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Dịch bệnh Covid-19 đã làm thay đổi sâu sắc 
cách nhìn nhận và cách thức vận hành truyền 
thống của nền giáo dục đại học, là phép thử 

về lãnh đạo,  quản lý thích ứng của các trường đại học. 
Một cuộc khủng hoảng về giáo dục bậc cao có thể 
xảy ra nếu không có sự chuẩn bị và gia tăng nguồn 
lực nội tại mạnh mẽ. Trong cuộc thích ứng mới, những 
yếu tố giữ nhịp phát triển của các cơ sở giáo dục đại 
học chính là kĩ năng, tri thức và nền tảng công nghệ 
số. Trong bối cảnh đó, ĐHQGHN đã xác lập và nỗ lực 
thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng 
tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, có uy tín 
trong khu vực và quốc tế; là chủ thể quan trọng trong 
hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trải qua một năm học với nhiều khó khăn nhưng với 
nỗ lực vượt lên chính mình, về cơ bản, các chỉ tiêu, 
kế hoạch, nhiệm vụ năm học của ĐHQGHN đã hoàn 
thành tốt. 

Trước hết, với quyết tâm và kiên trì đổi mới đồng bộ 
trong tất cả các khâu, trong năm học qua, chất lượng 
đào tạo của ĐHQGHN tiếp tục được xã hội đánh giá 
cao. Các mô hình đào tạo có tính tiên phong, sáng 
tạo đặc sắc của ĐHQGHN nhận được hiệu ứng tích 
cực từ người học và xã hội. Cơ cấu ngành nghề đào 
tạo có bước phát triển đột phá, chuyển dịch theo 
hướng thích ứng với cuộc cách mạng chuyển đổi 
số, tăng tính ứng dụng và khả năng khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo. Các đơn vị đào tạo thực hiện gắn đào tạo với 
thị trường lao động, chủ động nắm bắt nhu cầu của doanh 
nghiệp hoặc phát triển chương trình đào tạo có sự tham 
gia của các doanh nghiệp bảo đảm chất lượng đầu ra. 
ĐHQGHN tiếp tục ưu tiên triển khai các chương trình đào 
tạo khoa học cơ bản, tài năng, tiên tiến, chất lượng cao, 
chuẩn quốc tế. Việc phát triển các chương trình đào tạo 
này nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho thị trường lao động trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu 
cầu xã hội trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Bên 
cạnh đó, các chương trình đào tạo liên ngành, liên lĩnh vực 
được mở rộng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao, có tư duy liên ngành cho các ngành kinh tế mũi 
nhọn của đất nước. 

Trong nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN đã xác lập đường 
hướng và tập trung phát triển theo định hướng đại học 
đổi mới sáng tạo. Theo đó, bên cạnh số lượng các công bố 
quốc tế gia tăng không ngừng, các phát minh, sáng chế 
và chuyển giao tri thức vào cuộc sống liên tục được đẩy 
mạnh. Các chuỗi giá trị đổi mới - sáng tạo trong ĐHQGHN 
được thúc đẩy, hoạt động đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN 
tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật. Nguồn tài sản trí 
tuệ to lớn của các nhà khoa học ĐHQGHN chuyển giao vào 
thực tiễn đã góp phần giải quyết hiệu quả các bài toán của 
xã hội đặt ra, những vấn đề mà xã hội đang cần. 

Năm 2021, tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở 
ĐHQGHN được quan tâm đầu tư phát triển. Nhiều cơ chế, 
chính sách trọng dụng, đãi ngộ các nhà khoa học, sản phẩm 
KH&CN cũng được triển khai, tạo động lực thúc đẩy phát 
triển các tiềm lực KH&CN. Tỉ lệ cán bộ khoa học trình độ cao 
tiếp cận tiêu chí của đại học nghiên cứu, trong đó có nhiều 
chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học đạt trình độ quốc tế 
có khả năng triển khai các nghiên cứu đột phá, các chương 
trình, nhiệm vụ nghiên cứu liên ngành. Định hướng phát 
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