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HỘI NGHỊ LẦN THỨ XII BCH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN:
PHÁT HUY SÂU RỘNG MÔ HÌNH TỰ CHỦ CỦA ĐHQG
“Xây dựng các đề án phát triển, tái cấu trúc, cơ cấu ngành hợp lý, nâng cao
chất lượng giáo dục và đào tạo thành một đại học lớn với mô hình tự chủ,
hướng tới đại học thông minh, quản lý thông tin theo công nghệ tiên tiến
mang tầm quốc tế”. Đó là nhận định của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN
Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị lần thứ mười hai BCH Đảng bộ ĐHQGHN diễn
ra vào sáng ngày 3/4.

T

ại Hội nghị các đại biểu đã thảo
luận và thông qua báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2018 và
nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
của Đảng bộ ĐHQGHN.
Theo Báo cáo của Ban Thường vụ
Đảng ủy ĐHQGHN, trong Quý I/2018,
các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của
Đảng bộ ĐHQGHN về cơ bản đã được
hoàn thành:
Về công tác đào tạo học sinh, sinh viên
và kiểm định chất lượng: ĐHQGHN đã
chỉ đạo hoàn thiện phương án, triển
khai các hoạt động tư vấn, truyền
thông quảng bá tuyển sinh đại học
chính quy và ban hành Hướng dẫn

tuyển sinh sau đại học năm 2018; ban
hành các mã ngành, chuyên ngành
mới, các quý định mở mới ngành và
điều chỉnh chương trình đào tạo trình
độ đại học tại ĐHQGHN theo thông tư
22/2017/TT-BGĐT của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Quý I năm 2018, ĐHQGHN đã ban
hành 05 chương trình đào tạo (tiến
sĩ chuyên ngành Phật học, cử nhân
ngành Kỹ thuật Robot, cử nhân ngành
Đông Nam Á học, thạc sĩ ứng dụng
chuyên ngành Quản lý phát triển đô
thị, thạc sĩ định hướng nghiên cứu
ngành Biến đổi khí hậu, chuyên ngành
Khoa học bền vững). Ngoài ra, các

chương trình đào tạo cử nhân ngành
kĩ thuật Robot, 02 chương trình đào
tạo Tiến sĩ (ngành Du lịch và Kĩ thuật
Môi trường) cũng được đẩy mạnh và
giao nhiệm vụ. Tổ chức lễ trao chứng
nhận đạt chuẩn chất lượng cấp trường
và mạng lưới các trường đại học Đông
Nam Á cho Trường ĐHKHTN; hoàn
thành tổ chức đánh giá cho 05 đơn
vị. Báo cáo tình hình việc làm cho sinh
viên sau tốt nghiệp và điều đáng mừng
là tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi
tốt nghiệp đạt 90%. Đồng thời ban
hành và chỉ đạo triển khai kế hoạch
kỷ niệm 25 năm thành lập ĐHQGHN
(10/12/1993 -10/12/2018).
Về hoạt động khoa học công nghệ
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vụ trọng tâm quý II năm 2018; Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về
“đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát
triển tổ chức trong ĐHQGHN”.

và hỗ trợ khởi nghiệp: Chỉ đạo và
phân bổ kinh phí khoa học và công
nghệ năm 2018 cho các đơn vị. Chỉ
đạo đổi mới nâng cao hoạt động các
Hội đồng ngành, liên ngành trong
đó có thành lập 08 Hội đồng chuyên
môn cấp ĐHQGHN và ban hành quy
chế tổ chức và hoạt động của Hội
đồng chuyên môn. Phê duyệt 60 hồ
sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và
công nghệ năm 2018 cấp ĐHQGHN.
Hoàn thiện chương trình đầu tư phát
triển hệ thống đơn vị nghiên cứu trọng
điểm ĐHQGHN trong giai đoạn 20182023. Khởi động triển khai các hoạt
động của nhiệm vụ khoa học công
nghệ cấp quốc gia “Xây dựng Địa chí
Quốc gia Việt Nam”. Đẩy mạnh công
tác khởi nghiệp cho sinh viên bằng việc
hoàn thành 02 không gian kết nối việc
làm đặt tại Khu KTX Mễ Trì và KTX Đại
học Ngoại ngữ nhằm kích thích sáng
tạo và khởi nghiệp cho sinh viên của 3
trường Đại học Giáo dục, ĐH Khoa học
Tự nhiên, ĐH KHXH&NV.
Trong công tác hợp tác và phát triển:
Chỉ đạo tổ chức các sự kiện gặp mặt
cán bộ sinh viên quốc tế đang công
tác và học tập tại ĐHQGHN, các hội
thảo chuyên đề về hợp tác phát triển
được đẩy mạnh. Ký kết hợp tác với
các ĐH lớn trên thế giới như ĐH South
Carolina, Hoa Kỳ. Công tác văn phòng
hành chính, thanh tra, pháp chế, cơ sở
vật chất cũng được chỉ đạo và hoàn
thành phân bổ chỉ tiêu và theo kế
hoạch nhiệm vụ đảm bảo vui tươi, lành
mạnh, an toàn và tiết kiệm.
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Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

Công tác xây dựng Đảng cũng được
đẩy mạnh và có kết quả nhất định.
Trong tháng 02/2018, Ban Thường vụ
Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết
định công nhận kết quả phân loại,
đánh giá Đảng bộ cấp trên cơ sở năm
2017, theo đó Đảng bộ ĐHQGHN
được công nhận là Đảng bộ “Trong
sạch, vững mạnh”.
Trong công tác tuyên giáo, Ban Thường
vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung chỉ
đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức
học tập, quán triệt và xây dựng chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ban
hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị
tổ chức tuyên truyền, tiếp tục thực hiện
chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị năm
2018 “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Công tác cơ sở đảng và đảng viên, Ban
thường vụ Đảng ủy đã khen thưởng kịp
thời các cá nhân, tổ chức hoàn thành
tốt nhiệm vụ “trong sạch, vững mạnh
tiêu biểu” đồng thời 49 quần chúng
được kết nạp Đảng trong đó có 28
sinh viên. Về công tác cán bộ đã kiện
toàn bổ sung 02 Ủy viên Ban Thường
vụ Đảng ủy, bổ nhiệm 3 trường hợp và
phê duyệt quy hoạch cấp ủy, các chức
danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 20202025 của 6 đơn vị. Công tác kiểm tra,
giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ đều
được đảm bảo.
Tại hội nghị, sau khi thảo luận, Đảng
ủy đã thống nhất biểu quyết thông
qua các văn bản: Báo cáo công tác xây
dựng Đảng quý I năm 2018 và nhiệm

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chấp
hành Đảng bộ ĐHQGHN đã tiến hành
bầu đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó
Giám đốc ĐHQGHN làm Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHQGHN
Khóa V. Hội nghị giao Ban Thường vụ
Đảng ủy ĐHQGHN hoàn thiện hồ sơ,
báo cáo Thành ủy Hà Nội chuẩn y.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư
Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và
biểu dương về những kết quả mà các
cấp ủy Đảng hoàn thành các nhiệm vụ
chính trị trong quí I/2018. Đồng chí cho
rằng, hội nghị lần này, đã tập trung
thảo luận, góp ý kiến cụ thể và thống
nhất cao thông qua các nội dung quan
trọng. Đồng chí khẳng định ĐHQGHN
là đơn vị có vai trò đặc biệt trong hệ
thống giáo dục đại học Việt Nam đó
là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân
tài; nghiên cứu khoa học, phát triển
công nghệ và chuyển giao tri thức đa
ngành, đa lĩnh vực vậy nên tái cấu trúc,
phát huy sâu rộng mô hình tự chủ
của ĐHQG, giải pháp đáp ứng cơ cấu
ngành nghề trong giai đoạn phát triển
mới của đất nước.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
ĐHQGHN nhấn mạnh, sau những góp
ý tại Hội nghị này các đơn vị thành viên
sẽ hoàn thiện bản kế hoạch chiến lược,
mỗi đơn vị sẽ xây dựng một nghị quyết
chuyên đề, đó là căn cứ, cơ sở để các
đơn vị triển khai việc điều chỉnh, sắp
xếp lại tổ chức bên trong đơn vị theo
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 6 (khóa XII).
THÙY DƯƠNG- Ảnh: NGỌC TÙNG
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AUF 2018
TIÊN PHONG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Từ ngày 14 - 16/4/2018, đoàn công tác của ĐHQGHN do Phó Giám
đốc Nguyễn Hoàng Hải dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn các đại học
châu Á (AUF) lần thứ 7 tại Kathmanndu, Nepal.

D

iễn đàn năm nay với chủ đề
“Các mục tiêu phát triển bền
vững” do Đại học Quốc gia Seoul
(Hàn Quốc) và Đại học Kathmanndu
(Nepal) đồng tổ chức.
Diễn đàn là cơ hội trao đổi kinh
nghiệm, chia sẻ và hỗ trợ các đại học
nâng cao năng lực đào tạo và nghiên
cứu. Đặc biệt, Diễn đàn các trường đại
học Châu Á cũng là nơi đề xuất các ý
tưởng, tư vấn chính sách, thể hiện vai
trò của đại học trong phát triển kinh
tế, xã hội của từng quốc gia và của
toàn châu lục.
Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Giám
đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã
có tham luận: “Giáo dục vì sự phát
triển bền vững của các cộng đồng
và các thành phố”. Trong đó, Phó
Giám đốc đặc biệt nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc gắn kết đào tạo,
nghiên cứu khoa học chuyển giao tri
thức với việc giải quyết các vấn đề

Diễn đàn các đại học châu Á
(AUF) là diễn đàn thường niên
của mạng lưới các trường đại
học châu Á do Đại học Quốc
gia Seoul (SNU) khởi xướng từ
năm 2011 và được tổ chức luân
phiên ở các quốc gia nhằm mục
đích tăng cường sự hiểu biết và
hợp tác giữa các đại học.

mang tính thực tiễn như bảo vệ môi
trường, phát triển bền vững, giảm
thiểu bất bình đẳng và xây dựng các
cộng đồng, thành phố bền vững.
Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải
đã thông báo với diễn đàn về quan
điểm phát triển của ĐHQGHN là tiên
phong trong đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội của quốc gia. Trong đó
đặc biệt tập trung phát triển các lĩnh

vực mới: Công nghệ - kỹ thuật môi
trường; Khoa học bền vững; Biến đổi
khí hậu; An ninh phi truyền thống…
đồng thời còn chú trọng các nghiên
cứu khoa học ứng dụng theo hướng
tích hợp, liên ngành gắn với thực tiễn
và phát triển đô thị đại học xanh, đô
thị thông minh.
Diễn đàn AUF 2018 gồm: Phiên
họp toàn thể với chủ đề “Các đại
học châu Á với các mục tiêu phát
triển bền vững”; 02 phiên thảo luận
với chủ đề “Giảm thiểu sự mất cân
bằng” và “Các cộng đồng và thành
phố bền vững”.
Năm 2019, Diễn đàn các đại học châu
Á lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Manila,
Phillipine.
KIM TRUNG
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ĐHQGHN VÀ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÙNG
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chiều 11/4/2018, tại buổi làm việc với lãnh đạo ĐHQGHN, Cục trưởng
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Đinh Hữu Phí cho rằng,
ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của đất nước, với khoảng
500 bài báo ISI mỗi năm. ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên
cứu và đào tạo trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và là một trong số ít các đơn
vị nỗ lực tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết về sở hữu trí tuệ.

T

heo Cục trưởng Đinh Hữu Phí, mỗi
năm ở Việt Nam Cục tiếp nhận
khoảng hơn 5300 đơn đăng kí phát
minh, sáng chế, trong đó có khoảng
hơn 4500 đơn đến từ người nước
ngoài và khoảng hơn 500 đơn có tác
giả là người Việt Nam. Ông Đinh Hữu
Phí lưu ý, để hoạt động nghiên cứu
khoa học gắn với thương mại hóa sản
phẩm thì phải quan tâm đến đổi mới
sáng tạo và sở hữu trí tuệ.
Cục trưởng Đinh Hữu Phí đồng thời
chia sẻ, trong nhiều hoạt động chuyên
môn, Cục Sở hữu trí tuệ thường xuyên
phải tham vấn và huy động sự tham gia
của 2 chuyên gia cao cấp về sở hữu trí
tuệ đến từ ĐHQGHN là PGS.TS Nguyễn
Thị Quế Anh (Khoa Luật) và GS.TS
Nguyễn Văn Hải (Trường ĐHKH Xã hội
và Nhân văn). Ông cũng đánh giá cao
những hoạt động đào tạo và nghiên
cứu của các đơn vị thành viên của
ĐHQGHN về Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam,
và cả những hoạt động hợp tác với Tổ
chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)

4

cho các cán bộ của ĐHQGHN; xây dựng
qui định quản lí về hoạt động sở hữu trí
tuệ trong ĐHQGHN; tổ chức môn học
bổ trợ dành cho học viên cao học và
nghiên cứu sinh của ĐHQGHN,...

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc
ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn hoan
nghênh những hoạt động hợp tác,
hỗ trợ nhằm thúc đẩy các nội dung
hợp tác liên quan đến sở hữu trí tuệ ở
ĐHQGHN.

Tại buổi làm việc Giám đốc ĐHQGHN
Nguyễn Kim Sơn và Cục trưởng Cục
Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí đã đại diện
cho 2 cơ quan, kí kết văn bản ghi nhớ
hợp tác song phương trong giai đoạn
2018 - 2020. Văn bản này nhằm cụ
thể hóa Chương trình phối hợp giai
đoạn 2017 - 2020 giữa ĐHQGHN với
Bộ Khoa học và Công nghệ ký ngày
16/5/2017 (số 1594/CTPH-ĐHQGHNBKHCN), nhằm thúc đẩy việc triển khai
các nội dung hợp tác liên quan đến sở
hữu trí tuệ.

Tới đây, ĐHQGHN và Cục sẽ phối hợp
tổ chức lớp chuyên đề về sở hữu trí tuệ

Cùng với đó, văn bản ghi nhớ nhằm
tăng cường sự phối hợp giữa 2 bên,

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

góp phần thực hiện thành công các
mục tiêu của Chiến lược Phát triển
khoa học và công nghệ giai đoạn
2011-2020, phát triển Đại học Quốc
gia Hà Nội trở thành một trong những
tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong
khu vực, và là tổ chức khoa học và công
nghệ mạnh hàng đầu của cả nước.
Theo đó, 2 bên cùng cam kết phối hợp
trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức về sở hữu trí tuệ; nghiên cứu khoa
học về sở hữu trí tuệ; thông tin sở hữu
công nghiệp và phát triển tài sản trí tuệ.
ĐỖ NGỌC DIỆP - HOÀNG GIANG

VNU News
THÍ SINH ĐHQGHN HÀO HỨNG VỚI ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TRONG KỲ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018
Trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên
khẳng định “năm nay, do áp dụng
quy chế mới khắt khe hơn cả đầu vào
và đầu ra trong đào tạo Thạc sĩ và Tiến
sĩ nên số lượng thí sinh đăng ký tham
gia tuyển sinh sau đại học giảm 5 lần
so với năm ngoái”.

N

gày 21/4, ĐHQGHN diễn ra ngày
thi đầu tiên của đợt I trong kỳ thi
tuyển sinh sau đại học năm 2018 với
90% thí sinh tham gia.
Cũng như những năm trước, kỳ thi
tuyển sinh sau đại học diễn ra trong
2 đợt, đợt 1 ngày 21, 22/4 (xét tuyển
năng lực với bậc Tiến sĩ từ 23/4
đến 26/5) và đợt 2 là các ngày 15,
16/9/2018 (đánh giá xét tuyển Tiến sĩ
vào ngày 17/9 đến 30/9/2018).
Trong đợt thi này, toàn ĐHQGHN có
11 đơn vị đào tạo SĐH tại 6 Hội đồng
tuyển sinh gồm: Trường ĐH Khoa học
Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội
và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ,
Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại
ngữ và Trường ĐH Giáo dục. Năm nay
ĐHQGHN có thêm Viện Quốc tế Pháp
ngữ lần đầu tiên tổ chức tuyển sinh tổ
chức tuyển sinh SĐH.
Các thí sinh có năng lực ngoại ngữ
đúng với yêu cầu về trình độ và môn
thi ngoại ngữ theo quy định của đơn
vị đào tạo và của ĐHQGHN sẽ được
miễn thi môn ngoại ngữ.
Với thí sinh dự tuyển tiến sĩ, người dự
tuyển (kể cả chuyển tiếp sinh) phải có
minh chứng về trình độ ngoại ngữ

theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ
đăng kí dự tuyển (chứng chỉ trình độ
ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở
lên theo Khung năng lực ngoại ngữ
6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc bằng
tốt nghiệp đại học/bằng thạc sĩ được
đào tạo ở nước ngoài hoặc bằng tốt
nghiệp đại học ngành ngoại ngữ).
Trao đổi nhanh với Cổng thông tin
điện tử ĐHQGHN, tại cụm thi Trường
Đại học Giáo dục, thí sinh Nguyễn
Thanh Hà, giáo viên Trường THCS
Quang Trung Hà Nội chia sẻ “đề
thi đánh giá năng lực năm nay của
ĐHQGHN rất sát thực tế, bắt buộc
thí sinh phải có những hiểu biết sâu
rộng. Tôi ấn tượng với phần tự luận,
phù hợp với thực tiễn hiện nay. Cách
thức tổ chức thi rất chuyên nghiệp,
cán bộ coi thi nghiêm túc. Đặc biệt,
với phương thức thi này sẽ không có
trường hợp quay cóp tài liệu trong
phòng thi. Đó là điều mà tôi cảm
thấy rất vui, vì có như vậy mới đánh
giá đúng khả năng tự luận của mỗi
thí sinh, giúp nâng cao năng lực trong
công tác giảng dạy, nghiên cứu của
tôi sau này”.

Chia sẻ sau ngày thi thứ nhất, thí
sinh Nguyễn Khánh Huyền - giáo viên
Trường PTTH Quang Trung, Hà Đông
(đăng ký học Lý luận giảng dạy văn
học tại Trường ĐH Giáo dục) cho biết:
Đề thi rất hay, độ khó vừa phải và phù
hợp với năng lực từng thí sinh, phân
hóa rõ. Công tác tổ chức coi thi tốt,
giám thị trông thi chặt chẽ nghiêm
túc, tâm lý thi thoải mái.
Thí sinh Nguyễn Đức Phong, đang
công tác tại ĐH Hải Phòng khẳng
định, đề thì trắc nghiệm vừa phải,
cán bộ coi thi nghiêm túc, không có
trường hợp quay cóp tài liệu.
Trong ngày thi đầu tiên, PGS.TS
Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc
ĐHQGHN, Giáo sư Nguyễn Đình Đức
Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN cùng
Ban chỉ đạo tuyển sinh SĐH ĐHQGHN
đã đến trực tiếp các đơn vị tuyển sinh
kiểm tra, giám sát, đôn đốc về công
tác tuyển sinh theo đúng Quy chế
tuyển sinh SĐH.
Ghi nhận nhanh, trong ngày thi thứ
nhất công tác chuẩn bị của các đơn
vị về cơ sở vật chất, an ninh, y tế đều
chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho
các thí sinh tham gia. Trong ngày đầu
tiên chỉ có 02 trường hợp thí sinh tại
cụm thi Trường ĐH Khoa học Xã hội
và Nhân văn bị đình chỉ thi do vi phạm
quy chế thi. Nhìn chung công tác tổ
chức thi, đề thi diễn ra thuận lợi.
THÙY DƯƠNG - NGỌC TÙNG

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu
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