
Đại học Quốc Gia hà nội
tiếP tục khẳnG Định vị thế hànG Đầu

Lần Đầu tiên 4 Lĩnh vực của ĐhQGhn Lọt vào nhóM 200 trườnG Đại học hànG Đầu 
châu á, tạo Đột Phá Mới tronG nGhiên cứu khoa học, Đổi Mới hiệu Quả Quản trị Đại 
học tiên tiến Là nhữnG thành Quả nổi Bật Mà ĐhQGhn Đạt Được tronG năM học 2010 
– 2011. Đây Sẽ Là ĐộnG Lực Quan trọnG Để ĐhQGhn tiếP tục Phát huy thế Mạnh, khẳnG 

Định vị thế trên trườnG Quốc tế.

Một năM học ấn tượnG

Phát huy lợi thế của đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực trực thuộc chính phủ, cùng với sự 
cố gắng của cán bộ, sinh viên, năm học 
2010-2011, ĐhQGhn đã đạt được nhiều 
thành tựu nổi bật. 

Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực của ĐHQGHN lọt 
vào nhóm 200 trường đại học hàng đầu 
châu Á. theo kết quả xếp hạng asian 
university rankings 2011 của tổ chức 
QS asia cho các trường đại học châu á, 
công bố tháng 5/2011, lần đầu tiên 4 lĩnh 
vực của ĐhQGhn lọt vào nhóm 200 các 
trường Đh châu á bao gồm: khoa học 
tự nhiên - natural Sciences (xếp thứ 146), 
kỹ thuật và công nghệ - Engineering & 
technology (xếp thứ 147), khoa học xã hội 
và Quản lý - Social Sciences & Management 
(xếp thứ 157), khoa học sự sống và y sinh - 
Life Sciences & Medicine (xếp thứ 173). thứ 
hạng của ĐhQGhn trong nhóm 201+ với 
điểm số là 16,7/100.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng 
lên nhờ những đổi mới quan trọng quản 

trị đại học dựa vào cách tiếp cận theo sản 
phẩm đầu ra và liên thông liên kết: ban 
hành Bộ thủ tục hành chính ở ĐhQGhn, 
Quy chế đào tạo đại học và sau đại học mới 
đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng và 
hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
bằng phương pháp cDio, áp dụng quy 
định chuẩn đầu ra tiếng anh và kỹ năng 
mềm đối với sinh viên tốt nghiệp các 
chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến và 
chất lượng cao;…

Tiếp tục thực hiện thành công mô hình liên 
thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN thông 
qua việc giảng dạy các môn học chung để 
nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới 
chuẩn quốc tế, tạo ra những sản phẩm đặc 
sắc của ĐHQGHN: mở rộng quy mô đào 
tạo bằng kép, ngành kép giữa các đơn vị; 
tổ chức thành công đào tạo tiếng anh cho 
sinh viên năm thứ nhất thuộc Nhiệm vụ 
chiến lược tại Trường Đại học ngoại ngữ với 
kết quả 90% đạt chuẩn tương đương 5.5 
iELtS, tạo tiền đề để học tốt môn tiếng anh 

cho những năm tiếp theo.

Lần đầu tiên triển khai đào tạo đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý theo chuẩn quốc tế: 
thực hiện nhiệm vụ do Đảng giao phó, 
thực hiện Đề án 165, ĐhQGhn tổ chức 
đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế cho cán 
bộ lãnh đạo quản lý nhà nước địa phương 
theo 3 chuyên ngành: thạc sĩ Quản lý 
công do Trường Đh kinh tế liên kết với 
Đh uppsala (thụy Điển); thạc sĩ Quản lý 
kh&cn do trường ĐhkhXh&nv liên kết 
với Đh Lund (thụy Điển); thạc sĩ Quản lý xã 
hội do trường Đh Giáo dục liên kết với Đh 
Sư phạm Đông Bắc (trung Quốc).

Đột phá mới trong nghiên cứu KHCN để 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội: tăng quy mô đề tài khcn các cấp, 
dự án khcn, dự án đầu tư chiều sâu, dự 
án hợp tác quốc tế, số lượng bài báo đăng 
tạp chí quốc tế (175 bài báo trong năm 
2010 được đăng tải trên các tạp chí khoa 
học quốc tế có chỉ số trích dẫn), ĐhQGhn 
tiếp tục dẫn đầu trong các cơ sở đào tạo 
và nghiên cứu cả nước có số lượng bài báo 
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đăng tạp chí quốc tế uy tín; tổ chức và xây 
dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung 
tâm nghiên cứu xuất sắc (coE), trong đó 
có coE ĐhQGhn – viện khoa học công 
nghệ tiên tiến nhật Bản (JaiSt).

Triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc 
vận động lớn của ngành, trong đó tập 
trung vào phát động các phong trào học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí 
Minh phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Hoàn thiện thêm một bước quan trọng 
trong cơ cấu tổ chức góp phần xây dựng 
mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa 
lĩnh vực ở Việt Nam: sắp xếp lại hệ thống 
đào tạo theo hướng chuyên sâu, phát huy 
thế mạnh các đơn vị và thúc đẩy liên kết, 
liên thông; phát triển các đơn vị nghiên 
cứu mới có tính liên ngành cao, điều chỉnh 
chức năng, nhiệm vụ các đơn vị cũ theo 
hướng tích hợp, liên ngành...; kết hợp chặt 
chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
trong đó đặc biệt chú trọng phát triển tính 
liên thông, liên ngành giữa các hệ thống 
đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ, đáp ứng 
cao nhu cầu xã hội. 

Triển khai hiệu quả mô hình hợp tác "5 
nhà” ( Nhà trường – Cơ quan quản lý nhà 
nước – Doanh nghiệp – Các đơn vị đào 
tạo và nghiên cứu khác – Cá nhân các nhà 
khoa học và lãnh đạo xuất sắc): thúc đẩy 
quan hệ hợp tác giữa ĐhQGhn với: Bộ 
tn & Mt, thành phố hà nội, Tỉnh Quảng 
ninh, tỉnh hà Giang, Tỉnh Quảng trị, tập 
đoàn viettel, tập đoàn Dầu khí quốc gia 
việt nam, toshiba, ngân hàng uoB,...; các 
Đh danh tiếng như: Đh chicago, oxford, 
Maryland; các hiệp hội uy tín trong khu 

vực và trên thế giới: aun, aSaihL,... các 
nhà chính trị, học giả danh tiếng thế giới 
như: chủ tịch Quốc hội ucraina GS.vS 
volodymir Lytvyn, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng hoa kỳ robert Michael Gates, GS. 
tom cannon, GS. ngô Bảo châu, GS. 
vincent Barros, ngài Park tae Joon, GS. 
Jean Louis vernet,... có nhiều dự án hợp 
tác quốc tế được xây dựng và triển khai như 
đề án hợp tác với Đan Mạch, Bỉ, tây Ban 
nha, na uy…

Phát triển đội ngũ cán bộ từng bước đạt 
chuẩn quốc tế theo cách tiếp cận quản trị 
nguồn nhân lực của ĐHQGHN và hỗ trợ 
các cơ sở giáo dục đại học khác: công tác 
tuyển dụng bám sát yêu cầu và nhiệm vụ 
của từng đơn vị trên cơ sở mô tả công việc, 
góp phần phát triển đội ngũ cán bộ trong 
ĐhQGhn, đặc biệt là cán bộ trẻ có học 
hàm, học vị cao, có phương pháp giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học tiên tiến; đã 
xây dựng được chính sách đãi ngộ đặc biệt 
đối với đội ngũ cán bộ giảng dạy, khoa học 
hiện có, tạo điều kiện cho cán bộ đầu đàn, 
đầu ngành có môi trường và phương tiện 
làm việc tốt hơn; thu hút cán bộ lãnh đạo, 
quản lý giỏi, cán bộ giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học tài năng ngoài ĐhQGhn về 
công tác bằng nhiều hình thức khác nhau. 

nhữnG nhiệM vụ Đột Phá

nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ ĐhQGhn lần thứ iv, chiến lược phát 
triển ĐhQGhn đến 2020, tầm nhìn 2030, 
kế hoạch 5 năm (2010-2015),  trong năm 
học 2011 – 2012, ĐhQGhn tiếp tục đổi 
mới, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực 
để nhanh chóng nâng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, phát triển ĐhQGhn tiến tới 
đạt chuẩn các đại học tiên tiến trong khu 
vực Đông nam á, trong đó một số lĩnh vực, 
ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, 
công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn, 
một số bộ môn, khoa đạt chuẩn quốc tế 
với các nhiệm vụ đột phá: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào 
tạo, NCKH&CN và phục vụ đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
và Thủ đô Hà Nội: triển khai nhiệm vụ chiến 
lược (nvcL) theo các Đề án đã được điều 
chỉnh, tích hợp với các chương trình, đề án, 
dự án (triG, PuF, 165...); hoàn thiện chuẩn 
đầu ra và điều chỉnh các chương trình đào 
tạo phù hợp với đào tạo tín chỉ; 

ĐhQGhn chủ trương giữ ổn định quy mô 
đào tạo đại học chính quy các ngành hiện 
có, giảm quy mô đào tạo các ngành có nhu 
cầu xã hội thấp và đào tạo không chính quy 
tối thiểu 10%. trên cơ sở đảm bảo chất 
lượng và tỉ lệ sinh viên chính quy/giảng viên 
là 15, tăng quy mô đào tạo đại học chính 
quy những ngành mới, độc đáo, có tính 
liên ngành cao và có nhu cầu xã hội cao; 
tăng tỉ lệ quy mô đào tạo sau đại học tối 
thiểu đạt 26% tổng quy mô đào tạo chính 
quy; sinh viên quốc tế chiếm tối thiểu 3% 
tổng quy mô đào tạo.

cũng trong năm học tới, thực hiện kiểm 
định 3 chương trình đào tạo của ĐhQGhn 
lấy chứng chỉ kiểm định quốc tế của aun; 

>> chủ tịch nước nguyễn Minh triết dự hội 
nghị khoa học  trực tuyến giữa  ĐhQGhn và 

viện khcn tiên tiến nhật Bản (JaiSt)

>> Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoa kỳ              
robert Michael Gates thăm ĐhQGhn

tiêu ĐiểM

7                 Số 245 - 2011



kiểm định 3 đơn vị, 2 chương trình đào tạo 
chất lượng cao, chương trình tiên tiến theo 
Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của 
ĐhQGhn.

ĐhQGhn tiếp tục tăng số công trình khoa 
học trong các tạp chí thuộc hệ thống quốc 
tế iSi và ScoPuS… và số lần trích dẫn/ bài 
báo; số sách chuyên khảo; số bằng sáng 
chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học 
công nghệ (khcn) cụ thể được thừa nhận 
đưa vào sử dụng; số giải thưởng quốc gia, 
quốc tế về khcn. tất cả kết quả và hoạt 
động khcn được thể hiện theo chuẩn 
Dspace; mở rộng, nâng cao hiệu quả một 
số chương trình hợp tác với các địa phương, 
doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

cùng với đó, ĐhQGhn sẽ tăng cường 
nguồn lực phát triển 15 nhóm nghiên 
cứu mạnh và 1 nhóm nghiên cứu xuất sắc 
đạt trình độ quốc tế trên cơ sở đề án hoạt 
động tạo ra sản phẩm khcn và đào tạo 
tương ứng, đồng thời tiếp tục phát triển các 
phòng thí nghiệm mũi nhọn và trọng điểm 
của ĐhQGhn. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên 
(đặc biệt đội ngũ có học vị tiến sĩ trở lên 
có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng 

tiếng Anh) và cán bộ quản lý từng bước 
đạt chuẩn quốc tế, theo đó, 100% giảng 
viên là tiến sĩ trở lên và tối thiểu 70% giảng 
viên là thạc sĩ công bố ít nhất 1 bài báo 
khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên 
ngành hoặc tại các hội nghị khoa học 
trong và ngoài nước; trên 80% giảng viên 
chủ trì hoặc tham gia các đề tài khcn các 
cấp, trong đó 100% cán bộ có trình độ tS, 
tSkh chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề án 
nckh các cấp. 

Đổi mới quản trị đại học: ĐhQGhn tiếp 
tục áp dụng sâu rộng cách tiếp cận theo 
chất lượng, số lượng và hiệu quả sản phẩm 
đầu ra; quản trị nguồn nhân lực tiên tiến; 
xây dựng và sử dụng hiệu quả cổng thông 
tin điện tử; đổi mới tuyển sinh theo hướng 
đánh giá năng lực; tiếp tục thực hiện tốt 
cuộc vận động “học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức hồ chí Minh”, thi đua yêu 
nước và các cuộc vận động khác của ngành 
GD&Đt, xây dựng văn hóa chất lượng, 
phát triển tinh thần cộng đồng và thương 
hiệu ĐhQGhn.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học nghiên 
cứu, đa ngành, đa lĩnh vực theo chuẩn khu 
vực và quốc tế: ĐhQGhn sẽ đẩy mạnh việc 

xây dựng và triển khai mô hình phòng thí 
nghiệm phối thuộc, đồng thời tăng cường 
nâng cao hiệu quả liên kết hợp tác giữa 
trường - viện - trung tâm nghiên cứu và 
Doanh nghiệp, đặc biệt là giữa các đơn vị 
trong ĐhQGhn; điều chỉnh chức năng, 
nhiệm vụ của một số đơn vị để đạt được cơ 
cấu hoạt động đào tạo/ nghiên cứu khoa 
học/ dịch vụ ở mức tối thiểu là: 6/3/1.

cũng trong năm học tới, khoa y-Dược và 
Bệnh viện trực thuộc ĐhQGhn được tiếp 
tục xây dựng và phát triển, hoàn thành Dự 
án thành lập trường Đại học Quốc tế, nâng 
cấp trung tâm nghiên cứu tài nguyên và 
Môi trường thành viện tn&Mt. Bên cạnh 
đó, ĐhQGhn sẽ thành lập các đơn vị mới: 
trung tâm nhân lực quốc tế và 1 doanh 
nghiệp. cùng với đó, đẩy mạnh triển khai 
hoạt động của viện tin học Pháp ngữ (iFi), 
xây dựng đề án phát triển trường thPt 
chuyên đạt chuẩn khu vực.

Mặt khác, cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản 
quy định, hướng dẫn theo chuẩn xếp hạng 
các trường đại học và các lĩnh vực khoa học 
của ĐhQGhn theo hệ thống của QS và 
thES thường xuyên được cập nhật và sử  
dụng. các giải pháp được áp dụng để nâng 
thứ hạng của ĐhQGhn trên các bảng xếp 
hạng đại học thế giới; thẩm định tình trạng 
kiểm định và thứ hạng đối tác nước ngoài 
trong các chương trình liên kết đào tạo 
quốc tế của các đơn vị thuộc ĐhQGhn.

Tăng nguồn lực tài chính, phát triển, nâng 
cấp và mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ. 
Đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa 
Lạc.

… và các Giải PháP hiệu Quả

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của 
năm học 2011 - 2012, trên cơ sở phát 
huy thế mạnh của một trung tâm đại học 
đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, 
ĐhQGhn tập trung thực hiện những giải 
pháp mang tính đột phá.

Thứ nhất, ĐHQGHN đẩy mạnh công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng 
thuận và xây dựng tinh thần cộng đồng 
trong toàn thể cán bộ, học sinh, sinh viên 
nhằm thực hiện thành công kế hoạch 

>> chủ tịch Quốc hội ucraina                                 
GS.vS volodymir Lytvyn thăm ĐhQGhn

>> ĐhQGhn ký kết hợp tác toàn diện 
với tỉnh hà Giang
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năm học. trong đó, các đơn vị trong toàn 
ĐhQGhn thực hiện tốt chiến lược phát 
triển ĐhQGhn đến 2020, tầm nhìn 2030, 
kế hoạch 5 năm (2011-2015), phát huy các 
giá trị cốt lõi của ĐhQGhn, các nhiệm vụ 
cụ thể của năm học và triển khai các giải 
pháp quan trọng, quyết liệt nhằm đạt các 
chỉ tiêu kế hoạch năm học. Đồng thời các 
đơn vị triển khai hiệu quả phong trào thi 
đua “học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức hồ chí Minh”, các cuộc vận động khác 
của ngành GD&Đt và các phong trào thi 
đua và các cuộc vận động lớn trong năm. 
Xây dựng, chỉ đạo thực hiện cơ chế và các 
giải pháp để đoàn kết, tạo sự đồng thuận, 
tạo môi trường thông tin lành mạnh, tinh 
thần cộng đồng và thương hiệu ĐhQGhn, 
liên thông, liên kết hợp tác và chia sẻ sử 
dụng thông tin, nguồn lực chung, nuôi 
dưỡng và thúc đẩy sáng tạo, đổi mới vì sự 
nghiệp xây dựng và phát triển ĐhQGhn.

Mặt khác, ĐHQGHN đặc biệt coi trọng 
công tác đổi mới toàn diện quản trị đại 
học để nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi 
hoạt động và coi đây là một trong những 
giải pháp đột phá. trong công tác này, 
ĐhQGhn chú trọng hoàn thiện cơ cấu tổ 
chức của đại học đa ngành, đa lĩnh vực. 
Đồng thời, ĐhQGhn tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế quản lý của đơn vị sự nghiệp thuộc 
chính phủ, phát huy quyền tự chủ, chịu 
trách nhiệm xã hội cao, trong đó thực hiện 
tốt việc hướng dẫn xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
dựa vào phương pháp cDio, hướng dẫn và 
tổ chức đào tạo bằng kép, ngành kép, đào 
tạo liên thông, liên kết trong ĐhQGhn, với 
các trường đại học trong khu vực và hiệp 
hội đại học mà ĐhQGhn đã tham gia; 
hướng dẫn tích hợp chương trình đào tạo 
tài năng, chất lượng cao, triG, PuF, 165... 
vào chương trình thuộc nvcL, chương 
trình tiên tiến; xây dựng nhóm nghiên cứu 
mạnh theo kiểu trung tâm xuất sắc (cEo) 
hướng tới các sản phẩm khoa học đỉnh cao; 
hướng dẫn đăng ký bản quyền, sáng chế, 
giải pháp hữu ích và giải thưởng khcn; 
hướng dẫn liên kết, hợp tác giữa đơn vị đào 
tạo với đơn vị nghiên cứu trong ĐhQGhn; 
đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ theo 
cách tiếp cận quản trị nhân lực của đại học 
tiên tiến; tiêu chí chất lượng của các công 
trình nghiên cứu khcn theo sản phẩm đầu 
ra, đẩy mạnh văn hóa chất lượng, xây dựng 
và phát triển tinh thần cộng đồng, thương 
hiệu ĐhQGhn đồng thời nâng cao các tiêu 
chí xếp hạng trường đại học.

Bên cạnh đó, ĐhQGhn tích cực đẩy mạnh 
việc áp dụng quản trị đại học theo tinh 
thần quản trị doanh nghiệp với tiếp cận 
theo chất lượng, số lượng và hiệu quả 
sản phẩm đầu ra, tiếp cận hệ thống, liên 
ngành, “tư duy toàn cầu, hành động phù 
hợp với điều kiện cụ thể”, quản trị nguồn 
nhân lực của đại học tiên tiến, gắn kết chặt 
chẽ nhà trường với xã hội, quản lý tích hợp 
để nâng cao hiệu quả các nguồn lực thực 
hiện từng nhiệm vụ trong tất cả các đề án, 
đề tài, chương trình, nhiệm vụ liên quan.

Mặt khác, ĐhQGhn sẽ tập trung chỉ đạo, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai 
các hoạt động trọng tâm như phát triển đội 
ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản 
lý từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế, 
đồng thời hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ 
thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, 
nghiên cứu khcn, dịch vụ chất lượng cao. 

Đặc biệt, ĐhQGhn sẽ chú trọng phát triển 
và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước 
và quốc tế để thu hút thêm các nguồn 
lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo, nghiên cứu khcn đáp ứng ngày càng 
cao yêu cầu xã hội. trong giải pháp này, 
ĐhQGhn đặc biệt chú trọng đến việc nâng 
cao năng lực phát triển hợp tác quốc tế, 
trong đó có năng lực xây dựng và thực hiện 
hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế; xây 
dựng hệ thống tổ chức đào tạo, nghiên 
cứu (khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm, 
trung tâm nghiên cứu phối thuộc, nhóm tư 
vấn chiến lược, vườn ươm doanh nghiệp, 
vườn ươm khcn...) và xây dựng các đề tài, 
dự án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
cũng như tổ chức các sự kiện để thúc đẩy, 
tạo điều kiện phát triển, liên kết, hợp tác 
trong tất cả các hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khcn, dịch vụ, sử dụng nguồn lực 
ĐhQGhn và các đơn vị, nâng cao vị thế, uy 

tín, thương hiệu của ĐhQGhn và từng đơn 
vị; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp 
tác trường (khoa) - viện (trung tâm) - doanh 
nghiệp, cơ quan, đơn vị - địa phương; hoàn 
thành tốt vai trò, trách nhiệm, đề xuất các 
sáng kiến của đại diện đại học việt nam 
trong các tổ chức, hiệp hội, mạng lưới giáo 
dục đại học thế giới và khu vực.

ĐhQGhn cũng coi việc tổ chức thành công 
các sự kiện quan trọng, có tầm ảnh hưởng 
lớn để thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển, 
liên kết, hợp tác trong tất cả các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khcn, dịch vụ, nâng 
cao vai trò và vị thế của ĐhQGhn trên các 
diễn đàn của các tổ chức khoa học quốc tế 
và mạng lưới các trường đại học trong khu 
vực và trên thế giới; tích cực hội nhập và 
đóng góp vào các hoạt động của Diễn đàn 
BESEtoha, aun, aSaihL, auF, uMaP, 
hội iucn, cơ quan citES; phát huy hiệu 

quả hợp tác aun + 3 với các đại học của 
nhật Bản, trung Quốc và hàn Quốc, làm 
nòng cốt cho quá trình hội nhập giáo dục 
đại học của việt nam trong cộng đồng 
aSEan. ĐhQGhn sẽ tăng cường mở rộng 
và phát huy các chương trình, dự án hợp 
tác gắn với mạng lưới các hiệp hội nghiên 
cứu, các quỹ tài trợ nghiên cứu trên toàn 
thế giới. 

cùng với các giải pháp trên, ĐhQGhn sẽ 
triển khai hiệu quả những giải pháp đột 
phá khác như: phát triển đa dạng, sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực tài chính để xây 
dựng và phát triển ĐhQGhn đạt chuẩn 
quốc tế; phát triển từng ngành, nhóm 
ngành, chuyên ngành, bộ môn, khoa đạt 
chuẩn quốc tế thông qua việc thực hiện 
nhiệm vụ chiến lược.

vnumedia

tiêu ĐiểM

9                 Số 245 - 2011


