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CÁC NGHIÊN CỨU CỦA ĐHQGHN 
VỚI SỨ MỆNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG LIÊN KẾT 
PHÁT TRIỂN VÙNG TRUNG DU, MIỀN 

NÚI BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2030, TẦM 
NHÌN ĐẾN NĂM 2045” VỪA ĐƯỢC 
BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG PHỐI 

HỢP VỚI TỈNH ỦY LÀO CAI TỔ CHỨC 
NHẰM CỦNG CỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ 

THỰC TIỄN GIÚP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG 
KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

37-NQ/TW, NGÀY 01/7/2004 CỦA BỘ 
CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ “PHƯƠNG 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN 

NINH VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI 
BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2020”.

Với kinh nghiệm triển khai chương trình KH&CN cấp Nhà 
nước Phát triển bền vững vùng Tây Bắc, báo cáo trình bày 

tại hội thảo, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh 
quan điểm phát bền vững vùng Trung du và Miền núi Bắc bộ đến 
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Theo Phó Giám đốc Phạm 
Bảo Sơn, để phát triển kinh tế, cần lấy kinh tế tư nhân và doanh 
nghiệp làm chủ lực phát triển kinh tế, phát huy nội lực, thúc đẩy 
tinh thần doanh nhân của người dân vùng Tây Bắc.

Cùng với đó là hình thành các khu kinh tế biên mậu, giữ ổn định 
chính sách thương mại biên giới. Bên cạnh đó, cần đề ra các 
chính sách phát triển vùng và tộc người thiểu số có sự phân biệt 
giữa mức sống và điều kiện phát triển của từng tộc người. Từ đó, 
xây dựng các giải pháp can thiệp để giảm nghèo đa chiều gắn với 
phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bao gồm bốn 
nhóm tiêu chí quan trọng: Sinh kế; Sức khỏe và dinh dưỡng; Giáo 
dục; Điều kiện sống gắn với phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Song song với đó, tiếp tục phát triển du lịch trở thành mũi nhọn 
phát triển kinh tế của vùng, phấn đấu đến giai đoạn 2021-2030, 
du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao 
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trong cơ cấu GRDP của các tỉnh, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội nhanh, bền vững.

Về phát triển văn hóa – xã hội, Phó 
Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn 
cho rằng, phải coi biên cương là 
cốt lõi của chính sách dân tộc, phát 
triển kinh tế và quốc phòng – an 
ninh. Phát huy tối đa truyền thống 
cách mạng, văn hóa, tiềm năng, thế 
mạnh về nông nghiệp rừng, du lịch 
sinh thái, tâm linh còn chưa được 
khai thác hoặc khai thác chưa tương 
xứng với quy mô của vùng Tây Bắc 
và các vùng phụ cận.

Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn nhấn 
mạnh vai trò của việc duy trì và bảo 
tồn các giá trị văn hóa truyền thống 

gắn với phát triển kinh tế và môi 
trường sinh thái, làm cho các giá trị 
văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực, 
các mặt hoạt động, quan hệ xã hội, 
thành sức mạnh nội sinh quan trọng 
của phát triển bền vững.

Để Trung du và Miền núi Bắc Bộ nói 
chung và vùng Tây Bắc nói riêng trở 
thành vùng năng động và phát triển 
hài hòa về kinh tế - sinh thái - xã hội, 
cần xây dựng bộ tiêu chí chuyển 
đổi kinh tế - sinh thái – xã hội trong 
hoạch định và đánh giá các chính 
sách phát triển, từng bước chuyển 
đổi và xây dựng các mô hình phát 
triển địa phương thông minh 4.0 
trên cơ sở ứng dụng khoa học và 
công nghệ.

Bên cạnh đó, cần xây dựng chính 
sách phát triển nguồn nhân lực địa 
phương thông qua đào tạo nghề tại 
chỗ/tiếp nhận chuyển giao tri thức 
của các nguồn di động nhằm thu 
hút các nguồn di động kèm di cư.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo 
Sơn cũng đã trình bày các định 
hướng và giải pháp để phát triển 
bền vững vùng đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 về phát triển 
kinh tế; văn hóa – xã hội; giáo dục 
và đào tạo; đảm bảo môi trường sinh 
thái, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo 
vệ môi trường, ứng phó với thiên tai 
và biến đổi khí hậu; phát triển Chính 
phủ Điện tử và Chuyển đổi số.

Ngày 5/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định 
số 3466/QĐ-ĐHQGHN về việc phê duyệt kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ “Phát triển đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và nhân lực giai đoạn 2022-2026 của Khoa 
Toán - Cơ - Tin học” của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ là Khoa Toán - Cơ - Tin 
học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trở thành trung 
tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng 
ngang tầm với các đơn vị nghiên cứu tiên tiến trong khu 
vực Đông Nam Á và có một số nhóm nghiên cứu mạng 
đạt trình độ tiên tiến châu Á. Đồng thời có khả năng thu 
hút nguồn nhân lực có trình độ cao, tăng số sinh viên 
đại học và sau đại học khá giỏi, để góp phần tích cực 
vào sự nghiệp phát triển đào tạo và nghiên cứu của 
ĐHQGHN. Phấn đấu đến năm 2030 nằm trong top 400 
trong bảng xếp hạng QS về ngành Toán (hiện nay xếp 
trong nhóm 401-450).

Sau 5 năm thực hiện, nhiệm vụ cần đạt các sản 
phẩm sau:

• Về Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Có 01 
giải thưởng mang tầm quốc gia, tăng 4-5 Phó Giáo sư 
và 10-15 Tiến sĩ.

• Về đào tạo:

+ Tăng thêm 15-20 sinh viên hệ Cử nhân Khoa học 
tài năng.

+ Hàng năm 5-10 học viên/nghiên cứu sinh SĐH có vị 
trí trợ giảng ngắn hạn.

+ Mở mới các chương trình đào tạo: Thạc sĩ Toán ứng 
dụng trong Kỹ thuật và Kinh doanh; Các định hướng 
mới (Fintech, An toàn thông tin…) trong ngành 
Toán tin, Khoa học dữ liệu ở bậc đại học; Mở mới 01 
chương trình bằng kép với Khoa ngoài; 01 chương 
trình trong Khoa.

+ Xây dựng số hóa chọn lọc 10-15 môn học có bài 
giảng, ngân hàng đề…

+ Thành lập trung tâm hỗ trợ học tập cho sinh viên.

• Về Nghiên cứu khoa học: Công bố 350 bài trên các 
tạp chí ISI/Scopus, tăng 12-15% so với giai đoạn hiện 
nay. Trong đó, có 5-10 bài công bố trên các tạp chí top 
5%; 4 nhóm nghiên cứu mạnh; 2 nhóm nghiên cứu 
tiềm năng; có 2-3 hướng ứng dụng liên kết hợp tác 
với doanh nghiệp.

PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ NHÂN LỰC 
GIAI ĐOẠN 2022-2026 CỦA KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC


