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1.ĐHQGHN vinh dự đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 
về dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới của 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ngày 

14/9/2012). Trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo 
dục đào tạo và khoa học công nghệ, Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang khẳng định, với bề dày truyền thống của một cơ sở giáo 
dục đại học hàng đầu đất nước, Trường ĐHKHXH&NV nói riêng, 
ĐHQGHN nói chung cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung 
phương pháp dạy học, tạo nên sự hứng thú say mê, phát huy 

tính tích cực sáng tạo trong học tập, theo định hướng đổi mới 
toàn diện giáo dục được Đại hội Đảng Xi đề ra. Trên cơ sở phát 
huy kết quả đạt được, tăng cường hơn nữa chất lượng nghiên 
cứu khoa học, để cung cấp luận cứ khoa học cho việc giải quyết 
những vấn đề cấp bách do thực tiễn đặt ra trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước bày tỏ sự tin tưởng Trường 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN sẽ tiếp tục có nhiều công trình nghiên 
cứu có chất lượng và giá trị cao, xứng đáng với vị thế là nòng cột 
của giáo dục đại học nước nhà. 

2. Vai trò, địa vị pháp lý của Đại học Quốc gia được khẳng định 
trong Luật Giáo dục Đại học do Quốc hội thông qua ngày 
18/6/2012. Luật Giáo dục đại học gồm 12 chương, 73 điều 

quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, 
hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp 
tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại 
học… Tại điều 8 và một số điều khác của Luật Giáo dục Đại học, vai trò 
và địa vị pháp lý của Đại học Quốc gia đã được khẳng định. Theo đó, 
Đại học Quốc gia được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển; có quyền 
chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy; được làm việc trực tiếp 
với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết những vấn đề 
liên quan đến đại học quốc gia. Khi cần thiết, Giám đốc Đại học Quốc 
gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến hoạt 
động và phát triển của Đại học Quốc gia.
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3.ĐHQGHN phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 
tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 
thứ iV từ ngày 26 - 28/11/2012 tại Hà Nội. Với chủ đề 

“Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”, Hội thảo 
Quốc tế Việt Nam học lần thứ iV có sự tham dự của đông đảo học 
giả quốc tế đến từ các nước và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Trung 
Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc, ấn Độ, Lào, Đài Loan, Singapore, Thái 
Lan, Malaysia, New Zealand, Kazakhstan, australia, Canada, Hoa 
Kỳ, Đan Mạch, anh, Pháp, Nga, Bồ Đào Nha, Đức, Bỉ, ailen, Hà 
Lan, Hungarie, Thụy Điển, Czech; Viện Nghiên cứu các nước châu 
Á, Quỹ Nguồn lực châu Á, Ngân hàng thế giới… với 1.350 báo cáo 
khoa học. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, ngày hội lớn của các 

nhà nghiên cứu về Việt Nam trong nước và trên thế giới, nơi hội tụ 
của tri thức, trí tuệ và tình cảm đối với đất nước và con người Việt 
Nam. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ iV được đánh giá là 
“diễn đàn khoa học lớn nhất, nơi các chuyên gia hàng đầu của 
Việt Nam và thế giới quy tụ để trình bày và trao đổi những kết quả 
nghiên cứu mới nhất về đất nước, con người, kinh tế, văn hóa, xã 
hội Việt Nam”. Hội thảo có tác động và sức lan tỏa lớn trong và 
ngoài nước. Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị mạng 
lưới nghiên cứu về Việt Nam học đã được củng cố và phát triển. Đặc 
biệt, đây cũng là cơ hội tốt để ĐHQGHN quảng bá và thu hút các 
học giả quốc tế tham gia giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ của 
Nhiệm vụ chiến lược về Việt Nam học.

4. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn 
ĐHQGHN lần thứ iV; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh ĐHQGHN lần thứ iV và Đại hội lần thứ ii Hội 

Cựu giáo chức ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012-2017. Các đại hội đã 
tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá kết quả thực tiễn công tác 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu giáo chức trong nhiệm 
kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chương 
trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng đến 
công cuộc đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong tổ 

chức hoạt động của các đoàn thể; tham gia tích cực và có hiệu 
quả thực hiện Chương trình Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN; 
phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “dạy tốt, 
học tốt” trong giảng viên, sinh viên; nâng cao hiệu quả các 
hoạt động để góp phần khẳng định và quảng bá thương hiệu 
ĐHQGHN. Bên cạnh trách nhiệm với ĐHQGHN, vị thế và trách 
nhiệm của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu giáo chức 
của ĐHQGHN trong hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội của 
ngành Giáo dục cũng đã được phát huy.
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5. Nhiều chính khách, nhà khoa học, doanh nhân thế giới 
nhận bằng Tiến sĩ danh dự của ĐHQGHN: Ngài Herman Van 
rompuy - Chủ tịch Hội đồng châu âu; Ngài danilo astory - 

Phó tổng thống Cộng hòa Đông urugoay; Ngài akira Nakamoto - 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Shimazu (Nhật 
Bản); Giáo sư douglas d. osheroff  - nhà khoa học được nhận giải 
Nobel Vật lý năm 1996 (Hoa Kỳ) đã được trao bằng Tiến sĩ danh dự 
của ĐHQGHN.

6. Nhiều chính khách đến thăm, làm việc và giao lưu tại 
ĐHQGHN: Phái đoàn Vương quốc Bỉ do Thái tử Philippe 
dẫn đầu đã đến ĐHQGHN ngày 12/3/2012; chuyến 

thăm của Cựu Tổng thống Latvia Vaira Vike - Freiberga ngày 
16/2/2012 và chuyến thăm của Phó Tổng thống Cộng hòa Đông 

urugoay danilo astori ngày ngày 06/11/2012. Các sự kiện này 
không chỉ khẳng định uy tín và vị thế ĐHQGHN trong cộng đồng 
quốc tế mà còn tăng cường, mở rộng các mối quan hệ hợp tác 
giữa ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; các tập đoàn 
và tổ chức quốc tế danh tiếng.
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7. Trường Đại học Kinh tế tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 5 năm thành 
lập và hướng tới 40 năm truyền thống: Ngày 16/11/2012, Trường Đại 
học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 5 năm 

thành lập và hướng tới 40 năm truyền thống. Với tiền thân là Khoa Kinh tế 
Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1974 - 1995), Trường ĐHKT 
đã trải qua các giai đoạn chuyển đổi đầy thử thách và khó khăn với các tên gọi 
khác nhau: Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN (1995 - 1999); 
Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN (1999 - 2007); Trường Đại học Kinh tế - 
ĐHQGHN (2007 đến nay). Ở mỗi giai đoạn, Trường đều để lại những thành 
tích, dấu ấn đáng tự hào khẳng định truyền thống vẻ vang và sức mạnh nội lực 
không ngừng vươn lên, góp phần xây dựng và phát triển bền vững mô hình đại 
học đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN.

8. Sản phẩm khoa học công nghệ được trao cúp vàng 
tại international Techmart Việt Nam 2012: Tại Hội 
chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 

(international Techmart Vietnam 2012 do Bộ Khoa học Công 
nghệ, ủy ban Khoa học Công nghệ aSeaN, uBNd TP Hà Nội 
và uBNd TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, các sản phẩm: 
cảm biến đo từ trường và nhạy cảm biến đo góc độ nhạy và độ 
phân giải cao; khối tổ hợp công suất lớn băng tần L với các bộ 
chia/ cộng kiểu cầu Wilkinson dùng cho máy phát nhận biết 
chủ quyền quốc gia; khẩu trang diệt khuẩn bằng công nghệ 
nano Tio2 của Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên đã được trao cúp vàng.

9. Cẩm nang xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt 
chuẩn quốc tế của ĐHQGHN đã được cấp giấy chứng nhận 
quyền tác giả: Tiếp theo việc ban hành Quyết định số 3599/QĐ-

ĐHQGHN năm 2011 về Quy định xây dựng và phát triển ngành, chuyên 
ngành đạt chuẩn quốc tế, ngày 14/12/2012 Cẩm nang xây dựng xây dựng 
và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế của ĐHQGHN đã 
được Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã cấp giấy 
chứng nhận, khẳng định kết quả bước đầu và tính tiên phong của Nhiệm 
vụ chiến lược, xác lập giải pháp phát triển từng bước đạt chuẩn quốc tế 
không chỉ cho ĐHQGHN mà còn sẵn sàng chuyển giao công nghệ và kinh 
nghiệm cho các cơ sở giáo dục khác ở trong nước.

10. Đề án Ngoại ngữ 
2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

đồng ý xây dựng một trung tâm 
theo hướng trung tâm xuất sắc 
(Center of excellence) tại Trường 
Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
Đây sẽ là mô hình trung tâm 
xuất sắc đầu tiên trong cả nước 
về đào tạo ngoại ngữ chất lượng 
cao, thực hiện đồng thời cả chức 
năng đào tạo tiền tiến sĩ, kiểm 
tra đánh giá năng lực giáo viên 
ngoại ngữ, xây dựng các chương 
trình bồi dưỡng giáo viên và triển 
khai việc bồi dưỡng giáo viên.
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