
tiêU ĐiểM

Trong tiết trời mát mẻ, giữa đất trời 
thủ đô nghìn năm văn hiến nhưng 
ấm áp tình người đã tạo nên điểm 

nhấn đặc biệt trong ngày hôm nay, khi 
tất cả chúng ta - những người làm công 
tác quản lý, nhà khoa học và người làm 
chính sách - tề tựu ở đây để làm một 
công việc đầy ý nghĩa “vì Hà Giang phát 
triển”.

Với tinh thần đó, lời đầu tiên, thay mặt 
lãnh đạo ĐHQGHn, tôi xin gửi lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các đồng chí 
lãnh đạo, các vị khách quí, các nhà khoa 
học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
có mặt tại sự kiện đáng nhớ này.

***

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự 
phát triển của nhân loại đã bước lên một 
tầm cao mới. nấc thang phát triển mới 
cũng đặt các quốc gia vào cuộc cạnh 
tranh khốc liệt. 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 
và không ngừng đào tạo một nguồn 
nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, có 
khả năng sáng tạo và thích ứng cao với 
những biến động không ngừng của tự 
nhiên xã hội, đồng thời bắt nhịp với hội 
nhập quốc tế thành công. Để có bước đi 
mang tính đột phá, cần phải có một đầu 
tàu, làm nòng cốt đổi mới nền giáo dục 
đại học nước nhà.

Việc chính phủ thành lập 2 Đại học 
Quốc gia với mục tiêu xây dựng một số 
trung tâm đại học tiên tiến đa ngành, đa 
lĩnh vực, chất lượng cao, từng bước đạt 
chuẩn khu vực và quốc tế làm nòng cột 
cho đổi mới giáo dục Việt nam trong bối 
cảnh hội nhập sâu. Đó là một chủ trương 
hoàn toàn đúng đắn, có tầm chiến lược 
của Đảng và nhà nước. thực hiện sứ 
mệnh Đảng và nhà nước giao, ĐHQGHn 
là đơn vị tiên phong trong đổi mới quản 
trị đại học và có đóng góp quan trọng 

cho giáo dục đại học nói riêng và phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung.

***

Mô hình hợp tác “Đại học – Địa phương” 
đã trở nên phổ biến trên thế giới. Hầu hết 
các đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ, châu 
âu và cả những đại học hàng đầu châu 
á như nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.. 
đều coi đây là thước đo “sự thành công” 
của chính mình, đồng thời là phương 
thức đưa khoa học ra khỏi “tháp ngà”, 
biến  “biến sỏi đá thành vàng” như kinh 
nghiệm của Đại học a&M, bang texas, 
Hoa Kỳ. 

ĐHQGHn hàng năm cung cấp khoảng 
8000 cán bộ khoa học, quản lý, giảng 
viên các trường đại học chất lượng cao 
thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, công nghệ, xã hội, nhân văn, kinh 
tế, luật, giáo dục… đáp ứng ngày càng 
cao sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. ĐHQGHn cũng là đơn vị 
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có nhiều nhất công trình khoa học công 
bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và 
có nhiều công trình nền tảng phát triển 
khoa học cơ bản cũng như những công 
trình tạo nên các ngành khoa học mới 
ở Việt nam như Việt nam học, Khu vực 
học, Môi trường, phát triển bền vững, 
Biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề 
quan trọng như Mô hình phát triển bền 
vững kinh tế vùng biên, cơ sở khoa học 
cho việc bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh 
thổ quốc gia và nhiều ứng dụng quan 
trọng khác. ĐHQGHn cũng là đơn vị tiên 
phong trong đổi mới quản trị đại học 
theo tiếp cận sản phẩm đầu ra, quản trị 
nguồn nhân lực tiên tiến, đẩy mạnh mối 
quan hệ hợp tác toàn diện 4 nhà: đại học 
– viện nghiên cứu – doanh nghiệp – bộ, 
ban, ngành và địa phương. những thế 
mạnh đặc thù ấy chắc chắn sẽ được nhân 
lên khi chúng ta hợp tác với Hà Giang. 

***

Hà Giang là một tỉnh biên giới phía Bắc 
của tổ quốc, nơi có vị trí địa chính trị 
đặc biệt quan trọng nhưng cũng đồng 
thời là một tỉnh đặc biệt khó khăn cả 
về tự nhiên và kinh tế xã hội như đồng 
chí Bí thư tỉnh ủy triệu tài Vinh đã nhấn 
mạnh. trong bối cảnh ấy, để phát triển 
Hà Giang một cách nhanh chóng nhất, 

bền vững nhất, hiệu quả nhất, khơi dậy 
được hết những tiềm năng, vị thế của 
mình như đồng chí nguyễn Xuân phúc 
vừa chỉ đạo, thì một trong những cách 
tốt nhất là phát triển dựa vào nguồn lực 
con người và cùng với đó là đầu tư cơ chế 
chính sách đặc thù, cơ sở hạ tầng của 
chính phủ, sự đầu tư của các nhà doanh 
nghiệp, sự hợp tác của các địa phương, 
các trường đại học, các viện nghiên cứu. 
chính vì vị trí địa chính trị đặc biệt của 
tỉnh như vậy nên chúng tôi cho rằng đầu 
tư cho Hà Giang, đầu tư cho sự phát triển 
của Hà Giang chính là đầu tư xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc Việt nam, đảm bảo 
chủ quyền an ninh quốc gia, cho bảo 
tồn, phát triển nhiều nguồn tài nguyên 
độc đáo cả về tự nhiên, văn hóa. Vì vậy, 
có thể nói đầu tư cho Hà Giang là đầu tư 
“một vốn, bốn lời”. 

chúng tôi vui mừng khi tỉnh Hà Giang đã 
tín nhiệm, lựa chọn ĐHQGHn trở thành 
đối tác quan trọng trong phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo chủ quyền và an 
ninh quốc gia. ĐHQGHn xác định nhiệm 
vụ hợp tác này vừa là nghĩa vụ, là trách 
nhiệm nhưng đồng thời cũng là niềm 
vinh dự và tự hào của toàn thể cán bộ, 
nhà khoa học và sinh viên của ĐHQGHn.

ĐHQGHn sẽ cố gắng hết sức, tạo điều 

kiện, giúp tỉnh Hà Giang đào tạo đội ngũ 
cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, 
đồng thời phối kết hợp với các cơ quan 
liên quan triển khai “hình mẫu” hợp tác 
“Đại học và Địa phương”, trước hết là 
tập trung trí tuệ, công sức cùng với Hà 
Giang xây dựng và triển khai các dự án 
theo các hướng đột phá, chiến lược mà 
đồng chí nguyễn Xuân phúc, Ủy viên 
Bộ chính trị, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn 
phòng chính phủ đã chỉ đạo, đó là các 
dự án KHcn về môi trường, phòng tránh 
thiên tai, ứng phó thông minh với biến 
đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tất nhiên, 
ĐHQGHn cũng sẽ quan tâm và nỗ lực 
hết sức mình hợp tác theo các yêu cầu 
khác của tỉnh.

Hội thảo khoa học và Diễn đàn lần này là 
hoạt động khởi đầu cho sự hợp tác toàn 
diện giữa ĐHQGHn và tỉnh Hà Giang. 
trên tinh thần đó, thay mặt ĐHQGHn, 
tôi bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các 
tổ chức quốc tế hãy cùng thảo luận, cởi 
mở, đề xuất những ý tưởng có giá trị, kêu 
gọi đầu tư vì sự phát triển của Hà Giang, 
vì Việt nam phát triển.
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