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Sự hợp tác giữa ĐHQGHN với các 
bên nhằm phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của mỗi bên, cùng triển 
khai các dự án có ý nghĩa quan trọng 
tại khu vực không gian văn hóa Yên 
Tử nói riêng và tại thị xã Đông Triều 
(tỉnh Quảng Ninh) nói chung, đồng 
thời xây dựng chiến lược phát triển 
du lịch bền vững nhằm bảo tồn các 
giá trị văn hóa truyền thống của Thị 
xã này.

Bên cạnh đó, đội ngũ các nhà khoa 
học của ĐHQGHN sẽ tư vấn về điều 
kiện tự nhiên, đa dạng sinh học, văn 
hoá, lịch sử, tôn giáo học phục vụ việc 
quy hoạch, thiết kế, xây dựng và triển 
khai Dự án Khu du lịch văn hóa Ngoạ 
Vân - Hồ Thiên (Thị xã Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh).

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, 
Công ty TNHH một thành viên thiết 
kế kiến trúc Raymond Việt Nam và 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách 

sạn MyWay Hạ Long phối hợp tư vấn 
thiết kế “Lập quy hoạch ý tưởng tổng 
mặt bằng, Quy hoạch  chi tiết 1/2000 
và lên ý tưởng thiết kế kiến trúc sơ bộ 
cho các công trình xây dựng và cảnh 
quan chung của Phân viện Viện Trần 
Nhân Tông tại thị xã Đông Triều, tỉnh 
Quảng Ninh”.

Đại diện pháp nhân của các đơn vị đã 
kí kết Văn bản ghi nhớ về việc hợp 
tác 3 bên giữa ĐHQGHN, UBND thị 
xã Đông Triều và Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long 
về triển khai dự án đầu tư xây dựng 
phân viện Viện Trần Nhân Tông trực 
thuộc ĐHQGHN tại thị xã Đông Triều 
phục vụ việc đào tạo, nghiên cứu 
khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực 
Tôn giáo, Phật học đồng thời bảo 
tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch 
sử, triết học của Phật giáo Trúc Lâm.

 Cùng với đó, các bên cũng cam kết 
tư vấn về Chiến lược phát triển du lịch 

bền vững và Chương trình bảo tổn, 
phát huy các giá trị văn hoá truyền 
thống của Thị xã Đông Triều (tỉnh 
Quảng Ninh) nói chung, quần thể 
Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà 
Trần tại Đông Triều nói riêng; nghiên 
cứu, biên soạn, cập nhật dư địa chí 
thị xã Đông Triều (tư liệu và điện tử), 
góp ý kiến cho Báo cáo chính trị trình 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Đông 
Triều nhiệm kỳ 2020 - 2015.

Từ nhiều năm qua, đội ngũ các nhà 
khoa học của ĐHQGHN đã có nhiều 
nghiên cứu đóng góp vào sự phát 
triển của tỉnh Quảng Ninh nói chung 
và Thị xã Đông Triều nói riêng. Ngày 
18/10/2010, tại UBND tỉnh Quảng 
Ninh, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận 
hợp tác giữa ĐHQGHN và UBND tỉnh 
Quảng Ninh trong lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
bảo vệ môi trường. Từ đó đến nay, 
nhiều hoạt động khoa học, hội thảo, 
hội nghị, dự án đã được 2 bên phối 
hợp thực hiện.

NGỌC DIỆP - NGỌC TÙNG

Sáng 22/7/2019, tại ĐHQGHN đã diễn ra lế kí kết một số văn bản thỏa 
thuận hợp tác giữa ĐHQGHN, UBND thị xã Đồng Triều (Quảng Ninh), 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long và Công ty TNHH 
một thành viên thiết kế kiến trúc Raymond Việt Nam.

ĐHQGHN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VĂN HÓA YÊN TỬ, QUẢNG NINH
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TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Ở ĐHQGHN:                                                                                        
ĐỔI MỚI GẮN LIỀN VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA

Với sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng và 
đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho cả nước, ĐHQGHN 
đã sớm nhận thức được xu thế, những 
cơ hội và thách thức trong đào tạo sau 
đại học (SĐH). Và ĐHQGHN đã chú 
trọng tăng tỉ lệ đào tạo sau đại học từ 
nhiều năm nay.

Trước đó, ĐHQGHN đã thử nghiệm 
phương thức đánh giá năng lực trong 
tuyển sinh SĐH và đưa vào áp dụng tại 
một số đơn vị từ năm 2012. Năm 2016, 
ĐHQGHN áp dụng thêm một phương 
thức tuyển sinh mới - phương thức xét 
tuyển, thí điểm với 6 chuyên ngành của 
Trường Đại học Việt Nhật và 1 chuyên 
ngành của Viện Quốc tế Pháp ngữ. Đến 
nay, đã có 6 đơn vị triển khai phương 
thức này để tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 
đối với 14 chuyên ngành và đã tuyển 
được hơn 500 thí sinh nhập học bậc 
thạc sĩ trong toàn ĐHQGHN.  Đi liền với 
những đổi mới trong công tác tuyển 
sinh bậc thạc sĩ, các yêu cầu về chất 
lượng đầu vào ngày càng được nâng 
cao, ĐHQGHN đã có những chính sách 
tích cực để hỗ trợ và thu hút nghiên cứu 

sinh như chính sách học bổng, hỗ trợ 
ứng viên xác định hướng nghiên cứu và 
chuẩn bị năng lực ngoại ngữ…

Mặc dù vậy, công tác tuyển sinh SĐH 
của ĐHQGHN vẫn không tránh khỏi 
xu thế chung của cả nước trong những 
năm gần đây. Số lượng thí sinh dự 
tuyển đào tạo SĐH vào ĐHQGHN có 
xu hướng giảm dần từ năm 2013 đến 
nay. Trong đó, xu hướng giảm mạnh 
diễn ra ở bậc thạc sĩ; số lượng đăng ký 
dự tuyển bậc tiến sĩ về cơ bản ổn định 
và bắt đầu giảm từ năm 2018 do ảnh 
hưởng từ chính sách nâng cao yêu cầu 
đầu vào bậc tiến sĩ của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và của ĐHQGHN.

Là một đại học nghiên cứu với vai trò 
dẫn dắt, tiên phong trong hệ thống 
giáo dục Việt Nam, việc duy trì, nâng 
cao quy mô và chất lượng đào tạo SĐH 
là ưu tiên số một. Đào tạo SĐH gắn liền 
với nghiên cứu khoa học, góp phần tạo 
ra các sản phẩm khoa học, khám phá 
các tri thức mới, từ đó góp phần nâng 
cao thương hiệu, uy tín của ĐHQGHN 
trong  khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải nhấn 
mạnh: bên cạnh việc chú ý nâng cao 
số lượng và chất lượng tuyển sinh, các 
đơn vị cũng cần đặc biệt lưu ý tới tầm 
quan trọng của việc đổi mới hoạt động 
giảng dạy sau đại học ở ĐHQGHN – 
một nhiệm vụ trọng tâm của năm học 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 
Phó Giám đốc bày tỏ mong muốn đổi 
mới hoạt động giảng dạy đào tạo sau 
đại học tại từng đơn vị đào tạo và đồng 
bộ trong toàn ĐHQGHN.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Đào tạo 
ĐHQGHN Võ Thị Minh Trang đã trình 
bày báo cáo hoạt động đổi mới tuyển 
sinh SĐH ở ĐHQGHN. Báo cáo đã đưa 
ra những đề xuất, kiến nghị để đổi mới 
đồng bộ hoạt động tuyển sinh SĐH ở 
ĐHQGHN trên cơ sở phân tích kết quả 
khảo sát đánh giá về thực trạng và nhu 
cầu đào tạo SĐH ở ĐHQGHN cũng như 
tại một số cơ sở đào tạo trong nước và 
trên thế giới.

Hội thảo đã nhận được nhiều góp ý, 
thảo luận của các đại biểu với mong 
muốn nâng cao chất lượng, tính khả 

Đó là nhận định của Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải trong hội nghị 
chuyên đề về đổi mới công tác tuyển sinh sau đại học ở ĐHGQHN tổ chức ngày 
23/7/2019. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo, Ban Kế hoạch Tài 
chính, Ban Thanh tra và Pháp chế, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN và đại diện lãnh 
đạo các đơn vị đào tạo sau đại học (SĐH) trong toàn ĐHQGHN.
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thi và hiệu quả đào tạo.

Các ý kiến của các thủ trưởng đơn vị 
đào tạo SĐH đều tán thành bản báo 
cáo điều tra, khảo sát và kiến nghị, 
phương pháp đổi mới của Ban Đào 
tạo ĐHGQHN đưa ra. Thủ trưởng các 
đơn vị đều chia sẻ những khó khăn và 
thách thức về tuyển sinh SĐH đang gặp 
phải, việc số lượng đầu vào giảm do 
nhu cầu xã hội có phần bão hòa, các 
cơ sở đào tạo SĐH ngày càng nhiều, 
tính cạnh tranh cao, yêu cầu tuyển 
sinh đầu vào cả bậc thạc sĩ và tiến sĩ 
ở ĐHQGHN cao hơn nhiều cơ sở đào 
tạo khác. Đồng thời, các đơn vị cũng 
mong muốn mở chương trình đào tạo 
thạc sĩ tại các Viện nghiên cứu (theo 

mô hình ĐHQGHN quản lí trực tiếp, 
giao cho Viện chịu trách nhiệm về mặt 
chuyên môn), mở rộng hình thức xét 
tuyển SĐH để việc tuyển sinh được linh 
hoạt hơn và sát hơn với nhu cầu thực 
tế. Mô hình đào tạo liên thông bậc đại 
học và bậc thạc sĩ; tổ chức xét tuyển 
thẳng đào tạo thạc sĩ với những sinh 
viên tốt nghiệp các chương trình đào 
tạo tài năng, chất lượng cao, chuẩn 
quốc tế, hoặc các sinh viên có thành 
tích học tập tốt ở bậc đại học cũng là 
những giải pháp nhận được sự ủng hộ 
cao của các đơn vị đào tạo. 

Sau khi tiếp nhận các ý kiến từ các 
đơn vị, Trưởng Ban Đào Tạo Nguyễn 
Đình Đức chia sẻ, để việc nâng cao 

chất lượng tuyển sinh cũng như đổi 
mới hoạt động giảng dạy sau đại học 
được thiết thực, hiệu quả nhằm tạo ra 
các sản phẩm đào tạo chuyên sâu, có 
giá trị cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã 
hội, và góp phần nâng cao uy tín của 
ĐHQGHN cần có sự vào cuộc mạnh mẽ 
của các đơn vị đào tạo.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc cho 
rằng, việc đổi mới tuyển sinh SĐH 
là việc làm cần thiết để nâng cao số 
lượng, chất lượng tuyển sinh nói riêng 
và chất lượng đào tạo nói chung. Song 
yếu tố cốt lõi cần lưu ý trong mọi hoạt 
động là yếu tố chất lượng.

THÙY DƯƠNG

Tham dự Hội nghị về phía Đài Loan 
(Trung Quốc) có tham tán KH&CN 

của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa 
Đài Bắc tại Việt Nam, cùng các giáo sư 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 
truyền thông đến từ ĐH KH&CN Quốc 
gia Yunlin, ĐH Quốc gia ChiaYi, ĐH 
KH&CN Quốc gia Penghu, ĐH Shu-Te, 
ĐH Quốc gia Formosa.

Về phía ĐHQGHN có Trưởng ban 
KHCN cùng đại diện lãnh đạo Trường 
ĐHKHTN, Trường ĐHCN, Viện Công 
nghệ thông tin, Viện Quốc tế Pháp 
ngữ, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế, 
Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ 

trợ sáng tạo khởi nghiệp cùng các nhà 
khoa học trong lĩnh vực CNTT, tin - sinh 
- dược, …

Hội thảo được tổ chức nhằm phát triển 
nguồn lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác 
giữa các nhà khoa học của ĐHQGHN 
và các nhà khoa học của Đài Loan; kết 
nối hợp tác với các doanh nghiệp, công 
ty, tập đoàn của Đài Loan thông qua 
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc 
tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện của ĐHQGHN 
và các đối tác Đài Loan đã trao đổi 
kinh nghiệm của mỗi bên về hợp tác 
KH&CN giữa đại học - doanh nghiệp, 

các giải pháp về chuyển giao tri thức và 
hỗ trợ khởi nghiệp trong đại học, đặc 
biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và truyền thông (ICT) và ứng dụng 
trong các lĩnh vực liên quan như nghiên 
cứu hải dương học, y tế, khoa học máy 
tính, công nghệ bán dẫn, hướng đến 
phát triển các sản phẩm thông minh và 
kết nối với các doanh nghiệp Đài Loan 
tại Việt Nam.

Thời gian tới, hai bên thống nhất triển 
khai một số hoạt động song phương 
liên quan đến trao đổi học giả, nhà 
khoa học, học viên cao học và sinh 
viên; Tổ chức các hội thảo và hội thảo 
chuyên đề thường niên; đề xuất các dự 
án hợp tác nghiên cứu chung, chuyển 
giao công nghệ đến các doanh nghiệp, 
chú trọng đến các doanh nghiệp Đài 
Loan tại Việt Nam.

Đại diện của ĐHQGHN và phía Đài 
Loan cũng nhất trí với việc đề xuất 
xây dựng trung tâm hợp tác nghiên 
cứu (VD: trung tâm dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, trung tâm nghiên cứu hải 
dương,…), có sự tham dự của nhà 
khoa học hai bên.

ĐÀO VÂN - NGỌC TÙNG

ĐHQGHN CÙNG CÁC ĐỐI TÁC ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC): “THÚC ĐẨY HỢP TÁC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP”

Ngày 11/7/2019, tại ĐHQGHN đã diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác 
khoa học và công nghệ giữa Đại học - Doanh nghiệp”. Phó Giám đốc 
ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn chủ trì Hội thảo.
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Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư Đô 
thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7, cựu sinh viên 

của ĐHQGHN đã trao tài trợ 2 tỷ đồng cho 2 Chương 
trình nghiên cứu khoa học, đó là Dự án dịch thuật và 
phát huy giá trị tinh hoa của các tác phẩm kinh điển 
phương Đông (gọi tắt Dự án Kinh điển phương Đông) và 
Nhiệm vụ Biên soạn bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (gọi 
tắt Nhiệm vụ Quốc chí).

TS. Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng, ông rất vui mừng về 
việc hợp tác giữa doanh nghiệp với ĐHQGHN. Ông kêu 
gọi các doanh nghiệp đóng góp công sức nhiều hơn nữa 
để phát triển hoạt động khoa học giáo dục của ĐHQGHN.

Tiếp nhận tài trợ và phát biểu tại buổi ký kết, Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những đóng 
góp của TS. Nguyễn Mạnh Thắng không chỉ ở việc tài trợ 
kinh phí mà còn trực tiếp tham gia công tác giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học tại ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, trong những 

năm gần đây, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai một số 
chương trình, dự án khoa học và công nghệ đặc biệt cấp 
quốc gia như: Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam 
(Quốc Sử); Bách khoa toàn thư Việt Nam; Địa chí Quốc gia 
Việt Nam (Quốc chí); Dự án Dịch thuật và phát huy giá trị 
tinh hoa các tác phẩm kinh điển phương Đông (Dự án Kinh 
điển phương Đông) và Hệ tri thức Việt số hóa. Cả năm 
chương trình, dự án này đều có sự tham gia tích cực và cơ 
bản của đội ngũ các nhà khoa học của ĐHQGHN. Trong 
đó, ĐHQGHN chủ trì hai dự án lớn là Địa chí Quốc gia Việt 
Nam và Dự án Kinh điển Phương Đông. Ở đề án Quốc sử 
do Hội Sử học chủ trì, các nhà khoa học của ĐHQGHN 
tham gia trong khoảng 60% khối lượng công việc. Đề án 
Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ Khoa học Công nghệ chủ 
trì, các nhà khoa học của ĐHQGHN đang làm với vai trò là 
nhóm thực hiện chính.

 THÙY DƯƠNG

 Ảnh: NGỌC TÙNG

ĐHQGHN TIẾP NHẬN TÀI TRỢ TỪ DOANH NGHIỆP 
CHO CÁC ĐỀ ÁN KHOA HỌC LỚN

Với chủ trương đa dạng hóa các nguồn lực, đặc biệt là tài chính từ các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước để triển khai các công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa 
học và thực tiễn lớn đối với sự phát triển của quốc gia, chiều ngày 17/7/2019 vừa 
qua, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ tiếp nhận tài trợ trị giá 2 tỷ đồng 
từ Công ty CP Đầu tư Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà 7 cho Dự án kinh điển 
phương Đông và Nhiệm vụ Quốc chí.
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Đổi mới hoạt động giảng dạy 
phải là nhu cầu tự thân của 
mỗi giảng viên là thông điệp 

mà Giám đốc ĐHQGHN gửi gắm tới 
các học viên Chương trình VIBE tại 
buổi gặp mặt chiều 23/7/2019.

Tham dự có Phó Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Hoàng Hải và Phó Giám đốc 
Phạm Bảo Sơn; đại diện lãnh đạo các 
ban chức năng, Trường ĐH Ngoại 
ngữ, Trường ĐH Giáo dục, Viện Đảm 
bảo Chất lượng Giáo dục.

Được sự tài trợ của Đại sứ quán 
Ireland tại Việt Nam, từ tháng 4/2018, 
ĐHQGHN đã phối hợp Học viện sáng 
tạo, Đại học Dublin, Ireland (UCD) bắt 
đầu triển khai dự án về “Nâng cao 
năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán 
bộ quản lý tại ĐHQGHN theo phương 
pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp (tư duy hướng 
đến hiệu quả) nhằm thúc đẩy và tăng 
cường các kỹ năng trong thế kỷ 21 và 
nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và 
đổi mới sáng tạo trong sinh viên” (Dự 
án VIBE 2017.08). Theo đó, ĐHQGHN 
đã tổ chức 3 khóa đào tạo tập trung 
vào tháng 4, tháng 11/2018 và tháng 
5/2019 (mỗi khóa diễn ra trong vòng 

10 ngày) cho 87 các cán bộ giảng 
dạy và quản lý của ĐHQGHN. Đã có 
5 học viên khóa 1 và 9 học viên khóa 
2 được chọn đi học tập và trải nghiệm 
tại Ireland.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được 
nghe những chia sẻ về dự án VIBE, 
kết quả áp dụng, kế hoạch các hoạt 
động tiếp theo cũng như một số đề 
xuất, kiến nghị của mạng lưới các nhà 
giáo dục khởi nghiệp của ĐHQGHN 
(VIBERs). Các học viên đã áp dụng 
linh hoạt những kiến thức, kỹ năng, 
phương pháp, công cụ, hoạt động, … 
học được vào trong quá trình giảng 
dạy của mình và đã bước đầu thấy sự 
thay đổi và phản hồi tích cực từ sinh 
viên. Đồng thời, các VIBERs đã tích cực 
mở rộng cộng đồng, góp phần nâng 
cao năng lực cho các đồng nghiệp tại 
đơn vị mình đang công tác. Các giảng 
viên cũng bày tỏ mong muốn lãnh 
đạo ĐHQGHN sẽ hỗ trợ trong việc tạo 
không gian và điệu kiện để kết nối 
thực hiện thêm nhiều hoạt động, dự 
án khác.

Đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt huyết 
và tinh thần đổi mới sáng tạo của các 
học viên VIBE, Giám đốc cho rằng, 

việc tham gia dự án không chỉ giúp 
các giảng có thể tự áp dụng những 
kiến thức, kỹ năng đã học trong hoạt 
động giảng dạy của mà điều quan 
trọng là đã hình thành một cộng 
đồng các nhà giáo dục theo tinh 
thần khởi nghiệp (Entrepreneurial 
Educators - EE) để cùng lan tỏa và tạo 
sự bền vững cho hoạt động đổi mới 
tại ĐHQGHN.

Bày tỏ quan điểm đổi mới hoạt động 
giảng dạy là nhiệm vụ cấp bách trong 
giai đoạn hiện nay và phải là nhu cầu 
tự nhân của mỗi giảng viên, Giám đốc 
mong rằng, ngoài học hỏi những kinh 
nghiệm từ quốc tế, các giảng viên cần 
phát huy tính sáng tạo của bản thân 
tối đa để tạo ra sự thay đổi một cách 
toàn diện hơn nữa. Ông cũng đề nghị 
các VIBERs sẽ tổ chức các hội nghị/hội 
thảo chuyên để, những buổi chia sẻ 
về đổi mới sáng tạo theo các chủ đề 
cụ thể nhằm gắn kết và lan tỏa tinh 
thần đổi mới hoạt động giảng dạy 
trong toàn ĐHQGHN.

SINH VŨ, THÙY TRANG 
- Ảnh: NGỌC TÙNG

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY PHẢI LÀ 
NHU CẦU TỰ THÂN CỦA MỖI GIẢNG VIÊN


