
Ngày 29/3/2011, ĐHQGHn đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt 
động Khoa học – công nghệ 

của ĐHQGHn 2006 – 2010 dưới sự 
chủ trì của GS.tS Mai trọng nhuận – 
Giám đốc ĐHQGHn, GS.tSKH Vũ Minh 
Giang – phó Giám đốc ĐHQGHn, tS. 
Lê Đình tiến – thứ trưởng Bộ KH&cn, 
GS.tS nguyễn cao Huần – trưởng Ban 
KH&cn, ĐHQGHn.

tham dự Hội nghị còn có pGS.tS trần 
Quang Quý – thứ trưởng Bộ GD&Đt, 
đại diện Viện KH&cn Việt nam, các 
tập đoàn, công ty, đối tác chiến lược 

của ĐHQGHn cùng các lãnh đạo, cán 
bộ, nhà khoa học các đơn vị trực thuộc 
ĐHQGHn.

phát biểu khai mạc, GS.tS Mai trọng 
nhuận nhấn mạnh, 5 năm qua, thực 
hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước 
coi KHcn là then chốt, đóng vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, 
ĐHQGHn đã có những công trình khoa 
học quan trọng đóng góp trực tiếp cho 
lĩnh vực khoa học cơ bản ở Việt nam, 
góp phần làm nền tảng sáng tạo, phát 
triển công nghệ và chuyển giao tri thức; 
có nhiều công trình khoa học, đặc biệt 

là những công trình liên ngành, liên 
lĩnh vực phục vụ tích cực cho phát triển 
kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, phát 
triển bền vững cũng như ứng phó thông 
minh với biến đổi khí hậu; ĐHQGHn đã 
kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu 
khoa học và đã đi đầu trong phương 
pháp đào tạo mới – phương pháp đào 
tạo dựa vào nghiên cứu khoa học, đồng 
thời cũng là phương pháp triển khai 
nghiên cứu khoa học dựa vào đào tạo; 
tổ chức những nhóm nghiên cứu mạnh, 
nhóm nghiên cứu xuất sắc và tạo mối 
tương tác hiệu quả, đa chiều giữa trường 
đại học – viện nghiên cứu – doanh 

“ĐúnG” Và “trúnG” Với HƯớnG 
pHát triển KHoa Học cônG nGHệ 

cỦa Đất nƯớc 
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nghiệp; vị thế, uy tín của ĐHQGHn ngày 
càng được nâng lên trên trường quốc tế.

GS.tS Mai trọng nhuận cho rằng, trong 
thời gian tới, ĐHQGHn sẽ tích cực hơn 
nữa nhằm đưa chất lượng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc 
tế, trong đó KHcn được coi là khâu đột 
phá. Để làm được điều đó, theo GS.tS 

Mai trọng nhuận, cần tập trung vào 
một số trọng điểm: tiếp tục phát huy 
truyền thống và thế mạnh của ĐHQGHn 
trong đó phát triển nghiên cứu cơ bản 
xứng tầm với nhiều công trình nghiên 
cứu đạt trình độ quốc tế; phát triển 
những nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh 
vực; tiếp tục tích hợp chặt chẽ nghiên 
cứu khoa học với đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao, trình độ cao.

trong báo cáo tổng kết của hội nghị đã 
nêu bật một số thành tựu quan trọng mà 
tập thể các nhà khoa học của ĐHQGHn 
đạt trược trong giai đoạn vừa qua: 

Về số lượng các bài báo trên các tạp chí 
khoa học có uy tín, ĐHQGHn vẫn là đơn 
vị đi đầu trong các trường đại học của cả 
nước có số bài đăng trên tạp chí quốc tế 
có uy tín. Số lượng bài báo được đăng 
hàng năm vẫn tăng từ 132 bài năm 
2008, 169 bài năm 2009 và 142 bài 
năm 2010. Điều này phản ánh hướng 

đi đúng đắn của hoạt động KHcn của 
ĐHQGHn không chỉ phục vụ đào tạo 
chất lượng cao, mà còn hòa nhập với xu 
thế khoa học công nghệ hiện đại, tiên 
tiến của thế giới và thiết thực phục vụ xã 
hội, đồng hành cùng thực tiễn phát triển 
của đất nước;

Đặc biệt, trong Đại lễ kỷ niệm 1000 

năm thăng Long - Hà nội, ngoài việc 
chủ trì và hoàn thành xuất sắc các đề 
tài cấp nhà nước thuộc chương trình 
KHcn đặc biệt KX.09, các nhà khoa học 
của ĐHQGHn đã có đóng góp nổi bật 
trong việc xây dựng tủ sách thăng Long 
- Hà nội nghìn năm văn hiến, đã xuất 
bản 34 / 97 bộ sách quý phục vụ Đại 
lễ. ĐHQGHn cũng là đơn vị được Ban 
tuyên giáo trung ương và UBnD thành 
phố Hà nội giao nhiệm vụ tổ chức Hội 
thảo khoa học quốc tế duy nhất kỷ niệm 
1000 năm thăng Long - Hà nội mà theo 
đánh giá của dư luận xã hội đây là điểm 
sáng trí tuệ trong các hoạt động kỷ niệm 
1000 năm thăng Long-Hà nội;

thúc đẩy nhóm nghiên cứu mạnh đạt 
trình độ quốc tế làm cơ sở hình thành 
trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Hiện 
nay, ĐHQGHn có trên 30 nhóm nghiên 
cứu mạnh đang thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học có tính mũi nhọn của các 
ngành, nhóm ngành ở các đơn vị và trên 

quy mô của ĐHQGHn, đang hình thành 
trung tâm nghiên cứu xuất sắc.. năm 
2009, 2010 ĐHQGHn đã khởi động đầu 
tư thí điểm cho một số nhóm nghiên 
cứu mạnh có sản phẩm đăng ký sở hữu 
trí tuệ, sản phẩm đạt chất lượng cao, có 
khả năng giải quyết nhiệm vụ liên quan 
đến chính trị của đất nước;

Là một trong những đầu mối hợp tác 
quốc tế về đào tạo và KHcn của cả 
nước, ĐHQGHn luôn coi trọng công tác 
phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, coi 
đây như một giải pháp chiến lược quan 
trọng nhằm nâng cao hiệu quả và chất 
lượng các bậc đào tạo đại học, sau đại 
học và các hoạt động KHcn. Hiện nay 
ĐHQGHn hợp tác với hơn 135 trường 
đại học, viện nghiên cứu, trung tâm 
KHcn lớn, có uy tín của hơn 80 quốc 
gia. 

ĐHQGHn đã triển khai, mở rộng và thực 
hiện có hiệu quả hợp tác trường - Viện 
- Doanh nghiệp- ĐHQGHn đã ký với các 
viện, tập đoàn kinh tế lớn như Bộ tài 
nguyên & Môi trường,tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt nam, Viettel...;

Đặc biệt, việc các nhà giáo - nhà khoa 
học của ĐHQGHn đạt được những giải 
thưởng quốc tế, quốc gia có uy tín cao 
chứng tỏ rằng tiềm năng KHcn của 
ĐHQGHn đủ mạnh, hoàn toàn có thể 
tạo ra những sản phẩm KHcn đỉnh cao 
của thế giới và của quốc gia.

phương hướng phát triển KHcn của 
ĐHQGHn giai đoạn 2011 - 2015 xác 
định mục tiêu: tăng cường năng lực, tập 
trung đầu tư, đổi mới mạnh mẽ phương 
thức tổ chức và quản lý nhằm tạo bước 
chuyển biến đột phá về chất lượng của 
các hoạt động KHcn, tạo ra các sản 
phẩm KHcn đỉnh cao, ngang trình độ 
tiên tiến của khu vực và thế giới, thiết 
thực phục vụ việc nâng cao chất lượng 
đào tạo ở ĐHQGHn, có sức cạnh tranh 
cao trên thị trường KHcn, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cnH, HĐH đất 
nước, phát triển văn hóa, con người Việt 
nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế. 

nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nói 
trên, trong thời gian từ 2011 - 2015, 
ĐHQGHn sẽ phát triển hoạt động KHcn 
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của mình theo những định hướng và giải 
pháp ưu tiên:

tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu 
mạnh, nhóm nghiên cứu quốc tế và tập 
thể khoa học tinh nhuệ để có được các 
kết quả khoa học đỉnh cao và sản phẩm 
công nghệ đột phá (Bằng SHtt, các giải 
thưởng KHcn cấp quốc gia, quốc tế, 
các bài báo quốc tế đăng trên các tạp 
chí khoa học danh tiếng, các công trình 
chuyên khảo có uy tín và các giải pháp 
tư vấn chính sách cho các cơ quan hoạch 
định chính sách của Đảng và nhà nước 
vv..);

tăng cường đầu tư chiều sâu và năng lực 
các ptn hiện đại phục vụ đào tạo chất 
lượng cao và ncKH. Dành ưu tiên cao 
cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống 
ptn công nghệ nano, ptn đại cương và 
trung tâm truyền thông và giáo dục văn 
hóa truyền thống; tiếp tục đầu tư chiều 
sâu, tăng cường năng lực và hiệu quả sử 
dụng của hệ thống ptn hiện có;

tập trung phát triển công nghệ cao, chế 
tạo sản xuất thử các sản phẩm KHcn để 
phục vụ thiết thực kinh tế - xã hội. Đầu 
tư cho các "vườn ươm công nghệ";

triệt để áp dụng nguyên tắc lấy chất 
lượng và hiệu quả đầu ra (outcome 
based approach) trong việc xác định, tổ 
chức triển khai nhiệm vụ KHcn và mua 
sắm, đầu tư trang thiết bị nhằm tạo ra 
bước chuyển biến đột phá trong quản lý 
hoạt động KHcn ở ĐHQGHn, đảm bảo 
việc quản lý KHcn phải mở đường và hỗ 
trợ cho việc đạt được những sản phẩm 
KHcn đỉnh cao, có ý nghĩa thiết thực 

đối với sự nghiệp đào tạo chất lượng cao 
của ĐHQGHn và góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp phát triển đất nước;

triển khai các nhiệm vụ KHcn trọng 
điểm hướng tới phục vụ tốt nhất, có 
hiệu quả cao cho nhiệm vụ chiến lược 
(các chương trình đào tạo đại học và sau 
đại học đạt chuẩn quốc tế - chương trình 
16+23), góp phần tạo bước chuyển biến 
đột phá về chất lượng đào tạo, nhất là 
đào tạo sau đại học;

triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình hợp tác với các bộ, ngành 
- Bộ tài nguyên và Môi trường, ĐHQG 
tp. HcM, trung tâm KHcn quân sự, 
Viện KHcn Việt nam, tập đoàn Dầu 
khí quốc gia Việt nam, tập đoàn Viettel, 
tập đoàn Vinashin và các đối tác khác 

nhằm tăng cường nguồn lực, hướng tới 
các sản phẩm KHcn đỉnh cao, với tính 
ứng dụng cao;

Đẩy mạnh hợp tác ncKH với các địa 
phương, quan tâm tới thủ đô Hà nội 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền 
vững và bảo vệ môi trường;

tích cực triển khai tốt các dự án hợp tác 
quốc tế về KHcn, ưu tiên tới các đối tác 
có quan hệ truyền thống và các đối tác 
đang hợp tác như nhật Bản, Bỉ, Đan 
Mạch, Mỹ, pháp, ngân hàng thế giới...;

trong thời gian từ 2011-2015, ĐHQGHn 
có kế hoạch tổ chức thành công một số 
hội thảo quốc tế quan trọng, trong đó 
có Hội thảo quốc tế về Việt nam học 
lần thứ iV, các hoạt động trong khuôn 
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khổ BESEtoHa, mạng lưới các trường 
đại học châu á ( inter asean Universities 
networks),ict và các hội thảo lớn trong 
các lĩnh vực biến đổi khí hậu toàn cầu, 
phát triển bền vững và công nghệ mũi 
nhọn...;

tổ chức tốt hoạt động sinh viên nghiên 
cứu khoa học và nghiên cứu, hình thành 
các diễn đàn khoa học cho các học viên 
cao học, ncS và cán bộ trẻ;

Một số hướng KHcn mũi nhọn, có khả 
năng phát triển đột phá và có khả năng 
giải quyết các vấn đề thời sự của thực 
tiễn đời sống, xã hội cần ưu tiên;

Xây dựng và nâng cao chất lượng tạp chí 
KHcn đạt trình độ quốc tế, phấn đấu có 
2 tạp chí quốc tế. 

tại Hội nghị, tS. Lê Đình tiến – thứ 
trưởng Bộ KH&cn khẳng định ĐHQGHn 
là tổ chức KHcn có vị trí hết sức quan 
trọng và hàng đầu của đất nước trong 
đào tạo nguồn nhân lực KHcn chất 
lượng cao, đồng thời tiến hành các 
hoạt động nghiên cứu khoa học đỉnh 
cao. ĐHQGHn tập trung nguồn lực 
KHcn lớn và là một tiềm năng đối với sự 
phát triển KHcn của Việt nam. những 
nghiên cứu khoa học của ĐHQGHn đã 
“trúng” và “đúng” với hướng phát triển 
KHcn của đất nước hiện nay.

Đồng tình với đánh giá của tS. Lê Đình 
tiến, thứ trưởng Bộ GD&Đt trần Quang 
Quý, cho rằng hoat động KHcn của 
ĐHQGHn có nhiều khởi sắc cả về số 
lượng và chất lượng. ĐHQGHn là tấm 

gương sáng trong hệ thống giáo dục đại 
học cả nước về đào tạo và nghiên cứu 
khoa học.

phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang – phó Giám đốc ĐHQGHn 
kết luận: Bên cạnh những thành tựu đạt 
được thì hoạt động KHcn của ĐHQGHn 
còn một số hạn chế: những sản phẩm 
đỉnh cao vẫn còn khiêm tốn, bên cạnh 
đó một số sản phẩm KHcn chưa gắn với 
thực tiễn sâu và rộng.

trong thời gian tới, GS.tSKH Vũ Minh 
Giang chỉ ra một số định hướng chính để 
nâng KHcn của ĐHQGHn lên tầm cao 
mới đó là: tiếp tục phát huy, triển khai 
những thế mạnh và thành quả KHcn đã 
đạt được; ĐHQGHn sẽ chú trọng nghiên 
cứu cơ bản theo hướng tinh; tập trung 
xây dựng một số lĩnh vực khoa học mới 
của thế giới như Biến đổi khí hậu và 
Khoa học bền vững; triển khai hiệu quả 
hợp tác với các tập đoàn, địa phương và 
những đối tác chiến lược khác; đầu tư 
để có được những sản phẩm đỉnh cao 
không chỉ là những bài báo quốc tế mà 
còn bao gồm những nghiên cứu ứng 
dụng, có giá trị thực tiễn cao; gắn kết 
chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu. 
theo GS.tSKH Vũ Minh Giang, những 
người học sau đại học phải trở thành 
một phần hữu cơ của đề tài nghiên cứu.

cũng tại Hội nghị, ĐHQGHn đã trao các 
Giải thưởng công trình KHcn tiêu biểu, 
Giải thưởng KHcn của ĐHQGHn cho 
các nhà khoa học.

Đức MinH
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