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KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI UBND TỈNH HÒA BÌNH
GIAI ĐOẠN 2022-2026

Ngày 17/3/2022, tại
tỉnh Hòa Bình, lãnh
đạo Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN) và
lãnh đạo tỉnh Hòa Bình
đã ký kết thỏa thuận
hợp tác trong các lĩnh
vực: đào tạo phát triển
nguồn nhân lực,
nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công
nghệ phục vụ sự
nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội, hội nhập
quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh
ủy Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui
mừng trước sự hợp tác giữa
ĐHQGHN và tỉnh Hòa Bình. Đồng
chí nhấn mạnh mong muốn,
ĐHQGHN và tỉnh Hòa Bình nhanh
chóng triển khai thỏa thuận hợp
tác đi vào chiều sâu. Đặc biệt, với
lợi thế đội ngũ các chuyên gia,
nhà khoa học đông đảo,
ĐHQGHN có thể tư vấn cho tỉnh
những chiến lược phát triển phù
hợp, hiệu quả, cũng như các
hướng quy hoạch quan trọng
khác và nâng cao chất lượng giáo
dục phổ thông của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc
ĐHQGHN Lê Quân nhất trí với các đề
xuất của tỉnh, đồng thời cam kết ưu
tiên bố trí đội ngũ giảng viên, các nhà
khoa học trình độ cao và cơ sở vật
chất hiện đại nhằm hỗ trợ triển khai
các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo đặt
hàng của tỉnh. Phối hợp nghiên cứu
chuyển giao khoa học công nghệ
trong các lĩnh vực quy hoạch, phát
triển du lịch, bảo vệ môi trường.
ĐHQGHN sẽ hợp tác, hỗ trợ và tư
vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong các
công tác mà tỉnh có nhu cầu, góp
phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Hoà Bình. Chi tiết xem
tại đây

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N30538/Ky-ket-hop-tac-toan-dien-giua-dHQGHN-va-UBND-tinh-Hoa-Binh-giai-doan-2022-2026.htm
Nguyen
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ĐHQGHN VÀ TỈNH CÀ MAU: HỢP TÁC TRONG 
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ngày 23/3/2022, tại Cà Mau, Giám đốc Lê Quân và đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau về hợp tác trong đào tạo
nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh 
đại diện hai cơ quan ký biên bản thỏa thuận hợp tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo
ĐHQGHN và UBND tỉnh Cà
Mau đều kỳ vọng vào sự
hợp tác sắp tới sẽ góp phần
phát triển kinh tế - xã hội Cà
Mau. Theo đó, tỉnh Cà Mau
sẽ trao đổi, xác định rõ nội
dung, lĩnh vực hợp tác với
các nhà khoa học ĐHQGHN,
nhất là đối với các chương
trình, dự án Cà Mau đang
triển khai, để đưa kết quả
nghiên cứu khoa học đi vào
cuộc sống.

Từ thuận lợi, khó khăn, Cà
Mau mong muốn ĐHQGHN
tham gia hỗ trợ tỉnh biến

nước biển dâng thành cơ hội
trong nuôi trồng thuỷ sản, tận
dụng lợi thế chiều dài bờ biển
để phát triển năng lượng tái
tạo.

Về ứng dụng khoa học công
nghệ, tỉnh mong muốn được
hỗ trợ nghiên cứu các đề tài
khoa học trong phát triển kinh
tế như nuôi tôm, phát triển
rừng, cũng như công nghệ
chuyển đổi số, thương mại
điện tử, đặc biệt là đào tạo
nguồn nhân lực. 

Với quan điểm phát triển bền
vững, bao trùm, Giám đốc 

ĐHQGHN Lê Quân nhấn
mạnh, tỉnh Cà Mau cần
phát triển theo xu hướng
hài hòa giữa phát triển kinh
tế, bảo vệ môi trường bền
vững để làm cơ sở thúc đẩy
và gắn kết với thực hiện
tiến bộ và công bằng xã
hội, không ngừng nâng cao
chất lượng cuộc sống của
nhân dân, là yêu cầu xuyên
suốt trong chiến lược phát
triển của đất nước, vì mục
tiêu bao trùm lên tất cả mọi
người, không để ai bị tụt lại
phía sau.

Chi tiết xem tại đây

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2094/N30563/dHQGHN-va-tinh-Ca-Mau:-hop-tac-trong-dao-tao-nhan-luc-va-chuyen-giao-cong-nghe.htm


T i n  h ợ p  t á c  t r o n g  n ư ớ c      H ợ p  t á c  -  C h i ế n  l ư ợ c

T r a n g  2 1  

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, BAO TRÙM GIỮA
ĐHQGHN VÀ UBND TỈNH HẬU GIANG

Ngày 24/3/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Ủy ban Nhân dân
(UBND) tỉnh Hậu Giang đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác về đào tạo,
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2022 – 2026.

Về đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực, ĐHQGHN
sẽ tổ chức đào tạo đại học,
sau đại học (Thạc sĩ, Tiến
sĩ) hoặc các khóa bồi
dưỡng, tập huấn về chuyên
môn, nghiệp vụ, kỹ năng
cho các cán bộ, công chức,
viên chức theo đề nghị của
tỉnh; Tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao năng lực
quản lý, điều hành, kỹ năng
tác nghiệp theo chuẩn chức
danh cho đội ngũ cán bộ 

quản lý (cấp Sở hoặc cấp
Huyện, cán bộ nguồn chiến
lược...); Tư vấn, hỗ trợ
chuyên môn để quy hoạch,
phát triển hệ thống giáo dục
chất lượng cao, trình độ cao
để cung cấp nguồn nhân lực
đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu
Giang. 

Đồng thời, về tư vấn chính
sách phát triển kinh tế - xã
hội, ĐHQGHN cử các chuyên
gia, các nhà khoa học giàu

kinh nghiệm tham gia tư
vấn, hỗ trợ xây dựng hoặc
phản biện các Nghị quyết,
Đề án, Quy hoạch, Kế
hoạch, Chiến lược,
Chương trình lớn, có ý
nghĩa quan trọng của Tỉnh
uỷ, UBND tỉnh về phát
triển kinh tế - xã hội của
tỉnh Hậu Giang đặc biệt là
công tác Quy hoạch,
Chiến lược phát triển.

Chi tiết xem tại đây.

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C2094/N30569/Hop-tac-phat-trien-ben-vung,-bao-trum-giua-dHQGHN-va-UBND-tinh-Hau-Giang.htm

