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CHIỀU 29/3, TẠI HÒA LẠC, ĐÃ DIỄN RA LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC 
GIỮA ĐHQGHN VÀ BÁO NHÂN DÂN.

Đoàn công tác của báo Nhân Dân 
do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân 
Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà 
báo Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Cùng tham dự có GS. Ngô Bảo 
Châu - Giám đốc khoa học Viện 
Nghiên cứu cao cấp về Toán; 
các đồng chí Phó Tổng biên tập 
báo Nhân Dân; đại diện báo 
Vietnamnet, Dân trí.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho 
biết, báo Nhân Dân đã chuyển 
mình nhanh chóng, đáp ứng yêu 
cầu thông tin của bạn đọc. Năm 
2021 vừa qua, có nhiều thay đổi với 
báo Nhân Dân, trên cả báo in, báo 
hình và báo điện tử. Có thể nói, báo 
Nhân Dân hiện nay là một trong 
những đơn vị dẫn đầu về chuyển 

đổi số truyền thông, với đội ngũ 
cán bộ, phóng viên hùng hậu.

Gửi lời cảm ơn sự quan tâm, phối 
hợp, hỗ trợ của báo Nhân Dân trong 
thời gian qua cũng như các nội 
dung thỏa thuận hỗ trợ trong thời 
gian tới, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân 
tin tưởng, sự hợp tác giữa ĐHQGHN 
- một trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao tri thức 
hàng đầu Việt Nam và báo Nhân 
Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, cơ quan báo chí 
truyền thông hàng đầu đất nước sẽ 
mang đến những giá trị tích cực và 
lợi ích nhiều mặt cho cả ĐHQGHN 
và báo Nhân Dân đặc biệt trong các 
lĩnh vực: đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực; nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng công nghệ và chuyển giao tri 
thức; thông tin, truyền thông và 
quảng bá hình ảnh.

Bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự 
thay đổi nhanh chóng của ĐHQGHN tại 
Hoà Lạc, Tổng Biên tập báo Nhân Dân 
Lê Quốc Minh cho biết, tập thể lãnh 
đạo Báo luôn nhận thức rõ tầm quan 
trọng của ĐHQGHN. Trong công tác 
tuyên truyền, báo Nhân Dân ưu tiên 
những cơ sở đào tạo lớn như ĐHQGHN; 
giới thiệu về những thành quả, nỗ lực, 
kết quả nghiên cứu, góp phần quảng 
bá thương hiệu cho các cơ sở giáo dục 
đại học đến nhân dân trong nước và 
quốc tế.

Theo đó, hai bên thỏa thuận hợp tác 
các nội dung: Đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao tri thức; Thông tin, 
truyền thông và quảng bá hình ảnh.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực, ĐHQGHN ưu tiên xây dựng và tổ 
chức triển khai các chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng (ngắn hạn, dài hạn) 
theo gợi ý/ đề xuất của báo Nhân Dân 
nhằm phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho xã hội, phù hợp với sự 
phát triển của Việt Nam và thế giới. 
báo Nhân Dân ưu tiên các sinh viên, 
học viên, nghiên cứu sinh ĐHQGHN 
tìm hiểu, thực hành, thực tập, nghiên 
cứu ứng dụng thực tế các lĩnh vực thế 
mạnh của báo nhằm đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao.

Về nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao tri thức, hai bên phối hợp thực 
hiện các nghiên cứu khoa học hoặc tổ 
chức toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, 
các hội nghị/hội thảo quốc gia, quốc 
tế về những vấn đề mà hai bên cùng 
quan tâm trên cơ sở nhu cầu và năng 
lực của các bên. Hai bên phối hợp xây 
dựng các đề tài/ dự án nghiên cứu 
chung về các vấn đề xã hội quan tâm, 
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nhất là trong các lĩnh vực truyền thông, 
báo chí, khoa học xã hội nhân văn, phát 
triển công nghệ tương lai… Hai bên sẵn 
sàng cung cấp chuyên gia trong các dự 
án thông tin, tuyên truyền, truyền thông, 
nghiên cứu khoa học của mỗi bên.

Về thông tin, truyền thông và quảng bá 
hình ảnh, báo Nhân Dân hỗ trợ ĐHQGHN 
trong việc đẩy mạnh công tác truyền 
thông, tuyên truyền nhằm xây dựng 
thương hiệu, quảng bá hình ảnh và 
nâng cao vị thế của ĐHQGHN. ĐHQGHN 
chủ động, ưu tiên cung cấp thông tin 
kịp thời cho báo Nhân Dân, cập nhật về 
các chính sách mới, chiến lược, mô hình 
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 tại ĐHQGHN. Hai bên hỗ trợ, phối 
hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn 
và xây dựng thương hiệu, quảng bá khác 

phù hợp với tôn chỉ, mục đích và 
thế mạnh của các bên.

Việc ký kết thỏa hợp tác giữa 
ĐHQGHN và báo Nhân Dân là 
bước đầu tiên để xác lập mối 
quan hệ hợp tác chiến lược 
mang tính lâu dài, bền vững. 
Các nội dung hợp tác sẽ được cụ 
thể hoá trong các chương trình, 

nhiệm vụ, đề án cụ thể; được sơ 
kết theo từng năm để đánh giá 
các kết quả đã làm được, chưa 
làm được để kịp thời tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc và đề ra 
các kế hoạch khả thi, hiệu quả 
cho năm tiếp theo.

ĐHQGHN TĂNG ĐIỂM TRONG BẢNG XẾP HẠNG ẢNH HƯỞNG NĂM 2022 CỦA THE IMPACT RANKINGS

Sáng ngày 28/04/2022, Tạp chí Times 
Higher Education (THE) đã công bố 

kết quả của bảng xếp hạng THE Impact 
Rankings. Đây là bảng xếp hạng lấy việc 
tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên hiệp quốc làm tiêu chí 
để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học 
trên toàn cầu. Năm nay, ĐHQGHN được THE 
xếp trong nhóm 601-800 thế giới.

THE Impact Rankings hướng tới đo lường 
sự thành công của tổ chức giáo dục đại 
học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát 
triển bền vững (Sustainable Development 
Goals – SDGs) của Liên Hợp Quốc (có hiệu 
lực kể từ năm 2016), kêu gọi hành động 
toàn cầu với mục tiêu xây dựng xã hội hoà 
bình, công bằng và thịnh vượng. Nói cách 
khác, bảng xếp hạng này đánh giá tầm ảnh 
hưởng (Impact) và đóng góp của các cơ sở 
giáo dục đối với sự phát triển xã hội, phát 
triển con người, bảo vệ môi trường sống.

Kỳ xếp hạng năm 2022, trong số 1406 cơ sở giáo dục đại học 
đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 228 cơ sở giáo 
dục so với năm 2021) xếp hạng trong THE Impact Rankings, 
ĐHQGHN tiếp tục tham gia xếp hạng tại 7 SDGs với kết quả 
cụ thể như sau:

- SDG 4 - Giáo dục chất lượng (Quality Education): ĐHQGHN 
thuộc nhóm 201-300 trong tổng số 1180 cơ sở giáo dục 
tham gia xếp hạng.

- SDG 5 - Bình đẳng giới (Gender Equality): ĐHQGHN thuộc 
nhóm 201-300 trong tổng số 938 cơ sở giáo dục tham gia 
xếp hạng.

- SDG 8 - Việc làm và tăng trưởng kinh tế (Decent work and 
economic growth): ĐHQGHN thuộc nhóm 301-400 trong 
tổng số 849 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

- SDG 17 - Hợp tác để hiện thực hoá các mục tiêu (Partnership 
for the goals): ĐHQGHN thuộc nhóm 801-1000 trong tổng 
số 1406 cơ sở giáo dục tham gia xếp hạng.

Điểm xếp hạng của ĐHQGHN năm 2022 là 61, tăng 10,6 điểm 
so với năm 2021 (50.4 điểm).


