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Những mong muốn này đã được cụ 
thể qua cuộc làm việc giữa Giám 

đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và đoàn 
công tác đến từ Trường ĐH Valladolid 
Tây Ban Nha do Hiệu trưởng Antonio 
Largo Cabrerizo dẫn đầu vào ngày 
19/03/2019 vừa qua. Tham dự còn có 
ngài Miguel Moro, Phó Đại sứ Tây Ban 
Nha tại Việt Nam.

Trường Đại học Valladolid hiện đang 
liên kết đào tạo bằng kép với Trường 
ĐH KHTN, ĐHQGHN dựa trên mô hình 
1+1 (1 năm học tập tại Việt Nam và 1 
năm học tập tại Tây Ban Nha) đối với 
4 chương trình đào tạo Thạc sỹ trong 
lĩnh vực Môi trường và Phát triển bền 
vững. Bên cạnh đó, về nghiên cứu, hai 
đơn vị này cũng đang là đối tác triển 

khai các dự án là Dự án trao đổi tín 
chỉ quốc tế (ICM-UVa ERASMUS+ 
2017-1-ES01-KA107-036589) và dự 
án Mạng lưới giáo dục Việt Nam – 
Châu Âu cho phát triển chương trình 
đào tạo Kinh tế sinh học BioEcoN.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn 
hy vọng 2 đơn vị sẽ tiếp tục thúc đẩy 
các mối liên kết vốn có, đồng thời, 
mong muốn Trường ĐH Valladolid 
có thể phát triển các hợp tác mới với 
các đơn vị khác trong ĐHQGHN như 
ngành Công nghệ Thực phẩm, Công 
nghệ thông tin hợp tác với Trường ĐH 
Công nghệ, hay ngành Y - Sinh hợp 
tác với Khoa Y Dược.

Cũng tại buổi làm việc, Giám đốc 
Nguyễn Kim Sơn đề xuất Trường ĐH 

Valladolid có thể hợp tác với ĐHQGHN 
trong việc giảng dạy ngôn ngữ và 
văn hóa Tây Ban Nha cho sinh viên 
ĐHQGHN bởi đây cũng là một trong 
những ngôn ngữ được nhiều người 
sử dụng trên thế giới, nhất là khu vực 
Châu Mỹ.

Đề xuất này được Hiệu trưởng Trường 
ĐH Valladolid Antonio Largo Cabrerizo 
đánh giá cao tính khả thi, bởi Trường 
Valladolid có riêng một Trung tâm 
ngôn ngữ với nhiều kinh nghiệm 
trong tổ chức đào tạo tiếng Tây Ban 
Nha cho người nước ngoài.

THÙY TRANG

Tọa lạc tại thành phố Valladodid với gần 1000 năm tuổi, một thành phố đi đầu 
trong các hoạt động nông nghiệp và sản xuất công nghiệp công nghệ cao, 
đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Tây Ban Nha, Trường Đại học 
Valladolid đã đem những thế mạnh đó vào giáo dục. Từ những hợp tác ban 
đầu với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, đến nay, Trường ĐH 
Valladolid và ĐHQGHN đều mong muốn mở rộng mối quan hệ ra nhiều lĩnh 
vực khác như Công nghệ, Y Dược và Ngôn ngữ.

TRƯỜNG ĐH VALLADOLID, TÂY BAN NHA 
MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI ĐHQGHN
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Tại buổi làm việc, Giám đốc Nguyễn 
Kim Sơn bày tỏ mong muốn 

ĐHQGHN có thể trao đổi kinh nghiệm, 
học hỏi mô hình hoạt động của Trung 
tâm Hỗ trợ giảng dạy (Center for 
Teaching excellence - CTE) của Đại 
học Nam Carolina, Hoa Kỳ (University 
of South Carolina – USC). Hai bên đã 
trao đổi chi tiết về việc Đại học Nam 
Carolina, Hoa Kỳ, cụ thể là Trung tâm 
Hỗ trợ giảng dạy CTE sẽ hỗ trợ triển 
khai, chuyển giao các công nghệ; cử các 
đoàn chuyên gia của Trung tâm sang 
Việt Nam để hướng dẫn và giới thiệu, 
chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ quản lý 
và giảng dạy của ĐHQGHN về cách thức 
vận hành một mô hình trung tâm hỗ trợ 
công tác giảng dạy cho giảng viên. Bên 
cạnh đó, ĐHQGHN cũng kỳ vọng USC 
sẽ cân nhắc việc mở các khóa đào tạo 
cho giảng viên của ĐHQGHN về đổi mới 
hoạt động giảng dạy. Trường ĐH Giáo 

dục, ĐHQGHN sẽ phụ trách tiếp nhận 
mô hình hỗ trợ giảng dạy này.

Mặt khác, nhận thấy mối quan tâm 
chung của hai Đại học về lĩnh vực Nghiên 
cứu Phật Giáo, Giám đốc Nguyễn Kim 
Sơn đã đề xuất việc hai đơn vị đồng tổ 
chức một hội thảo về lĩnh vực này tại Việt 
Nam, với đầu mối triển khai đề xuất là 
Viện Trần Nhân Tông của ĐHQGHN; 
đồng thời, đánh giá cao những dự án 
khoa học về Nghiên cứu Phật giáo mà 
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hường đã và 
đang hợp tác tại ĐHQGHN.

Trước đó, ngày 09/01/2018, Giám 
đốc Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc 
Harris Pastides đã ký kết văn bản hợp 
tác khung giữa ĐHQGHN và ĐH Nam 
Carolina, Hoa Kỳ. Theo đó, hai đại học 
sẽ hợp tác trong một số lĩnh vực: trao 
đổi cán bộ, sinh viên; tiến hành các 
dự án nghiên cứu và đào tạo chung; 

đồng tổ chức các hội thảo, hội nghị, 
các buổi trao đổi chuyên môn khoa 
học; trao đổi tài liệu học thuật, nghiên 
cứu, các ấn phẩm khoa học…

Đổi mới hoạt động giảng dạy là ưu tiên 
hàng đầu mà ĐHQGHN đặt ra trong 
năm 2019. Đây là năm bản lề, quyết 
định một khởi đầu bền vững cho một 
lộ trình đổi mới dài hơi từ năm 2019 
- 2025. Việc đón chào một đối tác 
có nhiều kinh nghiệm và bài học quý 
về xây dựng và áp dụng các mô hình 
giảng dạy trong lĩnh vực đại học tiên 
tiến thế giới như ĐH Nam Carolina chỉ 
vài ngày sau khi triển khai Kế hoạch 
đổi mới được coi là tín hiệu tích cực 
đầu tiên đóng góp vào tiến trình này.

THÙY TRANG

Đại học Nam Carolina, Hoa Kỳ đang sở hữu rất nhiều tiềm năng để hợp tác với 
ĐHQGHN trên các mặt về khoa học công nghệ, giáo dục. Chiều 18/3/2019, 
Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với Hiệu trưởng 
kiêm Giám đốc điều hành phụ trách Đào tạo, Joan Gabel và bà Nguyễn Ngọc 
Hường Giám đốc Khu vực Việt Nam và Đông Nam Á của Đại học Nam Carolina.

TÍCH CỰC HỌC HỎI CÁC MÔ HÌNH ĐỔI MỚI 
GIẢNG DẠY TIÊN TIẾN Ở NƯỚC NGOÀI
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HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ĐẠI 
HỌC, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHUYÊN 
GIA ĐẦU NGÀNH

Năm 2018 chứng kiến nhiều thay đổi 
quan trọng trong công tác tổ chức cán 
bộ (TCCB) của ĐHQGHN. Tiến trình 
hoàn thiện mô hình quản trị và cơ chế tự 
chủ đại học của ĐHQGHN đã có những 
thành quả nhất định thông qua việc xây 
dựng một số đề án tiêu biểu như “Nâng 
cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ môn 
và phát triển đội ngũ quản lý bộ môn 
đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập 
quốc tế” hay “Mô hình quản trị và cơ 
chế tự chủ đại học của ĐHQGHN trong 
tình hình và nhiệm vụ mới”. Cùng với 
đó, mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy để 
triển khai nhiệm vụ đầu tư, xây dựng 
khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc cũng 

được hoàn thiện với việc tiếp nhận 
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Cơ cấu tổ chức ở 
cấp đơn vị được điều chỉnh, tái sắp xếp 
thông qua việc cấu trúc lại bộ môn, tích 
hợp một số trung tâm nghiên cứu, hình 
thành một số Viện, Trung tâm NCKH 
thuộc các đơn vị thành viên.

Nhằm tập trung phát triển đội ngũ 
chuyên gia đầu ngành của ĐHQGHN 
gắn với điều kiện phát triển ngành/
chuyên ngành đào tạo, lĩnh vực KH&CN 
ưu tiên, ĐHQGHN đã và đang xây dựng, 
triển khai một số đề án quan trọng, 
gồm: Đề án quy hoạch Cán bộ khoa 
học theo ngành và chuyên ngành đào 
tạo gắn với lĩnh vực KH&CN và Đề án 
thu hút và phát triển Nhà khoa học 
đầu ngành của ĐHQGHN đến năm 

2025, tầm nhìn 2035. Kết quả, trong 
năm 2018, ĐHQGHN đã thu hút được 
54 giảng viên, nghiên cứu viên. Ban Tổ 
chức cán bộ đánh giá đây là con số rất 
đáng quý, trong bối cảnh ĐHQGHN 
đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Với số cán bộ hiện 
có, ĐHQGHN có hơn 50% đội ngũ là 
cán bộ khoa học, trong đó, 53% có 
trình độ Tiến sỹ và gần 20% có trình độ 
GS và PGS.

Dù công tác TCCB tại ĐHQGHN được 
đánh giá là đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, song không tránh khỏi một số 
hạn chế nhất định như tính thông suốt 
thông tin giữa các cấp hay việc các đơn 
vị còn chưa quyết liệt trong việc thực thi 
công tác TCCB.

HƯỚNG TỚI TINH GỌN BỘ MÁY THEO HƯỚNG 
GIA TĂNG ĐỘI NGŨ LÀM KHOA HỌC

Chiến lược quản trị con người và chính sách nhân sự được coi là xương 
sống trong vận hành bộ máy tổ chức của mọi cơ quan, đoàn thể. Với 
quy mô hơn 4000 cán bộ, cùng sứ mệnh trở thành nòng cột cho nền 
giáo dục nước nhà, ĐHQGHN luôn coi công tác tổ chức cán bộ là ưu 
tiên hàng đầu, là chìa khóa để đưa ĐHQGHN ngày càng phát triển. 
Ngày 12/3/2019 vừa qua, tại Hòa Lạc, các đơn vị trong toàn ĐHQGHN 
đã có cơ hội trao đổi và thảo luận tích cực về mảng công tác quan 
trọng này tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tổ chức cán bộ năm 2018 và 
triển khai kế hoạch năm 2019 do Ban Tổ chức cán bộ chủ trì.
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Ngày 11/3/2019, Ban Quản lý Dự 
án đầu tư xây dựng ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc phối hợp với công 

ty Huy Hoàng (nhà thầu thi công) tổ 
chức Lễ cất nóc công trình tòa nhà HT1, 
thuộc Zone 4, Dự án Đầu tư xây dựng 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại 
Hòa Lạc (Dự án QG-HN07).

Tham dự buổi Lễ có đại diện Ban QLDA, 
lãnh đạo Trường ĐHKHTN và các đơn 
vị trực thuộc, Đơn vị Tư vấn giám sát và 
Đơn vị thi công.

Công trình tòa nhà HT1 là công trình 
đầu tiên của Dự án thành phần QG-
HN07 được xây dựng phục vụ công tác 
giảng dạy, nghiên cứu, thể hiện quyết 
tâm cao của ĐHQGHN nói chung, 

Trường ĐHKHTN nói riêng trong việc 
xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc.

Công trình HT1 thuộc Zone 4 của Dự 
án QG-HN07 có quy mô 5 tầng (không 
kể tầng tum), tổng diện tích sàn xây 
dựng là 14.330 m2, bao gồm các giảng 
đường, phòng thí nghiệm, phòng làm 
việc, phòng hội thảo, thư viện, phòng 
tự học,...

Trong buổi làm việc tại Ban QLDA ngay 
sau Lễ cất nóc, ông Hoàng Đức Thắng 
- Giám đốc Ban đã báo cáo quá trình 
triển khai và tiến độ thi công xây dựng 
công trình tòa nhà HT1 cùng các vấn 
đề liên quan. Giám đốc Ban QLDA ghi 
nhận sự phối hợp hiệu quả của Nhà 
trường trong việc triển khai xây dựng 
công trình HT1.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐHKHTN, 
GS.TS Nguyễn Văn Nội, Bí thư Đảng 
ủy, Hiệu trưởng cho biết, Nhà trường sẽ 
sớm có kế hoạch khai thác cụ thể, hiệu 
quả sau khi HT1 hoàn thành và được 
bàn giao đưa vào sử dụng.

Trước đó, tại lễ động thổ Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã nhấn 
mạnh, sẽ tập trung mọi nguồn lực để 
đơn vị thi công hoàn tất việc xây dựng 
và đưa công trình HT1, Trường ĐH 
Khoa học Tự nhiên vào sử dụng trong 
quý III năm 2019. Việc hoàn thành 
công trình này sẽ tạo động lực thúc 
đẩy các công trình, dự án thành phần 
khác và sẽ là tiền đề để ĐHQGHN đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi 
dưỡng nhân tài, phát triển các nghiên 
cứu khoa học và công nghệ chuyên 
sâu, chuyển giao tri thức đáp ứng yêu 
cầu phát triển khoa học - công nghệ 
của đất nước, thu hút các nhà khoa 
học xuất sắc và sinh viên quốc tế đến 
làm việc và học tập tại Việt Nam. Dự 
kiến, trong năm 2019 sẽ khởi công tòa 
nhà HT2 thuộc dự án thành phần xây 
dựng trường ĐH KHTN -  QG –HN07.

 THÙY DƯƠNG

CẤT NÓC CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ HT1 CỦA TRƯỜNG ĐH KHTN TẠI HÒA LẠC

TINH GỌN BỘ MÁY THEO HƯỚNG GIA 
TĂNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC

Năm 2019, công tác TCCB tại ĐHQGHN 
được đặt trong nhiều bối cảnh chung và 
riêng như yêu cầu về tinh gọn bộ máy 
theo tinh thần của Nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương VI và Nghị quyết số 
39-NQ/TW; những đổi mới trong Chính 
sách tiền lương hay Luật Giáo dục đại 
học sửa đổi bổ sung và đặc biệt là sự 
quan tâm, kỳ vọng của Chính phủ đối 
với ĐHQGHN. Bên cạnh đó, sự phát 
triển của ĐHQGHN theo hướng đại học 
nghiên cứu đặt ra yêu cầu về phát triển 
các chương trình đào tạo, hướng nghiên 
cứu mới và sản phẩm KH&CN.

Trong tình hình mới, nhiệm vụ trọng tâm 
của công tác TCCB của ĐHQGHN trong 

năm 2019 là hệ thống hóa các văn bản 
quản lý, điều hành liên quan để phù hợp 
với Luật Giáo dục Đại học sửa đổi; hoàn 
thiện mô hình quản trị và cơ chế tự chủ 
của ĐHQGHN để bắt kịp những thay đổi 
về luật và yêu cầu, nhiệm vụ mới; cùng 
với đó là công tác quy hoạch, tái cấu trúc 
và phát triển tổ chức cấp bộ môn, tăng 
cường năng lực của các tổ chức KH&CN 
trong ĐHQGHN. Việc quản trị nguồn 
nhân lực trong ĐHQGHN sẽ hướng tới 
việc số hóa trên các ứng dụng thông 
minh. Đối với vấn đề cán bộ, năm 2019, 
ĐHQGHN chủ trương phát triển đội ngũ 
nhà khoa học có trình độ cao để đáp 
ứng yêu cầu phát triển của toàn đơn vị 
trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tích 
cực đóng góp tham luận dựa trên đặc 

thù của từng đơn vị, nhằm góp phần 
nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức 
cán bộ trong toàn ĐHQGHN. Bên cạnh 
đó, những băn khoăn của các đơn vị về 
vấn đề tổ chức, nhân sự đã được Ban Tổ 
chức cán bộ thông tin và giải đáp ngay 
tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng 
ban Tổ chức cán bộ Nguyễn Hiệu bày 
tỏ công tác nhân sự là một mảng công 
tác nhạy cảm bởi việc chạm đến từng 
cá nhân, từng bộ phận trong một tổng 
thể, chính vì vậy, cần có sự phối hợp, liên 
thông giữa tất cả các đơn vị để công tác 
này thực sự trở thành đòn bẩy đắc lực 
đưa ĐHQGHN đến với các mục tiêu đã 
đặt ra.

THÙY TRANG - Ảnh: LAN ANH
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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 CỦA ĐHQGHN

1. Vùng tuyển sinh: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 
tuyển sinh trong cả nước và quốc tế

2. Chỉ tiêu tuyển sinh toàn ĐHQGHN: 9.845 chỉ tiêu

3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ 
GDĐT và của ĐHQGHN.

- Đợt 1:

Xét tuyển các thí sinh có kết quả kỳ thi trung học phổ thông 
(THPT) quốc gia năm 2019;

Thí sinh có chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo 
thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International 
Examinations A-Level, UK) có kết quả 3 môn phù hợp với 
yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất 
một trong hai môn Toán, Ngữ văn với mức điểm tối thiểu 
mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, 
PUM range ≥ 60);

Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic 
Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1.100/1.600 hoặc 
1.450/2.400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời 
gian 02 năm kể từ ngày dự thi);

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các 
chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (chứng chỉ còn 
hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự 
thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển 
đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc 
môn Ngữ văn).

- Thời gian xét tuyển (đợt 1): Dự kiến từ ngày 10/07/2019 đến 
ngày 31/07/2019 với các thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2019 và từ ngày 10/7/2019 đến 31/08/2019 
đối với thí sinh sử dụng phương thức khác.

- Đợt bổ sung (đợt 2): Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ 
thể xét tuyển của từng ngành/nhóm ngành tương ứng sẽ 
được công bố trên website của ĐHQGHN và của các đơn 
vị đào tạo (nếu có). Thời gian xét tuyển (dự kiến) từ ngày 
13/08/2019.

Kế hoạch xét tuyển chi tiết sẽ được công bố trên website của 
ĐHQGHN và của các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN.

- Đối với các chương trình đào tạo (CTĐT): Tài năng, Chuẩn 
quốc tế, Chất lượng cao được xét tuyển dựa trên kết quả 
thi THPT quốc gia hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu 
riêng của từng CTĐT; Ngay khi thí sinh trúng tuyển nhập 
học, các đơn vị đào tạo công bố điều kiện đăng ký học các 
CTĐT Chất lượng cao, Tài năng, Chuẩn quốc tế.

- Thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN 
có nguyện vọng theo học các CTĐT Chất lượng cao, Tài 
năng, Chuẩn quốc tế phải đạt điểm trúng tuyển vào CTĐT 
tương ứng kể trên theo khối thi xét tuyển tương ứng; Điểm 
đăng ký dự tuyển vào các CTĐT Tài năng, Chất lượng cao, 
Chuẩn quốc tế do các Hội đồng tuyển sinh quy định nhưng 
tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào CTĐT 
chuẩn tương ứng.

----------

Địa chỉ: Nhà điều hành (D2), Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, 
Hà Nội

Điện thoại: 024-37547670 (527) Fax: 02437547724

Website: www.vnu.edu.vn và www.tuyensinh.vnu.edu.vn

Email: tsvnu@vnu.edu.vn

Năm 2019, ĐHQGHN xét tuyển các thí sinh có kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019; Thí sinh có 
chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations 
A-Level, UK) có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng, trong đó có ít nhất một trong hai 
môn Toán, Ngữ văn với mức điểm tối thiểu mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range 
≥ 60); Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1.100/1.600 
hoặc 1.450/2.400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi); Thí sinh có chứng chỉ 
tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong 
khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 
điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn). Dưới đây là thông tin chi tiết về tuyển sinh của các đơn vị 
đào tạo thuộc ĐHQGHN.


