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Phong traøo Thi ñua yeâu nöôùc

Trong thời gian qua, công tác thi
đua, khen thưởng của ĐHQGHN
đã có những bước chuyển tích
cực cả về nội dung và hình thức,
đi vào chiều sâu, thực chất và đạt
được nhiều thành tích đáng ghi
nhận. Việc khen thưởng theo
đúng thủ tục, quy trình, kịp thời,
đúng người, đúng việc đã có tác
dụng động viên khuyến khích rất
lớn đối với công chức, viên chức
và học sinh, sinh viên. Thông qua
các phong trào thi đua thực hiện
nhiệm vụ năm học và những
đợt thi đua đặc biệt, nhiều tập
thể, cá nhân đã được suy tôn và
đề nghị khen thưởng. Điều này
đã tạo niềm tin, cơ sở vững chắc
để triển khai thắng lợi chiến lược
phát triển ĐHQGHN.
Trả lời phỏng vấn Bản tin
ĐHQGHN trước thềm Đại hội Thi
đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ
IV, Giám đốc ĐHQGHN Phùng
Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng
Thi đua, khen thưởng ĐHQGHN
cho biết:

thanh tâm - ĐỨC PHƯỜNG (thực hiện)

TIÊU ĐIỂM

phaûi gaén vôùi thöïc tieãn

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ

Đ

ể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015,
phấn đấu hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 theo Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng Đại hội
Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu
nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015, Thủ tướng Chính
phủ vừa ban hành Chỉ thị về Thi đua yêu nước, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua
yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục
đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về
ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần đó, công tác thi đua khen thưởng của ĐHQGHN
lien tục đổi mới theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư và Ban Thi đua
- Khen thưởng T.Ư. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô
hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.
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viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của
ĐHQGHN và các đơn vị.
Vậy những kết quả nổi bật trong việc
thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng
tâm đó là gì, thưa Giám đốc?
Thực hiện kế hoạch công tác thi đua,
khen thưởng năm 2014 theo nội dung
trong giao ước thi đua năm 2014 của
Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học Văn hóa - Xã hội, với sự cố gắng, nỗ lực
của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học,
ĐHQGHN đã đạt được những kết quả
nổi bật.

Công tác thi đua, khen thưởng đã
nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh
đạo ĐHQGHN và Thủ trưởng các đơn vị
thành viên, trực thuộc; tổ chức bộ máy
và cán bộ làm công tác thi đua, khen
thưởng được kiện toàn. ĐHQGHN cũng
đã ban hành đầy đủ, cập nhật các quy
định, văn bản nhằm nâng cao chất lượng
khen thưởng, đảm bảo khen thưởng
chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng người,
đúng việc. Chú trọng khen thưởng cho
cá nhân, cho trực tiếp người lao động
làm tốt công tác khen thưởng đột xuất,
khen thưởng chuyên đề, tăng cường
phát hiện đối tượng để khen thưởng.
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều
khó khăn, thách thức nhưng với quyết
tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ trên các mặt công tác, ĐHQGHN
đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế
hoạch nhiệm vụ đặt ra. Có thể khẳng
định trong thời gian qua, công tác thi
đua, khen thưởng của ĐHQGHN đã có
những bước chuyển tích cực cả về nội
dung và hình thức, đi vào chiều sâu, thực
chất và đạt được nhiều thành tích đáng
ghi nhận. Công tác thi đua, khen thưởng
đã có nhiều đổi mới trong nhận thức và
đã có sự chuyển biến tích cực trong công
tác chỉ đạo, quản lý của các cấp uỷ Đảng,
chính quyền, đoàn thể thể hiện rõ trong
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Trách nhiệm xã hội, phục vụ
cộng đồng là nhiệm vụ và cũng
là sứ mệnh của ĐHQGHN. Với
vị thế là trung tâm nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công
nghệ hàng đầu của đất nước
với lực lượng đông đảo các nhà
khoa học uy tín, đầu ngành,
ĐHQGHN đã có nhiều kết quả
nghiên cứu được triển khai ứng
dụng trong thực tiễn, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội, đóng
góp vào công cuộc công nghiệp
hoá - hiện đại hoá đất nước,
đặc biệt là những nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ phục
vụ trực tiếp, hiệu quả và đi vào
chiều sâu đối với sự phát triển
bền vững vùng núi, nông thôn.
việc phát động và triển khai các phong
trào thi đua và công tác khen thưởng;
công tác thi đua, khen thưởng đã từng
bước đi vào nề nếp, không ngừng có
những cải tiến phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và tính chất hoạt động của
từng khối đơn vị, từng nhóm đối tượng,
đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, có tác
dụng động viên, khuyến khích cán bộ,

Thứ nhất, trong năm 2014, ĐHQGHN
đã triển khai thực hiện thành công giai
đoạn 1 của Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại
và phát triển tổ chức. Trường ĐH ViệtNhật được thành lập, xây dựng các Đề
án thành lập Viện Trần Nhân Tông và
Viện Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định,
thành lập Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN,
Trung tâm Hà Nội học, góp phần phát
triển ĐHQGHN thành một thực thể
hữu cơ, thống nhất, có cơ cấu hợp
lý, có tiềm lực khoa học và công nghệ
(KH&CN) đa ngành, đa lĩnh vực, có khả
năng giải quyết các vấn đề trọng điểm
của đất nước theo định hướng đại học
nghiên cứu. Tính đến tháng 12/2014, cơ
cấu đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN
được củng cố với 31 đơn vị thành viên
và trực thuộc có quy mô hợp lý. Cùng
với đó tỷ lệ cơ cấu các hoạt động đào
tạo, khoa học, dịch vụ của ĐHQGHN đã
được chuyển dịch từ tỷ lệ 6,5/2,5/1 năm
2010 đến gần 6/3/1 năm 2014 (chỉ tiêu
đến năm 2020 là 5/3/2).
Đặc biệt, vị thế pháp lý của ĐHQGHN
đã được xác định trong Luật Giáo dục
đại học. Quyền tự chủ cao của ĐHQGHN
được quy định trong Nghị định số
186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013
của Chính phủ và Quy chế Tổ chức và
hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo
dục đại học thành viên ban hành kèm
theo Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày

đầu của Việt Nam trong bảng xếp hạng
Scimago về thành tích NCKH.

hoàn thành với chất lượng cao và có đề
án thành phần tại các đơn vị.

Thứ hai, ĐHQGHN đạt được nhiều kết
quả đáng khích lệ về phát triển nhân lực
trong năm 2014. Trong đó, 19 nhà khoa
học được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân
dân và Nhà giáo Ưu tú, 36 nhà khoa học
được công nhận đạt chuẩn chức danh
giáo sư, phó giáo sư, bồi dưỡng và thu
hút được 54 tiến sĩ. Đến nay, đội ngũ cán
bộ trình độ cao của ĐHQGHN khá hùng
hậu. ĐHQGHN có 51 giáo sư và 336 phó
giáo sư, chiếm 20,6% tổng số cán bộ
khoa học, cao hơn khoảng 3 lần so với
tỷ lệ trung bình của cả nước; riêng đối
với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công
nghệ và kinh tế, tỷ lệ này đạt trên 65%;
đặc biệt tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ
tiến sĩ dưới 45 tuổi đạt 25%. ĐHQGHN
cũng đã xây dựng và nghiệm thu Đề án
phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản
lý trình độ cao của ĐHQGHN đến năm
2020, tầm nhìn năm 2030. Đề án được

Thứ ba, trong hoạt động đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ
cao, bồi dưỡng nhân tài: Quy mô đào tạo
đại học chính quy được giữ ổn định. Quy
mô đào tạo vừa làm vừa học giảm; quy
mô đào tạo sau đại học tăng đồng bộ với
quy mô đào tạo đại học, giữ tỷ lệ quy mô
đào tạo sau đại học khoảng 28% tổng
quy mô đào tạo chính quy.

TIÊU ĐIỂM

26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Chiến lược phát triển
ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030 đã được Giám đốc ban
hành theo Quyết định số 4488/QĐĐHQGHN, ngày 18/11/2014. Trong đó,
chỉ rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp để
ĐHQGHN phát triển thành một đại học
định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa
lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại
học tiên tiến trong khu vực. Trong năm
2014, các chỉ số xếp hạng quốc tế của
ĐHQGHN tiếp tục gia tăng: ĐHQGHN
thuộc nhóm 161-170 trong bảng xếp
hạng QS (Quacquarelli Symonds) Asia,
tăng 40 bậc so với năm 2013, đứng đầu
Việt Nam; 3 lĩnh vực của ĐHQGHN thuộc
nhóm 100 châu Á (khoa học tự nhiên:
59, kỹ thuật - công nghệ: 59 và khoa học
xã hội - quản lý: 87), khẳng định uy tín
học thuật tầm Châu lục. ĐHQGHN xếp
thứ 899 thế giới, đứng đầu Việt Nam
trong bảng xếp hạng Webometrics và
thuộc nhóm 3 cơ sở giáo dục ĐH hàng

Năm 2014, ĐHQGHN đã triển khai áp
dụng thí điểm phương thức tuyển sinh
mới cho cả bậc đại học và sau đại học;
phương án tuyển sinh này tiếp cận theo
hướng đánh giá toàn diện năng lực bằng
cách kết hợp giữa thi và tuyển chọn, căn
cứ trên kết quả đo lường và đánh giá
những năng lực và phẩm chất cốt lõi của
ứng viên cần có để học ở bậc đại học và
sau đại học. Đánh giá toàn diện năng lực
tức là đánh giá năng lực của ứng viên qua
nhiều căn cứ, nhiều nguồn thông tin, từ
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nhiều chiều và bằng nhiều phương pháp.
Kỳ thi tuyển sinh theo phương thức đánh
giá năng lực bậc đại học và sau đại học
năm 2014 của ĐHQGHN đã thành công.
Kết quả của kì thi đã bước đầu khẳng
định tính đúng đắn trong việc lựa chọn
phương án tuyển sinh mới – một phương
án tuyển sinh giúp tuyển chọn được
người học có năng lực, phù hợp với xu
thế chung của thế giới.
Bên cạnh đó, quy hoạch ngành,
chuyên ngành đào tạo cũng đã được
ban hành. Chuẩn chất lượng đầu ra
tiếng Anh và kỹ năng mềm đã được áp
dụng cho tất cả các chương trình đào
tạo. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển
ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế
được điều chỉnh phù hợp với điều kiện
thực tế của ĐHQGHN và các đơn vị. Theo
đó, tới năm 2020, ĐHQGHN sẽ tiến tới tổ
chức đào tạo 415 ngành/chuyên ngành
bao gồm 110 chương trình đào tạo bậc
cử nhân, 168 chương trình bậc thạc sĩ
và 137 chương trình tiến sĩ. Các chương
trình được quy hoạch theo hướng phát
triển tính liên ngành, có nhu cầu xã hội
cao, tiếp cận theo chuẩn đầu ra, đáp ứng
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yêu cầu đào tạo toàn diện phẩm chất,
tầm nhìn, năng lực và kỹ năng cho người
học.
Tỷ lệ sinh viên các hệ chất lượng cao,
tài năng, tiến tiến, chuẩn quốc tế đạt
16%; 56% nghiên cứu sinh thuộc lĩnh
vực khoa học tự nhiên và khoa học kỹ
thuật - công nghệ tốt nghiệp có công
bố trên các tạp chí ISI/Scopus. Nâng tỷ lệ
sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu
sinh tốt nghiệp có việc làm và tiếp tục
học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc
các doanh nghiệp có uy tín trong nước
đạt 15%. Học sinh trung học phổ thông
chuyên đã giành được nhiều Huy chương
Vàng, Bạc, Đồng... Olympic quốc tế, tiếp
tục khẳng định truyền thống phát hiện
và bồi dưỡng năng khiếu khoa học cơ
bản của ĐHQGHN.
Thứ tư, ĐHQGHN đã tập trung phát
triển quy mô và nâng cao chất lượng
khoa học, giá trị thực tiễn của các hoạt
động khoa học và công nghệ; đến năm
2014 các cán bộ khoa học ĐHQGHN đã
công bố khoảng 600 bài báo khoa học
được đăng trên các tạp chí khoa học
trong nước và 200 bài đăng trên tạp chí

quốc tế có uy tín trong hệ thống ISI và
SCOPUS, trong đó có cả Tạp chí Nature.
Số trích dẫn quốc tế tương đương với các
trường đại học lớn ở Đông Nam Á. Trong
lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
đã có nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích
phục vụ cộng đồng. Một số công nghệ
lõi theo định hướng sản phẩm quốc gia
đã được nghiên cứu thành công như
công nghệ thiết kế chip, công nghệ tính
toán hệ gen người...
Nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ đã góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ
(hơn 50% NCS thuộc lĩnh vực khoa học
tự nhiên và công nghệ có công bố khoa
học trên hệ thống tạp chí quốc tế).
Giám đốc đánh giá thế nào về vai trò
của công tác thi đua, khen thưởng trong
việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
trên?
Các phong trào thi đua tại ĐHQGHN
luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị
thành viên, trực thuộc. Cùng với các
phong trào thi đua, cuộc vận động

vững mạnh, đoàn viên công đoàn xuất
sắc, tích cực hưởng ứng phong trào ủng
hộ, giúp đỡ người nghèo, người tàn tật,
nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam,
đồng bào các vùng bị thiên tai...
Đồng thời, ĐHQGHN tiếp tục triển
khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả
nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”, gắn các phong trào thi đua yêu
nước với việc Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, phòng
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí. Trong thời gian qua, việc
tuyên truyền tập trung vào các chủ đề
chính như: Văn hóa công sở, Thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí, Cải tiến lề lối
làm việc theo hướng chuyên nghiệp,...
Có thể khẳng định hiệu quả sâu rộng
của cuộc vận động đã có tác dụng đối
với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên
ĐHQGHN nhận thức sâu sắc về những
nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư

Như Giám đốc vừa đề cập, một trong
những hoạt động thiết thực thể hiện
trách nhiệm của ĐHQGHN đối với xã hội
đó là tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu
quả phong trào thi đua “Cả nước chung
sức xây dựng nông thôn mới”?
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chung có quy mô toàn quốc như đợt
thi đua đặc biệt nhằm thực hiện thắng
lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm và chào mừng các ngày lễ lớn
của đất nước do Thủ tướng Chính phủ
phát động, ĐHQGHN đã phát động tổ
chức phong trào và các hoạt động thi
đua phấn đấu thực hiện thành công kế
hoạch nhiệm vụ năm học. Chủ trương
“Đổi mới quản lý giáo dục” của Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã được ĐHQGHN cụ thể
hoá thành mục tiêu “Đổi mới quản trị đại
học để nâng cao chất lượng hiệu quả”
với những giải pháp thực hiện và tiêu
chí thi đua cụ thể. Để có thể kiểm tra,
giám sát đồng thời hỗ trợ việc triển khai
các phong trào trên, ĐHQGHN thường
xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các lĩnh
vực hoạt động, giúp đỡ các đơn vị giải
quyết khó khăn, vướng mắc trong việc
thực hiện để các hoạt động thi đua thực
sự hiệu quả. Bên cạnh đó, các phong

Trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng
đồng là nhiệm vụ và cũng là sứ mệnh của
ĐHQGHN. Với vị thế là trung tâm nghiên
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
hàng đầu của đất nước với lực lượng
đông đảo các nhà khoa học uy tín, đầu
ngành, ĐHQGHN đã có nhiều kết quả
nghiên cứu được triển khai ứng dụng
trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội, đóng góp vào công cuộc công
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đặc
biệt là những nghiên cứu, chuyển giao
công nghệ phục vụ trực tiếp, hiệu quả và
đi vào chiều sâu đối với sự phát triển bền
vững vùng núi, nông thôn.

Nghiên cứu khoa học
không được tự phát, cảm
tính mà phải hướng tới
phục vụ cộng đồng. Khoa
học vị nhân sinh. Nhà
khoa học của ĐHQGHN
luôn tự nhủ là đã đóng
góp gì cho cộng đồng,
chính vì vậy phải không
ngừng tìm kiếm xem cộng
đồng cần gì.

trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức
Đảng và các tổ chức quần chúng phát
động có vị trí quan trọng trong phong
trào thi đua yêu nước chung. Các đảng
bộ, chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu đảng
bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, có
nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Công đoàn thi đua phấn đấu
đạt danh hiệu công đoàn/tổ công đoàn

tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về
ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong
toàn ĐHQGHN, nâng cao đạo đức cách
mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Hợp tác với địa phương là một trong
những chủ trương quan trọng của
ĐHQGHN trong việc chuyển giao tri thức
vào cuộc sống. Bởi vậy, ĐHQGHN đã ưu
tiên phát triển KHCN và đào tạo gắn với
các địa phương. Các nhà khoa học của
ĐHQGHN đã trực tiếp giải quyết các đặt
hàng, đặc biệt đã có nhiều sản phẩm
KH&CN đã và đang được chuyển giao
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và được đánh giá cao. Là đơn vị được
Đảng và Nhà nước tin tưởng giao chủ
trì Chương trình KH&CN trọng điểm cấp
Nhà nước về Phát triển bền vững vùng
Tây Bắc, từ đây đã có 5 chương trình
nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
được hình thành. Đây là những chương
trình mang tính thực tiễn cao góp phần
quan trọng vào việc phát triển bền vững
vùng Tây Bắc. Trong khuôn khổ của
Chương trình, ĐHQGHN đã triển khai
đào tạo nhiều khóa học nhằm nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN luôn
đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao
kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ,
tham gia giải quyết các vấn đề mang tính
xã hội trong công cuộc xây dựng nông
thôn mới của Đảng hiện nay, qua đó phát
huy nhiệt huyết, trí tuệ vì cộng đồng của
nhà khoa học ĐHQGHN. Điển hình như
các công trình nghiên cứu của ĐHQGHN
đã cung cấp những cơ sở lý luận trong
việc hoạch định các chính sách phát triển
nông thôn mới; những sản phẩm KHCN
trực tiếp giải quyết các bài toán phát triển
ở địa phương như chuyển giao nhiên liệu
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sinh học thân thiện môi trường (BDF),
hệ thống lọc nước vi sinh, phát triển các
nguồn dược liệu… Hay việc các nhà khoa
học, cán bộ của ĐHQGHN hỗ trợ tư vấn,
chuyển giao khoa học công nghệ nói
chung cũng như hỗ trợ giống, kỹ thuật
trồng nấm, xử lý môi trường nói riêng
cho các hộ gia đình làm kinh tế tại địa
phương. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên
ĐHQGHN phối hợp với Trung tâm Hợp
tác và Chuyển giao tri thức ĐHQGHN đã
tiến hành chuyển giao kỹ thuật hệ thống
tưới nước thông minh cho Thành đoàn
Hải Phòng đưa vào lắp đặt thí điểm cho
các hộ gia đình điển hình làm kinh tế
giỏi. Đây là hệ thống tưới nước bằng ống
nhựa mềm áp dụng công nghệ tiên tiến
trên thế giới cho phép tưới nước dạng
phun sương tự động, tiết kiệm nước, tiết
kiệm chi phí nhân công lao động và chi
phí lắp đặt (còn 30%) so với các phương
pháp truyền thống đang áp dụng ở các
trang trại trồng nấm, trồng hoa, rau
xanh ở Hải Phòng.
Đây là những việc làm thiết thực thể
hiện trách nhiệm của nhà khoa học
ĐHQGHN trong công cuộc xây dựng

nông thôn mới hiện nay. Nghiên cứu
khoa học không được tự phát, cảm tính
mà phải hướng tới phục vụ cộng đồng.
Khoa học vị nhân sinh. Nhà khoa học của
ĐHQGHN luôn tự nhủ là đã đóng góp gì
cho cộng đồng, chính vì vậy phải không
ngừng tìm kiếm xem cộng đồng cần gì.
Ngoài những danh hiệu, phong trào
thi đua của đất nước, ĐHQGHN cũng
có những hoạt động mang đậm bản sắc
ĐHQGHN và điều này không chỉ nâng
cao vị thế, uy tín của ĐHQGHN trong khu
vực và thế giới mà còn góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động trong chính
ĐHQGHN, thưa Giám đốc?
Với vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên
cứu khoa học hàng đầu cả nước, được
xem là tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam,
hàng năm, ĐHQGHN vinh dự được đón
tiếp nhiều chính khách, chính trị gia, học
giả, nhà khoa học hàng đầu thế giới đến
thăm và làm việc. Tiến sĩ danh dự là một
danh hiệu cao quý của ĐHQGHN trao
tặng cho những nhà khoa học hàng đầu
thế giới, những chính trị gia lỗi lạc, các
nhà hoạt động xã hội xuất sắc và những
người có đóng góp đặc biệt cho sự phát

triển của ĐHQGHN. Điều này góp phần
khẳng định vị thế của ĐHQGHN trên
trường quốc tế.
Bên cạnh đó, ĐHQGHN cũng có nhiều
danh hiệu, phong trào thi đua mang
bản sắc ĐHQGHN như: Gương mặt trẻ
tiêu biểu ĐHQGHN, các giải thưởng
KHCN… Những danh hiệu, giải thưởng
này như chất xúc tác, tạo hiệu ứng lan
tỏa đến từng tập thể và cá nhân trong
toàn ĐHQGHN để xây dựng văn hóa chất
lượng, tinh thần cộng đồng, xây dựng
ĐHQGHN thành một thực thể hữu cơ,
thống nhất trong đa dạng, xứng đáng
với niềm tin của Đảng và Nhà nước.
Để các hoạt động thi đua đi vào thực
chất, ĐHQGHN đã tiên phong tạo dựng
môi trường học thuật sáng tạo mà ít
cơ sở đào tạo và nghiên cứu có được,
chẳng hạn như CLB Nhà khoa học
ĐHQGHN. Việc thành lập CLB Nhà khoa
học ĐHQGHN là một trong các nhiệm
vụ trong lộ trình xây dựng ĐHQGHN
trở thành đại học nghiên cứu. Với nhiều
hoạt động hiệu quả, thiết thực, CLB đã
thu hút được sự quan tâm đặc biệt của
đội ngũ các nhà khoa học trẻ. Các hoạt

động của CLB là sân chơi bổ ích cho các
nhà khoa học trẻ của ĐHQGHN có cơ hội
được thỏa sức thể hiện đam mê với khoa
học, được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết
và niềm say mê khoa học cho sự phát
triển khoa học công nghệ của ĐHQGHN
nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Đồng thời, CLB tạo sự gắn kết các nhà
khoa học để từ đó hình thành các nhóm
nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu liên
ngành có khả năng triển khai các đề tài
nghiên cứu khoa học lớn trong và ngoài
nước. Chương trình hỗ trợ nhà khoa học
ĐHQGHN công bố quốc tế là động lực
góp phần thúc đẩy, động viên các cán bộ
trẻ của ĐHQGHN công bố quốc tế. Có
thể thấy CLB Nhà khoa học ĐHQGHN đã
thực sự góp phần thúc đẩy phong trào
thi đua học tập nghiên cứu của các nhà
khoa học trong toàn ĐHQGHN.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được
nêu trên, công tác thi đua, khen thưởng
ở ĐHQGHN chắc hẳn còn tồn tại những
hạn chế, thưa Giám đốc?
Hạn chế đầu tiên phải kể đến là một
số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng
mức đến công tác thi đua, khen thưởng.
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Trong năm học 2013-2014, 01 tập thể được nhận danh
hiệu Anh hùng Lao động; 01 tập thể được tặng Huân
chương Độc lập hạng Nhất; 01 tập thể được tặng Huân
chương Độc lập hạng Ba; 02 cá nhân được phong tặng
Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 01 tập thể được nhận Huân
chương Lao động hạng Nhì; 01 đơn vị được tặng Cờ thi
đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; 120 tập thể và 292 cá
nhân được Giám đốc ĐHQGHN tặng Bằng khen; 230
tập thể lao động xuất sắc, 238 CSTĐ cấp ĐHQGHN, 03
đơn vị được nhận Cờ thi đua của ĐHQGHN; 151 HSSV
và cán bộ trẻ đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu
cấp ĐHQGHN”; 05 nhà giáo được phong tặng danh
hiệu Nhà giáo nhân dân, 14 nhà giáo được phong tặng
danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 08 giải thưởng Olympic quốc
tế học sinh và sinh viên, 36 giải thưởng nghiên cứu khoa
học và Olympic sinh viên cấp ĐHQGHN và tương đương;
05 giải thưởng khoa học quốc gia và quốc tế.

Sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng còn chưa
sát sao, sự phối hợp giữa chính quyền
và các tổ chức đoàn thể, quần chúng
còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ, có lúc còn
mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Việc
triển khai các phong trào thi đua do cấp
trên phát động thành những mục tiêu,
nội dung, giải pháp cụ thể gắn với việc
thực hiện các nhiệm vụ chính trị đối với
từng khối đơn vị, từng nhóm đối tượng
còn chưa cụ thể và thiếu chiều sâu. Công
tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết,
tổng kết tại một số đơn vị còn chưa được
tiến hành thường xuyên và kịp thời. Cán
bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở
các đơn vụ chủ yếu là kiêm nhiệm; trình
độ nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác
của các cán bộ làm công tác này còn
nhiều hạn chế, chưa đảm bảo thực hiện
tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo
chỉ đạo, điều hành phong trào thi đua
một cách hệ thống, bài bản; công tác tập
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thường
xuyên.
Hiện tuyến trình khen thưởng của
ĐHQGHN chưa phù hợp với sứ mệnh,
địa vị pháp lý của ĐHQG được xác định
trong Luật Giáo dục Đại học; chưa đúng
với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Công văn số 9925/VPCP-TCCV, ngày
05/12/2012, “Đại học Quốc gia Hà Nội
và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh trực tiếp làm việc với Ban Thi đuaKhen thưởng Trung ương để trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng
theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch
nước khen thưởng cho tập thể, cá nhân
Đại học Quốc gia…”; tại Nghị định số
186/2013/NĐ-CP, ngày 17/11/2013 về
Đại học Quốc gia “Được làm việc trực
tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy
Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương. Khi cần thiết, Giám đốc Đại
học Quốc gia báo cáo trực tiếp với Thủ
tướng Chính phủ về những vấn đề liên
quan đến hoạt động và phát triển của
Đại học Quốc gia”.
Xin Giám đốc cho biết công tác thi
đua, khen thưởng cần làm gì để đáp ứng
được sự phát triển của ĐHQGHN trong
thời gian tới?
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Năm học 2014 - 2015 có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng. Đây là năm ĐHQGHN
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW6 về
phát triển khoa học và công nghệ, Nghị
quyết TW8 về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát
triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn
2030; Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ
V (nhiệm kỳ 2015 – 2020). ĐHQGHN xác
định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập
trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Tiếp tục
thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp lại và
phát triển tổ chức cấp ĐHQGHN và cấp
các đơn vị, triển khai Đề án phát triển đội
ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ
cao của ĐHQGHN đến năm 2020, tầm
nhìn 2030; Tiếp tục triển khai có hiệu
quả, đúng tiến độ Đề án đổi mới tuyển
sinh đại học và sau đại học, phát triển và
nâng cao hiệu quả Nhiệm vụ chiến lược

phù hợp với thực tiễn của ĐHQGHN và
các đơn vị; tập trung triển khai đồng bộ
các giải pháp nâng cao khả năng có việc
làm của người học, nâng cao năng lực
hội nhập và kết nối với yêu cầu của thị
trường lao động trong và ngoài nước;
Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh,
làm hạt nhân cho các hoạt động khoa
học và công nghệ của ĐHQGHN; phát
triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh và nâng
cao hiệu quả công tác hợp tác phát triển,
tăng nguồn thu.
Để đáp ứng được những yêu cầu phát
triển đó thì các nội dung thi đua, khen
thưởng cần tập trung vào nâng cao chất
lượng, hiệu quả, kết quả công việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị cũng như tập
trung nguồn lực tạo ra các sản phẩm
mới, kết quả mới, hữu ích mang đậm

dấu ấn của ĐHQGHN. Đặc biệt, công
tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi
mới quy trình, tiêu chí, cách thức tổ chức
công tác thi đua, khen thưởng: Sử dụng
các tiêu chí của đại học nghiên cứu, các
tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng làm
căn cứ để đánh giá thi đua cho từng đơn
vị, các đơn vị dựa vào đặc thù riêng của
mình để điều chỉnh các tiêu chí cho phù
hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thường
xuyên cập nhật thành tích của cán bộ,
giảng viên, sinh viên, học viên trong hệ
thống cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ hoạt
động quản lý điều hành của các mảng
công việc, trong đó có công tác thi đua
khen thưởng. Phát huy tinh thần đoàn
kết, nhất trí, đồng thuận, công bằng,
dân chủ, khách quan, thân thiện để đẩy
mạnh tinh thần sáng tạo, đổi mới, quyết
tâm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của
ĐHQGHN trong đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, trình độ cao, nghiên cứu
khoa học công nghệ đỉnh cao, phục vụ
tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, là đầu tàu đổi mới và làm
nòng cột trong hệ thống giáo dục nước
nhà.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh
triển khai có hiệu quả các cuộc vận động,
các phong trào thi đua lớn của đất nước
và của ngành giáo dục đào tạo, đặc biệt
là phong trào thi đua “Cả nước chung
sức xây dựng nông thôn mới”, gắn các
phong trào thi đua yêu nước với việc Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, phòng chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tận
tụy đam mê cống hiến, sáng tạo đổi mới
cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp
để làm tốt hơn công tác hàng ngày, tạo
ra nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao
cho xã hội.
Lấy khẩu hiệu “Sáng tạo - Tiên phong
- Chất lượng cao” vừa làm động lực, vừa
làm mục tiêu để thực hiện thành công
kế hoạch nhiệm vụ năm học, tạo cơ sở
vững chắc triển khai thắng lợi chiến lược
phát triển ĐHQGHN đến năm 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030.
Xin trân trọng cảm ơn Giám đốc!
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