
tin tức

Phát huy hơn nữa tiềm năng và lợi thế to lớn của ĐhQghn

Ngày 9/8/2011, ĐhQghn tổ chức 
hội nghị tổng kết năm học 2010 - 
2011 và triển khai Kế hoạch nhiệm 

vụ năm học 2011 - 2012 dưới sự chủ trì 
của gS.tS. mai trọng nhuận - giám đốc, 
các Phó giám đốc và chủ tịch công đoàn 
ĐhQghn.

hội nghị vinh dự chào đón đồng chí Phạm 
Quang nghị - ủy viên Bộ chính trị, Bí thư 
thành ủy hà nội.

tham dự hội nghị có ông nguyễn huy 
tưởng – Phó chủ tịch uBnD thành phố 
hà nội; ông Đàm văn Bông – chủ tịch 
uBnD tỉnh hà giang cùng đại diện lãnh 
đạo một số địa phương có quan hệ hợp 
tác với ĐhQghn; đại diện lãnh đạo một số 
cơ quan trung ương và hà nội; cán bộ chủ 
chốt các đơn vị trực thuộc ĐhQghn.

thay mặt lãnh đạo ĐhQghn, PgS.tS 
Phùng Xuân nhạ - uv Dự khuyết Bch tW 
Đảng, Phó giám đốc ĐhQghn đã trình 
bày Báo cáo tổng kết năm học 2010 – 
2011 và dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm 
học 2011 – 2012.

theo đó, trong năm học vừa qua, cán bộ, 
giảng viên, sinh viên đã phát huy lợi thế của 
đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cơ chế tự 
chủ cao, đồng thời được sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao của Đảng và nhà nước, sự hỗ 
trợ, hợp tác của các Bộ, ngành, địa phương 
và các đối tác, năm học vừa qua ĐhQghn 
đã đạt được những thành tựu nổi bật trong 
việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây 
dựng cơ sở dữ liệu tích hợp và tài nguyên số, 
phát huy quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm 
cao của các đơn vị; xây dựng và phát triển 
văn hóa chất lượng trong các lĩnh vực hoạt 
động của ĐhQghn; thực hiện thành công 
mô hình liên thông, liên kết trong toàn 
ĐhQghn đồng thời triển khai hiệu quả sự 
hợp tác "6 nhà”: nhà trường - cơ quan 
quản lý nhà nước - Doanh nghiệp - các 
đơn vị đào tạo và nghiên cứu - cá nhân các 
nhà khoa học và lãnh đạo xuất sắc. cũng 
trong năm học vừa qua, ĐhQghn đã tạo 
đột phá mới trong nghiên cứu Khcn để 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội và không ngừng đẩy mạnh chiến 
lược quốc tế hóa. Đặc biệt, trong năm học 
2010 – 2011, lần đầu tiên, 4 lĩnh vực của 
ĐhQghn lọt vào nhóm 200 trường đại 

học hàng đầu châu á, được đánh giá là đại 
học số 1 việt nam...

trong năm học 2011 – 2012, ĐhQghn 
tiếp tục đổi mới, sáng tạo phát huy sức 
mạnh tổng hợp, liên thông, liên kết, 
hợp tác toàn diện giữa các đơn vị trong 
ĐhQghn với các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, địa phương trong và ngoài nước 
để tạo các giá trị gia tăng và các sản phẩm 
độc đáo. Bên cạnh đó, ĐhQghn chú 
trọng phát triển và sử dụng tốt các nguồn 
lực tài chính, hiện đại hóa cơ sở vật chất và 
các điều kiện đảm bảo chất lượng khác để 
nâng cao hiệu quả mọi hoạt động đồng 
thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng ĐhQghn 
tại hòa lạc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm 
Quang nghị nhấn mạnh, trong số hơn 200 
trường đại học và cao đẳng trên địa bàn 
thủ đô, ĐhQghn là trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu khoa học lớn nhất, có vị thế và 
vị trí quan trọng nhất. việc thành lập và 
phát triển ĐhQghn thành một trung tâm 
đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, 
đa lĩnh vực, chất lượng cao, có sứ mệnh 
tiên phong, làm nòng cốt cho sự nghiệp 
đổi mới giáo dục đại học, sau đại học và 
tạo những bước phát triển đột phá trong 
chiến lược Khcn quốc gia là một quyết 
định mang tầm chiến lược của trung ương 
Đảng và chính phủ, đồng thời cũng là sự 
trao gửi niềm tin và trách nhiệm hết sức to 
lớn và nặng nề đối với ĐhQghn.

Để phát huy hơn nữa tiềm năng và lợi thế 
to lớn của ĐhQghn xứng tầm một trung 
tâm trí tuệ, là đầu tàu cho giáo dục đại học 

việt nam, có những đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển của đất nước và thủ đô, 
đồng chí Phạm Quang nghị chỉ đạo: cần 
phải làm việc nhiều hơn nữa để ĐhQghn 
thực sự là cơ sở đào tạo và nghiên cứu 
khoa học hàng đầu của đất nước, có trách 
nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề 
mang tầm vóc quốc gia và thời đại.

với lợi thế là một cơ sở đào tạo và nghiên 
cứu đa ngành, đa lĩnh vực có đội ngũ cán 
bộ giảng dạy và nghiên cứu đông đảo trình 
độ chuyên môn cao, trong các năm qua 
ĐhQghn đã tích cực tham gia có hiệu 
quả vào việc góp phần giải quyết những 
vấn đề quan trọng của đất nước. một 
số công trình nghiên cứu của ĐhQghn 
đã tham gia trực tiếp vào việc xây dựng 
cương lĩnh, đường lối, chủ trương và chính 
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 
có những công trình đã đóng góp hiệu 
quả vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ như các nghiên cứu về nam Bộ, tây 
nguyên, biển đảo…, xây dựng chiến lược 
phát triển bền vững quốc gia và những giải 
pháp tổng hợp về kinh tế, xã hội, văn hóa, 
môi trường và công nghệ…

Đồng chí Phạm Quang nghị cho rằng, mặc 
dù có nhiều đóng góp có ý nghĩa, nhưng 
với yêu cầu ngày càng cao và phong phú 
của xã hội, với những thành tựu đó chưa 
tương xứng so với đòi hỏi, vị thế và tiềm lực 
khoa học của ĐhQghn. trong thời gian 
tới, ĐhQghn cần chủ động, tích cực hơn 
nữa, vào cuộc mạnh mẽ với hiệu quả to 
lớn và thiết thực hơn nữa trong việc tham 
gia giải quyết các vấn đề đang đặt ra hết 
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sức cấp bách như ứng phó với biến đổi khí 
hậu, đặc biệt về môi trường, an sinh xã hội 
và phát triển bền vững trên phạm vi cả 
nước và ở một số vùng đặc thù.

Đồng chí Phạm Quang nghị khẳng định: 
“Đảng, nhà nước tin tưởng, ủng hộ và 
luôn dành cho ĐhQghn những ưu tiên 
về cơ chế và đầu tư các nguồn lực, nhưng 
cũng đòi hỏi ĐhQghn phải vươn lên 
xứng đáng hơn nữa với vị thế và sứ mệnh 
của mình”.

Để làm được việc đó, đồng chí Phạm 
Quang nghị nhấn mạnh, ĐhQghn cần 
chủ động đề xuất với trung ương Đảng, 
chính phủ và tổ chức triển khai tốt những 
chương trình lớn, có tính khả thi cao. Bên 
cạnh đó, ĐhQghn phải phấn đấu nâng 
cao chất lượng trong lĩnh vực tư vấn chính 
sách cho Đảng và nhà nước; nghiên cứu, 
đề xuất những cơ chế, chính sách, giải 
pháp nhằm giải quyết những vấn đề quan 
trọng, nóng bỏng về kinh tế, xã hội, môi 
trường, văn hóa; ĐhQghn cần chủ động 
tham gia một cách sâu rộng và có những 
đóng góp thiết thực hơn nữa vào quá trình 
phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của thủ 
đô. Bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh 
vinh dự và trách nhiệm hết sức to lớn của 
ĐhQghn là phải ra sức phấn đấu trở 
thành đại học tiêu biểu cho nền giáo dục 
đại học việt nam. Bên cạnh những vấn đề 
lớn, cơ bản nói trên, đồng chí cũng đặt ra 
cho ĐhQghn nhiều nhiệm vụ quan trọng 
đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện 
đại hóa đất nước

trong khuôn khổ của hội nghị, các đại 
biểu đã nghe các phát biểu của lãnh đạo 
một số Bộ và cơ quan trung ương.

thay mặt cho Bộ trưởng Bộ giáo dục & 
Đào tạo, thứ trưởng - gS.tSKh Bùi văn 
ga nhấn mạnh: Sau 18 năm hoạt động, 

ĐhQghn đã đạt được những kết quả 
đáng tự hào. Bộ giáo dục và Đào tạo 
đánh giá cao những thành tựu và cống 
hiến của ĐhQghn đối với đất nước trong 
thời gian qua. những thành quả đã khẳng 
định ĐhQghn là đại học hàng đầu của 
việt nam, đang trên đà phát triển mạnh 
mẽ để đạt trình độ quốc tế.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận và 
các ý kiến thảo luận của các đại biểu, 
giám đốc – Bí thứ Đảng ủy ĐhQghn, 
gS.tS mai trọng nhuận kết luận: Phát 
huy truyền thống, uy tín, thương hiệu, 
kết quả thành tựu đổi mới trong thời 
gian qua, trong năm học 2010 – 2011, 
ĐhQghn có nhiều thuận lợi trở thành 
động lực thúc đẩy tập thể cán bộ, giảng 
viên và sinh viên hoàn thành tốt hơn các 
nhiệm vụ, giành được nhiều thành tựu nổi 
bật. Để ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt 
biểu dương sự đóng góp to lớn của toàn 
thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, 
sinh viên ĐhQghn trong năm học vừa 
qua, chính phủ đã tặng cờ thi đua cho 
ĐhQghn; 01 tập thể và 02 cá nhân của 
ĐhQghn được tặng huân chương lao 
động hạng nhì, 01 tập thể và 3 cá nhân 
được tặng thưởng huân chương lao động 
hạng Ba, 4 tập thể và 9 cá nhân được tặng 
thưởng Bằng khen của thủ tướng chính 
phủ, 3 đơn vị lao động xuất sắc, 11 đơn 
vị xuất sắc cấp ĐhQghn, 62 tập thể và 
103 cá nhân được tặng Bằng khen của 
ĐhQghn.

về trọng tâm nhiệm vụ năm học mới, 
gS.tS mai trọng nhuận cho rằng: Đứng 
trước thuận lợi và khó khăn thách thức 
mới, ĐhQghn phải tập trung cao độ để 
triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao tri thức từng bước đạt chuẩn quốc 

tế, đáp ứng yêu cầu phát triển Kt-Xh của 
đất nước và của thủ đô hà nội, cũng như 
của địa phương khác, trong đó điểm đột 
phá là triển khai nhiệm vụ chiến lược, xây 
dựng phát triển ngành, chuyên ngành 
đạt chuẩn quốc tế và tăng mạnh cả về số 
lượng và chất lượng các công trình nghiên 
cứu khoa học, gia tăng các giải pháp hữu 
ích; Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng 
viên, đặc biệt là giảng viên có trình độ 
tiến sĩ có thể giảng dạy chuyên môn bằng 
ngoại ngữ và cán bộ quản lí đạt trình độ 
quốc tế; Đổi mới sâu rộng quản trị đại học 
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả của 
mọi hoạt động, trong đó cốt lõi là quản 
trị cho chất lượng sản phẩm đầu ra. Phát 
huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của các đơn vị, đảm bảo điều phối thống 
nhất trong toàn ĐhQghn, đẩy mạnh liên 
thông, liên kết hợp tác toàn diện giữa các 
đơn vị cũng như triển khai quản trị nguồn 
nhân lực bằng các phương pháp tiên tiến, 
khai thác cao độ công nghệ thông tin 
truyền thông trong công tác điều hành; 
tăng nguồn lực tài chính phát triển nâng 
cao cơ sở vật chất đặc biệt là cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin, truyền thông, phòng 
học, phòng thí nghiệm và đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng ĐhQghn tại hòa lạc; triển 
khai hiệu quả các cuộc vận động lớn của 
Đảng và nhà nước, của ngành gDĐt.

trong khuôn khổ của hội nghị, đồng chí 
Phạm Quang nghị và đại diện Ban giám 
đốc ĐhQghn đã trao các danh hiệu và 
phần thưởng cao quý của Đảng, nhà 
nước, chính phủ và ĐhQghn cho các tập 
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác giáo dục và đào tạo.

vnu media

tin tức

XếP hạng WeBometricS 2011: ĐhQghn thuộc nhóm 30 Đại học hàng Đầu Đông nam á

Ngày 29/7/2011, Webometrics đã 
công bố kết quả xếp hạng các 
trường đại học trên thế giới năm 

2011.

căn cứ vào kết quả xếp hạng, ĐhQghn 
đứng ở vị trí số 1 ở việt nam, thuộc 
nhóm 30 các đại học hàng đầu Đông 
nam á, và đứng ở vị trí 1125 các trường 
đại học hàng đầu thế giới. Ở Đông nam 
á, ĐhQghn xếp ở vị trí thứ 29.

ĐhQghn vượt rất xa trường đứng thứ 
2 là trường Đại học Bách khoa hà nội 
(đứng thứ 55 Đông nam á, thứ 1657 
thế giới) và lần lượt các trường: trường 
Đh Bách khoa thuộc ĐhQg tP.hcm: 59 
Đná - 1714 tg; Đại học cần thơ: 61 
Đná - 1783 tg; trường Đh nông lâm: 
84 Đná - 2277 tg; trường Đh Kinh tế 
tP.hcm: 95 Đná - 2569 tg và trường 
Đh lạc hồng: 98 Đná - 2622 tg.

như vậy, tại đợt xếp hạng này việt nam 
có 7 Đại học trong top 100 Đná.

việc các chỉ số xếp hạng của ĐhQghn 
trong các bảng xếp hạng quốc tế tăng 
lên không ngừng đã phản ánh chủ 
trương và chiến lược phát triển đúng 
đắn, hiệu quả để nhanh chóng đưa 
ĐhQghn đạt trình độ quốc tế.

BÙi tuẤn

2 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội



tin tức

ĐhQghn là Đơn vị nghiên cứu Khoa học Điển hình của cả nước 

Ngày 17/8/2011, Phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân cùng đoàn 
công tác chính phủ đã có 

chương trình làm việc tại ĐhQghn về 
tình hình hoạt động khoa học và công 
nghệ. 

trong báo cáo, gS.tSKh vũ minh 
giang – Phó giám đốc ĐhQghn nhấn 
mạnh, ĐhQghn là một trong những tổ 
chức khoa học và công nghệ mạnh nhất 
của đất nước có nhiệm vụ tổ chức các 
hoạt động Khcn trên mọi lĩnh vực khoa 
học cơ bản và khoa học ứng dụng thuộc 
các ngành khoa học tự nhiên và công 
nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, gắn 
với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước.

trong giai đoạn 2006-2010, ĐhQghn 
đã phát huy cao độ lợi thế về mô hình, 
cơ chế hoạt động, huy động được nhiều 
nguồn lực, đặc biệt là tài lực và nhân 
lực cho hoạt động Khcn. ĐhQghn 
đã đạt được nhiều thành tựu to lớn với 
nhiều sản phẩm Khcn đỉnh cao. nhiều 
thành tựu đã phát huy tác dụng trong 
sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước (đóng góp cho xây dựng và đổi 
mới chính sách, công cuộc bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, ứng phó với biến đổi 
khí hậu,…).

nhờ những nỗ lực đổi mới, quản lý 
một cách khoa học, đặc biệt coi trọng 
nguyên tắc lấy tiêu chí chất lượng sản 
phẩm đầu ra để xây dựng, triển khai, 

đánh giá, nghiệm thu các hoạt động 
Khcn, do vậy, ĐhQghn đã sử dụng 
hiệu quả nhất các nguồn lực do nhà 
nước cấp và tạo được nhiều sản phẩm 
Khcn đỉnh cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ 
tướng nguyễn thiện nhân cho rằng, 
trong 5 năm qua, ĐhQghn đã sáng 
tạo, đổi mới phương thức quản lý hoạt 
động Khcn đúng với yêu cầu và định 
hướng nghiên cứu của đất nước. các 
kết quả nghiên cứu có tiến bộ vượt bậc 
trong việc huy động nguồn lực, tăng 
cường các công trình công bố trên các 
tạp chí khoa học quốc tế uy tín cao.

Phó thủ tướng khẳng định, hoạt động 
Khcn của ĐhQghn đã phát triển đúng 
hướng và là đơn vị nghiên cứu điển hình 
của cả nước.

Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân cho 
rằng để tăng cường hơn nữa chất lượng 
và số lượng các sản phẩm Khcn, phục 
vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã 
hội, các nhà khoa học ĐhQghn cần 
chú ý tìm hiểu xem sản phẩm nghiên 
cứu của mình làm ra có tác dụng như 
thế nào đến cuộc sống, thực hiện tốt cơ 
chế đặt hàng từ các doanh nghiệp, các 
đơn vị, các bộ, ngành. có như vậy mới 
đưa nghiên cứu khoa học công nghệ có 
tác dụng thực tế, tăng thêm tính bền 
vững của sản phẩm.

Phó thủ tướng đề nghị ĐhQghn thời 
gian tới phối hợp với các đơn vị chủ chốt 
đặt hàng các công trình nghiên cứu liên 

ngành; công trình phát triển khoa học 
xã hội nhân văn, xác định tiêu chí sản 
phẩm quốc gia về khoa học xã hội nhân 
văn; Bộ dữ liệu theo chuẩn quốc tế về 
các quần đảo hoàng Sa, trường Sa, các 
vùng biên giới; xây dựng đề án hệ thống 
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cả 
nước; triển khai mạnh chuyển giao tri 
thức, chuyển giao sản phẩm công nghệ 
thông qua tổ chức chuyên nghiệp; tiếp 
tục triển khai hoạt động khoa học công 
nghệ theo chất lượng, số lượng, tính 
ứng dụng của sản phẩm đầu ra.

Phó thủ tướng đánh giá mô hình 
ĐhQghn đang ngày càng phát huy hiệu 
quả. với những thành quả đạt được sẽ 
tạo đà và là niềm tin để ĐhQghn làm 
tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo và nghiên 
cứu khoa học

thay mặt lãnh đạo ĐhQghn, gS.tS 
mai trọng nhuận – giám đốc ĐhQghn 
bày tỏ lòng cảm ơn tới Đảng và chính 
phủ luôn quan tâm, có những chỉ đạo 
kịp thời để phát triển ĐhQghn xứng 
tầm là một trung tâm đại học hàng đầu 
cả nước. với niềm tin đó, cán bộ, sinh 
viên ĐhQghn sẽ phấn đấu và quyết 
tâm hơn nữa trong việc xây dựng và 
phát triển ĐhQghn nhanh chóng đạt 
trình độ quốc tế, xứng đáng với kì vọng 
của Đàng, nhà nước và chính phủ.

gS.tS mai trọng nhuận bảy tỏ mong 
muốn ĐhQghn sẽ nhận được sự ủng 
hộ mạnh mẽ hơn của các cấp quản lý, 
trước hết là sự khẳng định vị trí pháp lý 
của ĐhQghn như một đơn vị sự nghiệp 
thuộc chính phủ. Đó vừa là căn cứ pháp 
lý quan trọng cho cơ chế mà hiện hai 
ĐhQg đang vận hành, vừa là điều kiện 
đảm bảo cho sự phát triển bền vững của 
cả hai ĐhQg, là yếu tố quan trọng giúp 
ĐhQghn vươn tới đỉnh cao trong hoạt 
động Khcn và đào tạo.   

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân đã tới thăm một số 
đơn vị tiêu biểu về nghiên cứu và phát 
triển khoa học công nghệ của ĐhQghn 
là Phòng thí nghiệm thuộc Khoa hóa, 
trung tâm nghiên cứu công nghệ môi 
trường và Phát triển bền vững, trường 
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tin tức

Đại học Khoa học tự nhiên; viện việt 
nam học và Khoa học phát triển; viện vi 
sinh vật và công nghệ sinh học.

thời gian qua các đơn vị này đã có nhiều 
đề tài nghiên cứu khoa học triển khai 
thành công trong thực tế, nhiều bài 
báo nghiên cứu khoa học được đăng 
trên các ấn phẩm quốc tế lớn. Phó 
thủ tướng nguyễn thiện nhân đánh 
giá cao những thành quả mà các đơn 
vị đạt được trong thời gian qua, đồng 
thời hy vọng trong những năm tới, đây 
sẽ là những địa chỉ tin cậy cho các đối 
tác trong và ngoài nước tìm đến để đặt 
hàng sản phẩm khoa học công nghệ.

Phó thủ tướng cũng đã nghe các 
giảng viên, nhà nghiên cứu chia sẻ kinh 
nghiệm cũng như đề xuất các kiến nghị 

để nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên 
cứu khoa học trong thời gian tới từ đó 
có những định hướng cơ chế, chính 

sách phát triển khoa học công nghệ 
nước nhà.

Đức minh

Ngày 18/8/2011, Phó giám đốc 
ĐhQghn PgS.tS Phùng Xuân 
nhạ đã có buổi làm việc với các 

Ban xúc tiến hợp tác giữa Đại học Quốc gia 
hà nội (ĐhQghn) với thành phố hà nội 
và tập đoàn Dầu khí Quốc gia việt nam 
(Pvn).

Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các 
thành viên tham dự, PgĐ. Phùng Xuân 
nhạ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung 
như sau:

hợP tác giữa ĐhQghn với tP. hà nội

ĐhQghn sẽ tham gia tư vấn những vấn 
đề có tính chiến lược quy hoạch phát triển 
cho thành phố hà nội, khẳng định vị thế 
của ĐhQghn, và thể hiện trách nhiệm 
ĐhQghn với phát triển kinh tế, xã hội của 
thủ đô và đất nước; Bổ trợ, cung cấp và 
khai thác nguồn lực cùng phát triển trên 
các phương diện về ngoại giao, văn hóa, 
kinh tế, khoa học công nghệ…; Phối hợp 
trong quản lý và khai thác cơ sở vật chất 
của ĐhQghn ở các khuôn viên tại nội 
thành và ngoại thành hà nội.

ĐhQghn sẽ xây dựng các chương trình 
hợp tác trên các lĩnh vực là thế mạnh của 
mình và phù hợp với kế hoạch 5 năm, kế 
hoạch dài hạn của thành phố hà nội; Xây 
dựng và triển khai các chương trình khai 
thác về đất đai, xây dựng khu kinh tế tri 
thức, khai thác bền vững tài chính … ở khu 
vực nội thành và hòa lạc; tư vấn tham gia 
đóng góp ý kiến xây dựng các đề án, dự án 
luật, văn kiện và các nội dung có tính chiến 

lược cho thành phố hà nội. Dự kiến tháng 
10/2011, văn bản hợp tác sẽ được ký kết.

Ban xúc tiến hợp tác được thành lập 
theo Quyết định 2325/QĐ-Khcn ngày 
15/8/2011, gồm 10 thành viên do PgS.
tS Phùng Xuân nhạ làm trưởng ban, PgS.
tS Phạm hồng tung làm Phó ban thường 
trực.

hợP tác giữa ĐhQghn với tậP Đoàn 
Dầu Khí Quốc gia việt nam

với mục tiêu là hình mẫu trong hợp tác 
chiến lược giữa Đại học với Doanh nghiệp 
(university & industry), ĐhQghn và Pvn sẽ 
khai thác nguồn lực của 2 bên để đạt được 
mục tiêu chung và riêng của các bên. Phối 
hợp xây dựng một số chương trình trọng 
điểm lớn căn cứ văn bản ghi nhớ hợp tác 
toàn diện đã ký như: phòng thí nghiệm, 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên 
cứu khoa học về lĩnh vực khoa học tự 

nhiên, công nghệ biển, hóa dầu, khai thác 
biển đảo, địa chất …, tổ chức sự kiện lớn 
có tầm ảnh hưởng quốc gia, quốc tế, cùng 
phối hợp để xây dựng các sản phẩm công 
nghệ quốc gia, hỗ trợ Pvn xây dựng, phát 
triển trường Đh Dầu khí.

Dự kiến cuối tháng 9 sẽ hoàn thành dự 
thảo kế hoạch, chương trình hợp tác cụ 
thể và ký kết chương trình hợp tác 5 năm 
(2011-2015).

Ban xúc tiến được thành lập theo Quyết 
định 2324/QĐ-Khcn ngày 15/8/2011, 
gồm 11 thành viên do PgS.tS Phùng 
Xuân nhạ - Phó giám đốc thường trực 
ĐhQghn làm trưởng ban chỉ đạo chung, 
tS. Đinh văn toàn - chánh văn phòng 
ĐhQghn làm Phó ban thường trực.

BÙi tuẤn
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Ngày 17/8/2010, Đại học Quốc gia 
thành phố hồ chí minh (ĐhQg-
hcm) và tập đoàn viễn thông 

Quân đội (viettel) đã ký kết hợp tác chiến 
lược.

theo thỏa thuận được ký kết, ĐhQg-hcm 
đồng ý về chủ trương để viettel nghiên cứu 
xây dựng dự án đầu tư “trung tâm nghiên 
cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực 
viettel” tại khu quy hoạch các trung tâm, 
viện nghiên cứu thuộc dự án xây dựng 
ĐhQg-hcm với quy mô đáp ứng được từ 
2.000 cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh 
nghiên cứu (giai đoạn i) đến 5.000 cán bộ 
nghiên cứu theo hình thức: Xây dựng-Khai 
thác-chuyển giao (Bot). Dự kiến tổng mức 
đầu tư là 80 triệu uSD.

về hợp tác đào tạo, hai bên hợp tác trong 
việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ theo 

yêu cầu của viettel nhằm đáp ứng nhu cầu 
nhân lực chất lượng cao cho việc thực hiện 
chiến lược phát triển những ứng dụng và 
công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin, viễn thông của viettel. ĐhQg-hcm ưu 
tiên giới thiệu sinh viên tốt nghiệp giỏi để 
tạo nguồn nhân lực cho viettel. ĐhQg-
hcm đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu 
của viettel. viettel hỗ trợ cơ sở vật chất cho 
ĐhQg-hcm.

về hợp tác nghiên cứu khoa học và triển 
khai ứng dụng, viettel cùng ĐhQg-hcm 
triển khai những đề tài/dự án nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ gắn với 
thực tế và mang tính cấp thiết cho sự phát 
triển của viettel và của quốc gia. các công 
trình sau khi hoàn thành sẽ được nghiệm 
thu bởi hội đồng có đại diện của hai bên. 
những đề tài, đề án, dự án có tính khả thi 

cao sẽ được triển khai ứng dụng thực tế 
tại viettel. viettel hỗ trợ ĐhQg-hcm triển 
khai đề án phòng thí nghiệm thực hành 
chuyên ngành điện tử viễn thông để đào 
tạo thực hành cho sinh viên.

ngoài ra, viettel hợp tác triển khai các dịch 
vụ trong khu Đô thị ĐhQg-hcm, hỗ trợ 
triển khai hạ tầng mạng internet và các 
dịch vụ viễn thông, cung cấp đường truyền 
cáp quang trong khu Đô thị ĐhQg-hcm 
nhằm phục vụ cán bộ, công nhân viên 
chức, sinh viên, học sinh theo mô hình hiện 
đại, tiên tiến, phù hợp với môi trường đại 
học; tài trợ học bổng sinh viên và hỗ trợ các 
hoạt động phát triển ĐhQg-hcm; hỗ trợ 
các hoạt động thực tập, tham quan thực 
tế, hoạt động phong trào, tham gia các hội 
chợ việc làm của sinh viên ĐhQg-hcm.

trang tin 
ĐhQg.hcm

tin tức

Trong hai ngày 28-29/7/2011, tại 
tỉnh long an, hội đồng Đại học 
Quốc gia tp.hcm (ĐhQg-hcm) 

đã họp kỳ họp lần thứ 10, Khóa iii. tham 
dự kỳ họp, ngoài các thành viên hội đồng 
còn có lãnh đạo các ban chức năng của 
ĐhQg-hcm.

tại kỳ họp, hội đồng ĐhQg-hcm đã 
được nghe Báo cáo sơ kết tình hình hoạt 
động và tình hình tài chính 6 tháng đầu 
năm 2011, Báo cáo rà soát dự án xây 
dựng khu quy hoạch ĐhQg-hcm, Báo 

cáo của hội đồng Kh&Đt ĐhQg-hcm 
về chủ đề phát triển ĐhQg-hcm theo 
mô hình Đh nghiên cứu, Báo cáo về vị trí-
cơ chế của ĐhQg-hcm và Báo cáo quản 
lý chiến lược tại ĐhQg-hcm.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tiến 
hành thảo luận và cho ý kiến về các vấn 
đề xoay quanh nội dung các báo cáo và 
các vấn đề của ĐhQg-hcm. Đa số các 
thành viên của hội đồng đều ủng hộ báo 
cáo phát triển ĐhQg-hcm theo mô hình 
Đh nghiên cứu của hội đồng Kh&Đt.

Kết luận kỳ họp lần thứ 10, khóa iii, PgS.
tS Phan thanh Bình, chủ tịch hội đồng 
ĐhQg-hcm hoan nghênh và ủng hộ 
báo cáo của hội đồng Kh&Đt, đề nghị 
trình lên Ban giám đốc ĐhQg-hcm để 
đẩy nhanh việc phát triển ĐhQg-hcm 
theo mô hình Đh nghiên cứu. Đồng thời, 
chủ tịch hội đồng ĐhQg-hcm cũng 
đánh giá cao báo cáo của tổ chiến lược 
và cho rằng quản lý chiến lược là vấn đề 
vô cùng phức tạp, cần phải kỹ lưỡng và 
có quy trình rõ ràng.

hội Đồng ĐhQg-hcm họP Kỳ họP lần thứ 10, Khóa iii 
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