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ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ 
XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

DO WORLD BANK TÀI TRỢ

NGÀY 10/10/2022, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUÂN ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI BÀ 
STEFANIE STALLMEISTER, GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN PHÁT 
TRIỂN CÁC ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI  WORLD BANK 
(WB) TÀI TRỢ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Ban Quản 
lý Dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án 

ĐHQGHN" (Dự án World Bank) đã cập nhật tình hình, vai trò và trách 
nhiệm của ĐHQGHN trong việc thực hiện công tác ký kết Hợp đồng vay 
phụ với WB. Ông Nguyễn Thanh Tuấn đã trình bày về những vấn đề mà 
Ban đang thực hiện như: tổ chức nhân sự, tình hình thiết kế chi tiết, 
kế hoạch khởi công, tình hình thực hiện các hoạt động phi xây dựng, 
thể chế hóa vai trò, chức năng của các trường đại học thành viên và 
các ban chức năng có liên quan của ĐHQGHN trong việc thực hiện các 
phần việc phi xây dựng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, 
ĐHQGHN đang có nhiều điểm thuận lợi để thực hiện các hạng mục 
trong Dự án do World Bank tài trợ như: công tác giải phóng mặt bằng 
cơ bản hoàn thiện, các hạ tầng đi kèm xung quanh cũng đã được hoàn 

thiện, các quy chế đấu thầu của Việt Nam đang rất minh bạch, 
nâng cao khả năng lựa chọn nhà thầu chất lượng cho các công 
trình. Giám đốc Lê Quân cũng nhấn mạnh tính thiết thực của 
Dự án khi ĐHQGHN đã đẩy nhanh tiến độ chuyển trụ sở Cơ 
quan và đưa sinh viên tới học tập tại Hòa Lạc trước dự kiến 5 
năm. ĐHQGHN đã chuyển hướng từ việc xây dựng các công 
trình cho từng đơn vị cụ thể sang xây dựng để sử dụng vào 
các mục đích chung, cấp thiết nhất của tất cả các đơn vị có 
nhu cầu.

Dự án của WB tài trợ sẽ góp phần gia tăng các chỉ số phát triển 
của ĐHQGHN từ nay đến năm 2030, khi ĐHQGHN hướng đến 
gia tăng công bố quốc tế, gia tăng các sáng chế, tăng doanh 
thu từ hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ, tăng chỉ 
số quan hệ với doanh nghiệp, để phục vụ quá trình chuyển đổi 
từ một cơ sở giáo dục mang tính học thuật thuần túy sang một 
Trung tâm đại học đổi mới sáng tạo.

Bà Stefanie Stallmeister bày tỏ hy vọng sự cộng hưởng của WB 
và Dự án Đổi mới Giáo dục Đại học Việt Nam (PHER) do USAID 
tài trợ sẽ đem lại sự phát triển tích cực cho ĐHQGHN nói riêng 
và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung.


