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Phát biểu tại buổi làm việc, 
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân 

cho biết: căn cứ vào tiến độ thực 
tế các hạng mục xây dựng tại Hòa 
Lạc thì tháng 9/2022, ĐHQGHN sẽ 
đủ điều kiện để đón sinh viên đến 
học tập tại cơ sở Hòa Lạc. ĐHQGHN 
ưu tiên cho nhóm sinh viên tuyển 
sinh mới vào năm 2022 ở một số 
lĩnh vực đào tạo về kỹ thuật công 
nghệ, khoa học xã hội và kinh tế, 
luật … theo mô hình A+B có sự 
phối hợp đào tạo liên ngành, liên 
đơn vị sẽ học tập tập trung tại cơ 
sở Hòa Lạc. Những năm tiếp theo 
sẽ căn cứ vào diện tích xây mới 
thực tế để tăng quy mô đào tạo tại 
Hòa Lạc nhằm giảm sự quá tải tại 
nội thành Hà Nội.

Các nội dung trao đổi tại cuộc 
họp bàn sâu đến các vấn đề như: 
phương án hoàn thiện cơ sở vật 

chất của giảng đường, khu sáng 
tạo, thư viện, không gian học 
sống và học tập cho sinh viên, 
giảng viên; giao thông nội khu, 
kết nối hệ thống xe buýt nội 
thành; hệ thống ký túc xá với các 
phòng ở, phòng sinh hoạt chung 
như nhà bếp, phòng tự học cho 
sinh viên theo chuẩn hiện đại, 
chất lượng cao với hệ thống điều 
hòa không khí.

Tại cuộc họp lãnh đạo các Ban 
chức năng đã phân tích thực 
trạng tiến độ các hạng mục đã và 
đang triển khai tại Dự án ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc. Đặc biệt, là các vướng 
mắc cần tháo gỡ để giải quyết kịp 
thời đồng bộ trong thời gian tới.

Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh: tổ 
hợp các tòa nhà HT1, HT2 thuộc 
zone 4 của Trường ĐH Khoa học 

ĐÀO NHUNG

CƠ SỞ HÒA LẠC BẮT ĐẦU 
ĐÓN SINH VIÊN TỚI HỌC TẬP 
TỪ NIÊN KHÓA QH-2022

Tự nhiên, khu Ký túc xá số 4 đã sẵn sàng 
đáp ứng để tiếp nhận theo quy mô thiết 
kế là gần 4.000 sinh viên học tập và sinh 
sống với môi trường đại học hiện đại, 
tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế.

Giám đốc Lê Quân đề nghị, thủ trưởng 
các đơn vị, lãnh đạo các phòng ban liên 
quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau để 
triển khai công tác nhanh, hiệu quả và 
chất lượng. Không bàn khó, không bàn 
lùi. ĐHQGHN sẽ tiến hành thành lập Ban 
chỉ đạo và Tổ công tác triển khai nhiệm 
vụ cụ thể.

Đối với chương trình đào tạo, Ban Giám 
đốc yêu cầu Ban Đào tạo làm đầu mối 
để thống nhất tên chương trình đào tạo 
nhưng cần dựa vào nguyên tắc mô hình 
đào tạo A+B. Các đơn vị liên quan phối 
hợp với Ban Đào tạo để chuẩn bị cho kỳ 
tuyển sinh năm 2022. Các chương trình 
đào tạo cần thiết kế theo hướng giáo 
dục khai phóng, sinh viên có thể được 
tùy chỉnh lựa chọn nhiều ngành học; 
chương trình đào tạo cũng phải gắn với 
chuyển đổi số nhằm thực hiện 05 nhiệm 
vụ mục tiêu của năm học mà ĐHQGHN 
đã đặt ra.

Trước đó, ngày 5/10/2021 trong buổi 
làm việc giữa ĐHQGHN và Tập đoàn T&T 
về mô hình đối tác công tư (PPP) với 
triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, 
đặc biệt với dự án xây dựng ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc, ĐHQGHN kêu gọi Tập đoàn 
T&T hợp tác đầu tư xây dựng và phát 
triển các khu dịch vụ, khu liên hiệp thể 
thao cho cán bộ, sinh viên sinh hoạt và 
học tập với quy mô từ 50 nghìn đến 60 
nghìn người.

Ngày 1/10/2021, tại buổi làm việc giữa 
ĐHQGHN với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch 
& Đầu tư và UBND Tp. Hà Nội, các cơ 

TIN TỨC

THÔNG TIN TRÊN ĐÂY ĐƯỢC ĐHQGHN ĐƯA RA NGÀY 20/10/2021 SAU 
BUỔI LÀM VIỆC VỀ KẾ HOẠCH ĐƯA SINH VIÊN ĐHQGHN LÊN HỌC TẬP 
TẠI CƠ SỞ HÒA LẠC CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐHQGHN DO GIÁM ĐỐC LÊ 
QUÂN CHỦ TRÌ VỚI LÃNH ĐẠO CÁC BAN CHỨC NĂNG, THỦ TRƯỞNG 
MỘT SỐ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, TRỰC THUỘC.
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quan đã ủng hộ ĐHQGHN đa dạng 
hóa nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang 
Hùng cho rằng, cần có đề xuất, kiến 
nghị mới phù hợp với tình hình thực 
tế và kế hoạch dài hạn để đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện. Bộ Xây dựng 
hoàn toàn ủng hộ và sát cánh cùng 
ĐHQGHN trong các công việc liên 
quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị: 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên 
và Môi trường Tp. Hà Nội, UBND 
huyện Thạch Thất đã cùng trao đổi, 
thảo luận nhằm tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc tồn tại như: cơ 
chế đầu tư, giải phóng mặt bằng, 
quy hoạch… Các đại diện đều cho 
rằng, thời gian qua sự phối hợp giữa 
ĐHQGHN với các bộ, ngành rất hiệu 

quả. Quan điểm của các bộ, ngành 
và Tp. Hà Nội là luôn hỗ trợ tối đa với 
ĐHQGHN theo đúng quan điểm “đầu 
tư cho giáo dục là đầu tư cho phát 
triển bền vững”.

Tại cuộc họp giao ban công tác xây 
dựng Hòa Lạc mới đây, Giám đốc 
ĐHQGHN đã giao nhiệm vụ cho các 
đơn vị liên quan của ĐHQGHN cùng 
quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đại 
hội Đảng lần thứ VI về công tác đầu 
tư xây dựng, phấn đấu từ năm 2022 
đến năm 2025 sẽ chuyển dần công 
tác điều hành, công tác dạy và học, 
nghiên cứu của các đơn vị lên Hòa 
Lạc. Đến năm 2025, cơ sở vật chất 
của ĐHQGHN tại Hòa Lạc sẽ được 
hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai 
thác phục vụ đào tạo, nghiên cứu 
cho 15.000 sinh viên.

Ngày 27/10/2021, ĐHQGHN đã ban hành 
Quyết định số 221 - QĐ/ĐU về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đưa sinh 
viên của ĐHQGHN lên học tập tại cơ sở Hòa 
Lạc và Quyết định số 3317/QĐ-ĐHQGHN về việc 
thành lập Tổ Công tác triển khai nhiệm vụ đưa 
sinh viên của ĐHQGHN lên học tập tại cơ sở Hòa 
Lạc. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ định hướng và 
quyết định các chủ trương, chính sách lớn để 
đẩy nhanh tiến độ đưa sinh viên của ĐHQGHN 
lên học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Tổ Công tác có 
trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc ĐHQGHN 
tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban 
Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Chỉ 
đạo xem xét, phê duyệt để triển khai việc chuẩn 
bị các nguồn lực, điều kiện về tổ chức, nhân sự, 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, học liệu, hợp tác phát 
triển và các vấn đề khác để đón sinh viên của 
ĐHQGHN tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc


