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Ngày 20/11/2021, Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Đại
học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tập đoàn T&T đã được tổ chức
thành công tại cở sở ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Mục tiêu của hoạt động
hợp tác này nhằm phát huy mọi nguồn lực, thế mạnh của hai bên, đặc
biệt là trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ nhà khoa học của ĐHQGHN
và kinh nghiệm thực tiễn của Tập đoàn T&T để tạo thành sức mạnh
tổng hợp cho sự phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới
sáng tạo tiệm cận với tiến bộ khoa học của thế giới. ĐHQGHN và
Tập đoàn T&T đã thống nhất thỏa thuận các nội dung hợp tác ở các
lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực; Tiếp cận các sản phẩm, tiện ích trong hệ
sinh thái của Tập đoàn T&T. Các lĩnh vực hợp tác cụ thể bao gồm:
quản trị doanh nghiệp, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng, nông
nghiệp - môi trường, Y tế, thể thao, giáo dục. Tại buổi lễ, Giám đốc
Lê Quân nhấn mạnh, việc hợp tác với Tập đoàn T&T có ý nghĩa quan
trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học
và thúc đẩy chuyển giao tri thức. Sự hợp tác giữa Tập đoàn T&T và
ĐHQGHN sẽ cùng cộng hưởng thế mạnh hai bên để kiến tạo một hệ
sinh thái chất lượng cao giúp ươm mầm, phát triển những tài năng,
nhà khoa học tương lai. Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, việc hợp tác
với Tập đoàn T&T có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy chuyển giao tri thức.
Sự hợp tác giữa Tập đoàn T&T và ĐHQGHN sẽ cùng cộng hưởng thế
mạnh hai bên để kiến tạo một hệ sinh thái chất lượng cao giúp ươm
mầm, phát triển những tài năng, nhà khoa học tương lai. 

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ TẬP ĐOÀN T&T KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Tập đoàn T&T là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng
đầu Việt Nam với tổng số cán bộ nhân viên gần 85.000 người làm
việc trong nước và nước ngoài, hoạt động trên 7 lĩnh vực ngành
nghề chính bào gồm: tài chính & đầu tư; bất động sản; hạ tầng
giao thông, cảng biển và logistic; năng lượng và môi trường; nông
- lâm nghiệp và thủy Sản; công thương; y tế, giáo dục và thể thao.
Với sứ mệnh khai phá tiềm năng, phát triển đất nước, kiến thiết
cuộc sống tốt đẹp cho người dân, trải qua 28 năm xây dựng và
trưởng thành, với nhiều hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, Tập đoàn
T&T luôn nỗ lực không ngừng lấy giá trị cốt lõi là tận tâm, đổi
mới, sáng tạo, hợp tác và hiệu quả đã góp phần vào sự phát triển
chung của quốc gia.

Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong hợp tác
với Tập đoàn T&T trong việc nâng cao chất lượng đào tạo,
nghiên cứu khoa học và thúc đẩy chuyển giao tri thức. Sự hợp
tác giữa Tập đoàn T&T và ĐHQGHN sẽ cùng cộng hưởng thế
mạnh hai bên để kiến tạo một hệ sinh thái chất lượng cao giúp
ươm mầm, phát triển những tài năng, nhà khoa học tương lai.
Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển gửi lời chúc
mừng tới các thầy, cô giáo của ĐHQGHN nhân ngày 20/11.
Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T đánh giá cao sự quyết tâm của
ĐHQGHN, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn. Đầu tư cho
giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là sự đầu tư thông
minh và phát triển bền vững của đất nước. Trong đó, ươm mầm
các tài năng trẻ là xây dựng nền tảng để kiến tạo tương lai của
các nhà khoa học đầu ngành, các nhà quản lý giỏi, các sư phạm
mẫu mực, các nhân tài cho Việt Nam sau này. Hợp tác giữa
ĐHQGHN và Tập đoàn T&T là mô hình hợp tác tiên phong trình
độ cao giữa cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam với tập
đoàn đa lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển đất nước. Tại lễ ký
kết, tập đoàn T&T đã trao tặng kinh phí 5 tỷ đồng cho Quỹ phát
triển tài năng trẻ của ĐHQGHN. Đây là món quà có ý nghĩa, thể
hiện sự quan tâm của Tập đoàn T&T cho sự phát triển giáo dục
đào tạo, khoa học và công nghệ góp phần xây dựng và phát triển
kinh tế - xã hội của Việt Nam.


