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SÁNG NGÀY 09/06/2022, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN NGUYỄN HIỆU ĐÃ 
CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VỤ ĐÔNG NAM Á CỦA CƠ 

QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA) HATAEDA MIKIO TẠI TRỤ SỞ 
ĐHQGHN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT.

Được chung tay kiến tạo trên 
nền tảng quan hệ ngoại giao 

tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam 
và Nhật Bản, Trường ĐH Việt Nhật 
nhận được nhiều sự quan tâm của 
Chính phủ hai nước. Với vị thế là 
đầu tàu tiên phong dẫn dắt những 
xu hướng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học trong hệ thống giáo 
dục Việt Nam, ĐHQGHN được hai 
Chính phủ tin tưởng giao phó 
đồng hành cùng sự trưởng thành 
của Trường ĐH Việt Nhật. Trường 
có những thuận lợi nhất định 
trong việc sử dụng nguồn lực sẵn 
có của ĐHQGHN để phục vụ học 
tập và giảng dạy. Trong giai đoạn 
chuyển mình mạnh mẽ, đánh 
dấu bằng sự kiện chuyển trụ sở 
làm việc của Cơ quan ĐHQGHN 
tới Hòa Lạc nhằm chuẩn bị đón 
những khóa sinh viên đầu tiên 

tới học tập tại đây, ĐHQGHN đã 
ưu tiên dành cho Trường ĐH Việt 
Nhật những điều kiện về cơ sở 
vật chất, điều kiện học tập, trang 
thiết bị. Với kỳ vọng của hai Chính 
phủ về tầm vóc của Trường ĐH 
Việt Nhật, ĐHQGHN mong muốn 
các tổ chức, nhà khoa học, doanh 
nghiệp Nhật Bản trong đó có Cơ 
quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) sẽ quan tâm đầu tư hơn 
nữa vào Nhà trường.

ĐHQGHN quyết tâm sát cánh cùng 
Trường ĐH Việt Nhật theo đuổi triết 
lý giáo dục khai phóng, trở thành 
nơi cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho Việt Nam, Nhật Bản, 
châu Á và thế giới nói chung. Phó 
Giám đốc kỳ vọng JICA quan tâm 
hỗ trợ Dự án Trường ĐH Việt Nhật 
đối với một số yếu tố, hạng mục đặc 

thù về nội thất, quy mô thiết kế, suất chi 
phí đầu tư, mô hình phòng thí nghiệm, 
phòng học... tiệm cận tiêu chuẩn Nhật 
Bản, tiêu chuẩn quốc tế…trong khuôn 
khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật nâng cao 
năng lực đào tạo,nghiên cứu và quản 
trị đại học tại Trường ĐH Việt Nhật với 
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản giai 
đoạn 2 (gọi tắt là Dự án TC2). Trước đó, 
để bắt kịp với nhịp độ phát triển chung 
tại Hòa Lạc, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu 
đề nghị JICA xem xét và có kế hoạch 
cụ thể đối với việc hoàn thiện cơ sở vật 
chất của Dự án QG-HN04 để vận hành 
ổn định trước khi Dự án đầu tư xây dựng 
Trường hoàn thành.

Bên cạnh đó, ĐHQGHN cũng mong 
muốn JICA quan tâm định hướng, hỗ 
trợ để các doanh nghiệp, các tổ chức, 
nhà khoa học Nhật Bản quan tâm, 
xúc tiến đầu tư và tham gia nghiên 
cứu, đầu tư vào Dự án Trường ĐH  Việt 
Nhật, đẩy mạnh hợp tác để phát triển 
Trường ĐH Việt Nhật đi đầu trong cả 
công tác đào tạo và nghiên cứu triển 
khai; đề nghị JICA sớm xem xét hỗ trợ 
cụ thể đối với việc chuẩn bị mở mới các 
chương trình đào tạo bậc đại học, tiến 
sĩ và các chương trình đang vận hành.
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