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tiêu điểm

Trong thời gian qua, ĐHQGHN đóng vai 
trò như một trụ cột trong hệ thống đổi 
mới sáng tạo của quốc gia, thông qua 

các sứ mệnh như cung cấp nguồn nhân lực, 
thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển 
giao tri thức, công nghệ mới, cung cấp kỹ năng 
khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... phục vụ 
cho cộng đồng và đặc biệt là cho “hệ sinh thái 
doanh nghiệp" (Business Ecosystem). Gắn với 
chuyển đổi số và nhằm thực hiện trách nhiệm 
của đại học số 1 Việt Nam, tiếp nối thành công 
của hai Chương trình (Kênh) đã ra mắt là Kênh 
trực tuyến hỗ trợ giáo dục mầm non và phổ 
thông, Kênh chất lượng giáo dục đại học và 
nghề nghiệp với sự chung tay của hàng ngàn 
giáo viên, hàng trăm cơ sở giáo dục đại học, 
nghề nghiệp trong và ngoài nước, ĐHQGHN 
triển khai Kênh Hợp tác và Phát triển Doanh 
nghiệp với 05 trục kết nối doanh nghiệp là:

Thứ nhất, kết nối để phát triển nguồn nhân lực 
cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị 
doanh nghiệp;

Thứ hai, kết nối để phát triển các dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp;

Thứ ba, kết nối để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng KH&CN, ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN;

Thứ tư, kết nối để thu hút, xúc tiến đầu tư vào 
khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc;

Thứ năm, kết nối để hỗ trợ ĐHQGHN và các 
trường đại học phát triển hệ sinh thái giáo dục 
đại học đổi mới sáng tạo.

Với 5 trục hoạt động chính, ĐHQGHN đặt mục 
tiêu Kênh Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp sẽ 
sớm trở thành nơi hội tụ của cộng đồng doanh 

nghiệp tạo ra những giá trị cộng hưởng cho 
cộng đồng doanh nghiệp và xã hội “Cùng nhau 
kết nối, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau phát 
triển”. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp 
có thể mở rộng hình ảnh, thương hiệu và hoạt 
động trong phạm vi quốc gia, khu vực và trên 
toàn cầu.

Với tất cả những ý nghĩa đó, ĐHQGHN luôn 
mở rộng cánh cửa hợp tác và chào đón các cá 
nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài 
cùng tham gia vào các hoạt động của Kênh 
Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp, trong hệ 
sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của 
ĐHQGHN. Mỗi ký kết thỏa thuận đều có ý nghĩa 
quan trọng với ĐHQGHN, hướng đến mục tiêu 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng tầm 
doanh nghiệp Việt, bắt kịp các xu hướng công 
nghệ trên thế giới - vì một Việt Nam phát triển 
hùng cường.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân

&


