
“ĐƯA HỌC THUẬT VIỆT NAM VÀ BỈ ĐẾN GẦN NHAU HƠN” 

TIN TỨC

Sáng, 12/3/2012, phái đoàn Vương 
quốc Bỉ do Thái tử Philippe dẫn đầu đã 
đến thăm ĐHQGHN và tham dự diễn 

đàn: “Công nghệ không gian đối với kiến 
thức, dịch vụ và nhân văn - triển vọng trong 
tương lai”. Đi cùng có công nương Mathidle 
cùng nhiều đại diện lãnh đạo cấp cao và đại 
diện các đại học, doanh nhân Bỉ.

Tiếp đón đoàn về phía Việt Nam có Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn 
Quân, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Giám 
đốc Thường trực ĐHQGHN, GS.TS Nguyễn 
Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Trong phát biểu chào mừng, PGS.TS Phùng 
Xuân Nhạ, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp 
hành T.Ư Đảng khẳng định, ĐHQGHN là 
đại học hàng đầu và có truyền thống lâu đời 
của Việt Nam, có sứ mệnh đào tạo nhân tài 
cho đất nước và triển khai thực hiện các hoạt 
động ngoại giao tri thức cấp Nhà nước. Việc 
phái đoàn Vương quốc Bỉ chọn ĐHQGHN 
như một đại diện tiêu biểu cho giới trí thức 
Việt Nam là điểm đến thăm và làm việc 
thể hiện sự đánh giá cao đối với vai trò, vị 
trí của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục 
Việt Nam. Nhận định về chủ trương hợp tác 
toàn diện và sâu rộng ở cấp Chính phủ giữa 
hai nước trong việc phát triển và chuyển giao 
các CN hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực KH 
và CN Vũ trụ, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ cho 
rằng: Sự kiện này sẽ mở ra triển vọng hợp tác 
lớn về lĩnh vực CN cao giữa ĐHQGHN và các 
cơ sở đào tạo của Vương quốc Bỉ.

Đáp lại, Thái tử Phillipe nhấn mạnh đến mối 
quan hệ hữu nghị tốt đẹp có truyền thống 
40 năm qua giữa Việt Nam và Bỉ. Hiện Bỉ là 
đối tác quan trọng của Việt Nam trong liên 
minh châu Âu. Số lượng các công ty của Bỉ 
tham gia thị trường Việt Nam ngày càng 
tăng chứng tỏ cơ hội và tiềm năng phát 
triển của Việt Nam là rất lớn. Thái tử cũng 
bày tỏ niềm tin tưởng rằng với truyền thống 
đáng tự hào và nguồn nhân lực dồi dào, Việt 
Nam sẽ ngày càng có đóng góp quan trọng 
trong sự phát triển kinh tế văn hoá chính trị 
thế giới. Bỉ cam kết sẽ giúp đỡ Việt Nam khai 
thác tối đa tiềm năng của mình,  thúc đẩy sự 
phát triển về KHCN.

Thái tử Philippe cũng cho biết: đào tạo, giáo 
dục là một phần quan trọng trong chương 
trình hợp tác phát triển của Bỉ ở nước ngoài. 

Ông nói: “Tôi tin rằng sự hợp tác giữa các 
trường đại học sẽ đem theo hạt giống gieo 
trồng cho sự phát triển quan hệ thương mại 
trong tương lai của chúng ta. Sự có mặt của 
phái đoàn Bỉ ngày hôm nay sẽ góp phần 
đưa thế giới học thuật của Việt Nam và của 
Bỉ đến gần nhau hơn nữa”. Ông cũng bày tỏ 
mong muốn sẽ thúc đẩy việc tạo dựng mối 
quan hệ chặt chẽ giữa ĐHQGHN, như là đại 
học tham chiếu đầu tiên của Việt Nam với 
các đại học của Bỉ.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng KH&CN Nguyễn 
Quân khẳng định mong muốn của Việt 
Nam là mở rộng mối quan hệ hợp tác 
nghiên cứu và phát triển về KH và CN với 
Vương quốc Bỉ, đặc biệt trong lĩnh vực 
KHCN vũ trụ - một ngành khoa học tiềm 
năng và quan trọng của nhân loại trong 
thế kỷ 21. Hai bên đã ký hiệp định hợp tác 
chính thức ngày 25/9/2010 và sẽ tiếp tục ký 
biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực 

KHCN và ứng dụng vũ trụ giữa Bộ Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Chính 
sách Liên bang Bỉ. Bộ trưởng cũng cho rằng, 
để đảm bảo sự phát triển công nghệ vũ trụ, 
Việt Nam cần những giải pháp quan trọng, 
đó là nghiên cứu cơ bản, đào tạo nhân lực 
CN cao và hội nhập KH và CN quốc tế.

Trước đó, đại diện lãnh đạo ĐHQGHN đã 
tham gia cuộc hội đàm cấp Chính phủ với 
phái đoàn Vương quốc Bỉ bàn về các hoạt 
động hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ trong 
tương lai, đặc biệt là việc triển khai hợp tác 
phát triển KHCN vũ trụ tại Việt Nam.

Bên lề chuyến thăm chính thức, sinh viên 
Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN đã có 
buổi giao lưu với hai nhà du hành vũ trụ 
nổi tiếng là: phi hành gia người Bỉ Frank de 
Winne và anh hùng không quân, nhà du 
hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân.

THANH HÀ

           Ảnh: Bùi Tuấn
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Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh ĐHQGHN lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra 

ngày 24/3/2012. 

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn 
Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp 
hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Ngọ 
Duy Hiểu, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư 
Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn 
Hà Nội.

Về phía ĐHQGHN có GS.TS Mai Trọng 
Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN cùng Ban 
Giám đốc ĐHQGHN và cán bộ trong 
ban thường vụ Đảng Ủy, lãnh đạo văn 
phòng, các ban chức năng và lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN.

Đại hội có nhiệm vụ tập trung trí tuệ 
phân tích, đánh giá thực trạng công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên 
ĐHQGHN trong khóa III (nhiệm kỳ 2007 

- 2012); khẳng định những kết quả đã 
đạt được, chỉ rõ những hạn chế cần 
khắc phục; nhận thức đầy đủ những yêu 
cầu mới, rút ra bài học kinh nghiệm và 
nguyên nhân để đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình 
hành động của công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên ĐHQGHN trong khóa IV 
(nhiệm kỳ 2012-2017).

Tại đại hội, GS.TS Mai Trọng Nhuận, đã 
chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, 
nỗ lực của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp 
của ĐHQGHN và những thành tích công 
tác Đoàn đã đạt được trong thời gian 
vừa qua. Những thành tích mà Đoàn 
và Hội sinh viên ĐHQGHN đã đạt được 
đã góp phần quan trọng vào việc phát 
triển và tô đậm thêm truyền thống của 
ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN cũng nhấn mạnh 
định hướng công tác đoàn trong thời 

gian tới cần đẩy mạnh tính liên thông, 
liên kết giữa các tổ chức cơ sở Đoàn 
trong và ngoài ĐHQGHN; các hoạt động 
hỗ trợ, phát triển phẩm chất, năng lực, 
kỹ năng cho sinh viên thông qua hoạt 
động đoàn, hội cần hiệu quả và mạnh 
hơn nữa; tiếp tục chú trọng việc đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ Đoàn…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy 
Hiểu, Bí thư Thành Đoàn chúc mừng đại 
hội đồng thời đánh giá cao sự cố gắng 
và kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh ĐHQGHN; mong muốn Đoàn 
ĐHQGHN tiếp tục phát huy các thành 
công và thế mạnh của mình. Bên cạnh 
đó, đồng chí Bí thư Thành đoàn cũng có 
một số gợi ý cho Ban chấp hành Đoàn 
nhiệm kỳ mới như: đẩy mạnh giáo dục lý 
tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh 
niên; đổi mới nội dung, phương thức 
giáo dục và tiếp tục phát động mạnh 
mẽ phong trào học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng 
văn hóa, đạo đức lối sống cho thanh 
niên, sinh viên; giáo dục thanh niên 
tham gia xây dựng nhà trường… Với 
vị thế là một đại học đa ngành, đa lĩnh 
vực, là đại học trọng điểm của đất nước, 
đồng chí Ngọ Duy Hiểu mong muốn tổ 
chức Đoàn ĐHQGHN tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ xứng tầm với vị thế ĐHQGHN.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN và 
một số cán bộ Đoàn tiêu biểu đã nhận 
bằng khen, kỷ niệm chương của T.Ư 
Đoàn và Thành Đoàn Hà Nội.

QT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐHQGHN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2012-2017 

GIAO LƯU THẮT CHẶT MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC

Ngày 28/2/2012, GS.TSKH Vũ 
Minh Giang – Phó Giám đốc 
ĐHQGHN đã có buổi tiếp đón 

và làm việc với ngài Huang Chih Peng – 
Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế Văn 
hóa Đài Bắc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận 
về kế hoạch tổ chức chương trình giao 
lưu giữa ĐHQGHN và các doanh nghiệp 
Đài Loan trong thời gian tới. Chương 
trình là cơ hội trao đổi thông tin và thắt 
chặt mối quan hệ tốt đẹp đã có bấy lâu 

nay giữa hai bên. Ngoài ra, thông qua 
chương trình, sinh viên ĐHQGHN có cơ 
hội tìm hiểu thêm một số thông tin việc 
làm của các công ty, doanh nghiệp Đài 
Loan, từ đó có thêm những định hướng 
và cơ hội về việc làm trong tương lai.

GS.TSKH Vũ Minh Giang bày tỏ sự đồng 
thuận của ĐHQGHN với kế hoạch giao 
lưu này và tin tưởng chương trình sẽ 
thành công tốt đẹp. GS.TSKH Vũ Minh 
Giang hy vọng sau buổi giao lưu, trong 
thời gian tới, hai bên sẽ có những buổi 

làm việc khác cùng thảo luận về cơ hội, 
lĩnh vực hợp tác mới nhằm thúc đấy mối 
quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt.

Ông Huang Chih Peng gửi lời cảm ơn 
chân thành sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt 
tình của ĐHQGHN, đồng thời ông cũng 
sẽ giới thiệu một số doanh nghiệp có 
tiếng của Đài Loan tham gia chương 
trình, giới thiệu về cơ hội việc làm đến 
sinh viên ĐHQGHN.

 VŨ SINH

2 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
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Hội nghị Tổng kết công tác thi đua 
khen thưởng năm 2011 của Khối 
các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa 

- Xã hội được tổ chức ngày 20/3/2012, tại 
Bộ Khoa học & Công nghệ dưới sự chủ trì 
của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân.

Tới dự có đại điện lãnh đạo Ban Thi đua 
khen thưởng T.Ư; Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT; 
Bộ Y tế; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ 
Ngoại giao; Ủy ban Dân tộc, ĐHQGHN, 
ĐHQG-TPHCM.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh 
giá, năm 2011, công tác thi đua khen 
thưởng của các bộ, ngành Khối Khoa học 
– Văn hóa – Xã hội tiếp tục được đổi mới 
theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn 
của Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư và 
Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư Thông qua 
các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều 
mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình 
tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. Năm 
2011, toàn Khối đã vinh dự được Nhà nước 
tặng: 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 32 
công trình và cụm công trình được tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà 
nước có giá trị cao trong lĩnh vực Khoa học 
và Công nghệ; 4 Huân chương Hữu nghị; 
23 Huân chương Độc lập các loại; 908 Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ và 11 Chiến 
sĩ thi đua toàn quốc.

Các đại biểu cũng đánh giá cao ĐHQGHN 

đã phát động phong trào thi đua yêu nước 
với chủ đề “Chung sức, đồng lòng thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010-2011, 
hoàn thành kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu 
của Đại hội Đảng bộ lần thứ IV” và đạt được 
nhiều thành tựu có ý nghĩa nền tảng đối với 
quá trình xây dựng mô hình đại học mới 
– mô hình đại học tiên tiến, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Trong năm 2011, ĐHQGHN có 2 công 
trình khoa học công nghệ đạt Giải thưởng 
Hồ Chí Minh, 3 công trình đạt Giải thưởng 
Nhà nước; Báo cáo thường niên kinh tế Việt 
Nam đã được ghi nhận và có sức lan tỏa; Dự 
án nghiên cứu, chế tạo nhiên liệu sinh học 
thành công và đưa vào thử nghiệm; khởi 
động và bước đầu thành công mô hình 1+a 
của Nhiệm vụ chiến lược; ban hành Quy 
chế đào tạo sau đại học; Quy định về nhiệm 
vụ chiến lược; hoàn thiện thêm một bước 
cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực; phát triển tài 
nguyên số; lần đầu tiên 4 lĩnh vực khoa học 
- công nghệ của ĐHQGHN được xếp vào 
nhóm 200 trường đại học hàng đầu châu 
Á, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam với thứ hạng 
22 trong khối Đông Nam Á và lần đầu tiên 
có mặt trong top 1000 đại học trên thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà – 
Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung 
ương nhấn mạnh phong trào thi đua yêu 
nước của Khối Khoa học – Văn hóa - Xã hội 
đã góp phần vào động lực phát triển của đất 
nước. Công tác Thi đua, khen thưởng của 
Khối rất nề nếp, có tầm ảnh hưởng cả nước, 

được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích 
cực. Công tác khen thưởng đảm bảo chặt 
chẽ hơn, kịp thời động viên, khích lệ được 
các tập thể và cá nhân, tổ chức tốt công tác 
tuyên truyền và hình thức tôn vinh.

Thay mặt cho khối, Bộ trưởng Nguyễn 
Quân đề nghị Ban Thi đua khen thưởng 
T.Ư có kế hoạch tập huấn công tác chuyên 
môn TĐKT cho cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cán 
bộ chuyên trách về thi đua các bộ ngành 
để nâng cao nhận thức về công tác thi đua 
khen thưởng; thành lập đơn vị chuyên trách 
cấp vụ về công tác thi đua khen thưởng ở 
mỗi bộ, ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Quân đề nghị trong năm 
2012, công tác thi đua khen thưởng của 
Khối nên tập trung vào chủ đề hướng về cơ 
sở, trọng tâm là những vùng núi, khó khăn, 
hải đảo, xây dựng nông thôn mới, xóa đói 
giảm nghèo. Các bộ, ngành trong khối cần 
tăng cường giao lưu, công tác tuyên truyền, 
đặc biệt là phát hiện nhân rộng mô hình, 
các cá nhân điển hình tiến tiến.

Hội nghị đã thống nhất bầu Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch là Khối trưởng, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là Khối 
phó trong năm 2012; bỏ phiếu bình chọn 
Cờ thi đua của Chính phủ và ký giao ước thi 
đua năm 2012.

VH
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Xây dựng đội ngũ cán bộ đạt 
chuẩn quốc tế là khâu quyết 
định sự thành công của Nhiệm 

vụ chiến lược - nhận định trên đã được 
thống nhất và tạo đồng thuận cao tại 
Hội nghị triển khai QĐ số 3599 ngày 
5/12/2011 của Giám đốc ĐHQGHN về 
xây dựng phát triển ngành và chuyên 
ngành đạt chuẩn quốc tế ngày 9/3/2012. 

Hội nghị do Công đoàn ĐHQGHN phối 
hợp với Ban Chỉ đạo NVCL ĐHQGHN 
tổ chức nhằm quán triệt tinh thần QĐ 
3599 cho các cán bộ công đoàn cùng 
cán bộ giảng viên trực tiếp tham gia 
NVCL; đồng thời ghi nhận những ý kiến 
phản hồi, góp ý về thực tế triển khai các 
đề án thành phần tại các đơn vị.

Hội nghị có sự tham dự của các Phó 
Giám đốc: PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - 
Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư 
Đảng, GS.TS Nguyễn Hữu Đức, PGS.
TS Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện Ban 
Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Chỉ 
đạo NVCL ĐHQGHN. Điều hành Hội 
nghị là PGS.TS Trần Kim Đỉnh - Chủ tịch 
Công đoàn ĐHQGHN; PGS.TS Nguyễn 
Hữu Nhân - Phó Chủ tịch Công đoàn 
ĐHQGHN; ThS. Nguyễn Thị Thảo - Uỷ 
viên TV Công đoàn ĐHQGHN.

PGS.TS Lê Kim Long - Trưởng ban Tổ 
chức cán bộ đã trình bày tóm tắt những 
nội dung quan trọng của QĐ 3599, 
trong đó tập trung vào các vấn đề: tuyển 
sinh đầu vào, tiêu chuẩn cho đội ngũ 
giảng viên NVCL, tuyển dụng và thu hút 
cán bộ, bồi dưỡng giảng viên đạt chuẩn, 
kinh phí triển khai, các ưu đãi dành cho 
cán bộ và sinh viên NVCL... Theo đó, 
QĐ 3599 là một bước tiến dài kể từ QĐ 
1022 ban hành hướng dẫn về xây dựng 
ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc 
tế, thể hiện một bước phát triển mới 
về nhận thức trong việc triển khai chủ 
trương lớn này ở ĐHQGHN. Nếu ở QĐ 
1022, mục tiêu quan trọng của NVCL 
được xác định là sản phẩm đào tạo, tức 
là nguồn nhân lực chất lượng cao đạt 
chuẩn quốc tế thì đến QĐ 3599, nhiệm 
vụ quan trọng số một của NVCL được 
xác định là xây dựng đội ngũ cán bộ 
giảng viên đạt chuẩn quốc tế.

Tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Đức 
khẳng định: NVCL là “quả đấm thép” 
để xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học 
nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Trong 
quá trình 2 năm thực hiện, ĐHQGHN đã 
có những sản phẩm đào tạo đạt chuẩn 
quốc tế đầu tiên ra đời, đó là minh chứng 
rõ nét cho tính đúng đắn của chủ trương 
này. NVCL vừa là giải pháp đột phá thúc 
đẩy sự phát triển của ĐHQGHN, vừa 
nhằm đáp ứng nguyện vọng nâng cao 
trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho đội 
ngũ giảng viên. GS. Nguyễn Hữu Đức 
nói: “Trên cơ sở những nhận thức và 
đồng thuận ấy, chính các thầy cô sẽ là 
những người lan toả tinh thần và sự hiểu 
biết này đến các sinh viên, học viên tham 
gia NVCL”.

Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn 
Kim Sơn chia sẻ những khó khăn nhất 
định trong việc triển khai NVCL ở một 
số ngành KHXH&NV, nhưng cũng cho 
rằng: những kết quả ban đầu đạt được 
đã chứng tỏ xu hướng đào tạo quốc tế 
hoá là phù hợp với thực tiễn. Chúng ta 
cần phát hiện ra những vấn đề nảy sinh 
từ thực tế triển khai, để cùng nhau trao 
đổi tìm ra giải pháp khả thi tiếp tục chủ 
trương trên một cách hiệu quả. 

PGS.TS Phùng Xuân Nhạ cho rằng các 
đơn vị phải coi NVCL như là một nhiệm 
vụ tự thân của mỗi đơn vị, vì chính 
quyền lợi và tương lai phát triển của đơn 
vị mình. Với một quyết sách đột phá và 
tiên phong như vậy, khó khăn chắc chắn 
là rất nhiều. Chỉ khi nhận thức sâu sắc 

được điều đó thì mới tạo sự đồng thuận 
và quyết tâm cao. Bên cạnh đó, các thầy 
cô cũng cần quán triệt rõ mục tiêu quan 
trọng nhất của NVCL thể hiện trong QĐ 
3599 là phải hình thành, xây dựng phát 
triển đội ngũ giảng viên như là yếu tố cốt 
lõi tạo sự bền vững cho NVCL.

PGS. Phùng Xuân Nhạ cũng đánh giá 
cao sáng kiến của Công đoàn ĐHQGHN 
trong việc tổ chức hội nghị lần này. 
“Chia sẻ để tạo sự đồng thuận - Công 
đoàn cần đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện 
vọng, những khó khăn mà cán bộ gặp 
phải khi thực hiện NVCL, tư vấn cho lãnh 
đạo ĐHQGHN về các giải pháp giúp hài 
hoà lợi ích tinh thần và vật chất của các 
bên. Có như thế, chúng ta mới cùng 
chung tay thực hiện được nhiệm vụ khó 
khăn nhưng đầy triển vọng này” - Phó 
giám đốc Thường trực kết luận.

Tại hội nghị, PGS.TS Trần Kim Đỉnh - 
Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN cho biết: 
Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN và Ban 
Chỉ đạo NVCL sẽ tiếp tục tổ chức nhiều 
hoạt động trong thời gian tới nhằm ghi 
nhận những ý kiến đóng góp của cán 
bộ, sớm phát hiện những khó khăn cần 
tháo gỡ, giúp triển khai NVCL đúng định 
hướng và có hiệu quả; qua đó khẳng 
định vai trò của Công đoàn ĐHQGHN 
trong việc thực hiện những nhiệm vụ 
chính trị quan trọng của ĐHQGHN.

THANH HÀ

CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN QUÁN TRIỆT TINH THẦN QUYẾT ĐỊNH 3599 NVCL 
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Sáng 16/02/2012, Đảng ủy Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh  tổ chức 
hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (mở 

rộng) lần thứ 6 nhằm thông qua kết quả 
công tác năm 2011 và chương trình công 
tác năm 2012.

Đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc ĐHQG-HCM chủ trì hội nghị.

Trong năm 2011, Đảng ủy ĐHQG-HCM 
và các cấp ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo 
thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

Nghị quyết Ban chấp Đảng bộ lần thứ ba 
về nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2011; 
chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung 
ương, Thành ủy; lãnh đạo xây dựng và triển 
khai Kế hoạch chiến lược của ĐHQG-HCM 
giai đoạn 2011 – 2015 và nhiệm vụ năm 
học 2011 – 2012; quan tâm nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ trẻ.

Trong năm 2012, Đảng ủy ĐHQG-HCM 
tập trung lãnh đạo tốt công tác chính trị 
tư tưởng, công tác cán bộ, hoạt động của 

chính quyền và các đoàn thể với trọng tâm 
là rà soát những qui định về tổ chức và hoạt 
động của ĐHQG-HCM; tổ chức hội nghị về 
đổi mới hoạt động và quản lý của ĐHQG-
HCM và các trường; kiện toàn đội ngũ cán 
bộ chuyên trách Đảng và đoàn thể; đổi mới 
phương thức tổ chức học tập, sinh hoạt 
chính trị;  triển khai, quán triệt Nghị quyết, 
đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; phấn 
đấu trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ 
trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững 
mạnh, kết nạp ít nhất 220 đảng viên.

Ngày 3/3/2012, Phó Thủ tướng 
Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công 
tác Chính phủ đã về thăm và làm 

việc với ĐHQG-HCM.

Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn 
Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã 
tham quan một số đơn vị nghiên cứu khoa 
học, công nghệ và giáo dục đào tạo như 
Trường ĐHBK, Trường ĐHTN, Trung tâm 
Manar, Khu ký túc xá A, Trung tâm giáo dục 
Quốc phòng, Khu giải phẩu Khoa Y, Phòng 
thí nghiệm Công nghệ Nano…

Tại buổi làm việc, PGS.TS Phan Thanh Bình, 
Giám đốc ĐHQG-HCM báo cáo những nét 
chủ yếu về hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học của ĐHQG-HCM sau 17 năm 
xây dựng và phát triển. Theo PGS.TS Phan 
Thanh Bình, trải qua 17 năm xây dựng và 
phát triển,  ĐHQG-HCM đã đạt được những 

thành tựu có ý nghĩa nền tảng đối với quá 
trình xây dựng mô hình đại học tiên tiến 
- trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công 
nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, 
đạt trình độ tiên tiến làm nòng cốt trong hệ 
thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn chiến lược phát triển của ĐHQG-
HCM là hướng đến xây dựng một hệ thống 
đại học trong tốp đầu Châu Á, nơi hội tụ 
của khoa học, công nghệ, văn hoá, tri thức 
Việt Nam. PGS.TS Phan Thanh Bình đã kiến 
nghị Chính phủ  một số vấn đề nhằm mở 
rộng quyền tự chủ và giải trình trách nhiệm 
xã hội của ĐHQG-HCM trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng 
Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nổ 
lực, thành tựu phát triển của ĐHQG-HCM 

trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa 
học. Phó Thủ tướng cũng nêu một số định 
hướng để ĐHQG-HCM tiếp tục phát triển 
nhanh, bền vững. Theo đó, ĐHQG-HCM 
cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, 
nghiên cứu khoa học; tổ chức đánh giá 
kiểm định chất lượng đào tạo; quan tâm 
đúng mức mối tương quan giữa hệ thống 
giáo dục với hệ thống kinh tế-xã hội; xây 
dựng đội ngũ nòng cốt trong nghiên cứu và 
sáng tạo khoa học công nghệ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện 
Nhân đã giao cho ĐHQG-HCM làm đầu 
mối tổ chức Hội nghị cấp quốc gia về công 
nghệ giáo dục CDIO; phối hợp với Bộ GD-
ĐT, Bộ Khoa học – Công nghệ tổ chức Hội 
nghị bàn về công tác đầu tư cho hai ĐHQG 
và hai Viện nghiên cứu khoa học cấp quốc 
gia trong tháng 5/2012.  

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐHQG-HCM
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