán trợ giúp
ra quyết định trong lĩnh vực y tế”. Trong thập kỷ vừa qua, nhiều mô hình, phương pháp
hay kỹ thuật thông minh đã được nghiên cứu và công bố trên các tạp chí khoa học uy
tín bởi các nhà nghiên cứu và nhà phát triển nhằm cải thiện chất lượng của hệ thống
trợ giúp ra quyết định. Gần đây, hướng nghiên cứu suy diễn dựa trên đồ thị tri thức mờ
(FKG) với lợi thế cho phép suy diễn trong các trường hợp thiếu tri thức trong kho dữ liệu
đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một trong
những hạn chế chủ yếu của FKG là việc sử dụng các cặp đơn để tìm nhãn của các bản
ghi mới dẫn đến hiệu suất thấp trong suy luận xấp xỉ. Trong bài trình bày này, diễn giả
đưa ra một cách tiếp cận mới về việc sử dụng đồ thị tri thức mờ dạng cặp (FKG-Pairs)
thay cho cặp đơn như trong mô hình cổ điển. Mô hình đề xuất FKG-Pairs bao gồm một
phương pháp biểu diễn FKG và một thuật toán suy luận xấp xỉ (thuật toán FKG-Pairs).
Phân tích lý thuyết về mô hình FKG-Pairs cũng được nghiên cứu nhằm xác định một
ngưỡng tối ưu cho giá trị cặp góp phần cải thiện hiệu năng của hệ thống về mặt độ
chính xác và thời gian tính toán. 

Tin hợp tác trong nước

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔ CHỨC
SEMINAR: “Y TẾ THÔNG MINH”
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Tin học bổng



60 HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

QUỸ ĐÀO MINH QUANG NĂM 2022

Chiều ngày 14/9/2022, tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia
Việt Nam đã diễn ra “Lễ trao Học bổng và Giải thưởng của Quỹ Đào Minh
Quang cho các Học sinh và Sinh viên Việt Nam”. 60 học sinh, sinh viên Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) được nhận học bổng trong dịp này với
tổng giá trị học bổng lên tới gần 300 triệu đồng.

Quỹ Đào Minh Quang là một Quỹ từ thiện của Cộng hòa Liên bang Đức do TS.
Đào Minh Quang thành lập vào tháng 12/2016 tại Berlin theo Bộ Luật Dân sự
Đức. Quỹ được Bộ Tư pháp và Bảo vệ Người tiêu dùng của Bang Berlin, Cộng
hoà Liên bang Đức, chính thức công nhận là một tổ chức pháp lý độc lập. Quỹ
chỉ thực hiện các hoạt động công ích và từ thiện. Mục tiêu của Quỹ Đào Minh
Quang là khuyến khích các hoạt động hợp tác phát triển giữa hai nước Việt
Nam và Đức, thông qua 5 hoạt động, đặc biệt trong việc khyến khích Giáo dục
phổ thông, Đào tạo nghề và Đào tạo đại học, khuyến khích các Dự án Khởi
nghiệp và Nông nghiệp bền vững cũng như Âm nhạc và Văn hoá. Nhà sáng
lập và Chủ tịch Quỹ là TS. Đào Minh Quang.

Tin học bổng
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Xem thêm

http://hus.vnu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-chung/60-hoc-sinh-sinh-vien-truong-dhkhkh-duoc-nhan-hoc-%20bong-quy-dao-minh-quang-nam-2022-91601.html#.YzApsnZBzo8


HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU SAU ĐẠI HỌC CỦA
CHÍNH PHỦ IRELAND 2023/2024

Học bổng cấp cho các nghiên cứu xuất sắc của cá nhân;
Qui trình xét tuyển chọn khách quan, sử dụng các tiêu chí đánh giá chuẩn
quốc tế, bởi các chuyên gia độc lập;
Tài trợ cho tất cả các lĩnh vực, từ khảo cổ học đến động vật học; và
Tài trợ cho các nghiên cứu không trực tiếp, từ dưới lên, ngoại trừ các
trường hợp được tài trợ bởi các đối tác chiến lược.

Chi trả học phí (mức phí EU): tối đa €5,750/năm
Sinh hoạt phí: €18,500/năm
Chi phí nghiên cứu trực tiếp: €3,250/năm

Mở đơn và Nhận hồ sơ: 8/9/2022
Thời hạn nhận các câu hỏi và thắc mắc: 16:00 (giờ Ireland) 13/10/2022
Thời hạn nhận hồ sơ: 16:00 (giờ Ireland) ngày 20/10/2022
Thời hạn nhận thư của giáo sư hướng dẫn: 16:00 (giờ Ireland) ngày
27/10/2022
Thời hạn phê duyệt dự án nghiên cứu: 16:00 (giờ Ireland) 3/11/2022
Thông báo kết quả: cuối tháng 3/2023
Học bổng bắt đầu: 1/9/2023

Chương trình Học bổng Nghiên cứu sau Đại học của Chính phủ Ireland là
chương trình tập trung cho các sáng kiến nghiên cứu, và là một trong các
chương trình học bổng dành cho sinh viên học tập và nghiên cứu tại các
trường đại học và học viện công nghệ của Ireland:

Học bổng bao gồm:

Các ứng viên tiềm năng nên đọc kỹ Điều khoản tham chiếu của Chương trình
để đảm bảo đạt được các điều kiện đăng ký.
 Các mốc thời gian:

 (Lưu ý rằng các mốc thời gian trên là dự kiến và có thể thay đổi)

Tin học bổng
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Xem thêm

https://www.irelandinvietnam.com/allposts/2022/9/9/hoc-bong-nghien-cuu-irc?fbclid=IwAR3BiCzZ8lD664Xr-qgXdTtJAUyiHipHWNeOfkUvDJk9vgTEwvwIlvi29rY


HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
NANYANG SINGAPORE

 

Nhập học tháng 8: tháng 10 - 31 tháng 1
Nhập học tháng 1: tháng 6 - 31 tháng 7

Ứng viên phải có Bằng danh dự (Loại giỏi) hoặc tương đương.
Ứng viên không được làm công việc được trả lương, hoặc chấp nhận việc
làm được trả lương, hoặc đồng thời nhận bất kỳ học bổng, nghiên cứu sinh,
trợ cấp nào khác hoặc trợ cấp bổ sung trong thời gian quy định của giải
thưởng mà không có sự chấp thuận trước của NTU và VinGroup.
Các học giả theo các chương trình môn học được yêu cầu phải thực hiện
dự án luận văn nếu được cung cấp.

Học bổng bao gồm học phí hàng năm, các khoản phí khác và tiền trợ cấp
hàng tháng, trợ cấp giải quyết một lần và vé máy bay;
Học bổng  có thể có thời hạn một năm trong lần đầu tiên và có thể gia hạn
tùy theo sự tiến bộ và thành tích tốt;
Thời hạn tối đa của Học bổng là 2 năm đối với ứng viên Thạc sĩ và 4 năm
đối với ứng viên Tiến sĩ;
Trợ cấp hội nghị được trao cho nghiên cứu sinh tiến sĩ trên cơ sở hoàn trả
và tùy thuộc vào khả năng tài trợ và sự chấp thuận của Trường.

Các ngành ưu tiên: computer science and information system, electrical and
electronic engineering, mechanical engineering, biological sciences, and
materials science.

Hạn nộp hồ sơ:

Một số tiêu chuẩn:

Giá trị học bổng:

Tin học bổng
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https://www.ntu.edu.sg/graduate-college/admissions/scholarships/vingroup-graduate-scholarship?fbclid=IwAR3x95vydX3GWxxJtcRdx57F90cOZ0nwkXO8bPZsNFTASKriudpQhZqWkBQ


CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CAO HỌC TOÀN PHẦN
CỦA CHÍNH PHỦ CANADA

 

Quốc gia nhận học bổng: Canada
Được tài trợ bởi: Chính phủ Canada
Thời lượng: tối đa 3 năm
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2022

Học bổng Vanier Canada Graduate, một học bổng Chính phủ Canada đang
mở đơn đăng ký. Với 166 suất học bổng hàng năm, học bổng này dành cho
Công dân Canada, Công dân Quốc tế và Thường trú nhân của Canada.

Thông tin chung về chương trình học bổng

Danh sách các trường ĐH Canada được phân bố trong học bổng xem tại đây

Thông tin chi tiết tại đây:  https://vanier.gc.ca/en/home-accueil.html

Tin học bổng
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https://vanier.gc.ca/en/appendix_b_cgs_2021_22_to_2023_24.html?fbclid=IwAR3C_S_vVi6oeizSAkhrdN0O9ufQ5wFMJhSfwGv85SXkxNXnvCH0ZR8Wb9s
https://vanier.gc.ca/en/home-accueil.html


Thời gian nộp học bổng: 24/08/2022 – 25/11/2022
Danh sách các trường Đại học:

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ THỤY SỸ
 

Tin học bổng
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University of Basel
University of Bern
University of Fribourg
University of Geneva
University of
Lausanne
...

(Research fellowships
and Postdoctoral only)
University of Applied
Sciences Western
Switzerland
Bern University of
Applied Sciences
...

University of Applied
Sciences and Arts
Western Switzerland
Bern University of the Arts
University of Applied
Sciences and Arts
Northwestern Switzerland
...

Học bổng nghệ thuật:Học bổng sau Đại họcHọc bổng sau Đại học
(Học   bổng Nghiên cứu,

Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ)

Hồ sơ làm và nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Thụy Sỹ. 
Thông tin liên lạc: Embassy of Switzerland Hanoi; 
Phone: 0084 24 39 34 65 89;
Email: hanoi@eda.adm
Thông tin chi tiết tại đây

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships/continents/asia.html

