
- Giáo sư có thể cho biết ý nghĩa của việc 
tổ chức Hội thảo khoa học và Diễn đàn 
đầu tư “Vì Hà Giang phát triển”?Duyên 
cớ để có sự hợp tác giữa đại học và địa 
phương?

trước khi nói đến ý nghĩa cụ thể của việc 
tổ chức hội thảo khoa học và diễn đàn 
đầu tư này, tôi muốn nhắc lại sứ mạng 
đặc biệt của ĐHQGHn và vị trí trọng yếu 
của tỉnh Hà Giang.

ĐHQGHn có sứ mệnh đi đầu trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học, đào tạo và 
thực hiện các nhiệm vụ quốc gia. Hà 
Giang là một tỉnh miền núi nằm trong 
số ít các tỉnh nghèo nhất cả nước. cái 
nghèo được thể hiện qua diện tích đất 
canh tác (chiếm 30 – 40%) còn lại chủ 
yếu là đá; thời tiết thì giá lạnh kéo theo 
các đợt rét kéo dài, đi kèm rét độc, rét 
hại. cùng với việc thiếu đất canh tác, 
Hà Giang đồng thời là địa phương thiếu 
nước nghiệm trọng. cuộc sống của 
người dân còn khó khăn, dân trí còn hạn 
chế,... Đây là những điểm không thuận 
lợi mà Hà Giang phải đối mặt trong quá 
trình phát triển.

nhưng có một nghịch lý là một tỉnh 
chồng chất khó khăn như vậy lại phải 
tiếp tục gồng mình đảm đương một sứ 
mạng nặng nề. Hà Giang là tỉnh địa đầu 
của tổ quốc với đỉnh Lũng cú, đồng thời 
là tỉnh có đường biên giới giáp trung 
Quốc dài nhất Việt nam (với 274km), có 
22 dân tộc sinh sống trong đó 36% là 
dân tộc Mông sống 2 bờ biên giới. nơi 
quan yếu này đã từng chứng minh: nhà 
nước qua các thời kỳ phải quan tâm đến 

đời sống người dân vùng biên để phát 
triển đồng thời bảo vệ vững chắc vùng 
biên cương cực bắc của tổ quốc. 

Bên cạnh đó, giao thông ở Hà Giang tuy 
đã phát triển nhiều hơn trước song vẫn 
chưa thuận lợi cho phát triển kinh tế. Hạ 
tầng cơ sở, nguyên liệu, chất đốt còn vô 
cùng khó khăn,... 

Bù lại, Hà Giang là một địa phương được 
thiên nhiên ban tặng những tặng phẩm 
hết sức độc đáo và đa phần trong số đó 
độc đáo đến mức độc nhất. nếu như đá 
núi là một khó khăn vô cùng nan giải đối 
với sản xuất nông nghiệp thì với geopark 
– công viên đá có giá trị toàn cầu lại là 
một tặng vật vô giá của thiên nhiên.

nhiều dân tộc với những truyền thống 
văn hóa khác nhau cùng chung sống 
trên một địa bàn thường là không đơn 
giản cho việc tổ chức xã hội song nhìn 
từ góc độ văn hóa thì sự đa dạng, phong 
phú ấy đồng thời là tài nguyên hết sức 
quí giá. thời tiết giá lạnh không thuận 
cho trồng trọt và chăn nuôi song lại 
thuận lợi cho việc trồng cây đặc sản, cây 
dược liệu: thảo quả, chè tuyết,... đồng 
thời có thể khai thác thành khu vực nghỉ 
dưỡng trong mùa hè nóng nực. 

tuy nhiên, những điều kiện mà Hà 
Giang được thiên nhiên ưu đãi mới chỉ 
tồn tại dưới dạng tiềm năng, chưa được 
khai thác. Hà Giang cần một chiến lược 
vừa mang tính đột phá, vừa đảm bảo 
tính ổn định, bền vững. chiến lược ấy 
không thể chỉ giải quyết bằng năng lực 
của tỉnh mà còn cần sự hỗ trợ từ trung 
ương. Đây không phải chỉ là bài toán của 

những người quản lý, những chính trị 
gia mà còn phải dựa vào nguồn tri thức 
của những nhà khoa học.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đến với 
ĐHQGHn như một địa chỉ tin cậy để có 
thể gửi gắm nguyện vọng, mong muốn 
tìm ra những cơ sở khoa học cho sự phát 
triển vừa mang tính đột phá, vừa mang 
tính bền vững. Sự gặp gỡ của tỉnh Hà 
Giang với ĐHQGHn nơi có sứ mệnh đi 
đầu bắt nguồn từ những điều như vậy. 

ĐHQGHn nhận thấy Hà Giang là nơi lý 
tưởng cho thực hiện các ý tưởng nghiên 
cứu tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Sự đa 
dạng văn hóa mang lại chủ đề thú vị cho 
các nhà khoa học của ĐHQGHn nhưng 
trùm lên tất cả là thể hiện trách nhiệm 
quốc gia của ĐHQGHn đối với việc đem 
tri thức phát triển một tỉnh nghèo và 
giàu tiềm năng. Sứ mệnh và năng lực 
của một trung tâm đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực đã gặp gỡ nhu cầu của tỉnh 
Hà Giang. Với ý nghĩa đó thì sự hợp tác 
của ĐHQGHn với tỉnh Hà Giang sẽ toàn 
diện và lâu dài. 

- Sự hợp tác giữa ĐHQGHN và Tỉnh Hà 
Giang bắt đầu từ việc gì thưa Giáo sư?

Bắt đầu từ việc hai bên phối hợp tổ chức 
hội thảo khoa học và diễn đàn đầu tư “Vì 
Hà Giang phát triển”, ngày 21/4/2011, 
với sự hỗ trợ của Viettin Bank.

ĐHQGHn sẽ cùng với Hà Giang trình 
bày những ý tưởng, đánh giá về vị thế, 
điều kiện tự nhiên, tiềm năng và trên 
cơ sở đó bước đầu đưa ra những dự án 
tương đối cụ thể. 

HìnH MẫU Hợp tác Giữa "Đại Học Và Địa pHƯơnG" 

nGày 21/4/2011, ĐHQGHn pHối Hợp Với UBnD 
tỉnH Hà GianG Và nGân HànG tMcp cônG 

tHƯơnG Việt naM (ViEttin BanK) tổ cHức Hội 
tHảo KHoa Học Và Diễn Đàn ĐầU tƯ "Vì Hà 

GianG pHát triển".

nHân Dịp này, Bản tin ĐHQGHn Đã có cUộc 
trao Đổi Với GS.tSKH Vũ MinH GianG – pHó GiáM 

Đốc ĐHQGHn, trƯởnG Ban tổ cHức Hội tHảo.

>> GS.tSKH Vũ Minh Giang

tiêU ĐiểM

12 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



Việc hợp tác này mang lại lợi ích cho 
các bên liên quan. Hà Giang cần sự hỗ 
trợ mang tính liên ngành, liên vùng để 
xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể 
kinh tế xã hội. còn ĐHQGHn sẽ có Hà 
Giang là địa bàn để thực hiện nhiệm 
vụ đào tạo và đề tài nghiên cứu khoa 
học. những vấn đề của Hà Giang từ khai 
thác công viên địa chất cao nguyên đá 
Đồng Văn đến việc xây dựng các mô 
hình kinh tế, phát huy các giá trị văn hóa 
là mảnh đất màu mỡ cho các nhà khoa 
học ĐHQGHn triển khai nhiều đề tài, dự 
án, ý tưởng.

nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở các 
lĩnh vực, cấp độ cho Hà Giang lớn cũng 
là một trong những hoạt động cụ thể với 
ĐHQGHn mang lại hiệu quả kép cho các 
bên liên quan.

- Giáo sư cho biết một số thông tin chính 
của Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu 
tư “Vì Hà Giang phát triển”?

“Vì Hà Giang phát triển” gồm phần hội 
thảo khoa học và diễn đàn đầu tư. Hội 
thảo gồm hơn 20 báo cáo của đội ngũ 
khoa học về những giá trị của Hà Giang 
(bao gồm điều kiện tự nhiên, môi trường 
xã hội và văn hóa,...); Diễn đàn đầu tư là 
nơi gặp gỡ của các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đã, 
đang và sẽ đầu tư vào phát triển kinh tế 
- xã hội Hà Giang. các doanh nghiệp đã 
đầu tư sẽ mang đến những kinh nghiệm 
và kiến nghị trong khi những doanh 
nghiệp mới đến lần đầu thì có cơ hội 
tìm hiểu khả năng đầu tư tại địa phương 
này. “Vì Hà Giang phát triển” còn là nơi 
gặp gỡ của các đại biểu trong và ngoài 
nước có quan tâm đến phát triển Hà 
Giang.

tính đến thời điểm này, mọi công tác 
chuẩn bị đã hoàn tất. Sự hấp dẫn của 
hội thảo là sự kiện không thuần túy trao 
đổi của các vấn đề học thuật mà còn 
bao gồm cả các vấn đề của thực tiễn Hà 
Giang. các đề án phát triển được xây 
dựng trên các luận chứng khoa học. Ví 
dụ như việc xây dựng một đề án về phát 
triển du lịch thì phải thiết kế được một 
mạng lưới du lịch một cách hợp lý, tối 
ưu để địa phương có cơ sở đưa ra ý kiến 
cụ thể; Hay các căn cứ, luận chứng để 
phát triển hơn nữa các sản phẩm nông 
nghiệp có giá trị cao như cây chè tuyết, 
các cây dược liệu và sản xuất hàng hóa 

có qui mô lớn,... các báo cáo thể hiện 
tính liên ngành, liên lĩnh vực cao.

Đặc sắc của hội thảo là với tầm nhìn 
của ĐHQGHn thì bài toán của Hà Giang 
không chỉ xoay quanh vấn đề một tỉnh 
mà mang tính liên vùng. Bài toán du 
lịch mà chỉ gói lại trong phạm vi tỉnh Hà 
Giang thì chưa phải là tối ưu. Đội ngũ 
các nhà khoa học ĐHQGHn tính đến 
mối quan hệ giữa Hà Giang với Lào cai, 
tuyên Quang và xem xét vấn đề đó một 
cách toàn điện, liên vùng.

Hội thảo làm rõ hơn những luận chứng 
khoa học cho việc các cấp, các ngành 
quan tâm đầu tư cho Hà Giang Đây là 
tỉnh nghèo nhưng đồng thời là nơi quan 
yếu, trọng trấn, địa đầu và đôi khi thậm 
chí là chuyện “mất – còn” nếu vùng này 
không trở nên trù phú. những vấn đề 
đặt ra đối với Hà Giang như vậy lần đầu 
tiên được đề cập trong hội thảo này. Hội 
thảo phân tích tính chất quan yếu, vị thế 
đặc biệt của Hà Giang trong phát triển 
có tầm chiến lược của cả nước.

từ kinh nghiệm gắn với hợp tác của các 
địa phương nói chung và Hà Giang nói 
riêng, hướng ưu tiên tập trung phát triển 
của ĐHQGHn từ nay về sau là:

trong nghiên cứu khoa học thì ưu tiên 
việc xây dựng các chương trình đề án 
chất lượng cao làm ra các sản phẩm 
quốc tế hoặc được xã hội đánh giá cao, 
khắc phục dần hạn chế nghiên cứu khoa 
ít gắn với thực tiễn, không chỉ ra được 
sản phẩm đầu ra.

Với sứ mệnh của mình, ĐHQGHn phải 
vươn xa tới những địa phương có vấn 
đề lớn. trước đây, ĐHQGHn đã ký kết 
với tỉnh Quảng ninh. Đấy cũng là một 
hợp tác thực hiện sứ mệnh tương tự. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng ninh xác định 
tỉnh sở hữu một di sản tầm cỡ thế giới 
và tỉnh thay mặt cả nước đối diện, tiếp 
xúc, nghênh đón và phục vụ hàng triệu 
lượt khách quốc tế mỗi năm nên phải 
tính đến chuyện gìn giữ và bảo vệ Di sản 
đồng thời thể hiện diện mạo quốc gia, 
bảo vệ danh dự của nền văn hóa dân 
tộc. Mỗi quyết sách của tỉnh Quảng ninh 
không chỉ có tầm của một tỉnh mà đòi 
hỏi hàm lượng trí tuệ cao. Mong muốn 
ấy phù hợp với nhu cầu của ĐHQGHn và 
Lãnh đạo 2 bên đã cùng ký kết hợp tác. 

- Giáo sư muốn chia sẻ thêm điều gì 
nhân sự kiện này?

Qua sự kiện này cho thấy tính đúng đắn 
của lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính 
phủ trong việc thành lập và trao cho 
ĐHQGHn sứ mệnh cao cả với quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm đặc biệt. các 
vấn đề hóc búa của Hà Giang đặt ra thì 
chỉ có ĐH đa ngành, đa lĩnh vực có tiềm 
lực cao và quyền tự chủ cao mới có thể 
triển khai được.

Mặt khác, thông qua việc ký kết với các 
tỉnh cho thấy uy tín học thuật và uy tín 
xã hội của ĐHQGHn ngày càng được 
nâng cao, phát huy được tiềm lực trong 
giải quyết các vấn đề khó địa phương.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư.

nGọc Diệp (thực hiện)
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