
Ngày 25/10/2022, Phó Giám đốc Đại
học QUốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Phạm
Bảo Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với
ông Michael Nguyễn – Giám đốc
Boeing Việt Nam.
Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh
đạo Ban Hợp tác và Phát triển, Trường
ĐH Công nghệ và Viện Công nghệ
Hàng không Vũ trụ thuộc Trường ĐH
Công nghệ.

Giới thiệu về khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa
Lạc, Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn cho
biết, ĐHQGHN sẽ triển khai đồng bộ khu
viện và trung tâm nghiên cứu tại cơ sở
này thành một tổ hợp các phòng thí
nghiệm trọng điểm, liên ngành, kết hợp
với doanh nghiệp công nghệ trong và
ngoài nước để nghiên cứu ứng dụng,
chuyển giao sản phẩm khoa học công
nghệ. Ông mong rằng, Boeing Việt Nam
sẽ là một trong những doanh nghiệp
đối tác tiềm năng của ĐHQGHN trong
thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Michael Nguyễn
đã chia sẻ tầm nhìn của Tập đoàn
Boeing đối với việc tăng cường cơ hội
của Việt Nam trong các lĩnh vực sản
xuất và đào tạo hàng không vũ trụ,
chuỗi cung ứng, hàng không bền
vững, cũng như nghiên cứu và phát
triển. Ông cũng cho biết, Boeing Việt
Nam sẽ tiếp tục làm việc với ngành
công nghiệp hàng không vũ trụ và các
trường đại học tại Việt Nam để xây
dựng nền tảng cho sự phát triển lâu
dài của ngành. Nhất trí với đề xuất từ
lãnh đạo ĐHQGHN về phát triển đào
tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực
hàng không vũ trụ, ông Michael
Nguyễn cũng chia sẻ và mong muốn
tìm cơ hội hợp tác với ĐHQGHN trong
nghiên cứu sử dụng năng lượng tái
tạo, tập trung vào nhiên liệu hàng
không bền vững và áp dụng công
nghệ tiên tiến. Xem thêm
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