
Xuaân Quyù Tî 2013

NGài HerMaN VaN roMPuy - CHủ 
TịCH Hội ĐồNG CHâu âu: Là một 
niềm vinh hạnh lớn lao được đến thăm 
ĐHQGHN. Tôi vô cùng hạnh phúc được 
đặt chân đến Hà Nội – thành phố nghìn 
năm văn hiến, được trò chuyện với các 
bạn – những sinh viên ưu tú đại diện 
cho thế hệ trẻ Việt Nam. Các bạn là 
niềm hy vọng cho một tương lai rạng 
ngời của đất nước. Tôi đang chứng kiến 
một Việt Nam có bề dày lịch sử và một 
Việt Nam trẻ trung, năng động… Dân 
tộc Việt Nam đã phải trải qua các cuộc 
chiến tranh để giành lại độc lập, tự do. 
Ngày nay, các bạn là biểu tượng của 
mặt trời đang lên. Các bạn đã làm nên 
lịch sử oai hùng… Chúng ta đang sống 
trong một thế giới thay đổi và các quốc 
gia phụ thuộc lẫn nhau cùng phát triển.

ôNG ĐặNG Huy HẬu - PHó CHủ TịCH uBNd TỉNH QuảNG 
NiNH: ĐHQGHN và tỉnh Quảng Ninh có hợp tác toàn diện, mật 
thiết dựa trên nhiều điểm tương đồng sẵn có. Đối với tỉnh Quảng 
Ninh, mỗi bước đệm phát triển đều có hàm lượng trí tuệ cao, tăng 
cường phát triển bền vững, tăng trưởng xanh kết hợp giải quyết 
thông minh các vấn đề môi trường. ĐHQGHN là một trung tâm 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng 
đầu cả nước. Sự gặp gỡ giữa hai bên là một tất yếu của sự phát 
triển. Quảng Ninh với vị thế là một trung tâm du lịch, thương mại, 
văn hóa, là điểm đến của nhiều khách quốc tế. Muốn phát triển 
bền vững phải dựa vào phát triển xanh trong đó môi trường là vấn 
đề cấp bách. Trong sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện, ĐHQGHN đã 
giúp tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa 
học - công nghệ để giải quyết các vấn đề môi trường.

GS.TSKH Bùi VĂN Ga - THứ TrưỞNG Bộ Gd&ĐT: 
ĐHQGHN đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những thành tựu đã 
đạt được của ĐHQGHN trong thời gian qua. Những thành 
quả đã khẳng định ĐHQGHN là đại học hàng đầu của 
Việt Nam, đang trên đà phát triển mạnh mẽ để đạt trình 
độ quốc tế…

Tôi tin tưởng rằng, ĐHQGHN sẽ phát huy cao độ truyền 
thống, sự tâm huyết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm 
cao của toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên để thực 
hiện tốt những mục tiêu và kỳ vọng của cả nước nhanh 
chóng đưa ĐHQGHN vào danh sách các đại học hàng đầu 
khu vực và thế giới.
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NGài NaKaGaWa MaSaHaru – Bộ TrưỞNG 
GiÁo dụC, VĂN Hóa, THể THao, KHoa HọC & 
CôNG NGHệ NHẬT BảN: ĐHQGHN có một vị trí 
đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục đại 
học ở Việt Nam. Văn phòng hợp tác ĐH Kyoto và 
ĐHQGHN đã hoạt động hiệu quả , thúc đẩy các 
hoạt động giao lưu hợp tác giữa các ĐH Nhật 
Bản và Việt Nam. Thời gian tới, Nhật Bản có chủ 
trương đưa sinh viên, học viên cao học tới học tập, 
nghiên cứu tại các trường ĐH Việt Nam, trong đó 
có ĐHQGHN đồng thời đội ngũ này là lực lượng đi 
giảng dạy ngôn ngữ Nhật Bản tại các trường phổ 
thông của Việt Nam.

NHà du HàNH Vũ Trụ  FraNK de WiNNe: Những 
sinh viên của ĐHQGHN sẽ trở thành nhà du hành 
vũ trụ tương lai. Các bạn sinh viên phải luôn hâm 
nóng ước mơ được bay vào không gian và phải 
nỗ lực thực hiện được ước mơ đó. Tôi tin tưởng 
vào sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học vũ trụ giữa 
ĐHQGHN và các đại học, trung tâm nghiên cứu của 
Vương quốc Bỉ và lòng tự hào khi được trở thành 
một phần của sự hợp tác tốt đẹp đó.

ĐồNG CHí PHạM QuaNG NGHị - ủy ViêN Bộ CHíNH Trị, Bí THư THàNH ủy 
Hà Nội: Trong số hơn 200 trường ĐH và CĐ trên địa bàn Thủ đô, ĐHQGHN 
là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn nhất, có vị thế và vị trí quan 
trọng nhất. Việc thành lập và phát triển ĐHQGHN thành một trung tâm đào 
tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, có sứ mệnh 
tiên phong, làm nòng cột cho sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học, sau đại học 
và tạo những bước phát triển đột phá trong chiến lược KHCN quốc gia là một 
quyết định mang tầm chiến lược của Trung ương Đảng và Chính phủ, đồng 
thời cũng là sự trao gửi niềm tin và trách nhiệm hết sức to lớn và nặng nề đối với 
ĐHQG. Đảng, Nhà nước tin tưởng, ủng hộ và luôn dành cho ĐHQGHN những 
ưu tiên về cơ chế và đầu tư các nguồn lực, nhưng cũng đòi hỏi ĐHQGHN phải 
vươn lên xứng đáng hơn nữa với vị thế và sứ mệnh của mình. Vinh dự và trách 
nhiệm hết sức to lớn của ĐHQGHN là phải ra sức phấn đấu trở thành đại học 
tiêu biểu cho nền giáo dục đại học Việt Nam. 

Với lợi thế là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực có đội ngũ 
cán bộ giảng dạy và nghiên cứu đông đảo và trình độ chuyên môn cao, trong 
những năm qua ĐHQGHN đã tích cực tham gia có hiệu quả vào việc góp phần 
giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Một số công trình nghiên 
cứu của ĐHQGHN đã tham gia trực tiếp vào xây dựng cương lĩnh, đường lối, 
chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có những công 
trình đã đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ (như 
các nghiên cứu về Nam Bộ, Tây Nguyên, biển đảo…), xây dựng chiến lược phát 
triển bền vững quốc gia và những giải pháp tổng hợp về kinh tế, xã hội, văn 
hóa, môi trường và công nghệ…

Về phía Hà Nội, lãnh đạo Thành phố và các quận, huyện, sở, ngành sẽ tiếp tục 
phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và phát 
triển của ĐHQGHN; trong đó có việc góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
cơ sở mới của ĐHQGHN theo quy hoạch chung được Chính phủ xác định; tích 
cực hợp tác với ĐHQGHN trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức 
nghiên cứu, chuyển giao tri thức, công nghệ cho các đơn vị của Thành phố, 
đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong tình hình mới. Đảng bộ, 
Chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn tin tưởng và mong muốn công tác đào 
tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN có nhiều đóng góp tích cực, thiết 
thực, cụ thể và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp chung.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, ĐHQGHN luôn nỗ lực trở thành 
đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có những cống hiến quan trọng cho sự phát 
triển và hội nhập của đất nước. Với những thành tựu đạt được, ĐHQGHN đã trở thành địa chỉ gửi 

gắm niềm tin, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như toàn xã hội.
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