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Đó là phát biểu của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến 

thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia 
Hà Nội (ĐHQGHN) vào sáng 12/9/2017.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Văn 
phòng Chính phủ, các Bộ ngành liên 
quan: Giáo dục & Đào tạo, Xây dựng, 
Khoa học Công nghệ, Quốc phòng, Nội 
vụ và UBND thành phố Hà Nội.

Về phía ĐHQGHN có Chủ tịch Hội đồng 
ĐHQGHN; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐHQGHN; các thành viên trong Ban 
Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, 
Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo Chất lượng; 
Hiệu trưởng các trường đại học thành 
viên, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban 
chức năng, Hội Cựu giáo chức cùng đại 
diện các nhà khoa học của ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Kim Sơn đã báo cáo về tình hình 
hoạt động của ĐHQGHN trong thời gian 
vừa qua và trình bày một số kiến nghị tới 

Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Tp. Hà Nội, lãnh đạo các Bộ, 
ngành cũng bày tỏ ủng hộ những kiến 
nghị, đề xuất của ĐHQGHN và cho 
biết sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng 
ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đánh giá, ĐHQGHN 
luôn là đơn vị tiên phong trong công 
cuộc đổi mới giáo dục như: chương trình 
khởi nghiệp, thi đánh giá năng lực, công 
bố bài báo khoa học trên các tạp chí 
quốc tế.

Bày tỏ sự đồng tình trước các kiến nghị 
của ĐHQGHN, Phó Thủ tướng cho rằng, 
cần xây dựng cơ chế đặc thù cho Dự án 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Tuy nhiên, Phó 
Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng khu đô 
thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc cần dựa chính 
vào nguồn ngân sách Nhà nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao sự 
phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm 
của ĐHQGHN trên tất cả các lĩnh vực 

như tiếp tục đổi mới và phát triển tốt 
theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế; phát huy quyền tự chủ 
từ các đơn vị thành viên một cách rõ nét; 
hoạt động chuyển giao tri thức và khởi 
nghiệp diễn ra mạnh mẽ; chú trọng các 
công trình, sản phẩm khoa học thực tiễn 
phục vụ đời sống…

Nhấn mạnh đổi mới giáo dục, đào tạo 
là cội nguồn để đưa đất nước tiến lên, 
Thủ tướng cho rằng ĐHQGHN đóng 
vai trò then chốt, quan trọng trong hệ 
thống giáo dục, nhất là giáo dục đại học. 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tin 
tưởng và kỳ vọng vào ĐHQGHN trong 
sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo nói 
riêng và trong đóng góp cho xây dựng 
đất nước nói chung.

“Tôi tin tưởng rằng ĐHQGHN là đại học 
dẫn dắt hệ thống đại học trong đổi mới, 
hội nhập và phát triển đất nước. Vai trò 
ĐHQGHN rất lớn nên phải quyết tâm 
phấn đấu tốt hơn để xứng đáng với niềm 
tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân”, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

TẬP TRUNG XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC                            
HIỆN ĐẠI, NGANG TẦM QUỐC TẾ

TIN TÖÙC
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Thủ tướng cũng cho biết hướng chung 
là ủng hộ các kiến nghị nhằm hướng tới 
mục tiêu xây dựng đô thị ĐHQGHN đạt 
đẳng cấp quốc tế.

Về những kiến nghị của ĐHQGHN, Thủ 
tướng chỉ đạo:

Cần đổi mới vấn đề xếp lương và các 
chế độ phù hợp cho các Giáo sư để giải 
quyết những vướng mắc hiện nay. Giao 
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo 
dục và Đào tạo nghiên cứu giải quyết.

Về vấn đề thực hiện thí điểm cơ chế 
khoán chi đến sản phẩm cuối cùng cho 
hoạt động KHCN, Thủ tướng cho rằng 
cơ chế tài chính hiện nay còn nhiều ràng 
buộc và ủng hộ cơ chế để tạo điều kiện 
cho các nhà nghiên cứu trong các cơ sở 
đại học tạo ra các sản phẩm chất lượng. 
Giao Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, 
phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện, nếu có vướng mắc, vượt thẩm 
quyền thì đề xuất Thủ tướng phương 
án xử lý.

Vấn đề thi đua khen thưởng cần đúng 
thực chất và có sản phẩm khoa học 
cụ thể, theo đúng Luật thi đua khen 
thưởng. Trong trường hợp có những 
sản phẩm khoa học, công trình nghiên 
cứu, thành tựu đặc biệt có thể trình Thủ 
tướng và thực hiện theo thủ tục.

Đồng ý phê duyệt cơ chế tài chính đặc 
biệt cho ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN và 
giao cho Trường hoàn thiện dự thảo cơ 
chế tài chính đặc thù trên cơ sở lấy ý kiến 

các bộ liên quan, trình Thủ tướng xem 
xét, quyết định sau khi Nghị định quy 
định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo 
dục đại học công lập được ban hành.

Tiếp đó, về những kiến nghị liên quan 
Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, 
Thủ tướng Chính phủ bày tỏ ủng hộ 
đồng thời giao việc cho các Bộ, ngành và 
Tp. Hà Nội với các công việc cụ thể như: 
chuyển giao dự án xây dựng ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc về ĐHQGHN, đồng thời ủy 
quyền quyết định đầu tư cho ĐHQGHN; 
đề nghị Tp. Hà Nội xem xét xây dựng các 
công trình công cộng tại Hòa Lạc, UBND 
TP. Hà Nội làm thủ tục chuyển quyền sử 
dụng đất cho ĐHQGHN,… Thủ tướng 
giao TP. Hà Nội chỉ đạo huyện Thạch 
Thất tập trung tối đa cho giải phóng 
mặt bằng, tái định cư cho các dự án, 
chống lấn chiếm, xây dựng trái phép; 
cho phép ĐHQGHN được quyền điều 
chỉnh các quy hoạch và dự án thành 
phần chi tiết tỉ lệ 1/500 phù hợp với yêu 
cầu và nhiệm vụ mới; bổ sung vốn đầu 
tư để giải phóng mặt bằng xây dựng đô 
thị đại học.

Về kiến nghị phê duyệt chủ trương vay 
ODA từ Ngân hàng Thế giới (World 
Bank) để đầu tư xây dựng một số 
công trình trọng điểm, cấp bách cho 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Thủ tướng đồng 
ý, giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính, ĐHQGHN thống nhất 
phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng 
quyết định. Thủ tướng cũng đồng ý chủ 

trương vay vốn ODA từ Nhật Bản cho 
việc xây dựng Trường ĐH Việt Nhật tại 
Hòa Lạc.

Người đứng đầu Chính phủ ủng hộ và 
yêu cầu ĐHQGHN chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan xây dựng, đề 
xuất cơ chế đặc thù cho dự án xây dựng 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc, cơ chế phải thể 
hiện tầm nhìn, định hướng tốt.

Thủ tướng yêu cầu, trong chủ trương 
đối mới căn bản toàn diện nền giáo 
dục hiện nay, ĐHQGHN và ĐHQG T.p 
Hồ Chí Minh với quyết tâm và tinh thần 
trách nhiệm cao, những tiềm năng và 
nội lực về đội ngũ, điều kiện cơ sở vật 
chất, trang thiết bị hiện đại, kinh nghiệm 
và những thành tựu đã đạt của mình 
phải là những đơn vị tiên phong, đi đầu, 
góp sức quan trọng vào việc triển khai 
các hoạt động thực hiện đổi mới căn bản 
và toàn diện nền giáo dục.

“Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ đặt ra cho 
ĐHQGHN là rất to lớn, nặng nề. Tôi 
mong ĐHQGHN phát huy truyền thống 
tốt đẹp của mình và những kết quả ban 
đầu quan trọng, cùng khắc phục khó 
khăn, vượt lên để cùng hệ thống đại 
học của cả nước đào tạo nguồn nhân 
lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Các đồng chí là những người 
tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đổi 
mới giáo dục – đào tạo quốc gia, niềm 
tin này sẽ được tiếp tục nhân lên như 
những thành tựu thời gian qua các đồng 
chí đã có được”, Thủ tướng cho hay.

Sau khi làm việc tại Nhà điều hành 
ĐHQGHN, Thủ tướng và đoàn công tác 
đã đến thăm Khu đô thị ĐHQGHN tại 
Hòa Lạc. Sau khi thăm các cơ sở tại Hòa 
Lạc, Thủ tướng đã tỏ rõ quyết tâm đầu 
tư xây dựng một khu đô thị đại học tầm 
cỡ thế giới song hành cùng khu công 
nghệ cao Hòa Lạc và làng Văn hóa các 
dân tộc Việt Nam, trở thành một đô thị 
vệ tinh tri thức cốt lõi của Hà Nội.

SINH VŨ 
Ảnh: BÙI TUẤN - NGỌC TÙNG
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VNU News

Sáng ngày 21/09/2017, Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có 

buổi gặp mặt và trao đổi với hơn 400 
tân sinh viên đại diện cho các sinh viên 
khóa QH – 2017. Tại buổi nói chuyện, 
Giám đốc đã có những chia sẻ về tinh 
thần đại học nói chung, ĐHQGHN nói 
riêng và những yêu cầu của cuộc sống 
đối với sinh viên thế kỷ XXI.

TỰ HÀO LÀ SINH VIÊN ĐHQGHN – TIẾP 
BƯỚC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
ĐẦU TIÊN

Tại buổi giao lưu, Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Kim Sơn đã thông tin về 
ĐHQGHN và sơ lược về lịch sử của giáo 
dục đại học Việt Nam. Ông cho biết, lịch 
sử giáo dục đại học Việt Nam đã có từ 
lâu đời, trải qua hơn 1000 năm với khởi 
nguồn từ việc xây nhà Thái học – Quốc 
Tử Giám năm 1076. Đây được coi là đại 
học quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Năm 1906, ĐH Đông Dương ra đời, là 
đơn vị tiền thân của ĐHQGHN ngày 
nay. ĐH Đông Dương là đại học hiện 
đại kiểu phương Tây đầu tiên của Việt 

Nam. Kế thừa truyền thống học thuật 
của Đại học Đông Dương, các đơn vị 
tiền thân sau này gồm Đại học Quốc gia 
Việt Nam, Đại học Tổng hợp Hà Nội và 
ĐHQGHN tiếp tục phát triển theo mô 
hình đại học đa ngành, đa lãnh vực trên 
nên tảng khoa học cơ bản.

Sứ mệnh ĐHQGHN là phát triển và sáng 
tạo dựa vào tri thức. Hiện ĐHQGHN có 
đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành 
uy tín trong nhiều lĩnh vực, đội ngũ các 
giảng viên tâm huyết. ĐHQGHN sẽ là 
nơi sinh viên có thể sáng tạo, tìm tòi, 
nghiên cứu khoa học. ĐHQGHN đã, 
đang và sẽ đưa trí tuệ, lực lượng tri thức 
góp phần giải quyết những vấn đề của 
đất nước.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã tự hào 
chia sẻ với tân sinh viên, ĐHQGHN với 
truyền thống hơn 110 năm phát triển 
với những tên tuổi lớn, những người 
thầy, những nhà văn hoá, cựu sinh viên 
là những nhà trí thức yêu nước đã đóng 
góp công sức, trí tuệ ở mọi mặt hoạt 
của xã hội, hiếm có một đại học nào mà 

tên tuổi của họ đã được được đặt tên 
cho nhiều các đường phố Hà Nội như: 
Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai, Đào 
Duy Anh, Ngụy Như Kon Tum, Lê Văn 
Thiêm, Trần Quốc Vượng…

ĐẠI HỌC TRONG THỜI ĐẠI CỦA 
INTERNET KẾT NỐI VẠN VẬT: CƠ HỘI 
VÀ THÁCH THỨC CỦA SINH VIÊN

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã chia 
sẻ về những thay đổi của thời đại mới 
trước tác động của cách mạng công 
nghiệp 4.0.

Sinh viên nói chung và sinh viên 
ĐHQGHN nói riêng đang có những cơ 
hội rất lớn, đồng thời cũng phải đương 
đầu với những thách thức mà thời đại 
mới mang lại.

Khi lượng thông tin bủa vây mỗi ngày 
thì cũng là lúc bản thân mỗi sinh viên 
cần chọn lọc cho mình những phương 
pháp học tập và làm việc sao cho hiệu 
quả.

Không chỉ tích lũy kiến thức, câu 
chuyện rèn luyện nhân cách hết sức 

Phaùt trieån vaø saùng taïo döïa vaøo tri thöùc
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quan trọng. Với những thay đổi nhanh 
chóng, con người đang đối mặt với 
nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Các bạn sinh viên đang được học tập 
tại ĐHQGHN được hưởng môi trường 
rèn luyện bản lĩnh nhân văn, bản lĩnh 
văn hóa. Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn 
Kim Sơn bày tỏ, “kiến thức và kĩ năng 
giúp chúng ta làm việc một đời. Chúng 
ta sẽ thành công bằng năng lực và kĩ 
năng nhưng những điều đó chưa đủ 
đem lại hạnh phúc. Bản lĩnh văn hóa hỗ 
trợ chúng ta sống suốt đời”.

Với bốn năm đại học, sinh viên cần chú 
ý cả hai điều trên, không chỉ tích lũy 
kiến thức mà còn rèn luyện bản lĩnh văn 
hóa. Điều đó sẽ tạo đà cho sự phát triển 
sau này của mỗi con người.

Bên cạnh đó, khi được học tập tại 
ĐHQGHN, sinh viên không chỉ tích lũy 
kiến thức theo một ngành học mà còn 
được học tập nghiên cứu đa ngành, 
đa lĩnh vực. Với đặc thù là bồi dưỡng 
và đào tạo khoa học cơ bản, sinh viên 
ĐHQGHN đã và đang được trang bị đầy 
đủ hành trang vào đời. Phương pháp 
học căn bản và bổ sung các kĩ năng 
mềm, khả năng thích ứng công việc, 
môi trường lao động sẽ giúp sinh viên 
ĐHQGHN không những có việc làm mà 
còn có việc làm chất lượng, sáng tạo và 
có thể khởi nghiệp. Những kiến thức đó 

còn giúp chúng ta đối mặt với các cuộc 
cải tiến, cải cách mới của tương lai.

Lợi thế của sinh viên chính là sự hỗ 
trợ của trường đại học, không chỉ là 
những kiến thức mà còn là môi trường 
tạo dựng con người, tạo dựng trí lớn, 
cung cấp công cụ để “thỏa trí”.

ĐHQGHN ĐANG LÀM GÌ ĐỂ HỖ TRỢ 
SINH VIÊN?

Trước những lo lắng của sinh viên về 
quá trình học tập và cơ hội việc làm 
sau khi ra trường, Giám đốc đã chia 
sẻ: Bản thân sinh viên nỗ lực là chưa 
đủ. Với khả năng của mình, ĐHQGHN 
sẽ cố gắng hỗ trợ công tác giảng dạy, 
học tập, nghiên cứu của giảng viên, 
sinh viên và học viên”.

ĐHQGHN không ngừng cải thiện hệ 
thống chương trình đào tạo, nâng cao 
chất lượng đào tạo; xây dựng hạ tầng 
công nghệ thông tin, với mong muốn 
tất cả mọi mặt quản lý có thể được số 
hóa, tạo thuận lợi trong việc học tập 
giảng dạy. Đặc biệt, với dự án Đô thị 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc với mong muốn 
có thể mang không gian xanh đến với 
sinh viên, ở đó sinh viên có thể học tập 
ở bất cứ đâu. Đô thị ĐHQGHN tại Hòa 
Lạc được tổ chức như một đô thị xanh, 
hiện đại, một thành phố đại học tầm 
cỡ khu vực.

Bằng việc tận dụng lợi thế đại học đa 
ngành mà các trường đại học khác 
không có được, sinh viên ĐHQGHN 
đang có nhiều lợi thế hơn và có cơ hội 
để trở nên “giàu có” hơn.

Bên cạnh đó, các công tác Đoàn Thanh 
niên, Hội sinh viên với nhiều hoạt động 
hỗ trợ đang tạo điều kiện rèn luyện 
các kĩ năng bổ trợ, trải nghiệm cho 
sinh viên, ngoài việc tiếp thu kiến thức 
chuyên môn tại các giảng đường.

SINH VIÊN THẾ KỈ XXI CẦN GÌ?

Được sống và làm việc ở thế kỉ XXI thì 
chỉ với kiến thức chuyên môn là chưa 
đủ. Kĩ năng mềm, ngoại ngữ, các kĩ 
năng bổ trợ là điều tất yếu của sinh viên 
thời điểm này. Khi trả lời về công thức 
thành công của sinh viên thế kỉ XXI, 
Giám đốc ĐHQGHN đã chia sẻ: “Kiến 
thức nền tảng là cốt lõi, còn kĩ năng là 
để phục vụ nghề , sau đó mới đến các 
kĩ năng mềm và kĩ năng bổ trợ, mỗi cái 
đều có vai trò của nó.  Kiến thức cốt 
lõi của nghề và kỹ năng nghề vẫn phải 
cần được ưu tiên trước. Bản thân việc 
thiếu kỹ năng bổ trợ sẽ khiến chúng ta 
không thích ứng được với nghề nghiệp, 
trở nên yếu thế, bất lợi trong quá trình 
tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu không có 
kiến thức nền tảng thì kỹ năng bổ trợ 
cũng không có giá trị. Nếu chúng ta 
tích lũy tốt cả hai điều trên thì chắc chắn 
chúng ta sẽ có thành công.”

Tại buổi giao lưu, Trưởng ban Công tác 
Chính trị HSSV Đinh Văn Hường đã chia 
sẻ và giải đáp những thắc mắc của các 
bạn sinh viên.

Trước đó, ngày 16/9/2017 tại Lễ khai 
giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường 
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giám 
đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn gửi tới 
các tân sinh viên thông điệp mang tính 
bền vững của mỗi cá nhân về Trách 
nhiệm xã hội và lý tưởng nhân văn. 

THÚY QUỲNH - TÙNG LINH -                                   
THƯƠNG HUYỀN - Ảnh: NGỌC TÙNG
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Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân 
dự và phát biểu tại buổi tọa đàm.

Chương trình có sự tham gia của: 
Ông Vương Quốc Thắng – Giám 
đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức 
và Hỗ trợ khởi nghiệp, ĐHQGHN; 
PGS.TS Mai Thanh Phong - Phó Hiệu 
trưởng, Giám đốc Trung tâm Ươm 
tạo Doanh nghiệp Công nghệ trường 
Đại học Bách Khoa TP HCM; Ông 
Pierre Bonnet – Giám đốc điều hành 
Orchestra Networks.

Tại buổi tọa đàm, ông Vương Quốc 
Thắng – Giám đốc Trung tâm chuyển 
giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, 
ĐHQGHN nhấn mạnh về các giá 
trị cốt lõi của một trường Đại học 
là: Đào tạo; Nghiên cứu Khoa học; 
Hoạt động đổi mới sáng tạo. Để khởi 
nghiệp trong môi trường giáo dục 
đại học cần phải đào tạo ra được nền 
tảng là đội ngũ nhân lực chất lượng 
cao. Muốn như vậy, đội ngũ giảng 

viên phải am hiểu, tư vấn, dẫn dắt 
sinh viên khởi nghiệp thành công.

Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị tiên 
phong, dẫn đầu trong hoạt động đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp trong 
cả nước. Chính vì vậy, Trung tâm 
Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi 
nghiệp – ĐHQGHN sẽ trở thành nơi 
ươm mầm những ý tưởng sáng tạo 
ban đầu cho các bạn sinh viên, kết 
nối các nhà đầu tư tham gia vào vườn 
ươm, tạo ra một hệ sinh thái đầy đủ 
của nhiều trường đại học và doanh 
nghiệp

PGS.TS Mai Thanh Phong, Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP 
HCM đã có những chia sẻ rõ nét về 
khái niệm vườn ươm và hệ sinh thái 
khởi nghiệp nhằm giúp các bạn sinh 
viên có thêm nhiều kiến thức và hiểu 
biết hơn về các hoạt động trong khởi 
nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh về tầm 
quan trọng của nhân tố con người và 

hoạt động giáo dục đào trong khởi 
nghiệp.

Từ chính kinh nghiệm thực tế của 
mình, Giám đốc điều hành Orchestra 
Networks ông Pierre Bonnet, đã chia 
sẻ với các bạn sinh viên 10 bí quyết 
để khởi nghiệp thành công. Trong 
đó, ông lưu ý đối với các bạn sinh 
viên, ngay từ bây giờ cần phải rèn 
luyện thói quen phản biện trong học 
tập và làm việc; rèn luyện thể thao, 
nâng cao thể chất để vững vàng và 
kích thích trí sáng tạo cho bản thân.

Các bạn sinh viên đến từ các trường 
đại học đã sôi nổi thảo luận và đặt 
ra nhiều câu hỏi trao đổi với các 
diễn giả.

UYÊN BÙI - NGỌC TÙNG

TỌA ĐÀM

“TỪ KHỞI NGHIỆP ĐẾN KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH”
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