
Tin hợp tác trong nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG

THPT LÝ THÁI TỔ
Ngày 28/9/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ (ĐHNN) đã có buổi tiếp và làm việc
với ông Trịnh Hùng Sơn – Hiệu trưởng
Trường THPT Lý Thái Tổ. Tham dự buổi làm
việc có Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông,
Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh; đại diện
lãnh đạo các đơn vị: Khoa Đào tạo và Bồi
dưỡng Ngoại ngữ (ĐT&BDNN), Khoa Tiếng
Anh, Trung tâm Công nghệ thông tin –
Truyền thông và Học liệu (CNTT-TT&HL);
Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh
viên (CT&CTHSSV)...
Trường THPT Dân lập Lý Thái Tổ được
thành lập năm 2004. Ngày 4/4/2013
trường được chuyển đổi từ loại hình
trường dân lập sang loại hình trường tư
thục. Nằm trong hệ thống trường liên cấp
từ Mầm non đến bậc THPT, trường THPT Lý
Thái Tổ (bao gồm 2 cấp học THCS và
THPT) toạ lạc giữa khu chung cư cao tầng
Trung Hòa – Nhân Chính, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội. Trường chính thức đi
vào hoạt động từ tháng 7 năm 2005. Năm
học đầu tiên trường có gần 180 học sinh
với 5 lớp (02 lớp 6, 01 lớp 7 và 02 lớp 10).
Với tiêu chí chất lượng được đặt lên hàng
đầu trong quá trình tuyển chọn HS, sau 16
năm hoạt động, hiện nay nhà trường có
khoảng 1.800 HS với 50 lớp học theo 3 mô
hình lớp Tiếng Anh Quốc tế (lớp Q), lớp
Chất lượng cao (lớp C) và lớp Cơ bản (lớp
D)... Xem thêm
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KHỞI NGHIỆP VỚI TRƯỜNG
 ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI

 Ngày 12/10/2022, Trường Đại học Ngoại Ngữ
(ULIS) và Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU)
đã long trọng ký kết MOU hợp tác trong lĩnh
vực đào tạo và khởi nghiệp. Tại buổi lễ, TS.
Nguyễn Tiến Luận  – Hiệu trưởng trường
NTU cho biết: “Hợp tác giữa hai trường
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác và đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên
cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và
dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo
chuẩn quốc tế”.

TS. Đỗ Tuấn Minh – Hiệu trưởng trường ULIS
chia sẻ: “mong muốn quyết tâm hướng tới
phục vụ ngành học và từ những quyết tâm
của ban lãnh đạo, sinh viên tự tin nỗ lực
thực hiện”.

Đặc biệt, trong buổi lễ ký kết TS. Nguyễn
Tiến Luận, Nhà sáng lập, Hiệu trưởng NTU đã
trao tặng học bổng Ước mơ xanh trị giá 50
triệu cho 10 sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ.
Xem thêm 
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