
DANH MỤC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2021 

Tên đơn vị Tên dự án 
Tổ chức/nước tài 

trợ 
Thời gian thực hiện 

Trường ĐH 

KT&QTKD 

“Nghiên cứu thị trường lao động ở các trường Đại học Việt Nam” (LAB 

MOVIE) 
Erasmus+ 2019-2022 

“MOTIVE”- Đánh giá các xu hướng tuyển dụng sinh viên Việt Nam sau 

khi tốt nghiệp 
Erasmus+ 2020-2023 

Trường ĐHYD 

Phát triển trung tâm chuyên sâu về đào tạo nữ hộ sinh (Center of 

excellence for midwifery) tại Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTổng 

kinh phí là trên 80.000 Euro cho Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. 

Dự án triển khai trong giai đoạn. 

Erasmus+ 2019-2021 

Nghiên cứu mở rộng các can thiệp về bệnh không lây nhiễm tại các nước 

châu Á (Scaling Up NCD Interventions in South East Asia (SUNI-SEA) 

SC1-BHC-16-2018 123.750 Euro  

Erasmus+ 2019-2022 

Trao đổi giảng viên và sinh viên để nâng cao năng lực giảng dạy điều 

dưỡng 
Erasmus+ 2019-2021 

Trường ĐHNL 
Dự án Chăn nuôi thâm canh bò thịt trong các hệ thống canh tác đất dốc 

vùng núi Tây Bắc Việt Nam 

1. Trường Đại 

học Tasmania, Úc 

2017-2021 

2. Trường Đại 

học Queensland, 

Úc 

3. Viện Chăn 

nuôi, Việt Nam 

4. Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 



5. Trường Đại 

học Tây Bắc 

6. Trung tâm 

nghiên cứu và 

phát triển hệ 

thống nông 

nghiệp, Việt Nam 

7. Trung tâm 

CIRAD, Pháp 

Nghiên cứu tạo giống dậu tương chuyển gen kìm hãm già hóa bộ lá và 

tăng kích thước hạt 

đại học Đông A, 

Hàn Quốc 
12/2018-12/2021 

Trường ĐHSP 
Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội 

ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) 

Ngân hàng Thế 

giới 
2017-2022 

Trung tâm HTQT 
Giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho sinh viên Đại học Thái 

Nguyên 

Hội hữu nghị Đan 

Mạch Việt Nam 

(DVA) và Trung 

tâm nghiên cứu 

Giới, Gia đình và 

Môi trường trong 

Phát triển 

(CGFED)  

10/2018 - 10/2021 

KCQ ĐHTN 
Dự án Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường Đại học ở 

Việt Nam 

Quỹ Canada dành 

cho sáng kiến địa 

phương 

2020-2021 

   Nguồn: Báo cáo của các đơn vị  

 


