
có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề 
mang tầm vóc quốc gia và thời đại

Phát biểu của đồng chí Phạm quang nghị - ủy viên bộ chính trị, bí thư thành 
ủy hà nội, tại hội nghị tổng kết năm học 2010 – 2011 và triển khai nhiệm vụ 

năm học 2011 – 2012 của đại học quốc gia hà nội

mong muốn được tới thăm và 
làm việc với đại học quốc 
gia hà nội (đhqghn) từ lâu, 

nhưng đến hôm nay tôi mới có dịp tới 
dự hội nghị tổng kết năm học 2010 – 
2011 và triển khai phương hướng, kế 
hoạch năm học tới của đhqghn. đây 
là một cơ hội hết sức vinh dự và cảm 
động đối với cá nhân tôi, một sinh viên 
cũ của trường đại học tổng hợp, niên 
khóa 1967 – 1970; là dịp tôi được gặp 
những người thầy, người bạn; được cảm 
ơn và chúc mừng những thành tựu trong 
chặng đường 18 năm xây dựng và phát 
triển, đặc biệt là những kết quả đáng tự 
hào trong đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và phục vụ xã hội trong năm học vừa qua 
của đhqghn. Lời đầu tiên, xin chúc các 
đồng chí lãnh đạo, các thầy, cô giáo cùng 

toàn thể cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh 
viên đhqghn nhiều sức khỏe, đoàn kết 
và quyết tâm, phấn đấu đạt được nhiều 
thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian 
tới.

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. đây là một ngôi trường được kế 
thừa truyền thống rất đáng tự hào của 
một trường đh lớn và có uy tín vào bậc 
nhất của thủ đô. đhqghn cũng là nơi 
tập trung đông đảo nhất các đội ngũ nhà 
giáo – nhà khoa học có trình độ cao thuộc 
các nhóm ngành khoa học cơ bản, khoa 
học ứng dụng và công nghệ của các lĩnh 
vực khtn, khXh&nv. việc thành lập và 

phát triển đhqghn thành một trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa 
ngành, đa lĩnh vực đạt chất lượng cao, 
có sứ mệnh tiên phong, làm nòng cột 
cho sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học, 
sau đại học và tạo những bước phát triển 
đột phá trong chiến lược khoa học công 
nghệ 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.

Dưới ánh sáng của nghị quyết đại hội 
đảng toàn quốc lần thứ Xi và đại hội 
đảng bộ thành phố hà nội lần thứ Xv, 
đặc biệt là, với yêu cầu của sự nghiệp 
cnh, hđh đất nước; của nhiệm vụ đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp 
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ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình 
hình mới và yêu cầu của quá trình hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng …, 
chúng ta càng thấy chủ trương nói trên 
là hết sức sáng suốt và có ý nghĩa quan 
trọng.

nhận rõ vị trí, tầm quan trọng của giáo 
dục, đào tạo, đảng ta, nhân dân ta luôn 
dành cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
này sự quan tâm, ưu tiên to lớn. văn 
kiện đại hội Xi của đảng khẳng định: 
cần phải “đổi mới căn bản và toàn diện 
giáo dục, đào tạo”. trong đó, “thực 
hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và 
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 
đổi mới chương trình, nội dung, phương 
pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm 
tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi 
trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền 
thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối 
sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực 
hành, tác phong công nghiệp, ý thức 
trách nhiệm xã hội. Xây dựng đội ngũ 
giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu 
cầu về chất lượng. đề cao trách nhiệm 
của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẽ 
với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. 
tiếp tục phát triển và nâng cấp cơ sở vật 
chất – kĩ thuật cho các cơ sở giáo dục, 
đào tạo. đầu tư hợp lí, có hiệu quả xây 
dựng một số cơ sở giáo dục, đào tạo đạt 
trình độ quốc tế”.  

nghị quyết đại hội lần thứ Xi của đảng 
đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu: “Phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công 
nghệ, văn hóa đầu đàn; đội ngũ doanh 

nhân và lao động lành nghề… tiếp tục 
đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đào tạo 
trên tinh thần tăng cường tính tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo 
dục, đào tạo… hoàn thiện cơ chế chính 
sách xã hội giáo dục, đào tạo trên cả ba 
phương diện: động viên các nguồn lực 
trong xã hội,; phát huy vai trò giám sát 
của cộng đồng; khuyến khích các hoạt 
động khuyến học, khuyến tài, xây dựng 
xã hội học tập, tạo điều kiện để người 
dân được học tập suốt đời. nâng cao 
hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, 
đào tạo”.

Dưới ánh sáng của những tư tưởng ấy, 
nhân dịp về dự hội nghị triển khai nhiệm 
vụ năm học 2011-2012 của đhqghn, 
tôi muốn trao đổi với vác đồng chí một 
số nội dung sau:

trước hết, tất cả chúng ta 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.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
ta hiện nay, đặc biệt là sự nghiệp pháp 
triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, dước 
tác động đa chiều của các quá trình toàn 
cầu hóa, biến đổi khí hậu và của quá 
trình hợp tác, cạnh tranh ngày càng gay 
gắt trong khu vực và trên thế giới đang 
đặt ra những cơ hội lớn, đồng thời là cả 
những nguy cơ, thách thức vô cùng gay 
gắt không chỉ đối với chúng ta mà với tất 
cả các nước. tình hình trên đặt ra đòi hỏi 
khách quan và cấp bách, đường lối của 
đảng, chiến lược và chính sách phát triển 
kinh tế, xã hội của đất nước cần phải dựa 

trên những giải pháp tối ưu. đây là đòi 
hỏi khách quan của hoạt động lãnh đạo, 
quản lý trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

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 và 
trình độ chuyên môn cao, trong những 
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 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 có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ (như các nghiên cứu 
về nam bộ, tây nguyên, biển đảo vv…), 
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…

đó là những đóng góp rất có ý nghĩa 
của đhqghn, nhưng với yêu cầu ngày 
càng cao và phong phú của xã hội, với 
vị thế và tiềm lực to lớn của đhqghn, 
những thành tựu và những đóng góp 
đó thật sự chưa tương xứng so với đòi 
hỏi và tiềm lực khoa học của đhqghn. 
trong thời gian tới, đhqghn cần phải 
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 sức cấp 
bách, như vấn đề ứng phó với biến đổi 
khí hậu, vấn đề môi trường, an sinh xã 
hội và vấn đề phát triển bền vững trên 
phạm vi cả nước và ở một số vùng đặc 
thù (vùng tây bắc, nam bộ, tây nguyên, 
vùng duyên hải, các vùng đô thị trọng 
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điểm, trong đó có thủ đô hà nội). đảng, 
nhà nước tin tưởng, ủng hội 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. tôi đề nghị lãnh đạo và toàn 
thể cán bộ, sinh viên đhqghn quan tâm 
quán triệt sâu sắc vấn đề này. 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 để phát huy tốt hơn lợi thế của 
mình, góp phần tham gia giải quyết có 
hiệu quả các vấn đề quốc kế, dân sinh, 
như đề xuất một số chương trình khoa 
học công nghệ trọng điểm, chương trình 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ các mục tiêu phát triển trọng 
điểm của cả nước và ở một số vùng trọng 
điểm. 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, v.v…
đồng thời là một đầu mối giao lưu quốc 
tế của cả nước về khoa học, công nghệ 
và văn hóa. bằng những đóng góp đó để 
chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò 
và uy tín của đhqghn.

vấn đề thứ hai tôi muốn trao đổi là: 
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.

trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong 
năm 2010, đhqghn đã có những đóng 
góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế, xã hội của thủ đô. đóng góp 
quan trọng nhất là đã liên tục đào tạo 
và cung cấp cho hà nội nguồn nhân 
lực đông đảo về số lượng, phong phú 
về ngành nghề và có chất lượng cao. 
nhiều sinh viên của đhqghn hiện đang 
giữ những vị trí quan trọng trong các 
tổ chức kinh tế, xã hội và văn hóa của 
thủ đô, trong đó có những người đang 
giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt  
trong thành phố. bên cạnh đóng góp 
về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đhqghn đóng góp nhiều công 
trình khoa học, tham gia giải quyết nhiều 
vấn đề quan trọng đặt ra trong quá trình 
phát triển của hà nội, như các vấn đề về 
công nghệ, môi trường, phát triển bền 
vững, v.v... đặc biệt nổi bật là các nghiên 
cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội và kinh tế 
của thủ đô.  trong dịp đại lễ kỷ niệm 
1000 năm thăng Long - hà nội vừa qua, 
những nghiên cứu của đhqghn đã góp 
phần quan trọng để khu di tích trung 
tâm hoàng thành thăng Long được 
công nhận  là di sản văn hóa thế giới; đã 
đóng góp vai trò nòng cốt trong tổ chức 
triển khai thành công chương trình khoa 
học công nghệ kX09 nghiên cứu toàn 
diện về lịch sử, văn hóa, chính trị của thủ 
đô, biên tập và xuất bản tủ sách thăng 
Long – hà nội nghìn năm văn hiến. đặc 
biệt, đhqghn đã phối hợp với ubnD hà 
nội tổ chức thành công hội thảo quốc 
tế “Phát triển bền vững thủ đô hà nội 
– thành phố văn hiến, anh hùng, vì hòa 

bình”. thành công của hội thảo được 
lãnh đạo, nhân dân hà nội, giới khoa 
học và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

trên cơ sở mối quan hệ khăng khít và 
sự hợp tác có hiệu quả từ trước đến nay 
giữa thành phố hà nội và đhqghn, 
lãnh đạo thành phố đề nghị đhqghn 
giữ vai trò đầu mối cho sự hợp tác và phối 
hợp giữa hà nội với các cơ sở nghiên cứu 
và đào tạo đại học trên địa bàn thành 
phố; đề nghị đhqghn xây dựng một kế 
hoạch với những cơ chế, giải pháp khả 
thi nhất để thu hút và tổ chức cho các 
trường, viện tham gia có hiệu quả và 
thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội của thủ đô, đặc biệt là 
hai vấn đề: đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao và nghiên cứu, cung cấp cơ sở, 
luận cứ khoa học, đề xuất các mô hình, 
giải pháp, công nghệ phù hợp, nhằm 
khai thác, sử dụng tối ưu các lợi thế, các 
nguồn nhân lực và giải quyết tốt nhất các 
vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển 
của thủ đô.

vấn đề thứ ba tôi muốn trao đổi, là 
đhqghn có vinh dự và trách nhiệm hết 
sức to lớn là phải ra sức phấn đấu trở 
thành đại học tiêu biểu cho nền giáo dục 
đại học của đất nước: tiêu biểu về quy 
mô và chất lượng đào tạo; về cơ sở vật 
chất kỹ thuật; về đội ngũ cán bộ giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học; về việc gắn 
đào tạo, nghiên cứu khoa học với giải 
quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn 
mang tầm quốc gia và quốc tế. với mục 
tiêu phấn đấu đó, thuận lợi và khó khăn, 
thách thức đặt ra đối với đhqghn đều 
lớn. nhưng với truyền thống hết sức coi 
trọng việc học, việc đào tạo nhân tài của 
dân tộc ta; với sự quan tâm to lớn của 
đảng, nhà nước và nhân dân ta đối với sự 
nghiệp giáo dục – đào tạo nói chung và 
đhqghn nói riêng và cùng với rất nhiều 
nguồn lực to lớn khác của đất nước, 
đhqghn phải làm việc hết sức mình, 
chủ động và sáng tạo, không ngừng 
đổi mới hoạt động quản lý, giảng dạy 
và nghiên cứu trong trường; góp phần 
đổi mới cơ chế, chính sách; đổi mới tư 
duy giáo dục; huy động tập hợp thật tốt 
các nguồn lực có thể huy động của nhà 
nước của các thành phần kinh tế; của thế 
giới và khu vực thông qua tăng cường và 
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mở rộng hợp tác quốc tế. mọi người đều 
biết, hiện có rất nhiều trường đại học của 
khu vực và trên thế giới hàng năm đang 
thu hút được hàng chục nghìn sinh viên, 
hàng trăm giảng viên, giáo viên của việt 
nam. thực tế cho thấy đất nước chúng 
ta, đhqghn của chúng ta có đầy đủ 
tiềm năng, tiềm lực và các điền kiện cần 
thiết để làm được việc ấy, phấn đấu trở 
thành một trung tâm đào tạo lớn, có uy 
tín không chỉ với trong nước mà với khu 
vực và quốc tế. tôi nghĩ rằng đây không 
phải là một việc không khả thi. mặt khác, 
tôi hoàn toàn thấu hiểu và chia sẻ với các 
đồng chí về những khó khăn đang đặt 
ra khi chúng ta bắt tay giải quyết những 
vấn đề đó, trước hết là những khó khăn 
về nhận thức, về việc chậm đổi mới cơ 
chế, chính sách liên quan đến hoạt động 
giáo dục và đào tạo.

vấn đề thứ tư mà tôi muốn trao đổi là, 
trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ lãnh đạo chính trị của đhqghn, bên 
cạnh những vấn đề lớn, cơ bản nói trên, 
đhqghn cần quan tâm đến một số 
nhiệm vụ cụ thể. đó là: 

đầu tư có chiều sâu để hoạch định, định 
hướng phát triển đhqghn với tầm nhìn 
dài hạn (10 - 20 năm tới). trong đó, chú 

ý đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giảng 
dạy theo hướng hiện đại; coi trọng đổi 
mới chương trình giảng dạy, tiếp cận 
với phương pháp đào tạo hiện đại của 
khu vực và thế giới; quan tâm bồi dưỡng 
nguồn nhân lực của đhqghn đáp ứng 
đòi hỏi của tình hình mới, bao gồm cả 
đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của 
đhqghn.

thực sự chăm lo công tác xây dựng, 
chỉnh đốn đảng, tiếp tục đổi mới, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của các chi bộ, chất lượng đội ngũ giảng 
viên. Làm tốt công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, đảng 
viên và sinh viên, đặc biệt là giáo dục 
đạo đức, nhân cách, lòng tự hào dân 
tộc cho thế hệ trẻ, tạo chuyển biến mới 
trong  việc  “học tập và làm việc theo 
tấm gương đạo đức hồ chí minh”.

***

như các đồng chí đã biết, sau khi được 
mở rộng địa giới hành chính theo tinh 
thần nghị quyết 15 của quốc hội khóa 
Xii, hiện nay hà nội đang đứng trước 
những cơ hội phát triển to lớn, với nhiều 
thuận lợi cơ bản, nhưng cũng đồng thời 
phải đối mặt với không ít khó khăn, 
thách thức. để xây dựng hà nội xứng 

đáng với tầm vóc và vị thế thủ đô của 
đất nước có 100 triệu dân trong tương 
lai, thực sự là trung tâm đầu não về chính 
trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn 
về văn hóa, khoa học – công nghệ, giáo 
dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả 
nước, một trong những giải pháp chiến 
lược được thành phố xác định trong 
nghị quyết đại hội Xv đảng bộ thành 
phố là: Phát triển mạnh mẽ kinh tế tri 
thức. để thực hiện được chiến lược phát 
triển nói trên, bên cạnh sự nỗ lực của hệ 
thống chính trị thành phố, rất cần phát 
huy cao độ vai trò của các trường đại 
học, cao đẳng, các viện nghiên cứu trên 
địa bàn thủ đô, trong đó có đhqghn.

về phía hà nội, lãnh đạo thành phố và 
các quận, huyện, sở, ngành sẽ tiếp tục 
phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện thuận 
lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát triển 
của đhqghn; trong đó có việc góp 
phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ 
sở mới của đhqghn theo quy hoạch 
chung được chính phủ xác định; tích cực 
hợp tác với đhqghn trong công tác đào 
tạo nguồn nhân lực và tổ chức nghiên 
cứu, chuyển giao tri thức, công nghệ cho 
các đơn vị của thành phố, đáp ứng yêu 
cầu xây dựng, phát triển thủ đô trong 
tình hình mới.
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