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- Thưa Phó Giám đốc, sau sự kiện Cơ quan ĐHQGHN chuyển 

trụ sở làm việc tới Hòa Lạc, tháng 9/2022 vừa qua, một số 

đơn vị đào tạo của ĐHQGHN đã tổ chức đào tạo cho hơn 

1.500 sinh viên tại đây. Điều này có ý nghĩa như thế nào 

với mục tiêu đưa các trường thành viên và trực thuộc của 

ĐHQGHN tới Hòa Lạc? 

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 vừa qua là dấu mốc kết 

thúc chiến dịch 300 ngày chuẩn bị các điều kiện để đưa sinh 

viên tới học tập tại Hoà Lạc, đồng thời, đây là sự kiện quan 

trọng đánh dấu sự khởi đầu một năm học mới đầu tiên của 

ĐHQGHN tại Hoà Lạc, sự kiện này cũng có ý nghĩa lịch sử đối 

với mục tiêu đưa các trường đại học, các cơ sở đào tạo của 

ĐHQGHN tới Hòa Lạc, kiến tạo không gian mới - một Đô thị 

ĐHQGHN xanh, sạch, đẹp, thông minh và đổi mới sáng tạo 

để nâng tầm ĐHQGHN, nhanh chóng vươn lên, xứng đáng 

với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng trở 
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DỰ ÁN ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC CÓ QUY MÔ SỬ DỤNG ĐẤT 
KHOẢNG 1.113 HA, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ KHOẢNG 26.000 TỶ 
ĐỒNG PHỤC VỤ QUY MÔ ĐÀO TẠO KHOẢNG 80.000 HỌC 
SINH, SINH VIÊN. THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, 
ĐHQGHN PHẢI XÂY DỰNG THÀNH KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC TÍCH 
HỢP CHỨC NĂNG “5 TRONG 1”, BAO GỒM: TRUNG TÂM ĐÀO 
TẠO CHẤT LƯỢNG CAO; TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
NGANG TẦM KHU VỰC; TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; TRUNG 
TÂM ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC THÔNG MINH; TRUNG TÂM HỢP TÁC CÔNG 
TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.

BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI PHÓ GIÁM ĐỐC 
ĐHQGHN NGUYỄN HIỆU VỀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ 
CỦA KHU ĐÔ THỊ ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC TRONG THỜI GIAN 
QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO ĐỂ HÒA LẠC TRỞ 
THÀNH KHÔNG GIAN MỚI NÂNG TẦM CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA 
ĐHQGHN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI.

 Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu

17

                 Số 370 - 2022



18 19

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội                  Số 370 - 2022

thành trung tâm tri thức hàng đầu 

đất nước và có vị trí cao trong hệ 

thống các cơ sở giáo dục đại học 

uy tín trên thế giới.

Trong thời gian tới, ĐHQGHN tại 

Hòa Lạc sẽ là nơi các em học sinh, 

sinh viên mong muốn được tới 

sống và học tập; là ngôi nhà chung 

của các thầy cô giáo và cán bộ 

nhân viên; là địa chỉ hợp tác, phát 

triển của các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước. 

- Một dự án bị trì hoãn tới 20 năm 

như ĐHQGHN vì sao đến thời 

điểm này lại có thể triển khai 

được và có sự chuyển mình mạnh 

mẽ trong một khoảng thời gian 

ngắn, thưa ông? 

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 

các bộ, ngành, tập thể lãnh đạo 

ĐHQGHN qua các thời kỳ đều rất 

nỗ lực và cố gắng để thực hiện 

mục tiêu phát triển ĐHQGHN tại 

Hoà Lạc. Tuy nhiên, trong quá 

trình triển khai bộc lộ nhiều khó 

khăn, đặc biệt về vốn đầu tư xây 

dựng và công tác giải phóng 

mặt bằng.

Sau 20 năm, tổng số vốn giải 

ngân cho dự án mới đạt được 

khoảng 15%, chủ yếu tập trung 

vào giải phóng mặt bằng và làm 

hạ tầng. Khoảng cách địa lý và 

các điều kiện hạ tầng, phương 

tiện giao thông, tiện ích còn 

nhiều khó khăn cũng gây ảnh 

hưởng không nhỏ tới tâm lý cán 

bộ và người học.

Việc chính thức tổ chức đào tạo 

tại Hoà Lạc từ năm học 2022-

2023 là điểm rơi, sự kết tụ của 

nhiều điều kiện, yếu tố thuận 

lợi cả chủ quan và khách quan. 

Trước hết, đó là sự quan tâm sâu 

sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

và sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ 

tướng Chính phủ cũng như sự 

ủng hộ của các cấp, các ngành. 

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo 

ĐHQGHN thể hiện sự quyết tâm, 

quyết liệt và được sự đồng lòng 

ủng hộ của cán bộ, giảng viên; 

sự ủng hộ từ các cựu sinh viên 

của ĐHQGHN, đặc biệt là các cựu 

sinh viên là doanh nhân thành 

đạt. Tư duy và cách làm đối với 

Hoà Lạc của ĐHQGHN cũng có 

sự thay đổi, chuyển từ việc xây 

dựng các công trình phục vụ cho 

từng trường, từng đơn vị sang 

tập trung xây dựng các công 

trình cấp bách, thiết yếu dùng 
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chung cho toàn ĐHQGHN, 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.

Sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp 

uỷ Đảng và chính quyền địa phương, đặc 

biệt là trong công tác giải phóng mặt 

bằng giúp đẩy nhanh hơn được tiến độ 

của các công trình đầu tư xây dựng. Chủ 

trương phát triển và đầu tư cho khu đô 

thị phía Tây Hà Nội cũng góp phần quan 

trọng cho sự phát triển cơ sở hạ tầng và 

tạo sự kết nối thuận lợi Đô thị ĐHQGHN 

với khu vực trung tâm Thành phố.

- Xin ông cho biết quy mô của Dự án Đô 

thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc và tiến độ thực 

hiện dự án?

Dự án ĐHQGHN có quy mô sử dụng 

đất khoảng 1.113 ha, tổng mức đầu tư 

khoảng 26.000 tỷ đồng cho quy mô đào 

tạo khoảng 80.000 học sinh, sinh viên. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

ĐHQGHN phải xây dựng thành khu đô 

thị đại học tích hợp chức năng “5 trong 

1”, bao gồm: Trung tâm đào tạo chất 

lượng cao, Trung tâm nghiên cứu khoa 

học ngang tầm khu vực; Trung tâm đổi 

mới sáng tạo; Trung tâm đô thị đại học 

thông minh; Trung tâm hợp tác công tư 

và chuyển giao công nghệ.

ĐHQGHN sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Dự án ở tất cả các khâu, phấn đấu đến 

năm 2025 sẽ hoàn thành đồng bộ cơ 

sở vật chất với tổng diện tích khoảng 

600.000m2 sàn xây dựng, đáp ứng quy 

mô đào tạo cho 25.000 sinh viên, học 

sinh, trong đó tập trung:

- Triển khai Khung đô thị ĐHQGHN thông 

minh - bền vững, gồm: (1) Xây dựng cách 

tiếp cận hệ thống, định hướng chiến lược 

và kế hoạch đầu tư tổng thể tạo lập khu 

đô thị ĐHQGHN thông minh - bền vững; 

(2) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện phát 

triển không gian đô thị đại học gắn với quy 

hoạch xây dựng, cảnh quan tự nhiên, kinh 

tế tri thức, văn hoá địa phương, 

đô thị thông minh - tiện ích, tạo 

điểm hấp dẫn thông qua bản sắc 

riêng của đô thị tri thức, từ đó tạo 

lực hút đầu tư và tích tụ nguồn 

lực cho đô thị; (3) Đề xuất các mô 

hình hoạt động, định hướng đầu 

tư và kế hoạch thực hiện nhằm 

tạo không gian kết nối để phát 

triển các hoạt động nghiên cứu, 

sáng tạo, chuyển giao, thương 

mại hoá và tạo lập trung tâm thử 

nghiệm hợp tác công tư; (4) Xây 

dựng quy định quản lý và phát 

triển hạ tầng công nghệ thông 

tin và viễn thông đô thị đại học 

thông minh.

- Phối hợp hiệu quả với chính 

quyền huyện Thạch Thất để giải 

phóng mặt bằng các diện tích 

ưu tiên đầu tư và hoàn thành 

các khu tái định cư; chuẩn bị 

đầu tư và tổ chức thực hiện đầu 

tư phù hợp với tiến độ cấp vốn 

đầu tư công; 

- Huy động tối đa các nguồn lực 

xã hội thực hiện đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 

(PPP) và phát huy tối đa nguồn 

lực nội tại của các đơn vị trong 

toàn ĐHQGHN cho việc phát 

triển ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 

Mặc dù đã có được những kết 

quả quan trọng bước đầu, song 

phía trước vẫn còn nhiều khó 

khăn, thách thức. Bên cạnh sự 

quyết tâm của tập thể lãnh đạo, 

cán bộ, giảng viên, người học 

và cả hệ thống, ĐHQGHN mong 

muốn tiếp tục nhận được sự 

ủng hộ, quan tâm sát sao của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính 

phủ, các cấp, các ngành, đặc 

biệt là sự vào cuộc quyết liệt 

của Thành phố Hà Nội để có thể 

thực hiện được mục tiêu phát 

triển Đô thị ĐHQGHN tại Hoà 

Lạc như Thủ tướng Chính phủ 

đã chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn Phó Giám đốc!
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