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CỰUSINHVIÊN
THƯỚC ĐO THÀNHCÔNG

CỦA TRƯỜNGĐẠI HỌC

CỰU SINH VIÊN LÀ MỘT CẤU PHẦN QUAN TRỌNG, KHÔNG THỂ 
TÁCH RỜI TRONG NỀN TẢNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BẤT 
KÌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÀO, ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ THƯỚC ĐO THÀNH 
CÔNG CỦA NHÀ TRƯỜNG. CÁC THẾ HỆ CỰU SINH VIÊN ĐHQGHN ĐÃ 
VÀ ĐANG CÓ VAI TRÒ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA ĐHQGHN. CỘNG ĐỒNG CỰU SINH VIÊN, DÙ Ở CƯƠNG VỊ VÀ LĨNH 
VỰC NÀO, ĐỀU TỰ HÀO VÀ LUÔN SẴN SÀNG ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT 
TRIỂN CHUNG CỦA ĐHQGHN. NHỮNG GIÁ TRỊ CAO QUÝ MÀ CÁC THẾ 
HỆ SINH VIÊN ĐHQGHN ĐÃ ĐƯỢC VUN BỒI SẼ GÓP PHẦN KIẾN TẠO, 
NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ THƯƠNG HIỆU CỦA ĐHQGHN Ở TRONG NƯỚC 
VÀ QUỐC TẾ. 

CỰU SINH VIÊN  TÀI SẢN QUÝ GIÁ CỦA 
MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Có thể khẳng định, cựu sinh viên là một 
cấu phần quan trọng, không thể tách 
rời trong nền tảng và chiến lược phát 
triển của bất kì trường đại học nào. Ở 
các trường đại học trên thế giới, cựu 
sinh viên đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc tạo ảnh hưởng và gia tăng 
uy tín cho trường, đặc biệt đối với các 
cựu sinh viên thành đạt. Trong bất cứ 
bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế 
giới nào, các tiêu chí, tiêu chuẩn về cựu 
sinh viên đều chiếm tỷ trọng không 
nhỏ, điều đó chứng tỏ, cựu sinh viên, cả 
về chất lượng và số lượng, là thước đo 
thành công của các trường đại học.

Môi trường giáo dục đại học là cái nôi 
tuyệt vời để nuôi dưỡng và bồi đắp cho 
một người trưởng thành, để đóng góp 
cho gia đình, xã hội và quốc gia. Chính 
vì vậy, sau khi ra trường, các sinh viên 
sẽ khẳng định vai trò và năng lực ở 
những vị trí công tác của mình dựa trên 
nền tảng tri thức và kĩ năng đã được 
đào tạo, bồi dưỡng và trau dồi trong môi 
trường đại học. Chính họ là thước đo 
chất lượng cho sản phẩm đào tạo của 
các cơ sở giáo dục đại học. 

PGS.TS Trần Thị Thanh Tú - Phó Chủ tịch 
CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN cho biết, với 
lòng tự hào và mong muốn được tri ân 
ngôi trường mình đã gắn bó và những 
người đã đào tạo mình những nền tảng 
cơ bản nhất về chuyên môn, nghiệp vụ, 
các cựu sinh viên, đều khát khao được 
đóng góp cho sự phát triển của trường. 
Các thế hệ sinh viên sẵn sàng đóng góp 
cho trường, ở những cương vị và lĩnh 
vực khác nhau, cả về tinh thần lẫn vật 
chất, tâm trí và sức lực. Mọi sự đóng 
góp của các cựu sinh viên đều đáng quý 
và được trân trọng, ghi nhận bởi các 
nhà trường. Khi đó, họ đã là một thực 
thể không thể tách rời trong quá trình 
phát triển của các trường đại học.

Tuy nhiên, không phải trường đại học 
nào cũng có thể quy tụ, khơi gợi được 
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sự đóng góp của các cựu sinh viên. Đặc biệt là trong bối 
cảnh cạnh tranh mạnh mẽ, áp lực kinh doanh và cuộc sống 
đầy biến động, công tác cựu sinh viên và vai trò kết nối cựu 
sinh viên cần nhận được sự quan tâm, ưu tiên đúng mực 
của các thế hệ lãnh đạo nhà trường. "Chúng ta cần lan tỏa 
và nhân rộng thông điệp “Cựu sinh viên vì một đại học phát 
triển bền vững” không chỉ trong cộng đồng cựu sinh viên, 
mà còn trong các thế hệ sinh viên hôm nay", PGS.TS Trần 
Thị Thanh Tú chia sẻ.

Sự kết nối cựu sinh viên của các trường đại học ở các nước 
đang phát triển như Mỹ, Anh, Úc… được thực hiện thường 
xuyên, định kỳ. Cựu sinh viên được cập nhật thông tin về 
các hoạt động của trường như là thực thể quan trọng của 
trường. Cựu sinh viên được tham vấn, góp ý vào các hoạt 
động quan trọng hay tham gia xây dựng chiến lược phát 
triển của trường thông qua hệ thống email, bản tin, sự kiện, 
hội thảo, seminar, câu lạc bộ, hội cựu sinh viên… Từ đó tạo 
ra sự gắn kết mật thiết, gần gũi giữa các cựu sinh viên với 
nhà trường ngay cả khi họ đã tốt nghiệp 15-20 năm. 

“Cá nhân tôi mặc dù đã tốt nghiệp thạc sỹ Trường ĐH Tổng 
hợp Swinburne từ năm 2006, nhưng đến giờ vẫn nhận được 
bản tin, email thường xuyên cập nhật về các hoạt động của 
trường, qua đó, mở ra các cơ hội hợp tác với thầy cô giáo cũ, 
trường cũ”, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú cho biết. 

Các trường đại học trên thế giới rất chủ động mời các cựu 
sinh viên thành đạt về thăm, giao lưu với sinh viên nhằm lan 

tỏa và truyền cảm hứng cho các thế hệ 
sinh viên. Chuyến thăm trường cũ (ĐH 
Luật Havard, Mỹ) của cựu Tổng thống 
Barack Obama năm 2018, hay cựu Tổng 
thống Bill Clinton từng 2 lần thăm và nói 
chuyện với sinh viên tại Trường ĐH Luật 
Yale vào năm 2008 và 2010 đã tạo ra 
tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn, đóng góp 
vào danh tiếng của trường, tạo động lực 
cho các thế hệ sinh viên.

Bên cạnh đó, các cựu sinh viên cũng 
chủ động chia sẻ, hỗ trợ nhà trường ở 
nhiều phương diện. Có người tham gia 
hội thảo do trường tổ chức với vai trò 
diễn giả, có người lại sẵn sàng tiếp nhận 
sinh viên của trường về doanh nghiệp 
mình để thực tập, có người thành lập 
Quỹ học bổng dành cho sinh viên xuất 
sắc. Thậm chí, có cựu sinh viên còn tài 
trợ xây dựng giảng đường hay ký túc xá, 
tòa nhà cho trường. Tại các trường đại 
học danh giá như Havard, MIT, NUS…, 
các cựu sinh viên còn tài trợ thành 
lập các Công ty quản lý Quỹ phát triển 
(Endowment Company) nhằm mục đích 
sinh lời, tái đầu tư cho nhà trường. 

KHƠI DẬY NGUỒN LỰC CỰU SINH VIÊN 
CÙNG CHUNG TAY PHÁT TRIỂN ĐHQGHN 

Tiếp nối truyền thống của ĐH Đông 
Dương, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và 
nay là ĐHQGHN, các thế hệ cựu sinh 
viên đã và đang có vai trò vô cùng quan 
trọng trong sự phát triển của ĐHQGHN. 
Cộng đồng cựu sinh viên, dù ở cương vị 
và lĩnh vực nào, đều tự hào và luôn sẵn 
sàng đóng góp cho sự phát triển chung 
của ĐHQGHN. Những giá trị cao quý mà 
các thế hệ sinh viên ĐHQGHN đã được 
vun bồi sẽ góp phần kiến tạo, nâng cao 
vị thế và thương hiệu của ĐHQGHN ở 
trong nước và quốc tế.  

Tuy nhiên, cộng đồng cựu sinh viên 
ĐHQGHN vẫn chưa có nhiều cơ hội 
tham gia đóng góp cho sự phát triển 
của ĐHQGHN.

"Chúng ta chưa làm tốt vai trò là sợi dây 
gắn kết các giá trị truyền thống, là cầu 
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nối lan tỏa và kết nối các thế hệ cựu sinh viên. 
Chính vì vậy, trong thời gian tới, lãnh đạo ĐHQGHN 
đã xác định một trong những mục tiêu quan tâm 
hàng đầu chính là tạo dựng một nền tảng gắn kết 
các thế hệ cựu sinh viên, khơi dậy nguồn lực vô 
giá của mạng lưới cựu sinh viên ĐHQGHN, để huy 
động các nguồn lực vì sự phát triển bền vững của 
ĐHQGHN trong giai đoạn mới", PGS.TS Trần Thị 
Thanh Tú bày tỏ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã có những chủ 
trương, định hướng để CLB Cựu sinh viên có thể 
làm tốt hơn vai trò cầu nối, gắn kết các thế hệ cựu 
sinh viên với nhau và cộng đồng cựu sinh viên với 
sự phát triển chung của ĐHQGHN. Ban điều hành 
CLB Cựu sinh viên đã được ra đời trên cơ sở mở 
rộng thành viên Ban chủ nhiệm CLB Cựu sinh 
viên. Ngoài đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo 
Trung ương Phùng Xuân Nhạ - Nguyên Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục & Đào tạo là Chủ tịch danh dự, đồng 

chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn 
là Chủ tịch CLB, đồng chí Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân 
là Phó Chủ tịch, lãnh đạo ĐHQGHN đã bổ nhiệm 
thêm Phó Chủ tịch thường trực. Ban điều hành CLB 
Cựu sinh viên doanh nhân cũng được ra đời nhằm 
kết nối, tạo dựng hệ sinh thái doanh nghiệp, doanh 
nhân và trường đại học trong ĐHQGHN. Các CLB Cựu 
sinh viên nhà khoa học, báo chí, truyền thông… sẽ 
lần lượt được ra đời, trên cơ sở nhu cầu và nguồn lực 
phát triển.

Có thể nói, với sự kiện toàn và chuyên nghiệp trong 
hoạt động của Ban điều hành CLB Cựu sinh viên, 
ĐHQGHN sẽ tạo dựng và gắn kết chặt chẽ mạng lưới 
cựu sinh viên thông qua các kênh thông tin và các diễn 
đàn: Website, Bản tin, Fanpage, Alumi-Talk, Alumi-
Workshop… Các hoạt động kết nối và hợp tác sẽ chặt 
chẽ, hiệu quả và bền vững hơn thông qua Quỹ thắp 
sáng tài năng, Quỹ ươm mầm tài năng trẻ, Quỹ thúc 
đẩy khởi nghiệp… Đặc biệt, với mục tiêu đưa 5.000 

Lịch sử phát triển của ĐHQGHN gắn liền với thành 
tích học tập, rèn luyện của hàng chục vạn học 

sinh, sinh viên dưới mái trường ĐH Đông Dương, 
sau này là Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của 
ĐHQGHN ngày nay.

Nhiều cựu sinh viên của ĐHQGHN đã ghi dấu ấn 
trong nhiều lĩnh vực như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 
Nhà cách mạng Nguyễn Thái Học; GS.BS Tôn Thất 
Tùng; Bộ trưởng Bộ Canh Nông Cù Huy Cận - thi sĩ 
xuất sắc của Phong trào Thơ mới, người từng giữ 
nhiều chức vụ lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ Việt 
Nam; TS Toán học đầu tiên VN Lê Văn Thiêm - một 
trong những nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt 
Nam trong thế kỷ 20.

Nhiều người đã và đang giữ những vị trí quan trọng 
trong hệ thống Đảng, chính quyền như: Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến 
Dũng; Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang 
Nghị; Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung 
ương Nguyễn Thế Kỷ… 

Trong số hàng trăm nghìn cựu sinh viên ĐHQGHN, 

nhiều người đang đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống quản lý đất nước và nghiên cứu khoa học, sáng 
tạo công nghệ như: GS. Ngô Bảo Châu - Giám đốc 
khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; GS. Đàm 
Thanh Sơn - Giáo sư đại học tại ĐH Chicago (Mỹ)…

Bên cạnh những cựu sinh viên có tên tuổi tham gia 
vào bộ máy quản lý đất nước và vinh danh nền khoa 
học nước nhà, ĐHQGHN tự hào có mạng lưới cựu sinh 
viên là các doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước cất 
cánh cùng thế giới.

Nhiều cựu sinh viên doanh nhân của ĐHQGHN như: 
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển, Chủ 
tịch HĐQT Công ty cổ phẩn đầu tư thương mại và 
phát triển công nghệ FSI Nguyễn Khoa Bảo, Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư IMG Lê Tự Minh; Chủ 
tịch Tập đoàn Hoá chất Đức Giang Đào Hữu Huyền; 
Chủ tịch Tập đoàn Sông Đà 7 Nguyễn Mạnh Thắng… 
đã chia sẻ trí lực và tài trợ vật lực đóng góp vào công 
cuộc xây dựng cơ sở vật chất, phát triển khoa học - 
công nghệ, ươm tạo tài năng.
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sinh viên tới học tập tại Hòa Lạc vào năm 2022 và 
đưa ĐHQGHN trở thành đô thị đại học vào năm 2025, 
vai trò của cộng đồng cựu sinh viên là vô cùng to lớn, 
cả về vật chất và tinh thần, thể hiện một sứ mệnh 
“Cựu sinh viên đồng hành cùng ĐHQGHN tại Hòa 
Lạc”, góp phần hiện thực hóa khát vọng của nhiều 
thế hệ lãnh đạo, nhà giáo và sinh viên “Xây dựng khu 
đô thỊ đại học thông minh, xanh và hiện đại”.

Để có thể thực hiện được sứ mệnh đó, vai trò cầu nối 
của đơn vị chuyên trách - Văn phòng CLB Cựu sinh 
viên là rất quan trọng. Văn phòng vừa có chức năng 
kết nối các cựu sinh viên trong các đơn vị thành viên 
của ĐHQGHN, vừa có nhiệm vụ kết nối với các đơn vị, 
tổ chức có liên quan để có thể phát huy được tổng 
hòa vai trò của các thế hệ cựu sinh viên.

PGS.TS Trần Thị Thanh Tú cho biết, thông qua 
hoạt động của Kênh Hợp tác và Phát triển doanh 
nghiệp ĐHQGHN (VIC), Văn phòng CLB Cựu sinh viên 
ĐHQGHN sẽ kết nối các cựu sinh viên là các doanh 
nhân với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, 

hợp tác và phát triển. Thông qua CLB Nhà khoa học 
ĐHQGHN (VSL), Văn phòng sẽ là cánh tay nối dài để 
kết nối và vinh danh các nhà khoa học là cựu sinh 
viên của ĐHQGHN để tạo dựng nên cộng đồng khoa 
học có tầm ảnh hưởng quốc gia và quốc tế. Thông 
qua hoạt động của Quỹ phát triển ĐHQGHN, Trung 
tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Văn 
phòng CLB Cựu sinh viên sẽ thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt 
động huy động vốn, kêu gọi tài trợ, xây dựng quỹ học 
bổng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào 
tạo tài năng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng 
tạo của các sinh viên, cán bộ, giảng viên và các thế 
hệ cựu sinh viên. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là 
hoàn thiện hệ thống thông tin, truyền thông của 
mạng lưới cựu sinh viên với ĐHQGHN, đặc biệt trong 
bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và xã hội thông tin 
số. Các hoạt động gắn kết, chia sẻ, đóng góp và kết 
nối giữa cộng đồng cựu sinh viên với ĐHQGHN sẽ 
được cập nhật thường xuyên và đa chiều, thực sự 
mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội, góp phần 
thực hiện trách nhiệm quốc gia của ĐHQGHN. 

PGS.TS Trần Thị Thanh Tú cho rằng: "Mục đích thì 
lớn, mục tiêu thì nhiều, mỗi đơn vị trong ĐHQGHN 
đều có những trách nhiệm và nhiệm vụ riêng, song, 
đều chung một khát vọng “Vì sự phát triển bền vững 
của ĐHQGHN”, tôi tin rằng, những người đã từng và 
sẽ là cựu sinh viên của ĐHQGHN đều mong muốn 
được đóng góp và cống hiến vì khát vọng chung đó".

VNU

HAØNH TRÌNH TAÏO LAÄP 
NHÖÕNG GIAÙ TRÒ

Với mục tiêu đưa 5.000 sinh viên tới học tập
tại Hòa Lạc vào năm 2022 và đưa ĐHQGHN
trở thành đô thị đại học vào năm 2025, vai
trò của cộng đồng cựu sinh viên là vô cùng
to lớn, cả về vật chất và tinh thần, thể hiện
một sứ mệnh “Cựu sinh viên đồng hành cùng
ĐHQGHN tại Hòa Lạc”


