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Trong thư chúc mừng, Thủ tướng ghi nhận và 
đánh giá cao việc ĐHQGHN đã chính thức 

chuyển trụ sở và triển khai công tác giảng dạy, học 
tập tại cơ sở mới Hoà Lạc.

Thủ tướng chúc ban lãnh đạo, toàn thể giảng viên, 
nhân viên và sinh viên của ĐHQGHN sớm ổn định 
và phát triển.

Ngày 23/10/2022, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ khai 
giảng đầu tiên tại Hòa Lạc. Buổi lễ đã vinh dự được 
nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Phạm 
Minh Chính.

Việc dạy và học tại các tổ hợp giảng đường ở Hòa Lạc 
đã được các cơ sở đào tạo bắt đầu triển khai thực 
hiện từ tháng 9/2022. Đến nay, có gần 6.000 sinh 
viên đang học tập tại Hòa Lạc, bao gồm sinh viên 
của nhiều đơn vị đào tạo của ĐHQGHN như: Trường 

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHÚC MỪNG VÀ 
BIỂU DƯƠNG ĐHQGHN CHUYỂN TRỤ SỞ TỚI HOÀ LẠC

NGÀY 27/10/2022, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH ĐÃ GỬI THƯ 
CHÚC MỪNG VÀ BIỂU DƯƠNG ĐHQGHN CHUYỂN TRỤ SỞ TỚI HÒA LẠC VÀ TỔ 
CHỨC LỄ KHAI GIẢNG ĐẦU TIÊN TRÊN VÙNG ĐẤT MỚI.

 

ĐH Y Dược, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật và 
Trường Quốc tế.

Để chuẩn bị cho việc dạy và học vào tháng 9/2022, ngày 
19/5/2022, toàn bộ Cơ quan ĐHQGHN bao gồm Văn 
phòng và các Ban chức năng đã chuyển trụ sở làm việc 
tới Hòa Lạc. Trong diễn văn khai giảng ngày 23/10/2022, 
Giám đốc Lê Quân đã nhấn mạnh về việc thực hiện thành 
công chủ trương chuyển tới Hòa Lạc: “Sự thành công 
bắt nguồn từ việc ĐHQGHN thay đổi tư duy và cách làm 
đối với một không gian mới như Hòa Lạc: Chuyển từ tập 
trung riêng cho Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tới Hòa Lạc 
sang đưa vào sử dụng dùng chung đáp ứng nhu cầu thiết 
yếu và cấp bách cho toàn ĐHQGHN để đảm bảo xây dựng 
đến đâu đưa vào sử dụng hiệu quả đến đó; Chuyển từ các 
ngành khoa học cơ bản sang mở mới thêm các ngành 
kỹ thuật công nghệ và các ngành xã hội có nhu cầu cao; 
Chuyển từ bắt buộc các đơn vị phải chuyển tới Hòa Lạc 
một cách hành chính sang ưu tiên phát triển các đơn vị 
đang có nhu cầu. Hơn hết, lãnh đạo phải chuyển tới Hòa 
Lạc thì tập thể mới theo gương, Cơ quan ĐHQGHN chuyển 
đến thì đơn vị mới sẵn sàng, thầy cô chuyển đến thì học 
sinh và gia đình mới yên tâm. Nếu chúng ta không có mặt 
ngày đêm ở Hòa Lạc thì Hòa Lạc sẽ khó chuyển mình”.
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