Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021.

CHƯƠNG TRÌNH
KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC
GIỮA HỘI HÀNG KHÔNG - VŨ TRỤ VIỆT NAM
VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIỆN
Thời gian: 10:45’ – 11:00’, ngày 12/4/2021.
Địa điểm: Hội trường C2 Đại học Bách khoa Hà Nội, sau Chương trình “Khát vọng
Chinh phục Không gian - Giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Vũ trụ Thế giới
12/04/1961 – 12/04/2021”.
Các bên tham gia ký kết:
1. Hội Hàng không – Vũ trụ Việt Nam
2. Đại học Bách Khoa Hà Nội
3. Học viện Kỹ thuật Quân sự
4. Học viện Phòng không - Không quân
5. Học viện An ninh Nhân dân
6. Đại học CNTT & TT – Đại học Thái Nguyên
7. Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
8. Học viện Kỹ thuật Mật mã
9. Đại học FPT
10. Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
11. Tổng Công ty Hanoi Telecom
Nội dung chính trong Biên bản ghi nhớ hợp tác:
1. Hợp tác chia sẻ thông tin khoa học & công nghệ về Hàng không – Vũ trụ; hỗ trợ
học sinh, sinh viên tiếp cận các thông tin và tài liệu được cập nhật mới nhất cũng như phổ
biến kiến thức về Hàng không – Vũ trụ trong học sinh, sinh viên và cộng đồng.

2. Hợp tác nghiên cứu khoa học về Hàng không – Vũ trụ qua các đề tài nghiên cứu
khoa học; chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ mà hai bên có tiềm năng.
3. VASA, thông qua Hội đồng khoa học và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của
Hội sẽ đưa ra các tiêu chuẩn và đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học khả thi của học
sinh, sinh viên trường để tài trợ giúp các em thực hiện hóa đề tài nghiên cứu khoa học
của mình.
4. Trường Đại học/Học viện sẽ tạo mọi điều kiện để thầy cô và học sinh, sinh viên của
trường tham gia các hoạt động khoa học, các sự kiện của Hội dưới hình thức đăng ký trở
thành hội viên/cộng tác viên tham gia các hoạt động của Hội như nghiên cứu khoa học,
viết bài cho các chuyên mục “Vũ trụ học”, “Hàng không và Đời sống”, v.v. góp phần lan
tỏa đam mê khoa học, công nghệ, đặc biệt về lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ trong học
sinh, sinh viên và cộng đồng.
5. Hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc dưới các hình thức khác để chia sẻ tầm
nhìn, thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng v.v. về về lĩnh vực khoa
học và công nghệ, trong đó có lĩnh vực Hàng không – Vũ trụ gắn liền với phát triển kinh
tế - xã hội và An ninh - Quốc phòng./.

BAN TỔ CHỨC

