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XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, ĐHQGHN LUÔN 
NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ 
TRUNG ƯƠNG VÀ HÀ NỘI.

Những người làm báo đã tích 
cực, chủ động, có nhiều đóng 

góp trong quá trình xây dựng, phát 
triển và nâng cao vị thế, hình ảnh 
của ĐHQGHN. Để bày tỏ tri ân và ghi 
nhận những đóng góp quan trọng 
đó của đội ngũ phóng viên, nhà báo, 
ngày 10/6/2022, ĐHQGHN đã tổ 
chức buổi gặp mặt đại diện những 
người làm báo nhân ngày Báo chí 
Cách mạng Việt Nam 21/6.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cùng 
các Phó Giám đốc và đại diện lãnh 
đạo Văn phòng, một số Ban chức 
năng, Viện Đào tạo Báo chí và 
Truyền thông, Trường ĐH Khoa học 
Xã hội và Nhân văn cùng hơn 30 

phóng viên, nhà báo đến từ các cơ 
quan thông tấn, báo chí đã tham dự 
buổi gặp mặt này.

Phát biểu cảm ơn và chúc mừng 
đội ngũ những người làm báo, Giám 
đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, 
xuyên suốt quá trình xây dựng và 
phát triển, ĐHQGHN luôn nhận 
được sự sát cánh đồng hành của 
các phóng viên, nhà báo. Báo chí đã 
tích cực, chủ động, có nhiều đóng 
góp trong suốt chặng đường phát 
triển và nâng cao vị thế, hình ảnh 
của ĐHQGHN.

Báo chí là nhịp cầu quan trọng kết 
nối ĐHQGHN với xã hội; vừa giúp 
lan toả mạnh mẽ các giá trị của 

ĐHQGHN, đồng thời là kênh thông tin 
quan trọng để ĐHQGHN thấu hiểu xã 
hội, từ đó có những chiến lược và hoạt 
động cụ thể nhằm tạo ra những sản 
phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao tri thức chất lượng cao 
đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của 
xã hội. Qua báo chí, ĐHQGHN nắm bắt 
nhịp đập của cuộc sống, đo lường mức 
độ đi vào thực tế của các chủ trương 
liên quan đến giáo dục đào tạo và khoa 
học công nghệ; kịp thời có những điều 
chỉnh về mặt chính sách để phù hợp 
với thực tiễn và hướng tới sự phát triển 
bền vững.

Các nhà báo đã giúp nhân lên những 
giá trị mà ĐHQGHN đang bền bỉ kiến tạo 
từng ngày. Đó là trách nhiệm quốc gia 
của một trung tâm đại học hàng đầu cả 
nước, chung tay giải quyết những bài 
toán của sự phát triển; đó là sứ mệnh 
đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho đất nước; và đó 
cũng là sự tiên phong bứt phá trong 
hoạt động để kiến tạo ra nhiều giá trị 
gia tăng đặc sắc cho xã hội…

ĐHQGHN đang có bước chuyển mình 
vươn lên mạnh mẽ, khẳng định danh 
tiếng, xác lập vị trí đại học hàng đầu 
Việt Nam và ghi danh vào nhóm các 
trường đại học có vị thế cao trong khu 
vực và thế giới. Đặc biệt, ĐHQGHN đang 
quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng để 
xây dựng một đô thị đại học hiện đại tại 
Hoà Lạc theo mô hình “5 trong 1”, đó 
là: trung tâm đào tạo tài năng; trung 
tâm nghiên cứu chuyển giao công 
nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng 
tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế; đô 
thị đại học thông minh, hiện đại; trung 
tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào 
tạo nghiên cứu.

ĐHQGHN đang quyết tâm rất cao, nỗ 
lực hết mình để hiện thực hoá các chủ 
trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ 
và nhân dân về một đô thị đại học đổi 
mới sáng tạo, xanh, thông minh và bền 
vững hàng đầu khu vực, tại Hoà Lạc. 
Quyết tâm đó đang được thể hiện bằng 
những thay đổi hiện hữu từng ngày ở 
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khuôn viên ĐHQGHN tại Hoà Lạc. Tại 
nơi này, hơn 6000 sinh viên sẽ lên học 
tập từ tháng 9 năm nay.

Cùng với đó, khoảng cuối năm nay và 
đầu năm 2023, những công trình lớn 
khác sẽ bắt đầu được khởi công xây 
dựng như: Khối nhà điều hành trung 
tâm, Trường ĐH Công nghệ, Trung tâm 
Thư viện và Tri thức số, Khu nghiên cứu 
liên ngành,… Tất cả sẽ mang đến cho 
đô thị đại học ĐHQGHN tại Hoà Lạc một 
diện mạo mới.

Với quyết tâm không lay chuyển về một 
đô thị đại học hiện đại dần hiện hữu, 
Ban Giám đốc và cơ quan ĐHQGHN, các 
đơn vị trong ĐHQGHN đã tiên phong 
chuyển lên cơ sở làm việc mới với một 
khí thế mới, hy vọng và một niềm tin 
vững mạnh.

Chặng đường phía trước còn dài và 
nhiều chông gai, thử thách. Để thực 
hiện thành công sứ mệnh của mình, 
ĐHQGHN luôn mong muốn nhận được 
sự đồng hành của các cơ quan thông 
tấn báo chí; các nhà báo. 

"Tôi tin rằng, sự cộng hưởng của báo 
chí sẽ tạo thêm những xung lực mới 
giúp ĐHQGHN có thêm nhiều bứt phá 
trong phát triển" - Giám đốc Lê Quân 
nhấn mạnh.

ĐHQGHN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để báo chí có nhiều thông tin kịp thời, 
chính xác nhất để xã hội chứng kiến 
được sự chuyển mình nhanh chóng 
của ĐHQGHN, để lan toả những giá trị 
phục vụ sự phát triển bền vững của đất 
nước và tiến bộ xã hội.

Đại diện cho đội ngũ những người làm 
báo, nhà báo Nguyễn Thị Thu Lương - 
Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ sự cảm 
ơn Ban Lãnh đạo ĐHQGHN đã tổ chức 
buổi gặp mặt và chia sẻ thông tin. Các 
nhà báo luôn đánh giá cao sự nỗ lực của 
ĐHQGHN trong thời gian vừa qua, đặc 
biệt là việc chuyển trụ sở tới Hòa Lạc. 
Nhà báo Thu Lương cho biết, thời gian 
vừa qua, các nhà khoa học, chuyên gia 
của ĐHQGHN là đội ngũ cộng tác viên 

sắc bén của báo/đài với nhiều đóng 
góp to lớn cho xã hội dưới nhiều góc 
nhìn, chuyên mục khác nhau, đặc 
biệt là lĩnh vực giáo dục. Hơn 30 
năm gắn bó cùng ĐHQGHN, từ khi 
là sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường 
ĐH Tổng hợp Hà Nội, cho đến nay là 
nhà báo theo dõi mảng Khoa giáo 
của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà báo 
Thu Lương sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng ĐHQGHN trong thời gian tới.

Dưới góc độ chuyên gia đã có nhiều 
cộng tác cùng các cơ quan báo/đài, 
đồng thời cũng là một nhà báo, nhà 
khoa học, GS.TSKH Nguyễn Đình 
Đức, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN 
đã chia sẻ về tầm quan trọng của 
nghề báo với sự phát triển của mọi 
mặt đời sống xã hội và bày tỏ sự 

cảm ơn sâu sắc những đóng góp 
to lớn của các nhà báo vào sự phát 
triển chung của ĐHQGHN.

Trong khuôn khổ của buổi gặp mặt, 
đại diện ĐHQGHN và các nhà báo đã 
có thêm nhiều chia sẻ cởi mở, chân 
tình để gia tăng hiểu biết về hoạt 
động của mỗi bên.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Lê 
Quân đã trao bằng khen cho 22 
nhà báo có nhiều đóng góp cho 
sự nghiệp phát triển ĐHQGHN giai 
đoạn 2017 -2022.


