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hế giới đang phát triển và biến đổi nhanh chóng

Bảng xếp hạng đại học thế giới 2021 của Tạp chí THE ,

trong thời kỳ cách mạng công nghiệp mới, đồng

ĐHQGHN nằm trong nhóm 801 - 1000 đại học hàng đầu

thời cũng đang đứng trước những biến động phức

thế giới. Đáng chú ý, một số lĩnh vực của ĐHQGHN đứng

tạp, khó lường. Những biến chuyển này dù tác động trực

hàng đầu Việt Nam, trong đó có lĩnh vực Kỹ thuật và Công

tiếp hay gián tiếp nhưng đều đang có ảnh hưởng sâu sắc

nghệ nằm trong nhóm 401-500 đại học hàng đầu thế giới.

đến hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó
có giáo dục đại học. Bối cảnh ấy vừa đặt ra những thách
thức nhưng cũng đem đến nhiều cơ hội đối với các đại
học. Tùy vào cách nhìn nhận và ứng phó, các thách thức
và cơ hội có thể chuyển hóa cho nhau. Cuộc cách mạng
công nghiệp mới đang mở ra cơ hội cho nhiều đại học
có thể phát triển vươn tầm mà không nhất thiết trải qua
quy trình phát triển đã có hoặc tuân thủ theo các thông
lệ truyền thống. Thay vì sự tích lũy tuần tự về lượng, các
đại học có thể nhảy vọt với sự chuyển hóa nhanh chóng
về chất. Với vai trò đầu tàu, dẫn dắt nền giáo dục đại học
quốc gia, tính tiên phong, chủ động tích cực ứng phó
với các cơ hội và thách thức, Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) đang đứng trước nhiều vận hội để đột phá và
phát triển cho một giai đoạn mới.

đã chủ động ứng phó, thích nghi kịp thời bằng việc thành
lập ban chỉ đạo, ban hành các cơ chế chính sách chỉ đạo,
điều hành, các hướng dẫn triển khai để toàn bộ hệ thống
có thể vận hành thông suốt hiệu quả trong tình hình
mới. Đã có những giai đoạn, công tác điều hành, quản trị,
nghiên cứu, giảng dạy - học tập được triển khai hoàn toàn
trên môi trường trực tuyến. Tiến độ và cách thức triển khai
hoạt động của các mảng công tác có thể có những thay
đổi, điều chỉnh nhưng cơ bản vẫn đảm bảo đúng mục tiêu
và kế hoạch đã đặt ra. ĐHQGHN đã có một năm tuyển
sinh thành công. Các học sinh tài năng, chất lượng cao
tiếp tục đem về cho đất nước kết quả đáng tự hào với gần
10 huy chương Olympic quốc tế. Hoạt động đổi mới giảng
dạy có cơ hội thực tiễn để phát huy trong bối cảnh các

Báo cáo thường niên năm nay là bức tranh sống động

đơn vị bắt buộc phải triển khai làm việc, giảng dạy, học

phác họa toàn cảnh ĐHQGHN bằng những điểm nhấn

tập trực tuyến. Chính phủ tiếp tục tin cậy và giao phó cho

nổi bật của năm 2020. Cùng với đó là những định hướng

ĐHQGHN thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, khó, mang tầm

lớn để ĐHQGHN phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là

quốc gia như Quốc chí, Trung tâm Tư liệu Việt Nam học,

năm 2021.

Dịch thuật và phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm Kinh

Năm qua, ĐHQGHN tiếp tục duy trì được sự ổn định, hoàn
thành tốt các mục tiêu đề ra trên các lĩnh vực công tác,
khẳng định vai trò đại học hàng đầu của cả nước, đồng
thời gia tăng chỉ số, thứ hạng trên trường quốc tế. Theo
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Trước tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, ĐHQGHN
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điển phương Đông,... Hầu hết các nhiệm vụ, đề án KHCN
trọng điểm cấp quốc gia đều có sự chủ trì hoặc tham gia
trực tiếp, gián tiếp của các nhà khoa học ĐHQGHN.
ĐHQGHN tiếp tục là nơi các chính khách cao cấp quốc tế
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chọn thăm và truyền thông điệp. Tháng 10/2020, trong

NCKH hướng tới các sản phẩm khoa học xứng tầm với vị

chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức,

thế và danh tiếng ĐHQGHN, đóng góp quan trọng vào

Thủ tướng Suga Yoshihide và đoàn quan chức cấp cao

sự phát triển của đất nước; Đổi mới chính sách và hoạt

Nhật Bản đã chọn Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN là nơi

động các lĩnh vực công tác trên cơ sở Nghị định mới về

để diễn thuyết và tuyên bố chính sách ngoại giao quan

ĐHQGHN sắp được ban hành, trong đó tinh thần đổi mới

trọng của Nhật Bản với khu vực và thế giới, đồng thời,

và gia tăng tính tự chủ của các lĩnh vực: tổ chức nhân sự,

Thủ tướng cũng có các hoạt động giao lưu, nói chuyện ý

sử dụng nguồn lực tài chính, và ban hành quy chế đào tạo;

nghĩa với sinh viên.

Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất để phấn đấu

Sự kiện trường ĐH thành viên thứ tám của ĐHQGHN Trường ĐH Y Dược - được thành lập là một trong những
điểm nhấn đáng chú ý trong năm qua, đánh dấu sự phát
triển và hoàn thiện không ngừng của một đại học nghiên
cứu đa ngành, đa lĩnh vực. Trường ĐH Y Dược vừa phát

đến năm 2025, không chỉ diện mạo của ĐHQGHN tại Hòa
Lạc thay đổi căn bản, mà những hạng mục trọng điểm
như khu Hệ thống phòng thí nghiệm liên ngành sẽ đưa
đẳng cấp học thuật và nghiên cứu của ĐHQGHN lên một
tầm cao mới.

huy lợi thế nghiên cứu đã có của các ngành khoa học cơ

Năm 2021 là năm bản lề cho giai đoạn phát triển 05 năm

bản, vừa phát triển yếu tố thực hành lâm sàng.

tới với mục tiêu đưa ĐHQGHN trở thành đại học thuộc

Năm 2020 đánh dấu một năm đón nhận nhiều thông tin
tích cực đối với dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa
Lạc. Quốc hội và Chính phủ đã ưu tiên cấp ngân sách cho
công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng hạ
tầng cơ bản và các hạng mục xây dựng quan trọng. Cùng
với đó, Chính phủ đã thông qua chủ trương cho triển khai
thủ tục vay vốn World Bank và ODA Nhật Bản phục vụ xây
dựng nhiều hạng mục lớn, quan trọng.
Những thành quả trên và nhiều thành quả khác trong
năm qua có được từ sự nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện không
ngừng nghỉ trong giảng dạy, nghiên cứu, lao động và học
tập của các cá nhân, tập thể và của toàn ĐHQGHN. Tôi xin
trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các thầy cô
giáo, các nhà khoa học, các cán bộ, viên chức, người lao
động, các bạn học viên, sinh viên và học sinh.
Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng bộ ĐHQGHN nhiệm
kỳ 2020 - 2025 đã khép lại một giai đoạn thành công,
đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới với vận hội
mới, hứa hẹn một giai đoạn phát triển khởi sắc và đột
phá, đáp ứng kỳ vọng của xã hội và quốc gia. Phương
châm hành động “Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm quốc
gia - Phát triển bền vững” thể hiện quan điểm xuyên suốt
của ĐHQGHN trong tiến trình phát triển thời gian tới.

nhóm 100 đại học hàng đầu Châu Á và 500 đại học hàng
đầu thế giới. Đây là mục tiêu rất lớn, khó và thậm chí quá
sức nếu ĐHQGHN không thực sự quyết tâm và có những
giải pháp quyết liệt, hành động cụ thể để có những
đột phá về thể chế, đổi mới sáng tạo, và cơ sở vật chất.
ĐHQGHN là một thực thể thống nhất được tạo nên bởi sự
đồng thuận, kết nối có cấu trúc hữu cơ giữa các đơn vị bên
trong. Bởi vậy, các mục tiêu lớn của ĐHQGHN chỉ có thể
đạt được khi tất cả các đơn vị thành viên, trực thuộc mà ở
đó, có các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các cán bộ, các
bạn học viên, sinh viên, học sinh cùng thấu cảm, tin tưởng,
đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm cùng thực hiện.
Thay mặt Thường trực Đảng ủy và Ban Giám đốc
ĐHQGHN, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm và tạo điều kiện
thuận lợi cho ĐHQGHN phát triển; xin trân trọng cảm ơn
các ban, bộ, ngành hữu quan đã tích cực phối hợp và ủng
hộ ĐHQGHN; xin trân trọng cảm ơn các đối tác trong nước
và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác trọng điểm, thân
thiết đã hợp tác hiệu quả với ĐHQGHN trong năm qua.
Kính chúc các quý vị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc,
và thành công!
Trân trọng./.

ĐHQGHN sẽ tập trung thực hiện các định hướng lớn như:
Tiến hành công cuộc chuyển đổi số toàn diện trong toàn
ĐHQGHN; Kiên trì mở rộng phát triển đào tạo tài năng,
chất lượng cao, giương cao ngọn cờ đào tạo nhân tài, tiếp
tục phát huy đào tạo khoa học cơ bản song hành cùng các
ngành đào tạo mới, tăng cường trao đổi sinh viên quốc

NGUYỄN KIM SƠN
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng,
Giám đốc ĐHQGHN

tế và tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ quốc tế; Hoạt động
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VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
OPPORTUNITIES AHEAD OF A NEW PERIOD

F

acing unpredictable and complicated fluctuations, the

Higher Education 2021 (THE), VNU featured in Group 801

world is developing and changing rapidly under the

- 1,000 best universities globally. Notably, among VNU’s

new industrial revolution. These changes are exerting

academic disciplines ranked No.1 in Vietnam, Computer

either direct or indirect profound effects on almost all walks
of life, including higher education. This context brings not
only challenges but also many opportunities for universities.
Depending on their construal and responses, challenges
can transform into opportunities and vice versa. The new
industrial revolution is opening up new opportunities
for many universities to thrive without necessarily going
through existing development processes or observing
traditional practices. Instead of sequential quantitative
accumulation, universities can make great strides with rapid
qualitative transformation. Being a flagship in the national
higher education system with its pioneering character and
active responses to both opportunities and challenges,
VNU is endowed with chances to make breakthroughs and
develop in a new period.
This year's annual report is a vivid panorama of VNU’s
outstanding highlights in 2020, along with major directions
of its development in the coming period, especially in 2021.

6

Science was included in Group 501 - 600 globally.
Facing heavy impacts of the Covid-19 epidemic, VNU
actively responded and promptly adapted by establishing a
steering committee, promulgating mechanisms and policies
to direct, administer, and guide its whole system to operate
smoothly and efficiently in the new situation. At times,
VNU’s administration, research, teaching and learning all
went online. The way and progress of implementing the
routine activities could have been changed and adjusted,
but the set goals and plans were basically ensured. VNU has
had a year of successful student recruitment. The country
continued to be honored with nearly 10 international
Olympic medals earned by VNU’s talented and highquality students. Innovative teaching activities have been
remarkably promoted in the context of online teaching and
learning. The Government continued to entrust VNU to lead
the implementation of national-level challenging projects,
namely the Vietnam National Gazetteer project, the project

In 2020, VNU continued to maintain its stability, successfully

of Developing the Vietnamese Studies Learning Resource

completed the goals set out in all fields of work, affirmed

Centre, the Translation and Promotion of the Quintessence

the role of the leading university in the country as well as

of Oriental Classics project, to name just a few. Almost all

improved its world ranking position. According to the Times

the key national-level science and technology projects have
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been hosted by, or have either directly or indirectly involved

exchange of international students and search of resources

VNU’s scientists.

for international assistance; research with valuable

VNU continued to be a destination of many international
heads of states, high-ranking officials and politicians in
their official visits to Vietnam. In October 2020, during his
first overseas trip after taking office, Japan’s Prime Minister
Suga Yoshihide, heading a delegation of Japanese senior
officials, visited VNU Vietnam – Japan University and
delivered a speech to declare Japanese important foreign
policies for the region and the world to VNU leaders,
faculty and students.
The establishment of the University of Medicine and
Pharmacy as VNU’s 8th member university was one of the
remarkable highlights in the past year, contributing to the
completion of VNU model as a multi-disciplinary higher
educational institution. VNU University of Medicine and
Pharmacy is to promote the advantages of both VNU’s
existing basic sciences and clinical practices.
The year 2020 also witnessed promising progress in VNU
construction investment project in Hoa Lac. The National
Assembly and the Government approved a larger amount
of budget for resettlement, land clearance and the
launching of several important structures and projects.
Besides, the Government has granted approval for VNU
to get loans from the World Bank and Japanese ODA for
the construction of many large and important structures.
The afore-mentioned achievements and other successes
in the past year were attributed to the efforts and
contributions of all VNU’s lecturers, scientists, officials and
students. I highly appreciate their contributions and hereby
send them my sincere thanks.
The
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products worthy of VNU’s position and reputation, making
important contributions to the development of the country;
renovation of policies and activities in all fields of work on
the basis of a new Decree on VNU to be issued, in which
the spirit of innovation and autonomy is to be promoted in
the fields of human resource organization, use of financial
resources, and training regulations issuance; and building
facilities not only for VNU's novel appearance in Hoa Lac
but also for VNU’s key structures, including interdisciplinary
laboratories, to bring VNU's academic caste to a new
height in 2025.
The year 2021 will be a launching pad for subsequent
activities in the upcoming 5 years with the goal of turning
VNU into one of the 100 leading universities in Asia
and one of Top 500 universities globally. This difficult,
ambitious mission will only be successfully realized if
VNU can take drastic measures and act concretely to
create breakthroughs in its institutions, innovation, and
facilities. VNU is a unified entity made up of consensus and
connectivity of organic structures among its constituents.
Therefore, the major goals of VNU can only be achieved
when all of its members together with their scientists,
lecturers, officials and students share mutual empathy,
trust, companionship, responsibility, and determination to
work together.
On behalf of VNU's leaders, I would like to express my
sincere thanks to the leaders of the Party, the State, the
Government, agencies, ministries, sectors and other
concerned agencies for their guidance, support and
facilitation; and to domestic and foreign partners for their

Congress of VNU Party Committee for the 2020 -

2025 term ended a successful period and opened a new
stage of development with new opportunities, promising
a thriving and breakthrough development period to

valuable support and effective collaboration to date.
Wishing you all a healthy, happy, and successful new year!
Best regards,

meet social and national expectations. The action motto
"Creative Innovation - National Responsibility - Sustainable
Development" demonstrates VNU's forthcoming persistent
development perspective. VNU will focus on implementing
such

major

orientations

as

comprehensive

digital

transformation in the entire VNU; persistent expansion of
talent and high-quality training, promotion of basic science

NGUYEN KIM SON
VNU Party Committee Secretary,
Chairman of VNU's Board, VNU President

training in parallel with new training disciplines, increased
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