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Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 
Quốc gia Tp.HCM và Đại học Đà 

Nẵng cùng tham gia Dự án, dưới sự 
tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển 
Quốc tế (USAID). Đại học Indiana, Mỹ 
là đơn vị được giao triển khai.

CAM KẾT HƯỚNG ĐẾN SỰ XUẤT SẮC

Tại hội thảo, Giám đốc ĐHQG Tp. Hồ 
Chí Minh Vũ Hải Quân cho biết, Chính 
phủ đã đồng ý dành nguồn lực cho 3 
đại học thông qua Dự án “Phát triển 
các Đại học quốc gia”. Tuy nhiên Dự 
án này tập trung vào cơ sở hạ tầng, 
cơ sở vật chất nên việc có những 
hỗ trợ về kỹ thuật như mục tiêu mà 
PHER hướng tới là rất cần thiết. Hai 
Đại học Quốc gia và Đại học Đà Nẵng 
với hơn 200.000 sinh viên cần phải 
là những đơn vị tiên phong để hướng 
tới chuẩn quốc tế trong quản trị, 

chất lượng đào tạo và kết nối.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chia sẻ, 

Chiến lược phát triển ĐHQGHN là xây 

dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 

đáp ứng yêu cầu phát triển mới của 

quốc gia với định hướng trở thành 

đại học nghiên cứu, đổi mới sáng 

tạo trong nhóm các đại học hàng 

đầu khu vực. Để làm được điều đó, 

ĐHQGHN đang tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện cơ sở vật chất tại trụ sở 

mới Hòa Lạc, triển khai các chính 

sách học bổng thu hút học viên và 

giảng viên giỏi xuất sắc, gia tăng 

những sáng kiến kết nối cộng đồng, 

vì cộng đồng, vì quốc gia. Tham gia 

Dự án PHER, ĐHQGHN sẽ được thụ 

hưởng nhiều sự hỗ trợ đối với quá 

trình phát triển của mình do cách 

thức tiếp cận giải quyết vấn đề của 

PHER có nhiều điểm tương đồng với 

chiến lược của ĐHQGHN.

ĐÓ LÀ PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN 
LÊ QUÂN TẠI HỘI THẢO MÙA HÈ CỦA DỰ 
ÁN HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
(PHER) DIỄN RA VÀO SÁNG 25/07/2022 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. HỘI THẢO 

“XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG PHER” ĐÁNH DẤU 
SỰ KHỞI ĐỘNG CỦA CHUỖI SỰ KIỆN TIẾP 
NỐI TRONG NĂM NAY CỦA DỰ ÁN, ĐƯỢC 
KỲ VỌNG TRỞ THÀNH MỘT DIỄN ĐÀN ĐỂ 
LÃNH ĐẠO, HỌC GIẢ CỦA CÁC ĐẠI HỌC 

TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, LÃNH ĐẠO CÁC BỘ 
NGÀNH CỦA VIỆT NAM ĐỐI THOẠI, CHIA SẺ 
QUAN ĐIỂM, TÌM KIỂM GIẢI PHÁP CHO CÁC 

VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU CỦA GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC VIỆT NAM.

 VÂN TRANG

ĐHQGHN ĐƯỢC THỤ HƯỞNG NHIỀU TỪ                                  
DỰ ÁN PHER CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
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Cố vấn Giáo dục cấp cao tại Khu 

vực châu Á của USAID Mitch 

Kirby cho biết, châu Á hiện nay 

ngày càng quan tâm nhiều hơn 

đến giáo dục đại học. USAID 

thiết lập quan hệ đối tác với các 

trường đại học để cùng tham 

gia giải quyết các vấn đề của 

xã hội. USAID đã có nhiều năm 

kinh nghiệm trong việc đưa các 

trường đại học tại châu Á nói 

riêng và thế giới nói chung xích 

lại gần nhau trong hợp tác về đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và Dự 

án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại 

học này là sự tiếp nối cho những 

nền móng mà USAID đã xây 

dựng trước đó tại châu Á. PHER 

hướng đến những cách tiếp cận 

lâu dài và bền vững với hy vọng 

trở thành hình mẫu cho cải cách 

giáo dục bậc cao tại Việt Nam.

Thay mặt cho đơn vị triển khai Dự 

án PHER, GS. Hannah Buxbaum, 

Phó Giám đốc phụ trách các vấn 

đề quốc tế của Đại học Indiana 

thông tin thêm, mặc dù Dự án 

đã khởi động từ tháng 8 năm 

ngoái nhưng đây là lần đầu tiên 

các chuyên gia và lãnh đạo của 

3 đại học thụ hưởng có thể trực 

tiếp gặp mặt và trao đổi, thảo 

luận. Với kinh nghiệm của một 

đại học công lập hàng đầu nước 

Mỹ, Đại học Indiana rất tin tưởng 

rằng PHER có thể đóng góp tích 

cực để định nghĩa về sự xuất sắc 

trong giáo dục và làm thay đổi 

diện mạo của nền giáo dục đại 

học tại Việt Nam.

Cùng chung mục tiêu hướng đến 

sự xuất sắc trong đào tạo nguồn 

nhân lực, nhân tài và nghiên cứu 

khoa học, Đại học Đà Nẵng cam kết 

sẽ đồng hành cùng Dự án PHER tạo ra những 

bước chuyển tích cực cho nền giáo dục.

DỰ ÁN CÙNG THIẾT KẾ, CÙNG LÊN KẾ 

HOẠCH, CÙNG TRIỂN KHAI

Chuỗi hội thảo mùa hè đầu tiên của Dự 

án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học quy 

tụ hơn 30 chuyên gia từ Đại học Indiana 

và các đại học uy tín trên thế giới, những 

người sẽ trực tiếp lắng nghe các đại học 

Việt Nam chia sẻ về bối cảnh của nền giáo 

dục cũng như nhu cầu của từng cơ sở đào 

tạo để cùng thiết kế những hoạt động của 

Dự án sao cho phù hợp những mục tiêu mà 

ba đại học mong muốn.

Cũng trong ngày đầu tiên của chuỗi sự 

kiện, các đại biểu tham dự sẽ chia thành 

8 nhóm cùng thảo luận về các khía cạnh 

như: Đảm bảo chất lượng, Quản lý tài 

chính, Quản trị chia sẻ, Quản lý kế hoạch 

và thực hiện chiến lược, Chuyển đổi số, 

Dạy và học, Nghiên cứu và Đổi mới, Liên 

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân chia sẻ Chiến lược phát triển ĐHQGHN là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu 
cầu phát triển mới của quốc gia với định hướng trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nhóm các trường 
hàng đầu khu vực.
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kết Đại học – Doanh nghiệp, để chuẩn bị cho các hoạt 

động của PHER triển khai trong những năm tiếp theo.

Chiều cùng ngày, các nhóm thảo luận sẽ thuyết trình 

kết quả làm việc và thực hiện phần hỏi đáp cùng 

những người tham gia.

Trước đó, nhiều hoạt động bên lề đã được tiến hành 

như Hội thảo tham vấn các bên liên quan, đặc biệt là 

ba cơ sở giáo dục đại học tham gia Dự án về khung 

tiếp cận và giải pháp kỹ thuật chung (SAVE Workshop) 

được tổ chức tháng 6/2021; Các buổi toạ đàm và gặp 

gỡ các đại học tham gia Dự án để tìm hiểu nhu cầu 

nâng cao năng lực trong các hợp phần của Dự án do 

Đại học Indiana tiến hành (Tháng 6/2021); Chuỗi hội 

thảo đồng thiết kế Dự án (5 hội thảo) tập trung vào 

các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu, kết nối 

doanh nghiệp - đại học để chi tiết hoá các giải pháp 

kỹ thuật và ghi nhận ý kiến đóng góp, ý tưởng của các 

đại học tham gia Dự án, với sự tham dự đông đảo của 

các lãnh đạo, nhà quản lý, giảng viên và các đối tác 

khác của ba đại học (Tháng 9, 10/2021)…

Dự án PHER (tên đầy đủ là Partnership for Higher Education 
Reform) nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển 
giáo dục đại học của USAID, là sáng kiến kéo dài 5 năm từ 
2022 đến 2026 nhằm nâng cao năng lực để 3 cơ sở giáo dục 
đại học trọng điểm của Việt Nam phát triển bền vững và tự chủ 
hơn trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối 
với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nhân lực phục vụ cho 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế của Việt Nam.

Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 
theo hình thức hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại và giao cho Đại 
học Indiana, Hoa Kỳ làm đơn vị thực hiện Dự án.

Bốn trụ cột của Dự án bao gồm: Đổi mới quản trị đại học; Nâng 
cao chất lượng giảng dạy; Tăng cường năng lực nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo và Thúc đẩy liên kết đại học - doanh nghiệp.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực của PHER 
được kỳ vọng sẽ bổ trợ và song hành với các hoạt động nâng 
cấp, cải thiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu 
cũng như các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác của Dự án “Phát 
triển các đại học quốc gia Việt Nam” do Chính phủ phê duyệt 
năm 2020, sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới.

Giám đốc ĐHQG Tp.HCM Vũ Hải Quân nhấn mạnh diễn đàn này là cơ hội để lãnh đạo ba đại học 
và các chuyên gia nước ngoài ngồi lại để cùng nhau làm việc, tìm ra một lộ trình cho Dự án từ 
nay đến 2026, bởi giáo dục là một lĩnh vực không biên giới và trong giáo dục cần phải có sự thấu 
hiểu chung để hướng đến những mục tiêu chung.


