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THÙY DƯƠNG

ĐHQGHN SẼ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 
CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC TỈNH MIỀN NAM

SÁNG 22/9/2022, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUÂN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 
VỚI TỔ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH MIỀN 
NAM TẠI ĐHQGHN. DỰ KIẾN, ĐỀ ÁN SẼ ĐƯỢC ĐHQGHN THÍ ĐIỂM TRIỂN 
KHAI TỪ NĂM HỌC 2023 - 2024 NHẰM PHỐI HỢP ĐÀO TẠO NGUỒN 
NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO BẬC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC CHO 
CÁC TỈNH THUỘC KHU VỰC NAM BỘ.

Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn 
Hoàng Hải, lãnh đạo một số Ban chức năng, đơn vị đào 

tạo và đại diện nhiều trường đại học khu vực phía Nam. Phát 
biểu tại hội thảo, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, đề án 
cũng nằm trong Chiến lược phát triển của ĐHQGHN là tăng 
cường hợp tác với các địa phương trong cả nước, sẵn sàng 
tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất 
nước, đặc biệt đào tạo, phối hợp tham gia nghiên cứu cùng 
đội ngũ tiến sĩ của các trường đại học tại các địa phương.

ĐHQGHN đã có thực tiễn, kinh nghiệm triển khai đào tạo cho 
các tỉnh phía Nam. ĐHQGHN cam kết, đề án được triển khai 
sẽ góp phần đáp ứng nguồn cung nhân lực chất lượng cao 
của địa phương. Đề án sẽ thu hút lưu học sinh từ các địa 
phương, đào tạo bồi dưỡng lưu học sinh các tỉnh phía Nam 
gồm cả Nam Trung bộ ra học tập tại địa bàn Hà Nội vừa giao 
lưu văn hóa, vừa được học tập các chương trình thuộc khối 
ngành Khoa học cơ bản và các ngành ứng dụng chất lượng 
cao mà thị trường lao động đang có nhu cầu lớn.

Giám đốc Lê Quân nhấn mạnh, Đề án sẽ được thực hiện 
toàn phần hoặc một phần tại địa phương, tạo điều kiện cho 

đội ngũ cán bộ/nguồn nhân lực tiềm năng của 
ĐHQGHN và địa phương có thể tham gia. Trong 
thời gian thí điểm, công thức đào tạo của đề án 
sẽ áp dụng triển khai chung cho chương trình 
tuyển sinh ở các đơn vị, theo mô hình 1+ (tức 
là 1 năm đào tạo tại Trường đại học địa phương 
và các năm tiếp theo sinh viên sẽ theo học tại 
ĐHQGHN và ĐHQGHN sẽ cấp chứng nhận tín 
chỉ…). ĐHQGHN sẽ triển khai các quỹ học bổng 
từ các nguồn lực xã hội để gia tăng các gói học 
bổng cao, hỗ trợ chi phí nội trú, sinh hoạt cho lưu 
học sinh với một số ngành khoa học cơ bản và 
ngành học ứng dụng có tính cấp thiết.

Tại hội thảo, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN 
Nguyễn Đình Đức đã trình bày tính thực tiễn của 
đề án cũng như giải pháp, phương pháp, cách 
thức đào tạo, chi phí các chương trình đại học 
và sau đại học.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chia 
sẻ thêm, ĐHQGHN đáp ứng nhu cầu của sinh 
viên miền Nam có mong muốn được tiếp cận 
trình độ quốc tế và khu vực. Mục đích của đề án 
là tiếp cận tinh hoa vì vậy các ngành đào tạo sẽ 
gắn với khoa học cơ bản và các ngành ứng dụng 
có nhu cầu cấp thiết. Hai bên sẽ cũng phối hợp 
để có phương án hỗ trợ tài chính phân khai theo 
lĩnh vực để phù hợp với từng ngành, đảm bảo 
nguồn nhân lực đầu vào, đầu ra. Mấu chốt của 
đề án là chất lượng đào tạo và thực hiện trách 
nhiệm quốc gia của ĐHQGHN. Hai bên sẽ là đầu 
mối trao đổi sinh viên, giảng viên thực hành thực 
tập cùng nhau, theo hình thức chuyển giao sinh 


