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Với một vị trí địa chính trị, kinh tế, sinh thái và 
văn hóa đặc biệt quan trọng, vùng Tây Bắc và 
đồng bào Tây Bắc luôn được Đảng, Nhà nước 
và nhân dân cả nước quan tâm. Tây Bắc có một 
số lợi thế cạnh tranh như: sự đa dạng, phong 
phú, độc đáo về điều kiện tự nhiên, tài nguyên 
thiên nhiên (rừng, khoáng sản, năng lượng, 
kỳ quan địa chất, khí hậu...); văn hoá dân tộc 
phong phú đậm bản sắc và hấp dẫn... Tuy 
nhiên trong xu thế phát triển và hội nhập, Tây 
Bắc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, 
trong đó có các thách thức không dễ vượt qua 
như: Nguồn nhân lực tại chỗ thiếu về số lượng, 
yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được đầy đủ 
nhu cầu, năng lực để tiếp thu, sử dụng tri thức, 
sử dụng công nghệ và phát triển các năng lực 
khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất, 
kinh doanh và đời sống; kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội còn thiếu và nhiều yếu kém; an ninh 
chính trị, tôn giáo và trật tự an toàn xã hội vẫn 
còn ẩn chứa nhiều nhân tố phức tạp, dễ dàng 
gây bất ổn; thiên tai, biến đổi khí hậu cùng với 
việc khai thác và sử dụng tài nguyên bất hợp lý; 
tình trạng nghèo đói, dân trí hạn chế, xung đột 
môi trường trong sử dụng tài nguyên đang đe 
dọa sự phát triển bền vững của vùng Tây Bắc...

Đâu là yếu tố cốt yếu để giải quyết bài toán 
phát triển bền vững của vùng Tây Bắc, thưa Phó 
Giáo sư?

Trong nhiều chục năm qua, Đảng và Nhà 
Nước đã thể hiện sự quan tâm tới đồng bào 
Tây Bắc thông qua rất nhiều nghị quyết và 
chương trình hành động, trong đó có việc 
thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa iX) về phát triển kinh tế - xã hội 
và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung 
du và miền núi Bắc Bộ. Sau rất nhiều nỗ lực 
đầu tư cho Tây Bắc, tình hình vẫn chưa được 
cải thiện nhiều: đời sống của nhân dân các 
dân tộc vùng Tây Bắc vẫn còn quá nhiều khó 
khăn; quy mô kinh tế còn nhỏ bé; kết cấu hạ 
tầng yếu; nguồn nhân lực yếu; năng lực quản 
trị và điều hành của cán bộ, công chức, viên 
chức chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển... 
Trong các báo cáo tổng kết, những bài học 
kinh nghiệm, những kiến nghị và giải pháp thì 
việc nâng cao số lượng và chất lượng nguồn 
nhân lực quản trị các cấp luôn được đặt lên ưu 
tiên hàng đầu. 

Với vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ hàng 
đầu cả nước ĐHQGHN có trách nhiệm gì đối 
với việc phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn 
các tỉnh Tây Bắc, thưa Phó Giáo sư?

Để chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình 
khoa học – công nghệ trọng điểm cấp nhà 
nước: “Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa 
học, mô hình và giải pháp phát triển bền vững 
vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030”, đề án khởi động "Xây dựng và 
triển khai thí điểm các chương trình đào tạo 
ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa 
bàn các tỉnh Tây Bắc" có tính cấp thiết và ý 
nghĩa quan trọng, nó là một bước đi cụ thể, 
một đóng góp thiết thực của ĐHQGHN trong 
quá trình thực hiện giải pháp phát triển nguồn 
nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền 
vững vùng Tây Bắc. Đề án cũng xác minh và 
cụ thể hóa nhu cầu của các tỉnh vùng Tây Bắc, 
khẳng định sự cần thiết và đúng đắn của việc 
triển khai chương trình khoa học công nghệ 
trọng điểm cấp nhà nước mà Chính phủ giao 

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại 
Hội nghị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công 
nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc theo thông báo số 

232/TB-VPCP ngày 14/08/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng chính phủ, ĐHQGHN đã tổ chức triển khai thành công đề 
án "Xây dựng và triển khai thí điểm các chương trình đào tạo ngắn 
hạn đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc". Trao 
đổi với Bản ĐHQGHN về những kết quả thành công của đề án này 
nhân dịp đầu năm mới, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc 
ĐHQGHN cho biết:

> PGS.TS Nguyễn Kim Sơn
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cho ĐHQGHN thực hiện.

Xin Phó Giáo sư cho biết mục tiêu cụ thể của 
đề án này?

Trước hết, việc tổ chức các khóa đào tạo ngắn 
hạn của ĐHQGHN tại một số tỉnh thuộc vùng 
Tây Bắc, chuyển giao tri thức, công nghệ và 
kỹ năng quản trị trong một số lĩnh vực kinh 
tế - xã hội quan trọng cho các đối tượng học 
viên là các cán bộ, công chức, viên chức, 
nhân viên các tổ chức đoàn thể và cộng 
đồng... nhằm giúp nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực hiện tại, góp phần thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững vùng 
Tây Bắc. 

Đề án cũng có tính chất thăm dò tìm hiểu 
nhu cầu của địa phương về phát triển, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua việc 
thực hiện đề án, có cái nhìn khái quát để 
xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, 
toàn diện phát triển nguồn nhân lực phục 
vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Với Đề 
án này sẽ giúp ĐHQGHN xây dựng được hệ 
thống phương pháp, cách thức tổ chức đào 
tạo và chuyển giao tri thức cho đối tượng 
người học tại vùng Tây Bắc. Ngoài ra, Đề án 
cũng nhằm thuyết minh rõ thêm về sự cần 
thiết của việc triển khai Chương trình khoa 
học – công nghệ trọng điểm cấp nhà nước 
“Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học, 
mô hình và giải pháp phát triển bền vững 
vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030”.

Để thực hiện thành công Đề án này thì 
ĐHQGHN đã có những chuẩn bị gì, thưa 
Phó Giáo sư?

Thực hiện chương trình công tác, từ 31/7 
đến 09/08/2012 Đoàn công tác của Đại học 
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã phối hợp 
với Ban chỉ đạo Tây Bắc làm việc với Thường 
trực Tỉnh ủy các tỉnh yên Bái, Phú Thọ, Hòa 
Bình, Tuyên Quang, Hà Giang về Chương 
trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp 
nhà nước “Nghiên cứu xây dựng luận cứ 
khoa học, mô hình và giải pháp phát triển 
bền vững vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030” và Đề án khởi động 
"Xây dựng và triển khai thí điểm các chương 
trình đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu 
xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc". Cùng 
dự làm việc có đại diện lãnh đạo uBNd các 
tỉnh, các ban, sở, ngành của các tỉnh; Lãnh 
đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Thường trực Tỉnh 
ủy, uBNd các tỉnh và ĐHQGHN đã đạt được 
các thống nhất:

Về Chương trình khoa học – công nghệ 
trọng điểm cấp nhà nước, ĐHQGHN và 
Ban chỉ đạo Tây Bắc đã giới thiệu kỹ về mục 
đích, ý nghĩa, nội dung và sản phẩm dự kiến 
của Chương trình, đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy 
và uBNd Tỉnh có ý kiến đóng góp, nhất là 
đưa ra những đề xuất, “đặt hàng” đối với 
Chương trình, nhằm đảm bảo Chương trình 
phục vụ thiết thực nhất cho sự nghiệp phát 
triển bền vững vùng Tây Bắc. Lãnh đạo các 
tỉnh đã bày tỏ sự nhất trí và ủng hộ rất mạnh 

mẽ đối với việc Chính phủ giao ĐHQGHN 
chủ trì và tổ chức triển khai Chương trình, 
đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của 
Chương trình đối với sự nghiệp phát triển 
bền vững của các tỉnh và của Vùng Tây Bắc.

Về đề án khởi động "Xây dựng và triển khai 
thí điểm các chương trình đào tạo ngắn hạn 
đáp ứng nhu cầu xã hội trên địa bàn các tỉnh 
Tây Bắc", ĐHQGHN và Ban chỉ đạo Tây Bắc 
giới thiệu về mục đích, nội dung các chương 
trình đào tạo ngắn hạn. Thường trực Tỉnh 
ủy các tỉnh và các sở, ban, ngành sau khi 
thảo luận đã có sự nhất trí cao về chủ trương 
mở các lớp đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ 
của ĐHQGHN tại các tỉnh theo Đề án. Sau 
khi thống nhất các nội dung, ĐHQGHN đã 
giao nhiệm vụ cho các trường, đơn vị thành 
viên tổ chức xây dựng 5 đề án thành phần, 
xây dựng thời khóa biểu, cử giảng viên, biên 
soạn chương trình, học liệu… triển khai 
công tác đào tạo. ĐHQGHN cũng đã phối 
hợp chặt chẽ với các tỉnh, tổ chức lễ khai 
giảng tại 5 tỉnh. 

Việc tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn cụ 
thể như thế nào, thưa PPhó Giáo sư?

Các lớp đào tạo ngắn hạn được triển khai 
trong 2 tháng đảm bảo tiến trình đào tạo 
và đều có thời khóa biểu chi tiết, trung bình 
mỗi lớp học có 12 lượt giảng viên tham gia 
giảng dạy tập trung vào các ngày thứ tư - 
thứ sáu hàng tuần, một số tuần có học bổ 
sung thứ bảy hoặc chủ nhật do kết hợp với 
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hoạt động thực tế. Đề án được thực hiện 
thông qua 60 lượt giảng viên giảng dạy với 
2160 tiết lên lớp. 

Đề án được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh là: 
Hòa Bình, Phú Thọ, yên Bái, Tuyên Quang, 
Hà Giang. Các lớp học được đặt tại những 
địa điểm gần trung tâm, có cơ sở vật chất 
đầy đủ, tạo điều kiện tốt cho công tác giảng 
dạy và học tập. Trong số các học viên được 
đào tạo thì học viên thuộc các dân tộc thiểu 
số chiếm 48%. 

Còn về đội ngũ cán bộ giảng dạy, thưa Phó 
Giáo sư?

ĐHQGGN đã huy động các giảng viên là 
những nhà khoa học có chuyên môn cao, 
tâm huyết và trách nhiệm trong công tác 

giảng dạy. Đội ngũ giảng viên ý thức rõ về 
nhiệm vụ được giao nên giảng dạy rất trách 
nhiệm, nhiệt tình mặc dù gặp nhiều khó khăn 
trong việc đi lại, lưu trú. Nội dung giảng dạy và 
phương pháp giảng dạy được điều chỉnh, cập 
nhật liên tục kịp thời, phù hợp với đối tượng 
học viên và địa phương. Nguồn học liệu được 
biên soạn và thiết kế hợp lý, khoa học, phù 
hợp với đặc điểm địa phương và người học. 
Phương pháp giảng dạy tiên tiến, phát huy 
tính chủ động tích cực của người học, được 
người học và chính quyền địa phương đánh 
giá cao.

Đối với công tác tổ chức phối hợp với địa 
phương thì sao, thưa Phó Giáo sư? 

Ban chỉ đạo Tây Bắc và Ban Thường vụ tỉnh 
ủy các tỉnh đều quan tâm phối hợp chỉ đạo. 

uBNd tỉnh và ĐHQGHN đã xác định đây là 
nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nên quá trình 
đào tạo được đầu tư nhân lực, vật lực triển 
khai nghiêm túc, hiệu quả. Đây cũng là một 
yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành 
công của đề án. Ban tổ chức lớp học tại các 
tỉnh ý thức rõ được tầm quan trọng của đề án 
nên rất trách nhiệm, nhiệt tình, sâu sát. Qua 
quá trình thực hiện đề án cũng cho thấy sự 
quan tâm của lãnh đạo địa phương tỷ lệ thuận 
với chất lượng và hiệu quả đào tạo. Những 
lớp học ở các địa phương được lãnh đạo địa 
phương quan tâm nhiều hơn thì việc triển khai 
cũng thuận lợi hơn, thành công hơn.

Xin Phó Giáo sư đánh giá về những kết quả 
đạt được?

Kết thúc các chương trình đào tạo, có 395 học 
viên được cấp chứng chỉ. Các học viên đánh 
giá cao mức độ cần thiết của khóa đào tạo, 
chương trình đào tạo có nội dung cập nhật, 
khoa học, hấp dẫn; phương pháp dạy học, 
kiểm tra đánh giá hiện đại. Chương trình đào 
tạo đều được học viên đánh giá cao như việc 
cung cấp cho người học kiến thức cần thiết; 
trang bị cho người học kỹ năng nghề nghiệp 
cần thiết.

Lãnh đạo các tỉnh, Ban tổ chức lớp học đều 
khẳng định sự thành công của chương trình 
đào tạo. Bày tỏ sự mong muốn được Đảng, 
Nhà nước chỉ đạo ĐHQGHN tiếp tục quan 
tâm triển khai các chương trình đào tạo và các 
chương trình chuyển giao tri thức – công nghệ 
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
phục vụ phát triển bền vững cho địa phương 
nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung trong thời 
gian tiếp theo.

Có thể thấy các tỉnh vùng Tây Bắc đang có 
nhu cầu rất cao về phát triển nhân lực, tiếp 
nhận chuyển giao tri thức, khoa học – công 
nghệ để nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực phục vụ phát triển bền vững địa phương. 
Đề án đã khẳng định vai trò, năng lực của 
ĐHQGHN trong việc phối hợp với địa phương 
để triển khai các chương trình khoa học công 
nghệ và đào tạo lớn. ĐHQGHN cam kết thực 
hiện Chương trình chuyển giao tri thức – công 
nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực phục vụ phát triển bền vững vùng Tây 
Bắc một cách chất lượng nhất, hiệu quả nhất 
đúng với sự tin tưởng, giao phó của Đảng, 
Nhà nước.

Xin cảm ơn Phó Giáo sư!
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