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ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KỲ VỌNG TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH “5 TRONG 1” TRONG
THỜI GIAN DÀI HẠN, DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC ĐANG DẦN THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ CHUNG TAY PHÁT TRIỂN MỘT TRUNG TÂM ĐẠI HỌC
HÀNG ĐẦU ĐẤT NƯỚC. ĐỂ NGUỒN VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ, MINH BẠCH,
ĐHQGHN ĐÃ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO KHU ĐÔ THỊ ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC.

ba lĩnh vực chính dựa trên tiềm năng,
thế mạnh của mỗi bên, cụ thể là đầu
tư phát triển giáo dục, đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng
Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng Khu đô
thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc, ĐHQGHN và
DIC thống nhất sẽ hợp tác đầu tư xây
dựng Khu trung tâm (QG-HN03) rộng
47,2 ha tại Hoà Lạc với các hạng mục
như tổ hợp trung tâm hội nghị quốc tế,
khách sạn, nhà hàng, các khu dịch vụ
tiện ích phục vụ cán bộ và sinh viên.
Trước mắt, DIC ưu tiên bố trí 1.000 tỷ
đồng trong năm 2022 để thực hiện các
hạng mục công trình này.

THÙY TRANG

T

ổ công tác gồm 11 thành viên
do Giám đốc ĐHQGHN Lê
Quân làm Tổ trưởng, Phó Giám
đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu làm
Tổ phó chỉ đạo chung các hoạt
động của Tổ.
Ngày 08/03/2022, Giám đốc
ĐHQGHN đã trực tiếp chủ trì
buổi họp với Tổ công tác ngay
tại Hòa Lạc để phân công công
việc cụ thể của các thành viên,
lên kế hoạch triển khai hợp tác
theo hình thức đối tác công - tư
với Tổng Công ty Cổ phần Đầu
tư Phát triển Xây dựng (DIC);
Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

đồng thời, xúc tiến thành lập
Công ty Đầu tư và Phát triển
Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU
Holdings, một mô hình tổ chức
mới của ĐHQGHN.
Hoạt động đầu tiên của Tổ công
tác xúc tiến đầu tư vào Khu đô
thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc là lên kế
hoạch triển khai các thỏa thuận
hợp tác mà ĐHQGHN và Tổng
Công ty Đầu tư Phát triển Xây
dựng (DIC) đã ký kết tại trụ sở
DIC vào ngày 22/02/2022 trước
đó. Tại cuộc họp, hai bên thống
nhất hợp tác toàn diện trong

Tại cuộc họp với Tổ công tác, Giám
đốc ĐHQGHN Lê Quân giao Trung tâm
Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
ĐHQGHN xây dựng Đề án tổng thể về
đào tạo và bồi dưỡng nhân lực các cấp
theo mong muốn của phía đối tác DIC;
giao Trường THPT Khoa học Giáo dục
tiến hành ký kết dự thảo phát triển
hệ thống trường học liên cấp cho DIC
Group tại các dự án do DIC Group làm
chủ đầu tư, nhằm tạo giá trị xã hội bền
vững cho các khu vực mà DIC Group
đầu tư phát triển. Đối với Dự án Hòa
Lạc, Tổ công tác sẽ xúc tiến ký kết với
DIC Hợp đồng tài trợ tư vấn thiết kế
điều chỉnh qui hoạch 1/500 khu trung
tâm điều hành của ĐHQGHN.

