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BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ KỸ NĂNG IRELAND RICHARD BRUTON THĂM ĐHQGHN

Ngày 24/11/2017, Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Kim Sơn đã có buổi đón tiếp 
và làm việc với ngài Richard Bruton - 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Kỹ năng 
Ireland nhân dịp đoàn đại biểu do Bộ 
trưởng dẫn đầu sang thăm Việt Nam 
từ ngày 23 đến ngày 25/11/2017.

Tham dự buổi làm việc có Đại sứ Ireland tại Việt Nam 
Cáit Moran, Phó Giám đốc ĐH Trinity Dublin (Trinity 

College Dublin-TCD) Juliette Hussey và đại diện một số 
trường đại học Ireland.

Về phía ĐHQGHN có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các 
ban chức năng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
Trường ĐH Công nghệ.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Kỹ năng Ireland Richard Bruton, Đại sứ quán 
Ireland tại Việt Nam và ĐHQGHN thực hiện lễ trao thư 
tài trợ cho Dự án xây dựng nâng cao năng lực cho giảng 
viên và cán bộ ĐHQGHN để thúc đẩy phát triển kỹ năng 
của sinh viên trong thế kỷ 21 và Dự án hợp tác giữa Đại 
học Cork và Trường ĐH Khoa  học Xã hội và Nhân văn. 
Đồng thời, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn và Phó Giám đốc 
Juliette Hussey đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác 
song phương giữa ĐHQGHN và ĐH Trinity Dublin.

Bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Kỹ năng Ireland và đoàn công tác đến thăm ĐHQGHN, 
Giám đốc Nguyễn Kim Sơn tin rằng, sự hiện diện của ngài 
Richard Bruton sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong giáo 
dục giữa Việt Nam và Ireland nói chung cũng như giữa 
ĐHQGHN và các đại học Ireland nói riêng.

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN và Đại sứ 
quán Ireland đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ từ năm 
2011 và triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác như 
đồng tổ chức Hội thảo giáo dục Việt Nam – Ireland, hỗ 
trợ Báo cáo kinh tế thường niên của Trường ĐH Kinh tế 

và Báo cáo giáo dục thường niên của Trường ĐH Giáo 
dục, gửi các cán bộ trẻ ĐHQGHN sang học tập và làm 
nghiên cứu tại Ireland, cấp học bổng cho sinh viên và học 
viên… Với những thế mạnh và cơ hội rộng mở, Giám đốc 
ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn mong rằng Bộ trưởng Richard 
Bruton sẽ quan tâm, hỗ trợ để hợp tác giữa hai bên ngày 
càng phát triển và mang lại hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Kỹ 
năng Ireland Richard Bruton cho biết, giáo dục đóng vai 
trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của quốc 
gia, đây cũng là một trong những động lực giúp Ireland 
vượt qua thời kỳ khó khăn và vươn lên phát triển mạnh 
mẽ. Giống như Việt Nam, Ireland luôn tìm kiếm các giải 
pháp để giáo dục đáp ứng yêu cầu của các ngành công 
nghiệp, đặc biệt là với tốc độ phát triển nhanh của công 
nghệ thông tin trong bối cảnh hiện nay.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ĐHQGHN và các đại 
học Ireland, Bộ trưởng Richard Bruton cho rằng, trong 
bối cảnh phát triển với nhiều cơ hội cũng như thách thức 
như hiện nay thì ĐHQGHN đóng vai trò chiến lược, đặc 
biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho Việt Nam. Ông cho biết, Bộ Giáo dục và Kỹ năng 
luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục 
của Ireland đẩy mạnh hợp tác với ĐHQGHN, cùng nhau 
xây dựng mối quan hệ hợp tác mang lại lợi ích cho các 
bên và cho hai quốc gia.

SINH VŨ - Ảnh: NGỌC TÙNG
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Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim 
Sơn phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía Nga có Ông 
Konstantin Vasilievich Vnukov – Đại sứ 
Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga 
tại Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; Ông Andrey Nikolaevich Artizov 
– Giám đốc Cơ quan Lưu trữ Liên bang 
Nga – Rosarchive; Bà Natalia Valerievna 
Shafinskaya – Giám đốc Trung tâm 
Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội.

Về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, 
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 
nước (Bộ Nội vụ Việt Nam) Đặng Thanh 
Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học 
Xã hội & Nhân văn – ĐHQGHN Phạm 
Quang Minh.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Hội 
hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, Hội 
hữu nghị Liên bang Nga – Việt Nam, 
các trường Đại học của Liên bang Nga, 
đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu hai nước Việt Nam và Nga…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn 
mạnh ý nghĩa của dịp kỷ niệm 100 năm 
Cách mạng Tháng Mười Nga, Đại sứ 
đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại 
Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov 
cho biết, Ngày kỷ niệm lớn – 100 năm 
Cách mạng năm 1917 tại Nga đã tạo 
sự quan tâm chú ý to lớn trên thế giới. 
Nhiều hoạt động chào mừng như các 
hội nghị khoa học, triển lãm, xuất bản 
các tác phẩm khoa học, công bố các tài 
liệu, sản xuất phim… trên khắp nước 
Nga và các nước trên thế giới.

Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov 
bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã tổ 
chức nhiều hoạt động với quy mô lớn 
như mít-tinh, triển lãm, giao lưu văn 
hóa văn nghệ, hội thảo… chào mừng 
kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 
Mười Nga, trong đó có Hội thảo khoa 
học với chủ đề “Ảnh hưởng của Cách 
mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng 
Việt Nam”. Ông bày tỏ tin tưởng, với sự 
tham gia của các nhà khoa học, các nhà 
nghiên cứu và các đại biểu có uy tín của 
các giới hàn lâm, các đại biểu sẽ được 
nghe các tham luận nêu bật được ý 
nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga 
– một cuộc cách mạng có ảnh hưởng 
rất lớn đến sự phát triển lịch sử của nước 
Nga và toàn thể cộng đồng thế giới. Hội 
thảo sẽ mở ra những trang mới trong 
nền lịch sử chung giữa hai nước, và sự 
khác biệt trong cách nhìn nhận và quan 
điểm của các đại biểu là nền tảng cho sự 
đối thoại khoa học.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội 
Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Cách mạng 
Tháng Mười Nga đã mở ra một chương 
mới trong lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: 
“ẢNH HƯỚNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 

ĐẾN CÁCH MẠNG VIỆT NAM”

Trong hai ngày 23 và 24/11/2017, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 
ĐHQGHN phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga, Trung tâm Khoa 
học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, Cục 
Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ), Khu Di tích Phủ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: “Ảnh hưởng của Cách 
mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt Nam”.
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xã hội là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong 
trào cách mạng thế giới… Đối với Việt 
Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có 
ảnh hưởng sâu sắc, là kim chỉ nam cho 
đường lối cách mạng của đất nước, giải 
phóng ách áp bức bóc lột của thực dân, 
mang lại độc lập tự do cho dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố 
Hà Nội Lê Hồng Sơn, Hội thảo là một 
trong những hoạt động thiết thực và có 
ý nghĩa, thông qua các buổi thảo luận, 
trao đổi ý kiến và các Hội thảo chuyên 
đề, chúng ta một lần nữa nhận thức 
được những giá trị thực tiễn của Cách 
mạng Tháng Mười Nga với sự phát triển 
của đất nước Việt Nam hiện nay. Phó 
Chủ tịch Lê Hồng Sơn tin tưởng, thông 
qua sự kiện này, mối quan hệ hữu nghị 
truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau giữa 
đất nước, con người Nga với đất nước 
Việt Nam nói chung và với thành phố 
Hà Nội nói riêng sẽ ngày càng gắn bó, 
phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa 
trong tương lai.

Nhấn mạnh Cách mạng tháng Mười 
Nga đã đặt nền tảng thiết yếu cho việc 
xây đắp quan hệ đối tác chiến lược 
toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang 
Nga, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim 
Sơn cho biết, trong suốt 70 năm qua, 
những thành tựu bước đầu về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ 
quốc của Việt Nam luôn có đóng góp 
quý báu của Liên Xô trước đây và nhân 
dân Nga ngày nay. Về phần mình, nước 
Nga cũng đẩy mạnh Chính sách hướng 
đông, coi Việt Nam là cầu nối, điểm tựa 
để triển khai chính sách này. Cùng với 

quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, 
Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng 
phối hợp chặt chẽ, tham vấn, ủng hộ 
lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương 
ở Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, ARF...  

Đặc biệt, sự đóng góp của nền giáo 
dục và khoa học Liên Xô trước đây và 
nước Nga ngày nay đối với Việt Nam 
có ý nghĩa to lớn  và giá trị cơ bản sâu 
sắc. Từ những năm 1950 đến nay, Liên 
Xô và nước Nga, đã đào tạo hàng trăm 
ngàn cán bộ giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học cho Việt Nam. Trong số đó, có 
hàng trăm cán bộ giảng dạy, giáo chức 
lão thành của ĐHQGHN đã được đào 
tạo cơ bản và chuyên sâu, có đóng góp 
không nhỏ cho nền khoa học và giáo 
dục đại học Việt Nam như: GS. Viện sĩ 
Nguyễn Văn Hiệu, GS. Viện sĩ Nguyễn 
Văn Đạo - nguyên Giám đốc đầu tiên 
ĐHQGHN, GS. Viện sĩ – Đào Trọng Thi, 
GS. Nguyễn Tài Cẩn – người đầu tiên 
đã đem ngôn ngữ Việt Nam tới Liên 
Xô như một chuyên ngành khoa học, 
và còn rất nhiều các chuyên gia và các 
nhà khoa học đã và đang làm rạng 
danh nền khoa học Xô Viết ngay tại Việt 
Nam. Gần đây, ĐHQGHN đã vinh dự và 
chúc mừng TSKH Nguyễn Tuyết Minh 
- nguyên Phó chủ nhiệm khoa Ngôn 
ngữ và Văn hóa Nga, người vừa được 
Tổng thống LB  Nga, Vladimir Putin tặng 
thưởng Huy chương Pushkin vì những 
đóng góp cho sự phát triển Văn hóa và 
ngôn ngữ Nga tại Việt Nam. 

Giám đốc ĐHQGHN cũng cho biết, năm 
2017 đánh dấu sự hợp tác trong liên kết 
đào tạo với các đại học Liên bang Nga 

khi lần đầu tiên chương trình Cử nhân 
tin học và kỹ thuật máy tính hợp tác với 
Đại học Năng lượng Mátxcơva được 
triển khai. Đây sẽ là nền tảng cho mô 
hình hợp tác mới, góp phần làm phong 
phú và sâu sắc thêm các chương trình 
hợp tác về giáo dục đại học, góp phần 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho Việt Nam.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, 
với ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng 
Mười, mối quan hệ tốt đẹp hiện có giữa 
Việt Nam và LB. Nga, với sự tham gia 
của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa 
học ngày hôm nay, Hội thảo khoa học 
quốc tế “Ảnh hưởng của Cách mạng 
Tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt 
Nam” sẽ không chỉ có những báo cáo 
khoa học làm gia tăng những hiểu biết 
sâu sắc, toàn diện hơn về Cách mạng 
Tháng Mười Nga, mà còn nghiên cứu 
quan hệ hữu nghị Việt - Nga qua các 
chặng đường lịch sử; các chủ đề Việt 
Nam học cũng như Đông phương học 
ở Nga và Nga ngữ học ở Việt Nam với 
nhiều cách nhìn nhận, phân tích kết 
hợp giữa chuyên ngành và tiếp cận liên 
ngành, đa ngành”, Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Kim Sơn cho hay.

Trong hai ngày diễn ra (23 và 24/11), các 
diễn giả hai nước Việt Nam và Liên bang 
Nga trình bày hàng chục tham luận 
nêu bật ý nghĩa của Cách mạng Tháng 
Mười Nga – một cuộc cách mạng có 
ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển lịch 
sử của nước Nga và toàn thể cộng đồng 
thế giới, trong đó nổi bật là một số tham 
luận như: “Cuộc cách mạng năm 1917 
và ảnh hưởng của nó tới các sự kiện lịch 
sử tại khu vực Đông Nam Á”, “Nguyễn 
Ái Quốc đến với Cách mạng Tháng 
Mười và Lênin trong những năm ở nước 
Nga 1923 – 1924”, “Việt Nam học Nga 
– hôm qua và hôm nay”, “Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại và Việt Nam”, “Cách 
mạng Tháng Mười và chế độ Xô Viết – 
Những điều không thể phủ nhận”…

MINH KHUÊ - Ảnh: NGỌC TÙNG
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Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN 

nhấn mạnh hội nghị tập huấn là cơ 
hội để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, 
cán bộ làm công tác Đảng trong toàn 
Đảng bộ ĐHQGHN nhận thức rõ thách 
thức, khó khăn và cơ hội phát triển 
của ĐHQGHN trong tình hình mới; 
nắm được quy định, hướng dẫn của 
Đảng về nghiệp vụ công tác tổ chức 
xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công 
tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 
luật Đảng; Thống nhất về nhận thức 
và phương pháp, cách thức thực hiện 
nhiệm vụ công tác Đảng trong thời 
gian tới.

Bí thư ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho 
rằng, ĐHQGHN đang ở trong vận hội 
mới gắn với những kì vọng lớn lao của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ 
và nhân dân. Trong năm qua, Thủ 

tướng Chính phủ đã đếnthăm và làm 
việc với lãnh đạo ĐHQGHN 2 lần, ghi 
nhận những kết quả đạt được cũng 
như chia sẻ những khó khăn trong 
thực tiễn hoạt động của cơ sở giáo dục 
hàng đầu cả nước.

Gần đây nhất, chiều 2/11, tại trụ sở 
Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường 
trực Chính phủ có cuộc làm việc với 
lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại 
học Quốc gia TP.HCM và Đại học Đà 
Nẵng.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng 
nhấn mạnh, cả trung ương và địa 
phương, nhất là Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 
Quốc gia TP.HCM và Đại học Đà Nẵng 
“dồn lực để tập trung phát triển 3 đại 
học này thành những trung tâm đào 
tạo nguồn nhân lực cho đất nước, 

trước hết là cho 3 vùng trước cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0”. Ba 
đại học sẽ được tập trung xây dựng 
thành khu đô thị đại học có quy hoạch 
xứng tầm để có hạ tầng bảo đảm cho 
sự phát triển. Đây phải là những đại 
học đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất 
lượng của đại học Việt Nam trong 
công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục đại học.

Bên cạnh những thuận lợi, Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim 
Sơn cũng chỉ rõ, ĐHQGHN đang đứng 
trước thách thức. Đó là thách thức 
vượt lên chính mình; thách thức của 
chất lượng nguồn nhân lực khoa học 
đỉnh cao, sự thiếu hụt của chuyên gia 
đầu đàn, đầu ngành; sự chuyển hóa 
các lợi thế cạnh tranh gắn với tự chủ 
đại học trong bối cảnh mới; về quyền 
tự chủ; về việc xóa sức ì cũng như sự 

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017
Trong 2 ngày 3 và 4/11/2017, Đảng ủy ĐHQGHN đã tổ 
chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017.
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Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang đã ký Quyết 

định số 2380/QĐ-CTN phong tặng 
Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” cho 
64 cá nhân và Quyết định số 2381/
QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu “Nhà 
giáo Ưu tú” cho 748 cá nhân đã có 
thành tích trong sự nghiệp giáo dục 
và đào tạo của dân tộc.

ĐHQGHN có 5 trên tổng số 64 nhà 
giáo được phong tặng danh hiệu 
“Nhà giáo Nhân dân” và 9 trên 748 
Nhà giáo được phong tặng danh hiệu 
“Nhà giáo Ưu tú”.

Danh sách cụ thể dưới đây:

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1. GS.TS Nguyễn Quang Báu: Giảng 
viên Cao cấp Khoa Vật lý, Trường 
ĐHKHTN

2. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám 
đốc ĐHQGHN

3. GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ 
tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo 
ĐHQGHN

4. GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ 
nhiệm bộ môn Lý luận quản lý, Khoa 
Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo 
dục

5. PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, Giảng 
viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng 
KH&ĐT Trường PTTH Chuyên KHTN, 
Trường ĐHKHTN

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ:

1. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng 
và Phát triển công tác xã hội, khoa Xã 
hội học, Trường ĐHKHXH&NV

2. GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHKHXH&NV

3. PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng 
Phòng Sau đại học, Trường ĐHKHTN

4. PGS.TS Phạm Văn Quyết, Chủ 

nhiệm bộ môn Lý thuyết và Phương 
pháp nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã 
hội học, Trường ĐHKHXH&NV

5.PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh, 
Giảng viên Cao cấp Khoa Sinh học, 
Trường ĐHKHTN

6. PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng 
Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải 
dương học, Trường ĐHKHTN

7. GS.TS Phan Văn Tân, Giảng viên 
Cao cấp Khoa Khí tượng, Thủy văn và 
Hải dương học, Trường ĐHKHTN

8. PGS.TS Phạm Quang Tuấn, Trưởng 
Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

9. PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, Trưởng 
Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

Tính đến hiện nay, ĐHQGHN có 62 
Nhà giáo Nhân dân và 137 Nhà giáo 
Ưu tú.

ĐHQGHN CÓ 5 NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ 9 NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2017

VNU News

thay đổi những cung cách quản lí cũ 
tàn dư của chế độ bao cấp; thách thức 
về tính bền vững của nguồn lực tài 
chính; thách thức về sự không đồng 
đều về năng lực khoa học, trình độ 
quản lí của các đơn vị trong lòng thực 
thể ĐHQGHN…. Đồng chí Bí thư cho 
rằng, ĐHQGHN là một thực thể độc 
lập song bên trong cũng có sự độc lập 
gắn với  những chia sẻ, liên thông. Đó 
chính là lợi thế và điểm đặc thù.

Đồng chí Bí thư cho biết, ĐHQGHN 
đang tiến hành đầu tư  nâng cấp hệ 
thống công nghệ thông tin, xây dựng 
hạ tầng cơ sở thông tin, kiến tạo 
những mô hình của đại học thông 
minh. ĐHQGHN cũng quan tâm để 
hình thành các nhiệm vụ khoa học 
tầm vóc.

Đồng chí Bí thư Nguyễn Kim Sơn chỉ 

rõ, bối cảnh chung hiện nay, các đại 
học đang chạy đua trên con đường 
sáng tạo. ĐHQGHN phải tiếp tục xây 
dựng nhiệm vụ khoa học lớn, xứng 
tầm.  

Trong quản trị đại học, việc đầu tiên là 
các đơn vị đào tạo cần đổi mới công 
tác quán lí, hỗ trợ sinh viên với một hồ 
sơ duy nhất, 1 cửa, một thẻ áp dụng 
chung trong toàn ĐHQGHN.

Đồng chí Bí thư Nguyễn Kim Sơn nhấn 
mạnh, về học thuật, ĐHQGHN cần 
tạo dựng môi trường học thuật tự do 
nhất; trong quản lí thì cần ráo riết đến 
cùng, cương quyết, bứt phá.

Trong khuôn khổ Hội nghị đồng chí 
Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng vụ Tổ 
chức Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung 
ương, đồng chí Trần Quang Cảnh, Ủy 

viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Thành ủy Hà Nội trao đổi với 
đại biểu tham dự Hội nghị các chuyên 
đề về “Những nội dung chủ yếu của 
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) 
về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài 
chính và tổ chức lại hệ thống các đơn 
vị sự nghiệp công lập”; “Công tác 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật 
của Đảng”, nhằm giúp đội ngũ cán 
bộ làm công tác Đảng của Đảng bộ 
ĐHQGHN nắm vững các quy định, 
hướng dẫn của Đảng cũng như khả 
năng vận dụng vào thực tiễn công tác 
tại đơn vị trong thời gian tới.

ĐỖ NGỌC DIỆP


