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ĐHQGHN GẤP RÚT HOÀN THIỆN 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 
ĐÓN SINH VIÊN TỚI HÒA LẠC 
HỌC TẬP VÀO THÁNG 9/2022

SÁNG 31/5/2022, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN 
NGUYỄN HIỆU CHỦ TRÌ CUỘC HỌP TỔNG 
KẾT NHIỆM VỤ ĐƯA SINH VIÊN TỚI HỌC 
TẬP TẬP TRUNG TẠI HÒA LẠC 100 NGÀY 
LẦN 2 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 100 

NGÀY LẦN 3.

Trong kế hoạch nhiệm vụ đưa 
sinh viên tới học tập tập 

trung tại Hòa Lạc giai đoạn 100 
ngày lần 2, các Ban chức năng 
và các đơn vị đã nỗ lực triển khai, 
hoàn thành nhiều hạng mục, 
nhiệm vụ quan trọng của Đô thị 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc với tinh 
thần trách nhiệm cao, đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với sự kiện chuyển Trụ sở Cơ quan 
ĐHQGHN từ Xuân Thủy tới Hòa 
Lạc đã mở ra một không gian phát 
triển mới cả về cơ sở vật chất, hoạt 
động chuyên môn và nguồn nhân 
lực cho ĐHQGHN và các đơn vị.

Tất cả đã được khẳng định bằng 
việc tạo ra sự thay đổi bước đầu 
cho diện mạo Khu đô thị ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc và là dấu mốc lịch sử 
quan trọng không chỉ với ĐHQGHN 
mà còn cho sự nghiệp giáo dục 
nước nhà.

Tại cuộc họp, Phó Trưởng ban phụ 
trách Ban Tổ chức Cán bộ Đoàn 

Văn Cường đã trình bày báo cáo 
tổng kết 100 ngày lần 2 và chương 
trình nhiệm vụ 100 ngày lần 3. 
Cụ thể nhiều hoạt động đã hoàn 
thành theo kế hoạch đề ra như: 
Công tác truyền thông, chính trị tư 
tưởng; Phương án đào tạo - Tuyển 
sinh - Tổ chức đào tạo tại Hòa Lạc; 
Cơ sở vật chất, điều kiện trang 
thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy; 
Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ 
ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, giảng 
viên và sinh viên; Cảnh quan, môi 
trường; Công tác tài chính; Công 
tác tổ chức, phát triển nguồn lực, 
chế độ chính sách và nhiều công 
tác khác đã được triển khai đúng 
tiến độ.

Bên cạnh những cố gắng, nỗ lực 
để triển khai kịp thời các nhiệm 
vụ trong Kế hoạch số 444/KH-
ĐHQGHN, tính đến thời điểm kết 
thúc Kế hoạch giai đoạn 100 ngày 
lần 2, vẫn còn một số nhiệm vụ 
chưa hoàn thành hoặc hoàn thành 
chậm tiến độ, đặc biệt công tác 
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giải phóng mặt bằng; hệ thống văn 
bản, nguồn nhân lực phục vụ quản 
lý, vận hành tại Khu đô thị ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc…

Để đảm bảo đồng bộ hạ tầng và các 
hạng mục liên quan thì cần sự vào 
cuộc của toàn ĐHQGHN, đặc biệt 
các đơn vị liên quan cần gấp rút 
triển khai giai đoạn 100 ngày lần 
3. Đây được xem là giai đoạn đặc 
biệt quan trọng để hoàn thành các 
hạng mục về nguồn lực, các điều 
kiện về tổ chức, nhân sự, đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, tài chính, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, học liệu, 
hợp tác phát triển và các vấn đề 
khác để chuẩn bị đón sinh viên của 
ĐHQGHN tới Hòa Lạc học tập vào 
tháng 9/2022. 

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị 
liên quan đã trình bày thực trạng 
đang triển khai, những việc đã 
hoàn thành và những hạng mục 
đang gặp vướng mắc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Giám đốc 

ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đánh giá 
cao các đơn vị đã nỗ lực để hoàn 
thiện tiến độ mà vẫn đảm bảo chất 
lượng thực thi.

Phó Giám đốc yêu cầu Văn phòng, 
Ban chức năng và các đơn vị tiếp 
tục hỗ trợ, đẩy nhanh công tác xử 
lý các kiến nghị, đề xuất; giải quyết 
cơ chế cho các đơn vị được giao 
thực hiện nhiệm vụ đưa sinh viên 
tới Hòa Lạc để hoàn thành tốt, đúng 
tiến độ các công việc được giao. 
Đặc biệt, trong công tác đào tạo tại 
Hòa Lạc, Phó Giám đốc đề nghị Ban 
Đào tạo cần có lộ trình triển khai 
vận hành thử các khu giảng đường, 
phòng thí nghiệm, khu thể dục thể 
thao... vào tháng 7/2022 để đảm 
bảo tháng 9/2022 sinh viên học 
tập tại Hòa Lạc với đầy đủ và đồng 
bộ hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng 
thiết yếu xung quanh.

Các đơn vị cần đồng bộ mô hình 
quản lý, hệ thống văn bản, có các 
phần mềm để sử dụng chung tại 
các giảng đường. Riêng Trung tâm 

Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần có sự 
chuẩn bị chu đáo cho việc vận hành 2 tòa 
nhà HT1, HT2.

ĐHQGHN yêu cầu tất cả các đơn vị cần 
phối hợp chặt chẽ để triển khai có hệ 
thống và đồng bộ trong các hạng mục 
nhằm mục đích xây dựng một đô thị đại 
học với những tuyến đường xanh, sạch, 
đẹp, tiện ích và hiện đại trước khi đón sinh 
viên tới học tập. Đồng bộ trong các dịch 
vụ thiết yếu như: chăm sóc sức khỏe, tinh 
thần cho sinh viên, nội trú, ăn uống, ngân 
hàng, bưu điện, ATM, dịch vụ sửa chữa 
điện tử, căng tin, các tuyến xe bus đảm 
bảo 3 trạm đón trả tại khu giảng đường, 
khu ký túc xá sinh viên và khu Nhà điều 
hành cho cán bộ ĐHQGHN.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó 
Giám đốc Nguyễn Hiệu đề nghị Ban Quản 
lý Dự án kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội 
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 
và tái định cư, đưa dự án giải phóng mặt 
bằng và tái định cư vào dự án trọng tâm 
của thành phố có cơ chế báo cáo thường 
kỳ về tiến độ thực hiện dự án.
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