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SÖÏ KIEÄN VAØ THAØNH TÖÏU TIEÂU BIEÅU

ÑHQGHN KYÛ NIEÄM 110 NAÊM TRUYEÀN THOÁNG ÑAÏI
HOÏC ÑOÂNG DÖÔNG, 60 NAÊM TRUYEÀN THOÁNG
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÅNG HÔÏP HAØ NOÄI
Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập ĐH Đông Dương, ngày 16/5/2016,
ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Đại học Đông
Dương trong nền giáo dục Pháp – Việt nửa đầu thế kỷ XX – Những vấn
đề lịch sử và văn hóa”. Đây là sự kế thừa có tính lịch sử, đánh dấu sự
phát triển liên tục của ĐHQGHN.
Ngày 12/11/2016, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN tổ chức lễ
kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và đón
nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Trải qua 60 năm xây dựng
và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò của Nhà trường đã có nhiều
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp
phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của nước nhà.
Cũng trong năm nay, trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm 10 năm
ngày mất của cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo - Thầy Giám đốc đầu tiên,
ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo khoa học: "GS.VS Nguyễn Văn Đạo với
Quản trị đại học" và khánh thành tượng GS.VS Nguyễn Văn Đạo nằm
trong khuôn viên Hội trường mang tên ông.

LAØ MOÄT TRONG 150 ÑAÏI HOÏC HAØNG ÑAÀU CHAÂU AÙ
Ngày 14/6/2016, Tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli
Symonds) đã công bố kết quả xếp hạng đại học của các châu lục.
Theo đó, năm 2016, ĐHQGHN được xếp thứ 139 trong nhóm 150
đại học hàng đầu Châu Á và đứng thứ 1 tại Việt Nam.
Về thứ hạng xếp theo từng tiêu chí, ĐHQGHN đứng vào nhóm 100
- ở vị trí 65 về uy tín học thuật; vị trí thứ 62 về tỷ lệ sinh viên quốc tế.
Trước đó, trong bảng xếp hạng QS Châu Á năm 2015, ĐHQGHN
nằm trong nhóm 191-200.
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CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG ÑHQGHN, NGUYEÂN GIAÙM
ÑOÁC ÑHQGHN ÑÖÔÏC QUOÁC HOÄI PHEÂ CHUAÅN
CHÖÙC VUÏ BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ GD&ÑT
Sáng 09/4/2016, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN, nguyên Giám đốc
ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức
vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trước đó, ngày 26/1/2016, danh sách 180 đồng chí Ủy viên chính
thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII đã được công bố. Theo đó, đồng chí Phùng Xuân
Nhạ - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc ĐHQGHN trúng
cử Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

THUÛ TÖÔÙNG CHÍNH PHUÛ BOÅ NHIEÄM
GIAÙM ÑOÁC ÑHQGHN
Ngày 30/6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
ký Quyết định số 1209/QĐ-TTg, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim
Sơn – Phó Giám đốc Thường trực ĐHQGHN giữ chức vụ Giám đốc
ĐHQGHN.
Trong diễn văn nhậm chức của mình, tân Giám đốc ĐHQGHN
Nguyễn Kim Sơn nêu rõ: Trọng trách của ĐHQGHN là phải tiên
phong đổi mới, làm đầu tàu cho sự phát triển giáo dục Việt Nam
và đóng góp tích cực vào hệ thống đào tạo nhân lực và nghiên cứu
trong cộng đồng ASEAN và trên toàn thế giới. Mặc dù còn nhiều
thách thức, khó khăn ở phía trước, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo
của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; sự ủng hộ, hỗ trợ có hiệu quả
của các Bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành của các đối tác trong
và ngoài nước; đặc biệt với bề dày truyền thống hơn một thế kỷ, với
trí tuệ, tâm huyết, sự đồng lòng, chung sức của tập thể các nhà khoa
học, các thầy cô giáo, các em sinh viên, ĐHQGHN có đầy đủ cơ sở
để tin tưởng và quyết tâm phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện
đại hóa và hội nhập quốc tế, ngang tầm các đại học nghiên cứu tiên
tiến trên thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của
đất nước.
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PHAÙT ÑOÄNG CHÖÔNG TRÌNH THANH NIEÂN KHÔÛI NGHIEÄP
Ngày 16/10/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm ĐHQGHN và
phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai
đoạn phát triển mới, ĐHQGHN cần định hướng sự phát triển của mình gắn với mục
tiêu xây dựng quốc gia khởi nghiệp. Thủ tướng mong muốn, ĐHQGHN phải trở thành
một phần của hệ sinh thái quốc gia khởi nghiệp; phải là nơi khuyến khích, tiên phong
trong xây dựng quốc gia khởi nghiệp. “ĐHQGHN là một lực lượng chiến đấu của dân
tộc Việt Nam ngày nay, với vai trò là nhà khởi nghiệp”.
Tại triển lãm thanh niên sáng tạo khởi nghiệp diễn ra cùng ngày, ĐHQGHN cũng đã
giới thiệu 15 sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu.

PHÖÔNG THÖÙC TUYEÅN SINH MÔÙI CUÛA ÑHQGHN ÑÖÔÏC
CHUYEÅN GIAO VAØ AÙP DUÏNG
Phương thức tuyển sinh theo đánh giá năng lực của ĐHQGHN đã được triển khai từ
năm 2015. Đây là phương thức đánh giá tổ hợp tạo thuận lợi cho thí sinh, phục vụ
tuyển sinh với các mục tiêu đa dạng,... được xã hội đồng thuận và đánh giá cao. Năm
2016, phương thức này tiếp tục được hoàn chỉnh và hiện đại hóa, ứng dụng công
nghệ thông tin một cách toàn diện cả trong quy trình thi tuyển và xét tuyển. Một
số trường đại học trong nước đã bước đầu tham gia sử dụng kết quả tuyển sinh của
ĐHQGHN. Phương thức tuyển sinh mới của ĐHQGHN đã được chuyển giao và áp dụng
cho tuyển sinh đại học của cả nước từ năm 2017.
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ÑIEÅM ÑEÁN CUÛA CAÙC CHÍNH KHAÙCH VAØ NGUYEÂN THUÛ QUOÁC TEÁ
Ngày 6/9/2016, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 5-7/9/2016,
Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande đã tới thăm ĐHQGHN và có bài phát biểu với chủ đề:
“Pháp - Việt Nam: Quan hệ đối tác hướng đến tương lai”. Chuyến thăm lần này của Tổng thống
Francois Hollande đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong lĩnh
vực giáo dục - đào tạo giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ireland, ngày 7/11/2016,
tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Michael Daniel Higgins và Chủ tịch nước Trần
Đại Quang, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc ĐH Cork (University College Cork UCC) Michael B. Murphy đã ký kết văn bản hợp tác toàn diện.
Tiếp đó, ngày 8/11/2016, Tổng thống Ireland Michael Daniel Higgins đã đến thăm và nói chuyện với
cán bộ, sinh viên ĐHQGHN về Chiến lược Phát triển bền vững. Chuyến thăm của Tổng thống Ireland
tới ĐHQGHN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần củng cố và tăng cường mối quan
hệ tốt đẹp Việt Nam - Ireland mà còn thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, đặc biệt trong
lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới giáo dục
và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
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HOAØN THIEÄN CÔ CAÁU ÑA NGAØNH,
ÑA LÓNH VÖÏC
Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập
hai viện nghiên cứu thành viên thuộc ĐHQGHN đó là Viện
Trần Nhân Tông và Viện Tài nguyên Môi trường. Bên cạnh
mục tiêu hoàn thành cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực của cơ sở
giáo dục đào tạo, đây sẽ là hai tổ chức khoa học và công nghệ
trọng điểm tập trung nghiên cứu các vấn đề nền tảng của phát
triển bền vững quốc gia.
Trường ĐH Việt Nhật - Trường ĐH thành viên thứ 7 của
ĐHQGHN đã tổ chức lễ khai trường và khai giảng 06 chương
trình đào tạo đầu tiên. Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật là
GS.TS Furuta Motoo - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt, Chủ
tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam; Ông Tô Huy Rứa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng,
nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Hiệu trưởng danh
dự của Nhà trường.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định
về việc thành lập Trường THPT Khoa học Giáo dục, thuộc
Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN. Trường được xây dựng theo
mô hình trường THPT thực hành giáo dục tiên tiến, chất lượng
cao của Việt Nam với sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh
hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn sàng cho các
chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm
việc toàn cầu trong tương lai.
Cũng trong năm 2016, Thủ tướng Chính Phủ đã ký văn bản
đồng ý chủ trương thành lập Trường ĐH Luật - trường đại
học thành viên thứ 8 của ĐHQGHN trên cơ sở Khoa Luật,
ĐHQGHN.
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HOÄI THAÛO QUOÁC TEÁ VIEÄT NAM HOÏC LAÀN THÖÙ V
Trong 2 ngày 15-16/12/2016, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo quốc tế
Việt Nam học lần thứ V với chủ đề “Phát triển bền vững trong bối
cảnh biến đổi toàn cầu”.
Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học là diễn đàn học thuật
của gần 1.200 nhà khoa học (trong đó có 150 nhà khoa học
nước ngoài) thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết
các vấn đề đương đại của Việt Nam; hướng tới việc đẩy mạnh
sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ
chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên
môn khác nhau.
Các nhà khoa học tiêu biểu tham dự Hội thảo đã diện kiến đồng
chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam.

RA MAÉT CAÂU LAÏC BOÄ CÖÏU SINH VIEÂN ÑHQGHN
Ngày 2/12/2016, Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN tổ chức lễ
ra mắt và giới thiệu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm: Đồng chí
Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên
Giám đốc ĐHQGHN là Chủ tịch danh dự; Đồng chí Nguyễn Kim
Sơn - Giám đốc ĐHQGHN là Chủ tịch; Đồng chí Lê Quân - Phó
Giám đốc ĐHQGHN là Phó Chủ tịch. Với tinh thần “Nhân thành
tựu, nối yêu thương”, Câu lạc bộ là nhịp cầu kết nối sinh viên và
doanh nghiệp, phát huy các nguồn lực hỗ trợ từ cựu sinh viên
và mở rộng kênh tiếp nhận phản hồi về chất lượng đào tạo, tỷ
lệ sinh viên ra trường có việc làm, nhu cầu thị trường lao động
để từ đó phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với xu
hướng xã hội.
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