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Thö chuùc möøng Ngaøy Nhaø  giaùo Vieät Nam cuûa Giaùm ñoác ÑHQGHN

20/11- một ngày đặc biệt của hầu hết mọi người, của tất cả những ai đã thụ hưởng sự giáo dục. Những người làm 
giáo chức lại càng cảm nhận về ngày này thiêng liêng sâu nặng hơn, bởi lẽ nó là dịp tôn vinh, ghi nhận của cả xã hội 
đối với thiên chức, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các nhà giáo cho đời.  Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, tôi 
xin gửi tới tất cả các nhà giáo, giáo chức của ĐHQGHN lời chúc mừng, lời thăm hỏi và lời cảm ơn sâu sắc. Các cô, các 
thầy đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm nên những kết quả tốt đẹp trong mọi hoạt động của ĐHQGHN  thời 
gian vừa qua. 

Nhân ngày của các nhà giáo, tôi cũng xin bày tỏ niềm mong mỏi các cô, các thầy ra sức phát huy những tinh thần và 
phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo xưa nay. Sự phát huy đó không phải qua lời hô hào, mà cần bằng hành động hàng 
ngày. Chúng ta hãy giảm bớt những phàn nàn về cuộc sống khó khăn trong những bài giảng, lắng lại niềm bức xúc 
về những điều còn chưa lành trong cuộc sống đời thường để nơi giảng đường toàn tâm toàn ý cho việc chỉ đường tri 
thức, truyền cảm hứng và đam mê nghề nghiệp cho sinh viên, đó là vun nhựa sống, là gieo mần thiện lương cho thế 
hệ sau. Hãy dẫn dắt các trò cả chuyên môn, nhân cách và niềm vui sống bất diệt của con người như tình yêu thương 
cha mẹ dành cho con cái. 

Làm nhà giáo của một đại học nghiên cứu hàng đầu, các cô các thầy cần nghiên cứu và công bố khoa học, đó là lý do 
tồn tại của các thầy cô trong trường, nhưng hình tượng đọng lại sống động và lâu bền trong lòng học trò lại không 
hẳn là số lượng bài báo của các thầy, mà là thái độ sống và tình yêu thương mà học trò cảm thấy, nhận ra trong từng 
tiết học.  Thế giới đang biến đổi rất nhanh và những đòi hỏi mới nảy sinh hàng ngày, muốn học sinh không bỡ ngỡ, 
thích ứng nhanh, làm việc tốt sau khi ra trường, các cô các thầy cần có tầm nhìn xa rộng, sự trải nghiệm lớn, kỹ năng 
cao đủ mức để làm người dẫn dắt và chỉ đường cho học trò. Tình yêu và trách nhiệm của thầy cô phải được thể hiện 
trước hết và quan trọng nhất chính ở chỗ làm sao cho sinh viên ra trường sống lương thiện, thích ứng nhanh, có việc 
làm tốt, và khởi nghiệp thành công. 

Chúng ta, từ lãnh đạo ĐHQG, các tổ chức, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị, các thầy các cô trực tiếp giảng dạy và phục 
vụ giảng dạy, hỗ trợ sinh viên, từng ngày cần cố gắng làm mọi việc tốt hơn, để mỗi một ngày ĐHQGHN của chúng 
ta tốt lên một chút, để mỗi lần 20/11 tới chúng ta lại có thêm niềm vui và niềm tự hào mới.

Nghề nghiệp đang đem lại niềm vui và niềm tự hào cho chúng ta và cũng đang đòi hỏi chúng ta. 

Kính chúc tất cả các cô, các thầy và toàn thể giáo chức mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và phát triển.

Nguyeãn Kim Sôn 

Bí thö Ñaûng uûy, Giaùm ñoác ÑHQGHN
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Ngày 11/10/2017, tại Bệnh viện E, 
Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim 

Sơn và Giám đốc Bệnh viện E Lê Ngọc 
Thành đã đại diện cho 2 cơ quan kí 
kết văn bản thỏa thuận hợp tác song 
phương đầu tiên.

Đây là văn bản khung, tạo cơ sở pháp 
lí cho các đơn vị thành viên trong 
ĐHQGHN (trong đó có Khoa Y Dược) 
và Bệnh viện E triển khai các hoạt động 
cụ thể, dựa trên cơ sở hợp tác bình 
đẳng, thiện chí và xây dựng, nhằm 
mang lại lợi ích cao nhất cho mỗi bên, 
gia tăng giá trị cho xã hội.

Việc hợp tác giữa ĐHQGHN và Bệnh 
viện E nhằm phát huy tiềm năng, các 
thế mạnh của mỗi bên để cùng hợp tác 
triển khai và nâng cao chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
tri thức và cung cấp các dịch vụ có liên 
quan; góp phần cung cấp nguồn nhân 
lực, các sản phẩm khoa học công nghệ 
và các dịch vụ y tế chất lượng cao trong 
lĩnh vực Sinh  - Y - Dược  cho xã hội.

Phát biểu tại lễ kí kết, Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chúc 
mừng hành trình 50 năm trưởng thành 
và phát triển của Bệnh viện E. Ông 
nhấn mạnh, việc thiết lập quan hệ giữa 
ĐHQGHN và Bệnh viện E là cần thiết, 
đúng thời điểm và đáp ứng mong mỏi 

của cả 2 cơ quan. Lịch sử hơn 110 
năm của ĐHQGHN gắn liền với đơn 
vị tiền thân đầu tiên được thành lập 
năm 1906 - ĐH Đông Dương - mô 
hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực 
kiểu phương Tây đầu tiên của Việt 
Nam, trong đó lĩnh vực Y Dược là một 
bộ phận cấu thành.

“Bệnh viện trong đại học và đại học có 
bệnh viện là một xu hướng tất yếu của 
các đại học đa ngành đẳng cấp quốc 
tế hiện nay trên thế giới” – Giám đốc 
Nguyễn Kim Sơn chia sẻ. Chỉ riêng ĐH 
Phúc Đán của Trung Quốc có tới 16 
bệnh viện trong đó có 10 bệnh viên 
quốc gia và 6 bệnh viện chuyên ngành.

Trải qua những biến động của lịch sử, 
năm 2010, ĐHQGHN thành lập Khoa 
Y Dược  và tiếp sau đó thành lập Bệnh 
viện ĐHQGHN nhằm tiếp tục hoàn 
thiện cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực 
theo xu hướng quốc tế của các đại 
học uy tín.

Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, việc kí 
kết văn bản hợp tác là sự khởi đầu cho 
sự hợp tác toàn diện trong đào tạo, bồi 
dưỡng nhân lực; nghiên cứu khoa học 
- chuyển giao cũng như các nghiên cứu 
thuộc các lĩnh vực sinh học, công nghệ, 
kỹ thuật, nhân văn và các nội dung liên 
quan đến khoa học chăm sóc sức khỏe.

Cộng hưởng cùng những ý tưởng 
của Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc 
Bệnh viện E Lê Ngọc Thành cho 
biết, “hợp tác với ĐHQGHN là mong 
muốn của chúng tôi. Đây là quan hệ 
hợp tác mang lại lợi ích cho cả 2 bên 
và cho xã hội”.

Ông cũng cho biết, công việc của bác sĩ 
giỏi không chỉ đòi hỏi có chuyên môn 
vững vàng mà còn cần có nghiên cứu, 
giảng dạy và phải là chuyên gia công 
nghệ. Thực tiễn hoạt động của Bệnh 
viện E cho thấy cần phải đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học cho xứng 
với tầm vóc của các hoạt động chuyên 
môn. Việc hợp tác với ĐHQGHN sẽ góp 
phần giải quyết những bất cập đó - 
ông Thành nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ của lễ kí kết, TS. 
Nguyễn Minh Lợi - Phó Cục trưởng 
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, 
Bộ Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao 
hoạt động hợp tác giữa ĐHQGHN và 
Bệnh viện E. Ông cho rằng, việc hợp 
tác này rất phù hợp với tinh thần của 
Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 
05/10/2017 của Chính phủ quy định 
về tổ chức đào tạo thực hành trong 
đào tạo khối ngành sức khỏe. Phó Cục 
trưởng Nguyễn Minh Lợi bày tỏ tin 
tưởng sự hợp tác giữa đại học và bệnh 
viên tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong 
tương lai.

Đại diện cho đơn vị đầu mối trong 
ĐHQGHN thụ hưởng và triển khai các 
hoạt động hợp tác, Phó Chủ nhiệm 
phụ trách Khoa Y Dược Nguyễn Thanh 
Hải đã bày tỏ cam kết triển khai hiệu 
quả việc hợp tác với Bệnh viện E trong 
đào tạo nhân lực y tế và đóng góp vào 
sự phát triển của khoa học chăm sóc 
sức khỏe.

ĐỖ NGỌC DIỆP - Ảnh: NGỌC TÙNG

ĐHQGHN VÀ BỆNH VIỆN E 
KÍ KẾT VĂN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
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Ngày 6/10/2017, Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có 

buổi làm việc với lãnh đạo các Phòng 
thí nghiệm (PTN) trọng điểm cấp 
ĐHQGHN.

Tham dự có Phó Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Hữu Đức; lãnh đạo Văn phòng, 
các ban chức năng; lãnh đạo các PTN 
trọng điểm cấp ĐHQGHN.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào  
rà soát quá trình tổ chức thực hiện chủ 
trương phát triển PTN trọng điểm cấp 
ĐHQGHN; rà soát kết quả thực hiện 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
của các PTN này; tìm kiếm giải pháp 
thúc đẩy hoạt động của các PTN trọng 
điểm để phát triển các sản phẩm khoa 
học công nghệ.

Trong thời gian vừa qua, ĐHQGHN đã 
xây dựng các hướng dẫn cụ thể để đơn 
vị và PTN trọng điểm thực hiện hoàn 
thiện về tổ chức, nhân lực, cơ sở vật 
chất và định hướng nghiên cứu qua 
mỗi giai đoạn. Để đảm bảo các PTN 
trọng điểm hoạt động theo mục tiêu và 
quan điểm phát triển đề ra, ĐHQGHN 
đã xét duyệt và thực hiện đầu tư theo 
thứ tự ưu tiên cho các PTN ngay sau 
khi hệ thống quy hoạch các PTN trọng 
điểm ở ĐHQGHN được phê duyệt. 

Đồng thời, ĐHQGHN cũng hỗ trợ về 
kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ; hỗ trợ kết nối để phát triển 
các nhiệm vụ KHCN.

Tính đến tháng 9/2017, các PTN trọng 
điểm đã thực hiện được 48 bài báo 
quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus, 
08 sách chuyên khảo, đăng ký được 8 
sáng chế/giải pháp hữu ích. Số lượng 
sản phẩm KH&CN được hình thành là 
28 sản phẩm. Thông qua hoạt động 
KH&CN của các PTN trọng điểm, các 
hoạt động hợp tác quốc tế, doanh 
nghiệp và địa phương cũng được hình 
thành, phát triển mới, một số đối tác 
mới như: Đại học Rostock (CHLB Đức); 
Viện Nghiên cứu Forschungszentrum 
Juelich GmbH, Bộ công thương, Bộ 
Công an; Tập đoàn ToshiBa…

Tại buổi làm việc, những khó khăn, hạn 
chế của đơn vị và các PTN trọng điểm 
cùng được nêu ra như: công tác ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của các PTN trọng điểm chậm so với 
kế hoạch; cơ sở vật chất, trang thiết 
bị nghiên cứu còn thiếu thốn; các PTN 
chưa chủ động thu hút được nguồn tài 
trợ trang thiết bị phục vụ nghiên cứu 
từ các đối tác hợp tác trong và ngoài 
nước; khó khăn trong việc thu hút các 
nhà khoa học trình độ cao về làm việc.

Nhằm phát huy được vai trò là đơn vị 
trọng điểm và nòng cột trong nhiệm 
vụ dẫn dắt hoạt động KH&CN ở 
ĐHQGHN, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn 
yêu cầu, cần xây dựng chương trình 
phát triển hệ thống PTN trọng điểm 
của ĐHQGHN với lộ trình, chiến lược 
cụ thể.

Trong thời gian tới, tiến hành rà soát 
cơ sở vật chất, hạ tầng của 8 PTN trọng 
điểm, liệt kê những khó khăn, vướng 
mắc và báo cáo ĐHQGHN để có hướng 
giải quyết cụ thể. ĐHQGHN sẽ tạo điều 
kiện hỗ trợ về tài chính, nguồn lực cho 
sự phát triển của các PTN trọng điểm. 
Giám đốc chỉ đạo, cần xây dựng cơ chế 
chính sách quản lý thông minh, tránh 
việc hành chính hóa; hoạt động nghiên 
cứu phải phù hợp với chiến lược KHCN 
của đơn vị cũng như phục vụ hiệu quả 
cho nâng cao chất lượng đào tạo.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Kim Sơn cũng có những chỉ 
đạo cụ thể về vấn đề cơ chế, nhân 
lực, tài chính, tổ chức… cho các đơn 
vị liên quan.

MINH KHUÊ - Ảnh: NGỌC TÙNG

PHÁT HUY VAI TRÒ CỐT LÕI 
CHO CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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Ngày 26/10/2017, ĐHQGHN đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác tuyển sinh đại học chính quy năm 
2017 và phương hướng tuyển sinh 
năm 2018.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn 
Hoàng Hải chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên 
Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học chính 
quy năm 2017; đại diện lãnh đạo 
Văn phòng và các Ban chức năng 
của ĐHQGHN, Trung tâm Khảo thí 
ĐHQGHN, lãnh đạo các đơn vị đào 
tạo, đại diện Đoàn Thanh niên và Hội 
sinh viên ĐHQGHN.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban 
Đào tạo ĐHQGHN Nguyễn Tiến Thảo 
cho biết, năm 2017, Bộ Giáo dục 
& Đào tạo đã tích hợp phương thức 
thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN 
vào trong kỳ thi trung học phổ thông 
(THPT) quốc gia. Do vậy, ĐHQGHN 
tiếp nhận và sử dụng kết quả thi THPT 
để xét tuyển đại học chính quy.

Với vai trò là đơn vị phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức 
kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo 
đúng quy định của Quy chế thi THPT, 
ĐHQGHN đã cử 1.057 cán bộ/giảng 
viên có đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm 

tham gia công tác coi thi THTP quốc 
gia tại 32 điểm thi (trải khắp13 quận/
huyện).

Về công tác tư vấn tuyển sinh, 
ĐHQGHN đã công bố thông tin hỗ 
trợ kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển 
ĐHCQ năm 2017 trên website của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo và ĐHQGHN để 
hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng 
ký dự thi, đăng ký xét tuyển; tư vấn 
chọn ngành/chương trình đào tạo cho 
thí sinh, phụ huynh học sinh qua điện 
thoại, email và các trang mạng xã hội 
(facebook); phối hợp với Báo tuổi trẻ 
tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh tại 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và các 
tỉnh lân cận (Hải Phòng, Quảng Ninh, 
Thanh Hóa, Vinh, Yên Bái,...).

Nhìn chung, công tác tham gia tổ 
chức thi THPT quốc gia đã được các 
đơn vị thành viên/trực thuộc ĐHQGHN 
nghiêm túc triển khai, thực hiện đúng 
theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và Sở 
GDĐT Hà Nội. Các cán bộ/giảng viên 
tham gia tổ chức thi THPT đã phối hợp 
tốt với các cán bộ của địa phương, 
đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng 
quy chế, không để xảy ra các sự cố 
hoặc sai sót đáng tiếc trong quá trình 
làm nhiệm vụ.

Năm 2017, ĐHQGHN là đơn vị tiên 
phong triển khai phần mềm xác nhận 
nhập học (XNNH) đồng bộ hóa với hệ 
thống tuyển sinh, lọc ảo của Bộ Giáo 
dục & Đào tạo, nhóm xét tuyển miền 
Bắc. Phần mềm XNNH giúp thí sinh 
nhanh chóng ghi tên nhập học vào 
đơn vị đã trúng tuyển trong ĐHQGHN 
theo đúng thời hạn quy định; góp 
phần đánh giá chính xác thông tin 
thí sinh nhập học vào đơn vị, từ đó có 
được chiến lược hỗ trợ thí sinh tốt nhất 
cũng như có được sự chuẩn bị sớm các 
phương án dự phòng.

Theo số liệu thống kê, ngay trong đợt 
1, toàn ĐHQGHN đã số lượng thí sinh 
nhập học xấp xỉ gần 100% so với chỉ 
tiêu. Việc tổ chức xét tuyển nhận được 
sự chỉ đạo thống nhất, thông suốt, kịp 
thời, hiệu quả từ Ban Chỉ đạo tuyển 
sinh đến HĐTS, cán bộ tuyển sinh và 
cán bộ kỹ thuật. Các HĐTS tích cực, 
chủ động, triển khai công việc đúng kế 
hoạch, tuân thủ đúng quy chế, hướng 
dẫn, chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN, 
Ban Chỉ đạo tuyển sinh. Công tác 
truyền thông, tư vấn tuyển sinh, xét 
tuyển được thực hiện đồng bộ, đầy đủ 
cho thí sinh trước và trong quá trình 
xét tuyển…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng 
cần có sự điều chỉnh chỉ tiêu tuyển 
sinh, trong đó giảm chỉ tiêu những 
ngành khó tuyển và tăng chỉ tiêu các 
ngành có nhu cầu xã hội cao. PGS.
TSKH Vũ Hoàng Linh – Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 
đề nghị, cần có sự hỗ trợ của Nhà 
nước và ĐHQGHN đối với các ngành 
khoa học cơ bản cũng như tiến hành 
xã hội hóa với các ngành có nền tảng 
từ các chương trình tiên tiến, quốc tế; 
phát triển các chương trình chất lượng 
cao thu học phí cao tương xứng với 
chất lượng đào tạo theo Thông tư 23.

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, GS. 
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Ngày 29/9, Trung tâm Chuyển 
giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi 

nghiệp, ĐHQGHN (VNU – CSK) đã tổ 
chức chương trình thuyết trình Dự án 
khởi nghiệp nhằm tạo sân chơi để các 
nhóm khởi nghiệp có ý tưởng xuất 
sắc trình bày và thuyết phục các nhà 
đầu tư. Chương trình được tổ chức 
tại Không gian sáng tạo Innovation – 
Starup, Tòa nhà ươm tạo tài năng và 
hỗ trợ khởi nghiệp ĐHQGHN.

chương trình được tổ chức nằm trong 
chuỗi hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. 

Ngoài các dự án khởi nghiệp của 
ĐHQGHN, Trung tâm Chuyển giao 
Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp sẽ tiếp 
nhận các dự án, các ý tưởng đổi mới 
sáng tạo của các đơn vị khác có khả 
năng tạo ra được các startup đột phá 
trong tương lai.

Tham gia buổi thuyết trình đầu tiên 
trong trong chuỗi chương trình là hai 
dự án: “Sử dụng trí tuệ nhân tạo và 
dữ liệu lớn trong phân luồng và định 
hướng nghề nghiệp cho học sinh” 
và “Sản xuất Bio – SAP từ phụ phẩm 

nông nghiệp”.

Hai dự án đã nhận được những phản 
hồi, đóng góp từ các chuyên gia, 
các nhà đầu tư. Đây là các dự án đã 
được lựa chọn để “ươm mầm” và 
hy vọng các nhà đầu tư sẽ hỗ trợ để 
các dự án có được kết quả tốt. Bản 
thân ĐHQGHN cũng là nhà đầu tư, 
ĐHQGHN mong muốn có nhiều dự 
án, nhiều ý tưởng khả thi thành công 
và sẵn sàng đầu tư.

NGỌC HUYỀN - THƯƠNG HUYỀN 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 
(PITCH DAY) 

VNU News

Nguyễn Quý Thanh đề xuất phương 
án tuyển sinh theo nhóm ngành trong 
từng đơn vị và trong toàn ĐHQGHN; 
tăng cường quảng bá tuyển sinh trên 
mạng xã hội; có các chương trình học 
bổng để thu hút người học.

Nhiều ý kiến thảo luận tại hội nghị 
tập trung vào  các vấn đề như: cần 
thiết xây dựng cổng thông tin về các 
chương trình đào tạo trong ĐHQGHN; 
các biện pháp hạn chế tỉ lệ ảo trong 
quá trình xét tuyển; những hạn chế, 
khó khăn còn tồn tại trong kỳ tuyển 
sinh đại học chính quy năm 2017 và 
những giải pháp nhằm chuẩn bị tốt 
hơn cho kỳ tuyển sinh đại học chính 
quy năm 2018…

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải biểu 
dương những nỗ lực của các cán bộ, 
bộ phận tham gia công tác tuyển sinh.  

Phó Giám đốc đánh giá, với nguyên 
tắc chung là tạo điều kiện thuận 
lợi tối đa cho thí sinh, ĐHQGHN đã 
thực hiện thành công kỳ tuyển sinh 
ĐHCQ đạt các mục tiêu đề ra: an 
toàn, chất lượng, nghiêm túc, đúng 
kế hoạch, đúng quy chế, tạo được sự 
đồng thuận và hưởng ứng của toàn 
xã hội; đánh giá đúng năng lực người 
học; khách quan, chính xác, công 
bằng, minh bạch, thuận tiện; công 
bố kết quả nhanh; giảm chi phí, giảm 
áp lực cho thí sinh, gia đình thí sinh 
và xã hội cả khâu thi và tuyển... Nhờ 
vậy, ĐHQGHN đã tuyển được các thí 
sinh chất lượng; nâng cao chất lượng 
giáo dục đại học và thương hiệu của 
ĐHQGHN.

Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho 
rằng, kết quả tuyển sinh năm 2017 đã 
cho thấy các ngành của ĐHQGHN có 
sự phân tầng rõ rệt, qua đó thấy được 

sức thu hút của các ngành theo nhu 
cầu xã hội. Do đó, cần có những chính 
sách hỗ trợ và điều chỉnh phù hợp.

Năm 2018, Phó Giám đốc yêu cầu: 
cần thực hiện quảng bá và hướng 
dẫn tuyển sinh một cách đồng bộ, 
hiệu quả; nghiên cứu phương án xây 
dựng cổng thông tin tuyển sinh riêng 
nhưng có sự gắn kết, đồng bộ giữa 
với các đơn vị đào tạo và ĐHQGHN. 
Trong thời gian tới, ĐHQGHN tiếp 
tục phát huy các ưu điểm, tiếp thu 
ý kiến của các nhà chuyên môn, các 
nhà giáo, thí sinh, xã hội và rút kinh 
nghiệm từ kỳ tuyển sinh năm 2017, 
hoàn thiện các điều kiện đảm bảo 
chất lượng, phương thức xét tuyển, 
thời gian nhập học theo hướng thuận 
lợi cho người học.
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