
6 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 7                 Số 321 - 2017

Nhaø nöôùc coù cô cheá ñaëc thuø 
cho ñaàu tö phaùt trieån ÑHQGHN

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cùng cả nước 
hướng tới góp phần xây dựng Quốc gia khởi nghiệp, ĐHQGHN đã tiên 
phong đổi mới theo hướng trở thành đại học định hướng đổi mới sáng tạo 
(Innovation-driven University), phát huy tối đa chức năng cốt lõi của đại học 
là tạo ra tri thức mới. ĐHQGHN đã khẳng định vai trò quan trọng trong 
hệ thống giáo dục và đào tạo của nước nhà, nhất là trong việc dẫn dắt hệ 
thống đại học đổi mới, hội nhập.

ĐỨC PHƯỜNG
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DẪN DẮT NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
NƯỚC NHÀ

Được xem là hoa tiêu của hệ 
thống giáo dục đại học Việt Nam, 
ĐHQGHN đã quy tụ được đội ngũ 
nhân tài, các giáo sư, phó giáo sư 
và chuyên gia đầu ngành; đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao gắn 
với nhu cầu của doanh nghiệp và 
của nền kinh tế; tiếp tục phát huy 
thế mạnh về nghiên cứu khoa học 
cơ bản, đồng thời chú trọng các 
nghiên cứu ứng dụng, phát triển 
khoa học và công nghệ, thương mại 
hóa các sản phẩm khoa học gắn với 
nhu cầu của doanh nghiệp và yêu 
cầu phát triển đất nước. Vị trí xếp 
hạng của ĐHQGHN được nâng cao 
(tăng từ vị trí số 250 năm 2010 lên 
139 các trường đại học hàng đầu 
châu Á năm 2017, trong đó có một 

số lĩnh vực nằm ở top 100).

Trong lần làm việc với ĐHQGHN, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
đánh giá cao ĐHQGHN đã có nhiều 
đổi mới và phát triển theo hướng 
chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập 
quốc tế. 

“ĐHQGHN đóng vai trò quan trọng 
trong hệ thống giáo dục và đào tạo 
của nước nhà, nhất là trong việc dẫn 
dắt hệ thống đại học đổi mới, hội 
nhập; từng bước khẳng định vị thế 
trung tâm đại học nghiên cứu, đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao 
mang thương hiêu quốc gia, phát 
triển đúng hướng, phù hợp với chủ 
trương của Đảng và Nhà nước, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới 
căn bản và toàn diện giáo dục và sự 
phát triển của đất nước”, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho 
rằng, để xây dựng ĐHQGHN trở 
thành đô thị đại học tại Hòa Lạc với 
một hệ thống các trường thành viên 
trong một chỉnh thể đồng bộ, thống 
nhất, hiện đại, thực sự trở thành nơi 
ươm tạo tài năng và khởi nghiệp, có 
vai trò dẫn dắt trong hệ thống các 
trường đại học, Nhà nước sẽ có cơ 
chế đặc thù cho đầu tư phát triển; 
đồng thời mỗi cán bộ, giảng viên, 
học viên và sinh viên cần chủ động, 
quyết tâm phấn đấu quyết liệt hơn.

Cho đến nay, kiên trì với mục tiêu 
chất lượng cao, ĐHQGHN đã có 
nhiều sáng kiến nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo theo hướng đạt 
chuẩn mực quốc tế. Đi theo con 
đường đó, lĩnh vực khoa học Tự 
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nhiên và lĩnh vực khoa học Sự sống 
của ĐHQGHN đã đạt thứ hạng cao 
trên bảng xếp hạng quốc tế. Một số 
ngành học được kiểm định chất lượng 
theo chuẩn AUN. Như vậy, ĐHQGHN 
đã từng bước giải quyết thành công 
tiêu chí đào tạo và nghiên cứu khoa 
học chất lượng cao, góp phần nâng 
cao uy tín quốc tế và vị thế của giáo 
dục đại học Việt Nam trên trường 
quốc tế;

GS.TSKH Đào Trọng Thi, Nguyên Chủ 
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng 
của Quốc hội cho rằng, ĐHQGHN đã 
khẳng định mình bằng kết quả hoạt 
động. Đặc biệt, cách ĐHQGHN tự 
khẳng định mình bằng thương hiệu 
chất lượng cao là rất ấn tượng. Quan 
điểm về chất lượng cao được xác định 
là: “chất lượng chung của tất cả các 

ngành, lĩnh vực ở mức cao, riêng chất 
lượng của các ngành khoa học cơ 
bản, công nghệ cao, kinh tế, xã hội 
mũi nhọn phải đứng hàng đầu trong 
cả nước, ngang tầm khu vực và từng 
bước tiếp cận trình độ quốc tế”. Theo 
GS.TSKH Đào Trọng Thi, hội nhập 
quốc tế phải hiểu theo cách đó chứ 
không chỉ là tham gia vào các hoạt 
động chung của cộng đồng quốc tế.

TỰ CHỦ ĐẠI HỌC LÀ MỘT GIÁ TRỊ

GS.TSKH Đào Trọng Thi cho rằng 
ĐHQGHN đã đáp ứng 3 tiêu chí: Về 
cơ bản ĐHQGHN đã xây dựng thành 
công và phát huy thế mạnh mô hình 
đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh 
vực; đào tạo và nghiên cứu khoa học 
với chất lượng cao, trình độ cao để 
xứng đáng với vai trò đầu tàu đổi mới 
giáo dục nước nhà; hoạt động theo 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

Để sẵn sàng vững bước 
trong bối cảnh mới, 

ĐHQGHN đã chú trọng 
gia tăng tiềm lực, kiến tạo 

không ngừng tài sản trí 
tuệ, đặc biệt là trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học 
và đổi mới sáng tạo.
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cao, tức là có nguồn lực và động lực 
phát triển trên cơ sở được Nhà nước 
ưu tiên đầu tư cả về cơ sở vật chất, 
tài chính, đội ngũ giảng viên và quan 
trọng nhất là được giao cơ chế quản 
lý và hoạt động tự chủ.

“Những gì mà ĐHQGHN có được 
ngày hôm nay, phần quan trọng do 
các quyền tự chủ đem lại. Những 
gì mà chúng ta còn vướng hôm 
nay, cũng liên quan tới những cách 
hiểu và đối đãi khác nhau của các 
nhà quản lý, của xã hội, của đồng 
nghiệp đối với mô hình đại học tự 
chủ ĐHQGHN của chúng ta”, Giám 
đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn 
nhấn mạnh.

Theo Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn 
Kim Sơn, tự chủ đại học là tính độc 
lập và quyền tự quyết, tự chịu trách 
nhiệm trước xã hội của một đại học 

trên các phương diện về học thuật 
(gồm cả nghiên cứu và đào tạo), về 
phương diện quản trị điều hành và 
về  tài chính. Nó gắn với tự do học 
thuật, phát triển học thuật, gắn với 
đào tạo để phát triển con người, 
phát triển năng lực sáng tạo, để 
cung cấp nhân lực chất lượng cao, 
tạo dựng tầng lớp trí thức. Tự chủ 
đại học = Tự do học thuật + quản 
trị ưu việt + tài chính làm nền cho 
tri thức và phát triển. Vấn đề tự chủ 
của đại học, không phải là mới trên 
thế giới, GS. Nguyễn Văn Đạo cũng 
không phải người phát kiến ra nó, 
nhưng ông là người dũng cảm và 
sáng suốt lựa chọn, tâm đắc, tiên 
phong triển khai hiện thực hóa ở 
Việt Nam. Cái mới bao giờ cũng 
nhiều chông gai thử thách, GS chính 
là người đã dẫn dắt ĐHQGHN vượt 
qua chông gai thử thách buổi ban 

đầu để không ngừng trưởng thành.

Để có được những thành quả như 
ngày nay, ĐHQGHN đã phát huy 
hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm. Trong đó, ĐHQGHN được 
thực hiện theo cách tiếp cận quản lý 
sản phẩm đầu ra, thực hiện việc tăng 
quyền tự chủ gắn với việc nâng cao 
tự chịu trách nhiệm của các đơn vị; 
chất lượng kết quả/sản phẩm được 
giám sát chặt chẽ dựa vào các tiêu 
chí định lượng.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim 
Sơn cũng cho rằng, sự hài lòng của 
nhà tuyển dụng là cực kì quan trọng 
nhưng không phải là tất cả. Sinh 
viên ra trường làm được ngay một 
cách thuần thục nghề được đào 
tạo là cần, nhưng họ không phải 
là những người thợ. Chúng ta cần 
phát triển bản thân họ bằng nền 

ĐHQGHN đã kiến tạo các điều kiện để có thể 
mở các chương trình đào tạo mới, thành lập các 
phòng thí nghiệm trọng điểm theo hướng các 
công nghệ lõi của cách mạng công nghiệp 4.0.  
Trong nghiên cứu ĐHQGHN không chỉ quan 
tâm đến số lượng các công bố quốc tế nữa mà 
còn thúc đẩy việc đăng ký phát minh, sáng chế 
và đặc biệt quan tâm đến ảnh hưởng của các 
nghiên cứu cơ bản đến các phát minh sáng chế 
thế nào.  Đây là nhóm chỉ số cơ bản về đầu ra 
của tri thức, công nghệ và sáng tạo, làm cơ sở 
cho hoạt động chuyển giao tri thức.
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giáo dục khai phóng, bằng tự do 
học thuật và môi trường giáo dục 
mang tính nhân văn và thẩm mỹ 
cao đẹp. Đó mới là giá trị đích thực 
của đại học, mục tiêu chân chính 
của tự chủ đại học. 

XÂY DỰNG ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 và cả nước cùng 
hướng tới góp phần xây dựng Quốc 
gia khởi nghiệp, ĐHQGHN đã tiên 
phong đổi mới theo hướng trở thành 
đại học định hướng đổi mới sáng tạo 
(Innovation-driven University), phát 
huy tối đa chức năng cốt lõi của đại 
học là tạo ra tri thức mới. Mô hình 
đại học định hướng đổi mới sáng 
tạo mà ĐHQGHN đang hướng đến 
là một lựa chọn tất yếu, là sự phát 
triển và chuẩn bị cần thiết để thích 
ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đại học định hướng đổi mới sáng 
tạo không chỉ hướng tới phục vụ 
cộng đồng tốt hơn, mà còn hoạt 
động rất hiệu quả đối với việc 
quản lý sở hữu trí tuệ và thương 
mại hóa tri thức ngay trong khuôn 
viên của mình, góp phần giúp cơ sở 
giáo dục đại học thực hiện tự chủ 
tài chính. Đặc biệt, trong nghiên 
cứu khoa học ĐHQGHN không chỉ 
quan tâm đến số lượng các công 
bố quốc tế mà còn quan tâm thúc 
đẩy việc đăng ký phát minh, sáng 
chế, quan tâm đến ảnh hưởng của 
các nghiên cứu cơ bản đến các phát 
minh sáng chế thế nào. Đây là một 
chỉ số cơ bản của hoạt động đổi mới 
sáng tạo, làm cơ sở cho hoạt động 
chuyển giao tri thức.

Theo Phó Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Hữu Đức, ĐHQGHN giờ đây 
không chỉ hướng tới phục vụ cộng 

đồng tốt hơn, mà còn hoạt động rất 
hiệu quả đối với việc quản lý sở hữu 
trí tuệ và thương mại hóa tri thức 
ngay trong khuôn viên của mình, 
góp phần thực hiện tự chủ tài chính. 

Điều này đã được Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận: 
“ĐHQGHN đã tập trung kiến tạo, 
phát triển các hoạt động đổi mới 
sáng tạo; khơi dậy niềm đam mê, 
khát vọng khởi nghiệp vươn lên 
trong sinh viên, đội ngũ cán bộ, 
giảng viên, nhà khoa học thúc đẩy 
phát triển thích ứng với cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0; đã chú 
trọng đầu tư và phát triển các công 
trình, sản phẩm có tính thực tiễn cao 
phục vụ đời sống; có số lượng các 
nhà khởi nghiệp đứng đầu trong các 
trường đại học cả nước”.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn 
Hồng Sơn cho biết, ĐHQGHN chủ 
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trương đẩy mạnh phát triển các 
không gian sáng tạo và hỗ trợ khởi 
nghiệp ở ĐHQGHN, gắn với định 
hướng phát triển đại học đổi mới 
sáng tạo trong thời kì 4.0. Tinh 
thần khởi nghiệp nói chung cần tiếp 
tục lan tỏa mạnh mẽ trong toàn 
ĐHQGHN.

Để sẵn sàng vững bước trong bối 
cảnh mới, ĐHQGHN đã chú trọng 
gia tăng tiềm lực, kiến tạo không 
ngừng tài sản trí tuệ, đặc biệt là 
trong hoạt động nghiên cứu khoa 
học và đổi mới sáng tạo. Các nhà 
khoa học của ĐHQGHN đã đạt 
nhiều giải thưởng khoa học công 
nghệ uy tín. ĐHQGHN có tạp chí 
được xét chọn vào cơ sở dữ liệu 
của Web of Science (ISI). Đặc biệt, 
ĐHQGHN cũng trở thành đại diện 
trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới 
sáng tạo của Scimago.

ĐHQGHN đã kiến tạo các điều kiện 
để có thể mở các chương trình đào 
tạo mới, thành lập các phòng thí 
nghiệm trọng điểm theo hướng 
các công nghệ lõi của cách mạng 
công nghiệp 4.0.  Trong nghiên cứu 
ĐHQGHN không chỉ quan tâm đến 
số lượng các công bố quốc tế nữa 
mà còn thúc đẩy việc đăng ký phát 
minh, sáng chế và đặc biệt quan tâm 
đến ảnh hưởng của các nghiên cứu 
cơ bản đến các phát minh sáng chế 
thế nào.  Đây là nhóm chỉ số cơ bản 
về đầu ra của tri thức, công nghệ và 
sáng tạo, làm cơ sở cho hoạt động 
chuyển giao tri thức. 

ĐHQGHN cũng như các đơn vị trực 
thuộc và thành viên đã phát triển 
hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp 
và đổi mới sáng tạo cũng như tổ 
chức nhiều hoạt động gắn với khởi 
nghiệp: khánh thành Tòa nhà Ươm 

tạo tài năng và Hỗ trợ khởi nghiệp 
- một không gian dành riêng cho 
các hoạt động chuyển giao, giám 
định công nghệ, ươm tạo và hỗ trợ 
khởi nghiệp.  Một số ý tưởng khởi 
nghiệp đã bắt đầu được đầu tư cho 
sinh viên và các nhà khoa học trẻ. 
Hơn thế nữa, chúng tôi đang nỗ lực 
để xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp 
để thúc đẩy hoạt động này một 
cách mạnh mẽ hơn nữa; thành lập 
mới 7 phòng thí nghiệm trọng điểm  
hướng tới hỗ trợ và thúc đẩy hoạt 
động khởi nghiệp; tổ chức cuộc 
thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp,  
ngày hội khởi nghiệp,... cùng nhiều 
tọa đàm, hội thảo.

GIÁM ĐỐC ĐHQGHN NGUYỄN KIM SƠN: 

Ngày nay, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức 
lớn, những thách thức phi truyền thống. Với ĐHQGHN, 
xã hội hóa giáo dục và nghiên cứu khoa học là hết sức cần 
thiết, đưa sản phẩm đào tạo gia nhập thị trường lao động 
là tất yếu, nhưng cần đề phòng khả năng biến ĐHQGHN 
trở thành một trường nghề, hay một trung tâm thương 
mại lớn có đủ hàng hóa liên  ngành… Chúng ta cần đào 
tạo các ngành nghề có thể thu học phí cao đủ bù đắp 
cho các chi phí đào tạo, nhưng lại không được lãng quên 
phát triển các ngành khoa học cơ bản, những lĩnh vực 
cần vun đắp cho sáng tạo.

TIEÂU ÑIEÅM


