1. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA laø trung taâm ñaøo taïo, nghieân cöùu khoa hoïc, coâng ngheä
ña ngaønh, ña lónh vöïc chaát löôïng cao, ñöôïc Nhaø nöôùc öu tieân ñaàu tö phaùt trieån.
2. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA coù quyeàn chuû ñoäng cao trong caùc hoaït ñoäng veà ñaøo
taïo, nghieân cöùu khoa hoïc, taøi chính, quan heä quoác teá vaø toå chöùc boä maùy. Ñaïi
hoïc quoác gia chòu söï quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, cuûa caùc
boä, ngaønh khaùc vaø UÛy ban nhaân daân caùc caáp nôi ñaïi hoïc quoác gia ñaët ñòa
ñieåm, trong phaïm vi chöùc naêng theo quy ñònh cuûa Chính phuû vaø phuø hôïp vôùi
phaùp luaät.
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA ñöôïc laøm vieäc tröïc tieáp vôùi caùc boä, cô quan ngang boä, cô
quan thuoäc Chính phuû, UÛy ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông
ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA. Khi caàn thieát,
giaùm ñoác ñaïi hoïc quoác gia baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû veà nhöõng vaán ñeà lieân
quan ñeán hoaït ñoäng vaø phaùt trieån cuûa ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA.
3. Chuû tòch hoäi ñoàng ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA vaø giaùm ñoác, phoù giaùm ñoác ñaïi hoïc
quoác gia do Thuû töôùng Chính phuû boå nhieäm, mieãn nhieäm.
4. Chính phuû quy ñònh cuï theå chöùc naêng, nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa ÑAÏI HOÏC
QUOÁC GIA.

Ñieàu 8, Luaät Giaùo duïc Ñaïi hoïc naêm 2012
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Trong hôn 20 naêm qua, keá thöøa truyeàn thoáng cuûa Ñaïi hoïc Ñoâng Döông vaø Ñaïi hoïc
Quoác gia Vieät Nam, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi ñaõ coù nhieàu tieán boä vöôït baäc, khaúng
ñònh ñöôïc vai troø noøng coát, tieân phong trong heä thoáng giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam
veà ñaøo taïo, nghieân cöùu khoa hoïc, quaûn trò ñaïi hoïc vaø hoäi nhaäp quoác teá, ñoùng goùp
tích cöïc vaøo coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao cho xaõ hoäi, tham
gia tö vaán caùc giaûi phaùp ñeå giaûi quyeát moät soá vaán ñeà kinh teá - xaõ hoäi, moâi tröôøng vaø
öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu. Ñaëc bieät, thôøi gian gaàn ñaây, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi
ñaõ ñaït ñöôïc moät soá keát quaû tích cöïc trong vieäc: Tieân phong ñoåi môùi tuyeån sinh ñaïi
hoïc theo hình thöùc ñaùnh giaù naêng löïc; kieåm ñònh chaát löôïng giaùo duïc ñaïi hoïc theo
tieâu chuaån caùc tröôøng ñaïi hoïc ASEAN (AUN); taêng nhanh soá löôïng coâng trình, baøi
baùo quoác teá.
Vôùi vai troø vaø traùch nhieäm cuûa mình, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi ñaõ duy trì vaø khaúng
ñònh vò theá haøng ñaàu trong heä thoáng giaùo duïc ñaïi hoïc Vieät Nam, ngaøy caøng khaúng
ñònh uy tín trong khu vöïc. Naêm 2016, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi xeáp thöù 139 trong
danh saùch 150 tröôøng ñaïi hoïc haøng ñaàu chaâu AÙ.
Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta xaùc ñònh giaùo duïc - ñaøo taïo cuøng vôùi khoa hoïc - coâng ngheä
phaûi ñi tröôùc moät böôùc ñeå taïo ñoät phaù trong phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi. Trong giaùo
duïc - ñaøo taïo thì baäc ñaïi hoïc gaàn vôùi ñaàu ra, gaàn vôùi thò tröôøng lao ñoäng vaø cung
caáp nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao cho xaõ hoäi. Vì vaäy, caùc cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc
noùi chung vaø Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi noùi rieâng caàn phaûi ñoåi môùi maïnh meõ vôùi caùc
giaûi phaùp quyeát lieät.
(Trích Thoâng baùo Keát luaän cuûa Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Xuaân Phuùc
taïi buoåi laøm vieäc vôùi Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi ngaøy 16/10/2016)
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Thuû töôùng Chính phuû NGUYEÃN XUAÂN PHUÙC
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ối cảnh quốc tế và thời đại đã và đang mang lại cho ĐHQGHN những lợi thế chưa từng
có. Đặc biệt, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tốc độ thay đổi
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình sản xuất đã định hình lại toàn bộ
môi trường sinh hoạt, làm việc và cách thức giao kết trong xã hội. Các cá nhân, doanh nghiệp
và tổ chức phải hướng tới sở hữu các năng lực và kiến thức mới để thích nghi với sự biến đổi
và đảm bảo sự phát triển trong tương lai. Hòa mình trong dòng chảy đó, ĐHQGHN vừa phải
phát huy tốt truyền thống và tinh thần học thuật của Đại học Đông Dương, của Trường Đại học
Tổng hợp Hà Nội và các trường đại học tiền thân khác, vừa phải kiên định với triết lý và mục tiêu
phát triển, liên tục kiến tạo nên những giá trị mới thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu
khoa học và chuyển giao tri thức.
Không chỉ là đại học định hướng nghiên cứu, ĐHQGHN cần phải tiên phong trở thành một
đại học khởi nghiệp để cung cấp cho đất nước các nguồn lực có khả năng làm chủ và có khả
năng khởi nghiệp thay vì bị động cho những thay đổi trong thế kỷ 21. Vững bước trên con
đường đã chọn, lấy chất lượng và sự sáng tạo, làm nền tảng của giá trị cốt lõi; hội nhập quốc
tế làm phương thức và mục tiêu phát triển; sản phẩm đầu ra là thước đo hiệu quả cho mọi
hoạt động đào tạo và nghiên cứu, ĐHQGHN đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành thắng
lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2016.
Trước hết, đó là những nỗ lực KIẾN TẠO các chính sách và nguồn lực mới, các đơn vị và nhóm
nghiên cứu mới, các ngành đào tạo mới; kiến tạo môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại
và kiến tạo văn hóa chất lượng… để ĐHQGHN có đủ khả năng hoàn thành sứ mệnh to lớn
của mình.
Hoạt động SÁNG TẠO - niềm đam mê và nét đặc trưng của các nhà khoa học và sinh viên
ĐHQGHN - đã góp phần gia tăng các tri thức và giá trị mới. ĐHQGHN không chỉ dừng lại với
văn hóa công bố quốc tế ISI và Scopus mà còn quyết tâm hướng đến các công trình khoa học
có tầm ảnh hưởng cao. Trong thực tế, đến năm 2016, các nhà khoa học ĐHQGHN đã có công
bố trên tạp chí Nature đối với cả lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Không chỉ có
các nghiên cứu cơ bản đơn thuần, ĐHQGHN là đơn vị nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam học
và các vấn đề, giải pháp cho Việt Nam.
Trong giai đoạn phát triển mới, chúng ta đã nhanh chóng định hướng sự phát triển của mình
gắn với mục tiêu chuyển giao tri thức và KHỞI NGHIỆP. Nhiều nhà khoa học, cựu giảng viên
và sinh viên của ĐHQGHN đã tự khởi nghiệp thành công doanh nghiệp của mình, hỗ trợ khởi
nghiệp ở doanh nghiệp khác và tư vấn cho các Bộ, ngành, địa phương. Nhiều kết quả nghiên
cứu của Chương trình Tây Bắc đang từng bước phục vụ thiết thực, hiệu quả cho đồng bào vùng
cao.
Cùng với các hoạt động hợp tác - phát triển, vị thế của ĐHQGHN trong khu vực và quốc tế
tiếp tục được nâng cao. Năm 2016 này, ĐHQGHN được xếp hạng 139 trong top 150 đại học
hàng đầu Châu Á và dẫn đầu hệ thống đại học Việt Nam. Hơn thế nữa, chúng ta cũng xây
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dựng được một đời sống đại học có sức hấp dẫn cao. ĐHQGHN là điểm đến của nhiều sinh
viên quốc tế và sinh viên của ĐHQGHN luôn là các điểm sáng trên trường quốc tế. Chúng ta
luôn có sự tương trợ, chia sẻ chân tình với nhau và với cộng đồng. Nét nhân văn đó cũng là
một điểm đáng ghi nhận trong báo cáo thường niên này.
Năm 2017, ĐHQGHN tiếp tục kiến tạo nhiều hơn nữa để tăng cường tự chủ đại học, phát
triển chất lượng đào tạo trình độ cao gắn với nghiên cứu, phát triển mạnh mẽ hơn nữa năng
lực sáng nghiệp và khởi nghiệp. Với tinh thần đoàn kết, tiềm lực và trách nhiệm của mình,
nhất định trong năm tới ĐHQGHN sẽ nhân thêm nhiều thành công mới, kiến tạo nên những
giá trị đặc sắc mới.

NGUYEÃN KIM SÔN
Giaùm ñoác Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi
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NHÖÕNG CON SOÁ

2016
07
05
07
10
08
61
23
02

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THAØNH VIEÂN
KHOA TRÖÏC THUOÄC
VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU
TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ, ÑAØO TAÏO VAØ NGHIEÂN CÖÙU

PHOØNG THÍ NGHIEÄM TROÏNG ÑIEÅM
PHOØNG THÍ NGHIEÄM CHUYEÂN ÑEÀ

NHOÙM NGHIEÂN CÖÙU MAÏNH
NHOÙM NGHIEÂN CÖÙU TIEÀM NAÊNG

25.820
8.080
18

QUY MOÂ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC CHÍNH QUY

QUY MOÂ ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC

CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO ÑAÕ ÑÖÔÏC KIEÅM ÑÒNH AUN

66

ĐẠI
ĐẠIHỌC
HỌCQUỐC
QUỐCGIA
GIAHÀ
HÀNỘI
NỘI

1

3.997
2.212

TOÅNG SOÁ CAÙN BOÄ
TOÅNG SOÁ CAÙN BOÄ GIAÛNG DAÏY, NGHIEÂN CÖÙU

67
370
1.096
40

GIAÙO SÖ

XEÁP HAÏNG

139

PHOÙ GIAÙO SÖ
TIEÁN SÓ VAØ TIEÁN SÓ KHOA HOÏC

TIEÁN SÓ DANH DÖÏ

315
15
15

ÑAÏI HOÏC HAØNG ÑAÀU CHAÂU AÙ

BAØI BAÙO ISI

SAÙNG CHEÁ, GIAÛI PHAÙP HÖÕU ÍCH
SAÛN PHAÅM CHUYEÅN GIAO VAØ KHÔÛI NGHIEÄP

ÑHQGHN

12
25

GIAÛI THÖÔÛNG KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ
HUY CHÖÔNG OLYMPIC QUOÁC TEÁ
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THƯỜNGNIÊN
NIÊN2016
2016 77

HOÄI ÑOÀNG ÑHQGHN

GS.TS Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn
Giám đốc ĐHQGHN

GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Phó Giám đốc ĐHQGHN

PGS.TS Phạm Minh Chính
Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng Ban Tổ chức TW

TS. Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân Tp.Hà Nội

PGS.TS Đinh Văn Hường
PGS.TS Dương Văn Hợp
Chủ tịch Công đoàn
Viện trưởng Viện Vi sinh vật &
ĐHQGHN - Thư ký Hội đồng
Công nghệ Sinh học
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PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải
Phó Giám đốc ĐHQGHN

PGS.TS Lê Quân
Phó Giám đốc ĐHQGHN

GS.TSKH Vũ Minh Giang
Chủ tịch Hội đồng Khoa học
& Đào tạo ĐHQGHN

PGS.TS Nguyễn Việt Hà
Hiệu trưởng Trường ĐH
Công nghệ

TS. Trương Ngọc Kiểm
Bí thư Đoàn Thanh
niên ĐHQGHN

PGS.TS Lê Kim Long
Hiệu trưởng Trường ĐH
Giáo dục

GS.TS Phạm Quang Minh
Hiệu trưởng Trường ĐH
Khoa học Xã hội & Nhân văn

GS.TS Mai Trọng Nhuận
Chủ tịch Hội đồng
Đảm bảo chất lượng
ĐHQGHN

TS. Đỗ Tuấn Minh
Hiệu trưởng Trường ĐH
Ngoại ngữ

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn
Hiệu trưởng Trường ĐH
Kinh tế

GS.VS Đào Trọng Thi
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban
VH-GD-TTN&NĐ Quốc hội

PGS.TS Đỗ Năng Toàn
Viện trưởng Viện Công
nghệ thông tin

PGS.TS Nguyễn Văn Nội
Hiệu trưởng Trường ĐH
Khoa học Tự nhiên

TS. Nguyễn Hồng Sơn
Chủ tịch Hiệp hội Doanh
nghiệp Tp. Hà Nội,
Phó Chủ tịch VCCI

GS.TS Furuta Motoo
Hiệu trưởng Trường ĐH
Việt-Nhật

TS. Phạm Công Tạc
Thứ trưởng Bộ Khoa
học & Công nghệ

GS.TS Phạm Hồng Tung
Viện trưởng Viện Việt
Nam học & Khoa học
Phát triển
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