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Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhận định trong
bối cảnh Chính phủ đang ưu tiên dành sự đầu
tư cho giáo dục đại học tại Việt Nam, Dự án Hợp
tác Đổi mới Giáo dục Đại học đóng vai trò hết
sức ý nghĩa, giúp cho ĐHQGHN chuẩn bị tất cả
các điều kiện về năng lực quản trị, vận hành để
đạt được các mục tiêu từ nay đến năm 2025
mà ĐHQGHN đã đề ra trong Chiến lược phát
triển của mình và có thể hướng tới việc hình
thành và phát triển đô thị đại học 5 trong 1
(Trung tâm đào tạo tài năng; Trung tâm nghiên
cứu chuyển giao công nghệ hiện đại; Trung tâm
đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc
tế; Đô thị đại học thông minh, hiện đại; Trung
tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo
nghiên cứu) mà Thủ tướng Chính phủ đã kết
luận trước đó trong cuộc làm việc cùng lãnh
đạo ĐHQGHN hồi cuối năm 2021.

“Hoa Kỳ cam kết là đối tác trong việc hỗ trợ
sự thành công và bền vững lâu dài của
các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam” 

Đó là lời khẳng định của Đại sứ Hoa Kỳ tại
Việt Nam Marc Knapper trong Lễ khởi động
Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học
diễn ra tại Hà Nội vào chiều 01/08/2022. Sự
kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Thứ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân, Giám
đốc ĐHQG – Tp.HCM Vũ Hải Quân và Giám
đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ.
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