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Sinh vieân ÑHQGHN toát nghieäp  
phaûi trôû thaønh nhaân löïc toaøn caàu
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Kỉ niệm mà thầy nhớ nhất trong thời 
gian làm công tác quản lý? 

Với thời gian 17 năm làm công tác 
quản lý trọn 3 nhiệm kỳ Giám đốc là: 
Nguyễn Văn Đạo, Đào Trọng Thi và 
Mai Trọng Nhuận. Quãng thời gian ấy 
đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, điều 
mà tôi không thể quên là những ngày 
đầu ĐHQGHN mới thành lập. Đây là 
một mô hình hoàn toàn mới mang tên 
ĐHQG, xây dựng trên cơ sở ban đầu 
ghép 3 trường đại học cơ bản, chuyên 
ngành truyền thống  (Trường ĐH Tổng 
hợp, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH 
Ngoại ngữ). Thời gian đầu gặp nhiều 
khó khăn vì mô hình mới, có nhiều ý 
kiến trái chiều khác nhau, cơ sở vật chất 
thiếu thốn, nhưng khó khăn ấy cũng là 
động lực để ĐHQGHN chủ động sáng 
tạo, từng bước xây dựng ĐHQGHN 
theo chủ trương của Chính Phủ.

Lúc bấy giờ, ĐHQGHN đã tập trung trí 
tuệ của đội ngũ quản lý, các nhà khoa 
học tổ chức nhiều cuộc thảo luận về đại 
học đa ngành, mô hình tổ chức và các 
giải pháp thực hiện. Đảng ủy và Ban 

giám đốc đã đưa chủ trương tự chủ 
xây dựng và phát triển lên ĐHQGHN 
đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao. 
Phát triển dựa trên cơ sở những ngành 
đã có sẵn, tiếp thu những thành quả, 
kinh nghiệm ở các nước tiên tiến và 
nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở 
mới các ngành đào tạo phù hợp. Sau 
đó xây dựng đơn vị mới là Khoa trực 
thuộc rồi từng bước tập trung đầu tư 
để thành lập thành trường. Đây là một 
chủ trương rất sáng tạo của ĐHQGHN 
trong thời kỳ đó. Chủ trương đó hoàn 
toàn đúng, cho đến nay có thể khẳng 
định ĐHQGHN đã thành công trong 
việc xây dựng mô hình đa ngành, đa 
lĩnh vực chất lượng cao, trình độ cao ở 
Việt Nam. 

Một mốc thời gian đáng nhớ nữa 
là ngày 5 tháng 9 năm 1994, ngày 
Chính phủ ban hành quy chế về tổ 
chức và hoạt động của ĐHQGHN. 
Một cơ chế quản lí mới về giáo dục 
đại học đã ra đời, thể hiện quyết 
tâm cao của Đảng, Chính phủ về đổi 
mới giáo dục đại học.Đây là nguồn 

sinh lực mới       tạo thuận lợi cho 
ĐHQGHN xây dựng phát triển. Cơ 
chế này đã trao quyền tự chủ cao 
cho một đại học trong công tác đào 
tạo, nghiên cứu KHCN, xây dựng đội 
ngũ, tổ chức, tài chính, quan hệ quốc 
tế. Lần đầu tiên Giám đốc ĐHQGHN 
được làm việc và báo cáo trực tiếp 
với Thủ tưởng chính phủ để giải 
quyết mọi vấn đề của ĐHQGHN, con 
dấu của ĐHQGHN mang hình quốc 
huy, ĐHQGHN là đơn vị tài chính 
cấp I. Chính nhờ quyền tự chủ cao, 
ĐHQGHN đã tiên phong thực hiện 
nhiều đổi mới trong công tác đào tạo 
đại học và sau đại học, nghiên cứu 
khoa học công nghệ, xây dựng tổ 
chức, đội ngũ cán bộ, từng bước xây 
dựng thành công mô hình ĐHQGHN 
là trung tâm đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực tiên tiến. 

Thầy đánh giá như thế nào về chặng 
đường phát triển đã qua?

Sau gần 25 năm xây dựng và phát triển, 
với một cơ sở giáo dục lớn thì đó là 
khoảng thời gian ngắn, song ĐHQGHN 

Nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công 
nghệ trong thời đại 4.0. Quá trình này mở ra nhiều cơ hội 
hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân 
lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp đang là thách 
thức. Thậm chí, sức ép giải quyết việc làm gia tăng, đòi hỏi 
sinh viên sau khi tốt nghiệp phải thực sự đáp ứng được nhu 
cầu cao của nhiều lĩnh vực và trở thành công dân toàn cầu. 

Bản tin ĐHQGHN số tháng 9  đã gặp gỡ và lắng nghe PGS.
TS Phạm Trọng Quát – nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám 
đốc ĐHQGHN chia sẻ về vấn đề tiêu chí nguồn nhân lực 
trong công tác đào tạo sinh viên tại ĐHQGHN từ ngày đầu 
thành lập mô hình ĐHQG cho đến nay. 

PGS.TS Phạm Trọng Quát
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đã đạt được những thành tích rất lớn và 
rất đáng tự hào. ĐHQGHN đã khẳng 
định được chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về tập trung xây dựng hai đại học 
quốc gia thành những trung tâm đại 
học lớn hàng đầu Việt Nam, có tầm 
cỡ và vị thế trên thế giới là hoàn toàn 
đúng đắn. Những minh chứng cụ thể 
được thể hiện qua những thành tựu 
mang tính đột phá mà ĐHQGHN đã 
đạt được. Xuất phát từ 2 trường đại học 
cơ bản:  Trường đại học Tổng hợp Hà 
nôi và Trường đại học Sư phạm Ngoại 
ngữ Hà nội, chúng ta đã xây dựng 
thành công ĐHQGHN như ngày nay. 
ĐHQGHN đã thực sự là thành Trung 
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ đa ngành, đa 
lĩnh vực chất lượng cao, trình độ cao, 
là đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại 

học nước nhà. Đến nay, ĐHQGHN đã 
có 7 trường thành viên, 3 khoa trực 
thuộc và các đơn vị nghiên cứu, phục 
vụ khác. 

Thực tế cơ chế tự chủ trong các hoạt 
động đã phát huy hiệu quả lớn. 
ĐHQGHN đã tiên phong đi đầu đổi mới 
trong đào tạo (ĐH,SĐH), mạnh dạn đổi 
mới chương trình, nội dung và phương 
thức đào tạo theo tín chỉ mà hiện nay 
các đại học tiên tiến trên thế giới đang 
thực hiện. Mở ngành mới phù hợp với 
xu thế thị trường. Mạnh dạn thí điểm 
chương trình đào tạo cử nhân tài năng, 
chất lượng cao. Từ thành công của 
chương trình đã được nhân rộng ra 
không chỉ trong ĐHQGHN mà  trong 
toàn ngành.

ĐHQGHN đã xây dựng nhiều cơ chế, 

chính sách mới, tạo môi trường làm 
việc để khuyến khích đội ngũ nhà khoa 
học, giảng viên phát huy năng lực 
nghiên cứu khoa học để đạt thành tích 
cao. ĐHQGHN luôn là một hợp trong 
các đơn vị có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, 
cán bộ khoa học đầu đàn mạnh hàng 
đầu cả nước. ĐHQGHN luôn là top đầu 
có được số lượng bài báo đăng trên các 
tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Trong 
năm nay, trên các bảng xếp hạng quốc 
tế, ĐHQGHN đạt top 1000 đại học trên 
thế giới. ĐHQGHN cũng đã phát huy 
hiệu quả cơ chế phối hợp liên thông 
liên kết đối với các đơn vị thành viên và 
cho thấy sự gắn kết hữu cơ trong mô 
hình ĐHQG ngày càng tăng cường. Từ 
đó, phát huy sức mạnh tối đa của các 
đại học thành viên, tạo nên sức mạnh 
tổng hợp cho ra các sản phẩm chất 
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lượng cao đóng góp vào công cuộc 
phát triển và hội nhập của đất nước.    

Nguyên là Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, 
thầy có thể cho biết Đảng bộ 
ĐHQGHN đã lãnh đạo, chỉ đạo để 
ĐHQGHN thực hiện xuất sắc những 
nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai 
đoạn mà giáo dục đại học nước nhà 
có sự chuyển biến mạnh mẽ của thời 
kì hội nhập quốc tế sâu rộng?

Đảng bộ ĐHQGHN luôn nắm vững các 
chủ trương, đường lối chính sách của 
Đảng, Nhà nước, bám sát vào yêu cầu 
thực tiễn phát triển ĐHQGHN trong 
từng giai đoạn đã để ra các chủ trương, 
các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các 
mục tiêu cụ thể, các giải pháp sáng tạo 
để lãnh đạo, chỉ đạo ĐHQGHN thực 
hện xuất sắc những nhiệm vụ chính trị 
được giao. 

Trong suốt chặng đường xây dựng 
và phát triển ĐHQGHN, Đảng bộ 
ĐHQGHN luôn khẳng định vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo dẫn dắt đơn vị để triển 
khai thành công các nghị quyết chủ 
trương của Đảng, Nhà nước áp dụng 
vào thực tế. Những thành tựu đạt được 
là minh chứng cho vai trò lãnh đạo của 
Đảng bộ ĐHQGHN. Có thể kể ra một 
vài kết quả nổi bật như sau:

Giai  đoạn 5 năm đầu, Đảng ủy và Ban 
Giám đốc ĐHQGHN tập trung vào việc 
xây dựng mô hình ĐHQG với một chủ 
trương sáng tạo đúng đắn, trong đó 
đề ra phương châm từng bước xây 
dựng ĐHQGHN trở thành đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực, xây dựng ngành 
mới trực thuộc như: công nghệ, kinh 
tế, luật, y dược, giáo dục… Từ các lĩnh 
vực được lựa chọn, ĐHQGHN tiếp tục 
đầu tư để tiếp tục phát triển từ cấp 
khoa lên thành các trường đại học 
thành viên. Các đơn vị phục vụ trong 
ĐHQGHN đã hỗ trợ hiệu quả trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo và 
nghiên cứu khoa học. 

Con người đóng vai trò trung tâm, 
quyết định thành công trong mọi hoạt 
động. Chính vì vậy, Đảng ủy  và Ban 
Giám đốc ĐHQGHN đã chỉ đạo trực 
tiếp công tác cán bộ, xây dựng đội 
ngũ cán bộ toàn diện, có chất lượng 
để đảm đương những nhiệm vụ khó 
của một trung tâm đại học hàng đầu 
cả nước. Mạnh dạn đề ra tiêu chí cao, 
tập trung đào tạo, bồi dưỡng  cán 
bộ quản lí, cán bộ giảng dạy, nhằm 
nhanh chóng góp phần nâng cao 
năng lực trình độ cho đội ngũ. Đến 
nay, ĐHQGHN có đội ngũ cán bộ trình 
độ cao đứng đầu trong các sở đào tạo 
và nghiên cứu khoa học cả nước.

Đảng bộ luôn chăm lo đến công tác 
chính trị tư tưởng ở ĐHQGHN, coi đây 
là một những công tác quan trọng 
hàng đầu. Nhờ làm tốt công tác chính 
trị tư tưởng đã tạo nên sự đoàn kết, 

thống nhất cao trên những mục tiêu 
chung của ĐHQGHN, tạo nên sức 
mạnh tổng thể để thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy luôn luôn quan tâm đến 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao 
các cấp triển khai thực hiện hiệu quả 
các chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch 
mà ĐHQGHN đã đề ra, biến các chủ 
trương, kế hoạch chung thành các 
chương trình hành động cụ thể của 
từng đơn vị.

Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN 
luôn hướng tới những mục tiêu cao 
hơn, chất lượng cao, xác định chiến 
lược phát triển ĐHQGHN phải gắn với 
đổi mới theo hướng hội nhập quốc tế.

Công tác Đảng, chính trị tư tưởng ở 
ĐHQGHN - đầu tàu dẫn dắt nền giáo 
dục đại học nước nhà, có gì đặc thù so 
với các cơ sở đại học khác, thưa Thầy?

Đảng bộ coi công tác Đảng, chính trị 
tư tưởng là công tác quan trọng hàng 
đầu. Công tác Đảng, chính trị tư tưởng 
ở ĐHQGHN cũng như ở các cơ sở 
giáo dục đại học khác đều có những 
nội dung cơ bản giống nhau. Nhưng 
do mô hình, đặc điểm, tính chất của 
ĐHQGHN công tác này có những đặc 
thù khác. Đảng bộ ĐHQGHN là đảng 
bộ cấp trên cơ sở. Nên mô hình tổ chức, 
hoạt động của đảng trong ĐHQGHN 
được tổ chức theo mô hình: Đảng ủy 
ĐHQGHN là đảng ủy cấp trên cơ sở, ở 
mỗi trường thành viên, mỗi đơn vị trực 
thuộc đều có đảng bộ hoặc chi bộ cơ 
sở. Mô hình này cũng taọ điều kiện 
thuận lợi cho Đảng ủy ĐHQGHN thực 
hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống 
nhất trong ĐHQGHN, đồng thời phát 
huy tính tự chủ, năng động của từng 
trường thành viên, đơn vị trực thuộc vì 
những mục tiêu chung.

Công tác Đảng, công tác chính trị tư 
tưởng được thực hiện thống nhất trong 
toàn ĐHQGHN, song cũng được phân 
công, phân cấp rõ và thực hiện theo 
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hai cấp. Đảng ủy ĐHQGHN thực hiện 
công việc lãnh đạo, chỉ đạo chung, còn 
triển khai thực hiện cụ thể ở các trường 
thành viên, các đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy ĐHQGHN luôn nhận thức 
được công tác Đảng, chính trị đóng 
vai trò rất quan trọng, tập hợp sức 
mạnh, đoàn kết thống nhất trên mục 
tiêu chung, nhiệm vụ chung góp phần 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Đảng 
ủy xác định để làm tốt công tác chính 
tri tư tưởng cần đẩy mạnh thực hiện 
tốt dân chủ trong toàn ĐHQGHN.
Mở rộng dân chủ, lằng nghe ý kiến 
của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng 
viên đã được thể hiện bằng hệ thống 
văn bản mới trong từng lĩnh vực. Mỗi 
thành viên trong ĐHQGHN được tự do 
thảo luận dân chủ, sôi động đóng góp 
vào sự nghiệp chung của ĐHQGHN. 

Một trong những bước ngoặt lớn đó là 
ĐHQG được luật hóa. Thầy có thể cho 
biết điều này tác động như thế nào đối 

với chiến lược phát triển ĐHQGHN?

Luật hóa mô hình ĐHQG là điều kiện 
rất quan trọng. Lần đầu tiên ĐHQG 
được xác nhận bằng văn bản bằng luật 
cao nhất, tạo điều kiện để chúng ta ổn 
định và phát triển, đồng thời khẳng 
định vị trí, vai trò của ĐHQG trong hệ 
thống giáo dục đại học.

Trước đây cơ chế, chính sách về được 
ĐHQG được quy định bằng các văn 
bản dưới luật, vậy nên có nhiều ý kiến 
khác nhau tạo ra sự đồng thuận không 
cao, nguồn lực bị phân tán, gây tâm lý 
không ổn định trong đội ngũ cán bộ. 
Vì vậy việc luật hóa giúp ĐHQGHN 
được khẳng định, Nhà nước sẽ tăng 
cường tập trung nguồn lực đầu tư để 
ĐHQGHN  sớm phát triển thành trung 
tâm đại học đào tạo, nghiên cứu khoa 
học chất lượng cao, trình độ cao, từng 
bước đạt trình độ tiên tiến của thế giới.  

Thầy chia sẻ nhận định của mình về cơ 

hội và thách thức với ĐHQGHN trong 
bối cảnh đổi mới sâu rộng nền giáo 
dục đại học để hội nhập, phát triển 
và nâng cao vị thế trong khu vực và 
quốc tế?

Cá nhân tôi đánh giá, trong bối cảnh 
đổi mới sâu rộng nền giáo dục đại học, 
để hội nhập phát triển, ĐHQGHN có 
nhiều cơ hội và nhiều thách thức trong 
kỷ nguyên mới 4.0.

ĐHQGHN luôn nhận được sự quan 
tâm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà 
nước và toàn xã hội, đây vừa là cơ hội 
vừa là thách thức cho sự phát triển 
của ĐHQGHN . 

Nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng 
cao ngày càng lớn, đây là cơ hội để 
ĐHQGHN đẩy mạnh đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao đáp ứng được 
nhu cầu thị trường lao động. ĐHQGHN 
là có lợi thế về đào tạo đại học , sau đại 
học chất lượng cao, nghiên cứu khoa 
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học, đặc biệt khoa học cơ bản dẫn đầu 
cả nước. Bởi vậy các kiến thức chuyên 
môn được đào tạo cơ bản, chuyên 
sâu và là cơ sở nền tảng để phát triển 
nguồn nhân lực. 

ĐHQGHN có thế mạnh về các ngành, 
các lĩnh vực như: khoa học cơ bản, 
công nghệ thông tin, điện tử, công 
nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo... Đây 
là những lĩnh vực phục vụ đắc lực cho 
cuộc cách mạng 4.0. ĐHQGHN đang 
tích cực phấn đấu dạy học với khả năng 
tích hợp được nhiều kiến thức bằng 
phương pháp hiện đại. Chính vì vậy, 
chúng ta tự tin rằng hiện tại cũng như 
tương lai sinh viên sau khi tốt nghiệp 
đại học có nhiều cơ hội làm việc trong 
môi trường phát triển. 

Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao 
khoa học công nghệ sẽ là yếu tố quan 
trọng hàng đầu để ĐHQGHN tiếp tục 
phát triển trong bối cảnh nền kinh 

tế thị trường với sự cạnh tranh cao về 
chất lượng, đặc biệt là cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 luôn đòi hỏi gia 
tăng những giá trị của khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo. Các hoạt động 
nâng cao chất lượng đào tạo phải gắn 
với nghiên cứu khoa học. ĐHQGHN 
cần có nhiều kết quả nghiên cứu, sản 
phẩm công nghệ chuyển giao phù hợp 
với thực tiễn. Nhằm mục đích đóng góp 
chung trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ cho sự phát triển kinh tế nước nhà.

Cùng với đó hoạt động hợp tác phát 
triển cần được  đẩy mạnh tăng cường. 
Hội nhập quốc tế tạo điều kiện để 
ĐHQGHN giao lưu học hỏi, chuyển 
giao kiến thức, nâng cao trình độ cho 
cán bộ, giảng viên, trao đổi nghiên cứu 
sinh, sinh viên giao lưu học tập kinh 
nghiệm tốt tiếp tục xây dựng ĐHQGHN 
ngang tầm quốc tế.

Thách thức với ĐHQGHN trong bối 
cảnh đổi mới sâu rộng nền giáo dục 

đại học để hội nhập, phát triển và nâng 
cao vị thế trong khu vực và quốc tế 
cũng không hề nhỏ, chúng ta không 
phát triển thì sẽ tụt lại phía sau. Hiện tại 
những ngành học cơ bản không còn là 
sự ưu tiên lựa chọn của các học sinh, 
đầu vào thấp trong khi mục tiêu là đào 
tạo cao nên đó là thách thức cần giải 
quyết. Chủ trương là thu hút người tài 
vào các lĩnh vực của ĐHQGHN cần có 
các chính sách khuyến khích và thu hút 
hiệu quả. Cơ sở vật chất hiện tại không 
đáp ứng được nhu cầu ngày càng 
phát triển của ĐHQGHN. Xây dựng 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc quá chậm là một 
thách thức rất lớn. Vì vậy, chúng ta cấn 
đề nghị Nhà nước quan tâm, đầu tư, 
đẩy nhanh phát triển đô thị đại học 
ĐHQGHN tại Hòa Lạc, đồng thời nâng 
cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, phòng thí 
nghiệm hiện có.  

Trân trọng cảm ơn Thầy!

HÖÔÙNG TÔÙI 112 NAÊM TRUYEÀN THOÁNG VAØ 25 NAÊM THAØNH LAÄP ÑHQGHN (10/12/1993 - 10/12/2018)


