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* Với mong muốn góp phần cải thiện 
môi trường và điều kiện sinh thái nói 
chung và tiếp tục gieo thêm những 
mầm xanh tại Dự án ĐHQGHN nói riêng, 
qua đó mang lại diện mạo mới cho Khu 
đô thị đại học theo hướng xanh, thông 
minh, hiện đại, ngày 18/02/2022, đồng 
chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 
cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm 
việc với lãnh đạo ĐHQGHN và tham gia 
trồng cây đầu xuân Nhâm Dần 2022 
tại cơ sở Hòa Lạc.
Tham gia đoàn công tác có các 
đồng chí Phó Chánh án Tòa án Nhân 
dân Tối cao: Đ/c Dương Văn Thăng; 
Đ/c Nguyễn Văn Du; Đ/c Nguyễn 
Văn Tiến; Đ/c Nguyễn Văn Thuân 
nguyên Phó Chánh án, Thẩm phán 
Tòa án Nhân dân Tối cao cùng các 
đồng chí là Thẩm phán, Thư ký 
Chánh án, lãnh đạo văn phòng Tòa 
án Nhân dân Tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quân, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN 
đã báo cáo với đồng chí Nguyễn 

Hòa Bình về một số hoạt động của 
ĐHQGHN thời gian gần đây, đặc biệt 
là quyết tâm đưa sinh viên ĐHQGHN 
đến học tập tại Hòa Lạc. Trong năm 
vừa qua, các đơn vị, tổ chức của 
ĐHQGHN đã tích cực trồng cây tại cơ 
sở Hòa Lạc, nhằm thực hiện phủ xanh 
165 hecta tại đây bằng các giống cây 
khác nhau, song song với việc đầu 
tư xây dựng các công trình tiện ích 
thiết yếu phục vụ hoạt động học tập 
và làm việc của sinh viên, giảng viên 
cũng như phục vụ cộng đồng trong 
thời gian sắp tới.

Trao đổi với đồng chí Chánh án 
Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc ĐHQGHN 
Lê Quân cho biết: Xây dựng một đại 
học mang tầm quốc tế là mục tiêu 
hàng đầu của ĐHQGHN, trong đó cốt 
lõi là tập trung đẩy mạnh xây dựng 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc để giải phóng 
các nguồn lực, tạo nhiều bứt phá 
trong đào tạo và nghiên cứu khoa 
học. Việc xây dựng ĐHQGHN tại Hòa 
Lạc đảm bảo tư duy thiết kế một đô 
thị đại học thông minh, xanh, hiện đại 

và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ 
cảm ơn lãnh đạo ĐHQGHN đã tạo 
điều kiện để Tòa án Tối cao được 
tham gia chương trình trồng 1 tỷ cây 
xanh do Thủ tướng Chính phủ khởi 
xướng và cũng là dịp để cùng góp 
phần xây dựng một môi trường giáo 
dục hàng đầu của đất nước tại Hòa 
Lạc, nơi ươm mầm cho bao thế hệ 
học sinh, sinh viên của nước nhà.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 
Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự 
đóng góp của ĐHQGHN cho nền giáo 
dục Việt Nam. Đồng chí đặc biệt đánh 
giá cao sự đóng góp của các nhà 
khoa học của Khoa Luật với Tòa án 
Nhân dân Tối cao nói riêng và nền tư 
pháp nước nhà nói chung.

Đồng chí Chánh án Tòa án tin tưởng 
trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân 
Tối cao sẽ cùng ĐHQGHN phối hợp 
hợp tác sâu rộng hơn nữa, cụ thể 
trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học, cùng nhau xây 
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dựng nên một nền tư pháp của Việt 
Nam chuyên nghiệp, hiện đại, được 
tiệm cận với nền tư pháp thế giới.

*  Phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện, sức sáng tạo của đoàn viên, 
thanh niên thi đua học tập, lao động 
thiết thực lập thành tích chào mừng 
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các 
cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
toàn quốc lần thứ 12. Sáng 12/2, 
tại khuôn viên của ĐHQGHN tại Hoà 
Lạc, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 
ĐHQGHN đã tổ chức chương trình Tết 
trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Tham dự chương trình có đồng chí 
Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch 
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hà 
- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Giám đốc ĐHQGHN Lê 
Quân; đại diện lãnh đạo Văn phòng, 
các ban chức năng, đơn vị thành viên, 
đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; các đồng 
chí cán bộ Đoàn - Hội các cơ sở trực 
thuộc Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 
ĐHQGHN; các bạn đoàn viên sinh viên 
đại diện cho hơn 46.000 đoàn viên 
sinh viên, học sinh của ĐHQGHN.

Đây là hoạt động chào mừng Tháng 
Thanh niên năm 2022; chào mừng 
Đại hội Đoàn các cấp; thực hiện Kế 
hoạch của Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn về việc triển khai Kế hoạch tổ 
chức phát động thi đua chào mừng 
Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 
- 2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ 
ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần; hưởng 
ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính 
phủ về việc trồng một tỷ cây xanh; 
với mong muốn góp phần nâng cao 
nhận thức tham gia trồng cây xanh, 
bảo vệ cây xanh cải thiện môi trường 
sinh thái.

Phát động đợt thi đua cao điểm 
chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và 
Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022, 
Đồng chí Trương Ngọc Kiểm - Uỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, 
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành đoàn, 
Bí thư Đoàn ĐHQGHN cho biết, việc 
trồng cây tại Hòa Lạc thể hiện sự 
chung sức, đồng lòng của đoàn viên, 
sinh viên ĐHQGHN góp phần tạo 
cảnh quan, kiến tạo không gian xanh 
để sinh viên sinh hoạt, học tập trong 
tương lai.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu 
cho biết, ngoài việc tham gia chương 
trình trồng cây để chào mừng Đại hội 
Đoàn ĐHQGHN lần thứ VI, hoạt động 
này còn có ý nghĩa quan trọng, trồng 
cây cũng là gieo mầm cho tương lai 
cho sự phát triển của ĐHQGHN tại 
Hòa Lạc. Tại cơ sở này, cảnh quan 
cây xanh, điều kiện học tập được 
đầu tư đồng bộ, hứa hẹn là nơi thực 
hiện sứ mệnh nghiên cứu và đạo 
tạo của ĐHQGHN trong thời gian tới. 
Phó Giám đốc tin tưởng, hoạt động 
sẽ mang lại niềm hứng khởi cho một 
năm mới thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ cho sự phát triển ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc.

Ghi nhận và biểu dương hoạt động 
của Đoàn ĐHQGHN trong năm vừa 
qua, đồng chí Hoàng Thanh Tâm, 
Trưởng Ban Thanh niên trường học 
Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh 
viên thành phố Hà Nội cho biết, đây là 
công trình thanh niên ý nghĩa để chào 
mừng Đại hội Đoàn các cấp, cùng với 
đó là đẩy mạnh hơn công tác Đoàn - 
Hội trong năm 2022. ĐHQGHN là đơn 
vị tiên phong trong 57 tổ chức Đoàn 
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và 42 tổ chức Hội trực thuộc Thành 
đoàn Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội Sinh 
viên thành phố Hà Nội hi vọng trong 
thời gian tới, Đoàn Thanh niên 
ĐHQGHN sẽ có nhiều hoạt động hơn 
nữa và có thể đồng hành với Thành 
đoàn để chủ động đăng cai các 
hoạt động của Thành đoàn và Trung 
ương đoàn, thực hiện tốt các hoạt 
động trong tháng Thanh niên cũng 
như trong năm 2022.

Việc phát động Tết trồng cây của 
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên 
ĐHQGHN đã nhận được sự hưởng 
ứng của đông đảo đoàn viên sinh 
viên, các cơ sở đoàn trực thuộc 
ĐHQGHN. Tính tới thời điểm hiện tại, 
quỹ cây xanh của Đoàn ĐHQGHN 
đã góp 500 cây Lộc vừng được lựa 
chọn trồng tại khu công viên trung 
tâm này với đường kính thân 10-
12cm, tán cao hơn 3m, tương đương 
với tổng giá trị 750 triệu đồng.

* Sáng ngày 16/2, hưởng ứng chương 
trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ 
tướng Chính phủ và chủ trương của 
ĐHQGHN “Vì một VNU - Hoà Lạc 

xanh”, Hội Cựu giáo chức ĐHQGHN đã 
tổ chức trồng cây tại cơ sở Hoà Lạc.
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho 
biết, ĐHQGHN đang nỗ lực đẩy 
nhanh xây dựng tại Hoà Lạc. Những 
công trình nào xây dựng xong sẽ 
được đưa vào sử dụng ngay để 
gia tăng hiệu quả phục vụ hoạt 
động đào tạo và nghiên cứu. Cơ 
sở ĐHQGHN tại Hòa Lạc đang dần 
được hiện thực hóa với quan điểm, 
ưu tiên phát triển những công trình 
mang tính cấp bách nhất để phục 
vụ nhu cầu chung, sau đó sẽ bàn 
giao lại cho các đơn vị theo đúng 
quy hoạch. ĐHQGHN sẽ huy động 
tối đa các nguồn lực từ xã hội để 
cùng chung tay kiến tạo ĐHQGHN 
tại Hoà Lạc trở thành đô thị đại học 
xanh, hiện đại và thông minh.

PGS.TS Trần Huy Hổ đã thay mặt 
Hội Cựu giáo chức bày tỏ sự xúc 
động và vui mừng khi chứng kiến sự 
thay đổi nhanh chóng của ĐHQGHN 
tại Hoà Lạc: “Sau bao ngày chờ đợi, 
thật vui mừng khi thấy những con 
đường rộng khang trang, những 

giảng đường hiện đại, những khuôn 
viên cây xanh đang hiện hữu trong 
khuôn viên ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 
Tôi nhớ đến một câu hát: Ngày mai 
đang bắt đầu từ ngày hôm nay”.

Đại diện cựu giáo chức cũng đánh 
giá cao tâm huyết và nỗ lực của 
Ban lãnh đạo ĐHQGHN đã huy 
động các nguồn lực để hiện thực 
hoá mong ước của các thế hệ giáo 
chức ĐHQGHN về một đô thị đại học 
mang tầm khu vực tại Hoà Lạc.

Tiếp đó, lãnh đạo ĐHQGHN và các 
cựu giáo chức đã trồng cây, góp 
phần kiến tạo một không gian đại 
học xanh - rừng cây bên giảng 
đường - để các thế hệ sinh viên 
tương lai thụ hưởng và phát huy các 
giá trị của ĐHQGHN được vun đắp 
bởi các thế hệ cán bộ, giảng viên và 
sinh viên trong suốt quá trình hình 
thành và phát triển.

 


