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Ngày 13/1/2022, Hội đồng 
ĐHQGHN nhiệm kì 2018 

- 2023 đã tiến hành phiên họp 
thường kì thứ VII, với sự chủ trì của 
Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim 
Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào 
tạo, nguyên Giám đốc ĐHQGHN.

Hội đồng đã nghe, thảo luận và 
thông qua một số chủ trương 
cũng như nội dung hoạt động 
trọng tâm của ĐHQGHN trong thời 
gian tới: Báo cáo tình hình thực 
hiện nhiệm vụ 2021 và kế hoạch 
nhiệm vụ năm 2022; Đề án điều 
chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tên 
gọi của Trung tâm Thông tin - Thư 
viện; Kiện toàn công tác nhân sự 
Hội đồng.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 
năm 2021, các thành viên Hội 

đồng tán thành với nội dung đề 
cập trong báo cáo. Năm 2021, 
ĐHQGHN tiếp tục kiện toàn tổ 
chức và điều chỉnh, cập nhật văn 
bản quản lý theo Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật giáo 
dục đại học, Nghị định và quy 
chế hoạt động mới về Đại học 
Quốc gia; Xây dựng cơ sở dữ liệu 
tích hợp các lĩnh vực công tác 
phục vụ quản trị đại học, cải cách 
hành chính, nghiên cứu khoa 
học và đào tạo. Hiện đại hóa hạ 
tầng công nghệ thông tin trong 
ĐHQGHN; Tiếp tục đổi mới công 
tác đào tạo theo hướng cá thể 
hóa; triển khai đề án tuyển sinh 
mới cho năm 2021 và lộ trình 
các năm tiếp theo; Tiếp tục triển 
khai có hiệu quả các chương 
trình KHCN lớn; đổi mới cơ chế 

quản lý, phương thức tổ chức thực hiện 
các hoạt động KHCN; phát triển dự án 
KHCN lớn để chuyển giao; Hoàn thành 
các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho Dự án 
vay vốn Ngân hàng Thế giới, Dự án đầu 
tư xây dựng Trường ĐH Việt Nhật,…

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, 
ĐHQGHN đang dần hoàn thiện công 
tác tổ chức bộ máy và thực hiện phân 
cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ 
theo tinh thần Nghị định, Quy chế tổ 
chức và hoạt động mới về ĐHQG và 
phù hợp với Luật Giáo dục đại học, các 
Nghị định của Chính phủ về tự chủ đại 
học. Đổi mới cấu trúc, nội dung chương 
trình đào tạo; phát triển đào tạo liên 
ngành, đào tạo khối kỹ thuật công nghệ 
nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường 
lao động trong và ngoài nước; mở rộng 
quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo 
tài năng và đào tạo tiến sĩ theo chuẩn 
mực quốc tế. Triển khai thủ tục hành 
chính một cửa, một hồ sơ trong hỗ trợ 
sinh viên. Hoàn thiện cơ chế quản lý, 
đổi mới phương thức hoạt động khoa 
học và công nghệ gắn kết với hoạt 
động hợp tác phát triển thông qua xây 
dựng, triển khai các chương trình, dự 
án lớn và chuyển giao khoa học và công 
nghệ. Phát triển tiềm lực khoa học và 
công nghệ, trong đó ưu tiên đầu tư các 
chính sách phát triển đội ngũ cán bộ 
khoa học trình độ cao, tài năng; nhóm 
nghiên cứu mạnh. Thúc đẩy chuyển 
đổi số, trong đó tập trung triển khai đào 
tạo trực tuyến; hoàn thiện mô hình, 
phương thức, phương pháp đào tạo 
trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng; 
số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ, sinh 
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viên; tăng cường thực hiện thủ 
tục hành chính trực tuyến. Tiếp 
tục đẩy mạnh xây dựng khu đô 
thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó 
hình thành khu trung tâm; triển 
khai tốt các dự án theo kế hoạch; 
đưa vào sử dụng các hạng mục 
công trình đã hoàn thành; bước 
đầu hình thành không gian lõi của 
dự án đảm bảo cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý 
kiến về từng nội dung được trình 
bày tại phiên họp và thống nhất cao 
với kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2022, Chủ tịch Hội 
đồng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh 
đến 5 nhiệm vụ trọng tâm theo kế 
hoạch mà Hội đồng ĐHQGHN đã 
thống nhất, tiếp tục đổi mới về 
phương diện thể chế, cấu trúc 
nội hàm bên trong ĐHQGHN. 

Đồng thời, xây dựng mối quan hệ 
thống nhất trong toàn ĐHQGHN. 
ĐHQGHN cần thúc đẩy phát triển 
mạnh mẽ khoa học cơ bản, ưu 
tiên định hướng đổi mới sáng 
tạo và phát triển sản phẩm công 
nghệ tầm cỡ quốc gia; đồng thời 
đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng 
phục vụ cộng đồng; gắn kết chặt 
chẽ khoa học xã hội và nhân văn 
với khoa học tự nhiên, công nghệ, 
y sinh, môi trường... và tham gia 
trực tiếp vào việc tư vấn chính 
sách, giải quyết những vấn đề 
thực tiễn của đất nước. Triển khai 
đào tạo chất lượng cao, trình độ 
cao, tài năng, đẩy mạnh đào tạo 
chương trình tiến sĩ để cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
tham gia tái cơ cấu thị trường lao 
động; Triển khai xây dựng các 
chương trình đào tạo mới phù hợp 
với nhu cầu xã hội. Mở rộng quy 
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mô khảo thí, đánh giá đào tạo sư phạm, đẩy 
mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo 
dục với quy mô trong toàn quốc.

Trong năm tới, ĐHQGHN cần xác định Hòa 
Lạc là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh 
tốc độ triển khai đầu tư xây dựng nhằm 
hiện thực hóa việc học tập nghiên cứu tại 
cơ sở mới. 

Hội đồng đã thông qua, bổ sung chức năng 
nhiệm vụ và thay đổi tên gọi từ Trung tâm 
Thông tin Thư viện thành Trung tâm Thư 
viện và Tri thức số.

Hội đồng nhất trí thông qua các nội dung 
đã đề cập tại phiên họp và biểu quyết giao 
cho Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, điều 
hành và hoàn thiện các nội dung cụ thể.


