
Đại Hội Đại biểu Đảng bộ ĐHqgHn lần tHứ iv 

ĐÃ tHànH công tốt ĐẸp

sáng 12/8/2010, tại Đại học quốc 
gia Hà nội (ĐHqgHn) đã khai 
mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

ĐHqgHn lần thứ iv, nhiệm kỳ 2010-
2015 với sự tham gia của 293 đại biểu 
đại diện cho 25 tổ chức cơ sở Đảng 
trực thuộc. 

Đại hội vinh dự chào đón sự tham 
dự của đồng chí nguyễn thế thảo, 
uỷ viên trung ương Đảng, phó bí 
thư thành uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân 
dân thành phố Hà nội; đồng chí Đào 
trọng thi – uỷ viên trung ương Đảng, 
uỷ viên thường vụ, chủ nhiệm uỷ 
ban văn hoá, giáo dục, thanh thiếu 
niên và nhi đồng quốc hội, nguyên 
bí thư Đảng uỷ, giám đốc ĐHqgHn; 
đồng chí phan thanh bình – uỷ viên 
dự khuyết trung ương Đảng, giám 
đốc ĐHqg tp.Hcm cùng nhiều đại 
biểu đại diện cho các cơ quan trung 
ương và Hà nội. 

phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí 
mai trọng nhuận – phó bí thư Đảng 
uỷ, giám đốc ĐHqgHn, nhấn mạnh: 

“sau một quá trình chuẩn bị tích 
cực, khẩn trương , với tinh thần trách 
nhiệm cao, được sự nhất trí của ban 
thường vụ thành uỷ Hà nội, Đại hội 
đại biểu lần thứ iv Đảng bộ ĐHqgHn 
đã được tổ chức trang trọng tại Hội 
trường 10 – 12. Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ ĐHqgHn lần thứ iv tập trung 
thực hiện những nội dung, nhiệm 
vụ: kiểm điểm việc thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ, rút ra những bài học 
kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng uỷ và Đảng bộ trong nhiệm 
kỳ 2005 - 2010; quyết định mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và các 
giải pháp thực hiện từ nay đến năm 
2015; thảo luận, tham gia đóng góp ý 
kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại 
hội lần thứ Xv Đảng bộ thành phố Hà 
nội và Đại hội Xi của Đảng; bầu ban 
chấp hành Đảng bộ ĐHqgHn khoá 
iv, nhiệm kỳ 2010 - 2015; bầu đoàn 
đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ thành phố Hà nội lần thứ Xv”.

Đồng chí mai trọng nhuận tiếp tục 

khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng 
bộ ĐHqgHn lần thứ iv nêu cao tinh 
thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo , thể 
hiện ý chí và tinh thần quyết tâm cao 
độ của toàn Đảng bộ, chúng ta nhất 
định sẽ nỗ lực phát huy sức mạnh 
tổng hợp và mọi nguồn lực để phát 
triển ĐHqgHn trở thành một trung 
tâm đại học nghiên cứu đa ngành, 
đa lĩnh vực trong nhóm các đại học 
tiên tiến của thế giới, đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển nền kinh tế tri 
thức của đất nước, thực hiện thắng 
lợi sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, nhà 
nước giao phó là đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, 
bồi dưỡng nhân tài dựa trên nền tảng 
sáng tạo, nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ đỉnh cao, đóng 
vai trò nòng cốt và đầu tàu đổi mới 
trong hệ thống giáo dục đại học việt 
nam”.

tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng 
chí phạm trọng quát – bí thư Đảng 
uỷ, phó giám đốc ĐHqgHn thay mặt 
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ban chấp hành khoá iii trình 
bày báo cáo chính trị với chủ 
đề “phát huy mọi nguồn 
lực, chủ động vươn lên tầm 
quốc tế, thực hiện sứ mệnh 
vẻ vang” . báo cáo đã nêu 
bật một số thành tựu đạt 
được trong nhiệm kỳ 2005 - 
2010, trong đó nhấn mạnh: 
ĐHqgHn đã khẳng định và 
phát huy thế mạnh của mô 
hình đào tạo đa ngành, đa 
lĩnh vực hàng đầu việt nam; 
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, 
phát huy được sức mạnh 
tổng hợp bằng việc sử dụng 
nguồn lực chung để tạo nên 
những sản phẩm đặc sắc, 
chất lượng cao, trình độ cao; 
có nhiều sáng tạo trong quản 
trị đại học, đổi mới phương 
pháp giảng dạy như triển 
khai đào tạo theo phương 
thức tín chỉ. chủ trương đào 
tạo "ngành kép", cấp "bằng kép" áp 
dụng các chuẩn trình độ ngoại ngữ 
và kỹ năng mềm là những sản phẩm 
đào tạo có tính tiên phong và sáng 
tạo đặc sắc của ĐHqgHn và nhận 
được hiệu ứng tích cực từ người học 
và toàn xã hội.

ĐHqgHn là đơn vị đầu tiên trong cả 
nước ban hành bộ tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng riêng phù hợp với 
mục tiêu phát triển của một trung 
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, 
trình độ cao, từng bước đạt chuẩn 
quốc tế. ngoài ra, ĐHqgHn cũng tích 
cực tham gia kiểm định chất lượng 
đào tạo trong khu vực và thế giới. 
nổi bật là chương trình đào tạo công 
nghệ thông tin của trường Đại học 
công nghệ được đoàn chuyên gia 

đánh giá ngoài của mạng lưới giáo 
dục đại học Đông nam á (aun) thẩm 
định có chất lượng tương đương với 
các trường đại học tiên tiến trong khu 
vực.

ĐHqgHn được ghi nhận là đơn vị 
đầu tiên đưa ra sáng kiến và thực hiện 
đào tạo hệ cử nhân khoa học tài năng 
được đánh giá cao không chỉ ở việt 
nam mà còn ở nhiều cơ sở đào tạo có 
uy tín trên thế giới; ĐHqgHn đã chọn 
những ngành, chuyên ngành mũi 
nhọn để tập trung đầu tư đạt trình độ 
quốc tế; đi tiên phong trong đào tạo 
chất lượng cao, nghiên cứu khoa học 
đỉnh cao và luôn dẫn đầu cả nước về 
số bài báo, công trình khoa học công 
bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. 

các hoạt động hợp tác quốc tế đa 
dạng và hiệu quả đã giúp vị thế của 

ĐHqgHn từng bước được 
nâng tầm khu vực và quốc tế. 
ĐHqgHn đã được mời tham 
gia cơ cấu lãnh đạo của nhiều 
tổ chức, mạng lưới giáo dục 
đại học có uy tín trong khu vực 
và thế giới. trong thời gian 5 
năm qua, ĐHqgHn đã tổ chức 
thành công nhiều sự kiện khoa 
học quốc tế có tầm cỡ, thu hút 
hàng trăm học giả nổi tiếng từ 
hàng chục quốc gia và vùng 
lãnh thổ tham dự, trong đó có 
những hội thảo có tiếng vang 
lớn như diễn đàn khoa học cơ 
bản mũi nhọn, Hội thảo quốc 
tế việt nam học lần thứ iii, 
diễn đàn giáo dục Đông nam 
á, phiên họp của ủy ban liên 
chính phủ về biến đổi khí hậu 
thuộc liên Hiệp quốc (ipcc)... 

với vai trò là một trung tâm 
giao lưu văn hóa, chính trị và 
học thuật, ĐHqgHn vinh dự 

được đón nhiều vị lãnh đạo Đảng, 
nhà nước, nguyên thủ các quốc gia, 
các nhà chính trị, học giả danh tiếng 
thế giới; tiên phong thực hiện nghị 
quyết trung ương 2 khoá viii của 
Đảng “bảo đảm kết hợp giữa viện 
nghiên cứu và trường Đại học, gắn 
nghiên cứu - triển khai với sản xuất 
- kinh doanh”. Hợp tác trường - viện 
- doanh nghiệp là một đặc trưng của 
mô hình trường đại học nghiên cứu, 
đã được ĐHqgHn triển khai có hiệu 
quả và coi đây vừa là phương thức 
vừa là mục tiêu nhằm hướng tới sự 
phát triển của từng đối tác và của sự 
nghiệp khoa học công nghệ và giáo 
dục đại học của nước nhà.

trong công tác xây dựng Đảng, Đảng 
bộ ĐHqgHn luôn giữ được sự ổn 
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định và thống nhất. nhiệm kỳ vừa 
qua đánh dấu sự phát triển mạnh của 
Đảng bộ ĐHqgHn về cơ cấu tổ chức 
và đội ngũ đảng viên. từ 22 tổ chức 
cơ sở đảng trực thuộc với 1200 đảng 
viên năm 2005, đến 31/12/2009, 
Đảng bộ ĐHqgHn đã có 25 tổ chức 
cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 
đảng viên là 1440. một trong những 
nhiệm vụ quan trọng được Đảng uỷ 
đặc biệt quan tâm chỉ đạo là việc triển 
khai mạnh mẽ và hiệu quả công tác 
tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 
trong cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, học sinh, sinh viên nêu cao 
ý thức trách nhiệm trong công việc, 
xây dựng tinh thần cộng đồng và 
thương hiệu ĐHqgHn, tích cực tham 
gia xây dựng và thực hiện tốt các 
chủ trương lớn của ĐHqgHn. cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ chí minh” được 
triển khai nghiêm túc, thiết thực và 
có hiệu quả, nhận được sự đồng tình, 
hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, đảng 
viên và học sinh, sinh viên,...

trong thời gian qua, ĐHqgHn đã 
có những đóng góp tích cực cho sự 
phát triển của thủ đô, nhiều công 
trình nghiên cứu của các nhà khoa 
học ĐHqgHn đã góp phần tích cực 
giải quyết các vấn đề mang tính cấp 
bách và chiến lược của Hà nội. Đặc 
biệt, cùng với cả nước chào đón Đại 
lễ kỷ niệm 1000 năm thăng long - 
Hà nội, ĐHqgHn được giao nhiệm 
vụ là cơ quan thường trực của Hội 
thảo quốc tế về “phát triển bền vững 
thủ đô Hà nội văn hiến, anh hùng, vì 
hòa bình” – một sự kiện quan trọng 
trong 10 ngày cao điểm của Đại lễ 
1000 năm thăng long – Hà nội. 

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng 
chí nguyễn thế thảo nhấn mạnh: 
”trong quá trình hội nhập quốc tế, 
để vươn lên, mỗi quốc gia đều phải 
ý thức tăng cường năng lực cạnh 
tranh thông qua việc thu hút chất 
xám, phát huy sức mạnh của chính 
mình đặc biệt là phải đào tạo được 
một nguồn nhân lực chất lượng cao, 
có khả năng sáng tạo và thích ứng với 
những biến động không ngừng của 
các hình thái kinh tế xã hội. chính vì 
thế, Đảng ta luôn xác định “phát triển 
giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng 
đầu”, “phát triển khoa học công nghệ 

là khâu then chốt” trong sự nghiệp 
đẩy mạnh cnH, HĐH ở việt nam.

ĐHqgHn cần quán triệt sâu sắc hơn 
nữa các nghị quyết của trung ương 
và của thành uỷ Hà nội về phát triển 
giáo dục đào tạo và khoa học công 

nghệ về vị trí, vai trò đặc biệt quan 
trọng của mình đối với sự nghiệp 
cnH, HĐH đất nước, để từ đó xác định 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực 
hiện cho phù hợp. tôi cơ bản nhất trí 
với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong 
báo cáo chính trị của Đảng bộ. Để làm 
rõ hơn những định hướng trên, tôi có 
một số ý kiến chỉ đạo và trao đổi với 
Đảng bộ ĐHqgHn về những vấn đề 
cơ bản sau:

một là, tập trung mọi nỗ lực nâng cao 
chất lượng nghiên cứu khoa học và 
đào tạo đại học, xây dựng ĐHqgHn 
thành một trung tâm đào tạo chất 
lượng cao, có uy tín trong khu vực.

như chúng ta đã biết, mặc dù có bề 
dày truyền thống hàng thế kỷ, song 
đến nay, chất lượng đào tạo, nghiên 
cứu khoa học của chúng ta mới chỉ 
đạt trình độ trung bình, thậm chí có 
một số lĩnh vực còn thấp kém so với 
khu vực và quốc tế. như tôi được biết 
thì ĐHqgHn đang trong quá trình 
phấn đấu trở thành một trong nhóm 
200 đại học hàng đầu của châu á....

Hai là, tăng cường mối quan hệ hợp 
tác giữa ĐHqgHn với thành phố Hà 
nội. việc tăng cường mối quan hệ 
này không nằm ngoài chủ trương 
gắn phát triển giáo dục đào tạo, khoa 
học công nghệ với phát triển kinh tế 
xã hội. Đối với Hà nội, ĐHqgHn vừa 
có trách nhiệm chung của đơn vị 
đào tạo, nghiên cứu khoa học đứng 
chân trên địa bàn, vừa có mối quan 
hệ đặc biệt với thủ đô, trái tim của 
cả nước. Hà nội đang trong quá trình 

xây dựng và phát triển, trong điều 
kiện còn nhiều khó khăn, hạn chế thì 
nguồn lực chất lượng cao có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng, nhằm khai thác 
có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây 
dựng thủ đô ngày càng văn minh 
giàu đẹp sánh vai cùng các thủ đô 
trên thế giới và trong khu vực. mặc dù 
trong những năm qua, mối quan hệ 
hợp tác giữa ĐHqgHn và thành phố 
Hà nội không ngừng được củng cố, 
có những kết quả quan trọng, song 
xét về tổng thể vẫn còn những hạn 
chế nhất định. trong quá trình chuẩn 
bị văn kiện Đại hội Xv, Đảng bộ thành 
phố, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố 
chưa khai thác hết tiềm lực khoa học, 
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công nghệ, nhất là đội ngũ cán bộ 
khoa học, trí thức trong địa bàn. Đó là 
một thực tiễn khách quan, thành uỷ 
Hà nội đã tiếp thu ý kiến này. 

ba là, tập trung làm tốt nhiệm vụ 
công tác xây dựng Đảng. với đặc 
thù là Đảng bộ có số đông là cán bộ 
khoa học, có trí tuệ hiểu biết sâu rộng, 
do vậy trong hoạt động của mình, 
ĐHqgHn cần phải phát huy cao độ 
trí tuệ tập thể, tạo sự gắn kết và đồng 
thuận cao trong việc xây dựng và 
thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và 
giải pháp về xây dựng và phát triển 
nhà trường trong từng giai đoạn. làm 
tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng 
cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, bảo đảm sự thống nhất 
giữa tính ”đảng” và tính ”khoa học” 
trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, thực hiện tốt cuộc vận động 

”Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ chí minh”. trong bất kỳ điều 
kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đặc 
biệt chú trọng thực hiện các nhiệm 
vụ then chốt và xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng, vai trò tiên phong gương 
mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, 
chính quyền các cấp. tiếp tục quan 
tâm hơn nữa tới công tác cán bộ, xây 
dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán 
bộ giảng viên vững mạnh, đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ của ĐHqgHn 
trong giai đoạn phát triển mới. 

bốn là, về công tác bầu cử ban chấp 

hành Đảng bộ mới và bầu đoàn đại 
biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
thành phố khoá Xv. trên cơ sở quy 
hoạch cán bộ, đề án nhân sự do ban 
chấp hành Đảng bộ ĐHqgHn chuẩn 
bị nghiêm túc, dân chủ, đúng quy 
trình, đã được ban thường vụ thành 
uỷ phê duyệt, tôi đề nghị các đồng 

chí đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa 
chọn, bầu ra ban chấp hành khoá 
mới, các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, 
thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo 
đức, năng lực, uy tín, đảm bảo đủ số 
lượng với cơ cấu hợp lý, đủ năng lực 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị 
quyết của đại hội”. 

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm 
điểm của ban chấp hành Đảng bộ 
ĐHqgHn lần thứ iii do đồng chí vũ 
minh giang – phó bí thư thường trực 
Đảng uỷ, phó giám đốc ĐHqgHn 
trình bày; báo cáo thẩm tra tư cách 
đại biểu do đồng chí trần kim Đỉnh – 

uỷ viên thường vụ, trưởng ban kiểm 
tra Đảng uỷ ĐHqgHn khoá iii trình 
bày; Đề án nhân sự ban chấp hành 
Đảng bộ ĐHqgHn khoá iv do đồng 
chí phạm trọng quát - bí thư Đảng 
ủy ĐHqgHn khóa iii, phó giám đốc 
ĐHqgHn trình bày. 

trong khuôn khổ của Đại hội, các 
đại biểu đã nghe một số tham luận 
do các đại biểu đại diện cho một số 
tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ 
ĐHqgHn trình bày. 

buổi chiều cùng ngày, các tổ đại biểu 
đã họp để giới thiệu nhân sự tham gia 
ban chấp hành Đảng bộ ĐHqgHn 
khoá iv. 

tại phiên họp toàn thể buổi chiều 
tại hội trường, Đại hội đã nhất trí giới 
thiệu 41 đại biểu tham gia ứng cử để 
đại biểu bỏ phiếu bầu chọn 33 đồng 
chí tham gia ban chấp hành khoá iv. 

-------------

sau ba ngày làm việc với tinh thần 
dân chủ, nghiêm túc, sáng ngày 
13/8/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
ĐHqgHn lần thứ iv đã thành công 
tốt đẹp.

trong phiên bế mạc đã tiến hành ra 
mắt ban chấp hành Đại hội Đảng bộ 
ĐHqgHn lần thứ iv gồm 33 đồng chí, 
công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất 
bcH Đảng bộ ĐHqgHn khóa iv phiên 
họp lần thứ i diễn ra ngày 12/8/2010 
đã bầu đồng chí mai trọng nhuận 
giữ chức vụ bí thư Đảng ủy khóa iv, 
đồng chí nguyễn Hữu Đức và đồng 
chí phùng Xuân nhạ giữ chức vụ phó 
bí thư; và ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm 
ủy ban kiểm tra. 

trong khuôn khổ của phiên bế mạc, 
Đại hội đã nghe thông báo phân bổ 
đại biểu của ban thường vụ thành ủy 
và trình bày Đề án Đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành 
phố Hà nội lần thứ Xv. 

Đại hội đã nhất trí bầu đoàn đại biểu 
của Đảng bộ ĐHqgHn gồm 4 đồng 
chí là đại biểu chính thức và 1 đồng 
chí là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội 
đại biểu Đảng bộ thành phố Hà nội 
lần thứ Xv. danh sách cụ thể như sau:

1. Đồng chí mai trọng nhuận – bí thư 
Đảng ủy, giám đốc ĐHqgHn 

2. Đồng chí phùng Xuân nhạ - phó bí 
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thư Đảng ủy ĐHqgHn, Hiệu trưởng 
trường ĐH kinh tế, ĐHqgHn

3. Đồng chí bùi duy cam - ủy viên 
thường vụ Đảng ủy ĐHqgHn, Hiệu 
trưởng trường ĐHkHtn

4. Đồng chí nguyễn văn khánh - ủy 
viên thường vụ Đảng ủy ĐHqgHn, 
Hiệu trưởng trường ĐHkHXH&nv

và Đồng chí nguyễn quang ngọc 
– ủy viên bcH Đảng bộ ĐHqgHn, 
viện trưởng viện việt nam học và 
khoa học phát triển là đại biểu dự 
khuyết.

Đại hội đã biểu quyết một số chỉ 
tiêu cụ thể và thông qua nghị quyết 
đại hội với sự nhất trí của 100% các 
đại biểu.

trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng 
chí mai trọng nhuận đã nhấn mạnh: 
“Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHqgHn 
lần thứ iv biểu thị quyết tâm to lớn 
của Đảng bộ, trong 5 năm tới, lãnh 
đạo toàn Đảng bộ, tạo ra sức mạnh 
tổng hợp phấn đấu “phát huy mọi 
nguồn lực, chủ động vươn lên tầm 
quốc tế, thực hiện sứ mệnh vẻ vang”, 
với khẩu hiệu hành động là: sáng tạo 
– tiên phong – chất lượng cao, phát 
huy các giá trị cốt lõi của ĐHqgHn 
gồm: chất lượng cao, sáng tạo, tiên 
phong, tích hợp, trách nhiệm cao 
và phát triển bền vững, tạo động 
lực và nền tảng để đến năm 2020, 
ĐHqgHn trở thành một trung tâm 
đại học nghiên cứu đạt chuẩn các 
đại học tiên tiến châu á, trong đó 
một số lĩnh vực hoặc trường đại học 
thành viên, một số ngành, chuyên 
ngành khoa học cơ bản, công nghệ 
cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt 
trình độ tiên tiến của thế giới, góp 
phần đưa việt nam trở thành nước 
công nghiệp hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu lớn lao đó, Đại 
hội đã thông qua phương hướng, 
mục tiêu và những nhiệm vụ quan 
trọng trên tất cả các lĩnh vực công 
tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả các hoạt động hướng tới chuẩn 
quốc tế.

pv
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