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HỢP TÁC VIỆT - LÀO
TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ TẬP HUẤN TẠI ĐHQG LÀO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (ĐHQGHN) 
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ GIAO LÀM CHỦ DỰ 

ÁN (PHÍA VIỆT NAM) VỀ XÂY DỰNG 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ TẬP HUẤN TẠI ĐHQG LÀO, ĐÂY 
LÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ 
KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ 

VIỆT NAM DÀNH CHO CHÍNH PHỦ LÀO 
NĂM 2021.

Ngày 10/01/2022, dưới sự chứng 
kiến của Thủ tướng Chính phủ 

Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ 
tướng Chính phủ Lào Phankham 
Viphavanh, Giám đốc ĐHQGHN Lê 
Quân và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Thể thao Lào Phout Simmalavong đã 
trao văn bản thỏa thuận giữa hai đơn 
vị về việc triển khai Dự án xây dựng 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và 
Tập huấn tại ĐHQG Lào.

Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục 
đại học được giao làm chủ dự án sử 
dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành 
cho Chính phủ Lào.

Trong nhiều năm qua, thực hiện chủ 
trương của Đảng, Nhà nước về việc 

tăng cường mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn 
diện giữa hai nước CHXHCN Việt Nam 
và CHDCND Lào, ĐHQGHN đã hỗ trợ 
và phối hợp với ĐHQG Lào triển khai 
nhiều hoạt động hợp tác, trong đó có 
trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên; 
đào tạo tiếng Việt; tiếp nhận và đào 
tạo chuyên môn cho nhiều thế hệ cán 
bộ và sinh viên ĐHQG Lào. Chỉ tính từ 
năm 2015 đến nay, ĐHQGHN đã tiếp 
nhận hơn 300 sinh viên Lào theo học 
các chương trình đào tạo bậc đại học 
và thạc sĩ. Số lượng sinh viên Lào tại 
ĐHQGHN tăng dần theo từng năm và 
sẽ tiếp tục được ưu tiên đào tạo theo 
các chương trình, dự án khác nhau.

Để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ 

VŨ SINH
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Việt - Lào và sự hợp tác giữa hai đại 
học quốc gia của hai nước, ngày 
12/01/2018, Lãnh đạo ĐHQGHN và 
ĐHQG Lào đã có buổi gặp gỡ và ký 
Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp 
tác toàn diện giữa hai đại học, trong 
đó có ký Phụ lục về việc hợp tác 
triển khai dự án xây dựng Trung tâm 
Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn 
tại ĐHQG Lào. Trung tâm được xây 
dựng tại ĐHQG Lào sẽ trở thành đầu 
mối thúc đẩy và hỗ trợ triển khai 
hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa 
hai bên, trong đó có các hoạt động 
tập huấn, đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh 
viên… qua đó góp phần tăng cường 
cơ sở vật chất, nâng cao năng lực 
của cán bộ, sinh viên và cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
ĐHQG Lào nói riêng và cho đất nước 
Lào nói chung.

Tại Kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban 
Liên chính phủ Việt Nam - Lào tổ 
chức ngày 06/12/2020 tại Hà Nội, 
Chính phủ Lào đã đề xuất danh mục 
các chương trình, dự án sử dụng vốn 
viện trợ của Chính phủ Việt Nam 

dành cho Chính phủ Lào, trong đó có 
dự án xây dựng Trung tâm Nghiên 
cứu Khoa học và Tập huấn tại ĐHQG 
Lào. Ngày 01/06/2021, ĐHQG Lào có 
Công thư đề nghị ĐHQGHN phối hợp 
thực hiện thỏa thuận mà hai bên đã 
ký ngày 12/01/2018.

Ngày 13/12/2021, Văn phòng Chính 
phủ đã có Công văn chính thức số 
9109/VPCP-HTQT giao ĐHQGHN 
thực hiện nhiệm vụ chủ dự án phía 
Việt Nam đối với Dự án xây dựng 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và 
Tập huấn tại ĐHQG Lào.

Theo văn bản thỏa thuận hợp tác, hai 
bên thống nhất xây dựng Trung tâm 
Nghiên cứu Khoa học và Tập huấn 
tại ĐHQG Lào với trang thiết bị, hạ 
tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ hiệu 
quả hoạt động nghiên cứu khoa học, 
đào tạo và tập huấn của ĐHQG Lào; 
trở thành một công trình tiêu biểu 
cho mối quan hệ hợp tác về giáo dục, 
đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa 
ĐHQGHN và ĐHQG Lào, đồng thời 
thể hiện mối quan hệ hữu nghị đặc 
biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung.

Đồng thời, hai bên thống nhất thúc 
đẩy triển khai các hoạt động hợp tác 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập 
huấn, trao đổi cán bộ, giảng viên, 
sinh viên giữa ĐHQGHN và ĐHQG 
Lào. Các hoạt động sẽ góp phần 
nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng 
viên, sinh viên của ĐHQG Lào, cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 
xã hội của nước CHDCND Lào; nâng 
cao vai trò của hai ĐHQG trong khu 
vực ASEAN và trên thế giới; thể hiện 
trách nhiệm quốc gia và tăng cường 
quốc tế hóa các hoạt động của 
ĐHQGHN.  

Lãnh đạo ĐHQGHN tin rằng, việc 
được giao làm chủ dự án góp phần 
khẳng định uy tín của ĐHQGHN, thể 
hiện trách nhiệm quốc gia và vị thế 
khu vực, đồng thời cũng góp phần 
thúc đẩy quốc tế hóa, tiến tới xuất 
khẩu các chương trình đào tạo của 
ĐHQGHN ra nước ngoài. 

TIN TỨC


