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Tham dự buổi làm việc có đại diện 

lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, 

các bộ, ngành trung ương và Hà Nội, 

đại diện lãnh đạo các đơn vị thành 

viên và trực thuộc ĐHQGHN.

Mục tiêu của Chiến lược phát triển 

đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của 

ĐHQGHN chỉ rõ, đến năm 2025, 

ĐHQGHN đứng vào nhóm 100 đại 

học hàng đầu châu Á, nhóm 500 đại 

học hàng đầu thế giới; đến năm 2030 

thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu 

thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu 

này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều 

giải pháp đột phá đã được triển khai 

và đạt được các kết quả quan trọng 

trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc 

ĐHQGHN Lê Quân cho biết, thực hiện 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

tại buổi làm việc với ĐHQGHN ngày 

28/11/2021, trong đó, tiếp tục phát 

triển, nâng cao vị thế của ĐHQGHN 

trong giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt 

là tập trung vào nhiệm vụ quan trọng 

đẩy mạnh triển khai dự án xây dựng 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc theo  mô hình “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. 

ĐHQGHN đã quyết tâm rất cao để 

hiện thực hoá mong đợi của Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân về 

một đô thị đại học đổi mới sáng tạo, 

xanh, thông minh và bền vững hàng 

NGÀY 16/8/2022, TẠI HÒA LẠC, PHÓ THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM ĐÃ THĂM 
VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐHQGHN, NGHE BÁO CÁO 

VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC.

VIỆT AN

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ VÀ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG 
KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC THÔNG MINH, HIỆN ĐẠI
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đầu khu vực tại Hoà Lạc.

Ngày 19/5/2022 là dấu mốc đặc 

biệt của ĐHQGHN khi toàn bộ Cơ 

quan ĐHQGHN chuyển trụ sở làm 

việc từ 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, 

Hà Nội tới Hòa Lạc, Thạch Thất, 

Hà Nội, thể hiện quyết tâm của 

ĐHQGHN để đẩy nhanh tốc độ 

thực hiện các dự án thành phần.

Theo kế hoạch, năm học 2022-2023, 

ĐHQGHN sẽ có khoảng 6.000 sinh 

viên tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc. 

Từ tháng 9/2022, 450 sinh viên 

năm thứ nhất các ngành sư phạm 

của Trường ĐH Giáo dục, 550 sinh 

viên năm thứ nhất và một số học 

phần năm thứ hai của Trường ĐH 

Y Dược, 300 sinh viên Trường ĐH 

Việt Nhật, 600 sinh viên Trường 

Quốc tế sẽ học tập tại Hòa Lạc. 

Ngoài ra, sinh viên Trường ĐH 

Công nghệ và một số đơn vị đào 

tạo khác dự kiến sẽ học tập một 

số học phần thực hành, thực tập 

tại Hòa Lạc.

Ngày 18/10/2013, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 1907/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư 

xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc bao gồm 

21 dự án thành phần với quy mô 

khoảng 60.000 sinh viên; diện 

tích đất khoảng 1.113,7 ha, tổng 

mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, 

thời gian thực hiện đến năm 2025. 

Tuy nhiên đến nay, lũy kế giải 

ngân cho dự án mới đạt khoảng 

3.000 tỷ đồng nên tiến độ dự án 

chậm nhiều so với kế hoạch.

Dự án “Phát triển các đại học 

quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án 

Đại học Quốc gia Hà Nội” do Ngân 

hàng Thế giới cho vay nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và quản trị đại học 

của ĐHQGHN, gồm 3 hợp phần: 

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; 

Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực trọng 

điểm; Nâng cao năng lực quản trị và quản 

lý thực hiện dự án. Tiểu dự án Đại học Quốc 

gia Hà Nội với tổng kinh phí là 125,18 triệu 

USD. Trong đó vốn từ Ngân hàng Thế giới là 

100,87 triệu USD và vốn đối ứng của Chính 

phủ Việt Nam trị giá 24,31 triệu USD. Với 

khoản tín dụng này, ĐHQGHN sẽ đầu tư xây 

dựng tại ba khu vực với tổng diện tích đất 

là 37,5 ha trong tổng số 1.000 ha của khuôn 

viên: Xây dựng 18 tòa nhà từ một đến tám 

tầng với các lớp học, văn phòng, thư viện, 

phòng thí nghiệm, khu vực trung tâm thể 

thao và thí nghiệm để giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu; Xây dựng hai trạm xử lý nước 

thải, sân và đường nội bộ, hệ thống thoát 

nước. Dự án được thực hiện trong vòng 5 

năm, từ năm 2021 đến năm 2025. Trong 

năm 2022, Ban Quản lý dự án World Bank sẽ 

tập trung vào gói thầu tư vấn khảo sát xây 

dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, 

tư vấn đấu thầu liên quan. Đồng thời, sẽ tổ 

chức lựa chọn nhà thầu thi công cho 03 gói 
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thầu xây lắp và tổ chức lựa chọn 

02 gói thầu tư vấn giám sát để 

khởi công trong tháng 11 và tháng 

12/2022.

Dự án đầu tư xây dựng Trường ĐH 

Việt Nhật là một trong số 23 dự 

án thành phần thuộc dự án đầu 

tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 

Dự án gồm 02 hợp phần: 51ha tại 

khu quy hoạch dự án ĐHQGHN và 

24ha thuộc khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc, sử dụng nguồn vốn vay 

ODA của Nhật Bản. ĐHQGHN đã 

có tờ trình gửi Bộ Xây dựng và Ban 

Quản lý Khu Công nghệ cao thẩm 

định nhiệm vụ đồ án quy hoạch 

chi tiết tỉ lệ 1/500. Hiện nay, các 

đơn vị liên quan đang tiến hành 

thẩm định đồ án quy hoạch này.

Tại buổi làm việc, ĐHQGHN đã báo 

cáo Tổ công tác liên ngành để đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện 

Dự án, đồng thời đã có các kiến 

nghị với Thủ tướng Chính phủ và 

các Bộ, ngành giải quyết các khó 

khăn, vướng mắc để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án Hòa Lạc. 

Lãnh đạo các bộ ngành đã nêu 

một số khó khăn, vướng mắc 

trong công tác triển khai dự án.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao 

quyết tâm của lãnh đạo ĐHQGHN, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong 

muốn các bộ ngành liên quan, 

đặc biệt thành phố Hà Nội ưu tiên 

hỗ trợ ĐHQGHN. Thứ trưởng cũng 

đề nghị ĐHQGHN nghiên cứu lộ 

trình sử dụng các nguồn lực và cơ 

chế hiệu quả.

Phó Thủ tướng hoan nghênh, ghi 

nhận và đánh giá cao quyết tâm, 

nỗ lực, trách nhiệm của tập thể 

lãnh đạo ĐHQGHN khi chuyển lên 

Hoà Lạc trong thời gian qua. Vượt 

qua khó khăn, ĐHQGHN vẫn tiếp 

tục đạt nhiều thành tựu trong 

các hoạt động, có thứ hạng cao 

trong các bảng xếp hạng đại học uy tín quốc 

tế, nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học đỉnh 

cao. Phó Thủ tướng đánh giá cao trách nhiệm 

của Ban Giám đốc ĐHQGHN, đồng thời nhắc 

lại yêu cầu của Thủ tướng khi làm việc với 

ĐHQGHN là thiết kế dự án Hòa Lạc trở thành 

khu đô thị đại học thông minh, hiện đại.

Sau khi nghe báo cáo cụ thể về tình hình giải 

phóng mặt bằng, xác định ranh giới toàn bộ 

Dự án, tiến độ triển khai các hạng mục xây 

dựng khác… Phó Thủ tướng yêu cầu xác định 

rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, từ đó 

có thể đốc thúc, đẩy nhanh triển khai dự án, 

thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng 

liên quan đến Dự án ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh 

việc mở rộng và ưu tiên xây dựng các khu 

giảng đường. Từ nay đến cuối năm 2022, phải 

xác định rõ ranh giới của Dự án, giải quyết dứt 

điểm giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ 

Dự án.


