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Đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học. Trọng tâm là xây dựng và phát 
triển môi trường tự do học thuật để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; đẩy 
mạnh việc điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức tại các đơn vị thành viên, 
đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung hoàn thành việc thành lập 
Trường ĐH Luật trên cơ sở Khoa Luật và ưu tiên đầu tư phát triển cơ 
cấu tổ chức và hoạt động Trường ĐH Việt Nhật; đẩy mạnh tin học 
hóa trong mọi hoạt động.
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Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, trong đó có xây 
dựng và thí điểm triển khai thực hiện quy trình tổ chức đào tạo tiến sĩ 
theo hướng hội nhập quốc tế. Tăng cường phân tầng chất lượng các 
chương trình đào tạo và triển khai hiệu quả mô hình đào tạo chất 
lượng cao phù hợp với chi phí đào tạo.  
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Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi caàn ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao gaén vôùi nhu caàu cuûa 
doanh nghieäp vaø cuûa neàn kinh teá; khôi daäy nieàm ñam meâ, khaùt voïng khôûi nghieäp phaán ñaáu vöôn 
leân ñoái vôùi sinh vieân, ñoäi nguõ caùn boä, giaûng vieân, nhaø khoa hoïc.

Ñoàng thôøi tieáp tuïc phaùt huy theá maïnh veà nghieân cöùu khoa hoïc cô baûn, chuù troïng caùc nghieân cöùu 
öùng duïng, phaùt trieån khoa hoïc vaø coâng ngheä, thöông maïi hoùa caùc saûn phaåm khoa hoïc ñaùp öùng 
nhu caàu cuûa doanh nghieäp vaø yeâu caàu phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc.

Tieáp tuïc quaùn trieät saâu saéc Nghò quyeát soá 29-NQ/TW ngaøy 04/11/2013 Hoäi nghò Trung öông 8 khoùa 
XI veà ñoåi môùi caên baûn, toaøn dieän giaùo duïc vaø ñaøo taïo, ñaùp öùng yeâu caàu coâng nghieäp hoùa, hieän 
ñaïi hoùa trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa vaø hoäi nhaäp quoác teá; taêng 
cöôøng hôïp taùc vôùi caùc ñòa phöông, doanh nghieäp vaø caùc cô sôû giaùo duïc ñaïi hoïc khaùc ñeå taïo 
theâm nguoàn löïc; baét kòp xu höôùng vaø trình ñoä phaùt trieån trong ñaøo taïo, nghieân cöùu khoa hoïc cuûa 
caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi.

Thuû töôùng Chính phuû NGUYEÃN XUAÂN PHUÙC

NHIEÄM VUÏ TROÏNG TAÂM Thực hiện đổi mới căn bản cơ chế quản lý khoa học và công nghệ. Nâng 
cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ đào tạo và nhu 
cầu thực tiễn: Đầu tư phát triển các ấn phẩm khoa học xuất bản trên tạp 
chí quốc tế có tầm ảnh hưởng cao; Triển khai các dự án quy mô lớn và các 
chương trình trọng điểm để tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ 
có tầm ảnh hưởng lớn; Tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm khoa học và công nghệ gắn với thương mại hóa và khởi nghiệp. 
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Đẩy mạnh công tác kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia 
và quốc tế; triển khai xếp hạng theo tiêu chuẩn QS-star đối với một số trường 
đại học thành viên.4
Tập trung triển khai các giải pháp thu hút nguồn lực cho Dự án xây dựng 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc.5

(Trích Thoâng baùo Keát luaän cuûa Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Xuaân Phuùc                                
taïi buoåi laøm vieäc vôùi Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi)
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