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xây dựng chiến lược
để Việt nam sớm có các

giải thưởng khoa học quốc tế

rong chương trình làm việc 
tại Trường ĐHKHTN, Phó 
thủ tướng và đoàn công tác 
đã đến dự một giờ học của 

giảng viên, sinh viên; đi thăm một số 
trung tâm, phòng thí nghiệm trọng 
điểm và làm việc với Ban Giám hiệu 
Nhà trường. Phát biểu tại buổi tiếp, 
PGS.TS Bùi Duy Cam - Hiệu trưởng 
đã khẳng định: Trường ĐHKHTN với 

truyền thống 52 năm đã được Nhà 
nước xác định là một đại học khoa 
học cơ bản đầu đàn về lĩnh vực khoa 
học tự nhiên. Nhà trường phấn đấu 
đến năm 2020 trở thành trường đại 
học nghiên cứu tiên tiến, trong đó 
một số ngành và chuyên ngành có 
chất lượng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học ngang tầm các trường đại 
học tiên tiến của Châu Á, góp phần 

tích cực vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Làm việc với Trường ĐHKHXH&NV, 
Phó thủ tướng và đoàn công tác đã đi 
thăm Khoa Lịch sử - đơn vị Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới; Bảo tàng 
Nhân học, Trung tâm nghiệp vụ báo 
chí, phát thanh - truyền hình thuộc 
trường. Phó thủ tướng bày tỏ sự hài 
lòng trước những phát triển và lớn 

Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân
làm Việc Với đhqghn

Ngày 23/9/2008, Phó thủ tướng Chính phủ - GS.TS Nguyễn Thiện Nhân 
cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ KHCN, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và một số vụ chức năng của Trung ương đã 
đến thăm, làm việc với Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXH&NV và lãnh đạo 
ĐHQGHN. GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc, các Phó giám đốc cùng các 
ủy viên thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, lãnh đạo văn phòng, các ban chức 
năng và lãnh đạo các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu trực thuộc 
đã tiếp đoàn công tác. 
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>> Phó thủ tướng Nguyễn Thiện 
Nhân làm việc với lãnh đạo 
ĐHQGHN

>>  Phó thủ tướng làm việc tại Khoa Lịch sử, 
Trường ĐHKHXH&NV

>> Phó thủ tướng thăm Bảo tàng Nhân học, 
Trường ĐHKHXH&NV

2 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

mạnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐHKHXH&NV 
đồng thời nhấn mạnh: Nhà trường cần thí điểm việc trả thù lao cho 
những bài báo nghiên cứu khoa học của các giáo sư, phó giáo sư được 
đăng tải trên tạp chí khoa học nước ngoài ở mức 1.000 USD/bài báo; 
cần đẩy mạnh việc dạy, học và sử dụng thông thạo tiếng Anh đối với 
giảng viên và sinh viên, đến năm 2020 các sinh viên của trường cần 
phải thành thạo 2 ngoại ngữ; đổi mới và nâng cao chất lượng đạo tạo, 
phương pháp giảng dạy xuất phát từ cơ chế đào tạo theo nhu cầu để 
phù hợp với tình hình xã hội; chủ trương đào tạo sau đại học với nghiên 
cứu khoa học... 

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Giám đốc - GS.TS Mai Trọng Nhuận đã 
báo cáo với Phó thủ tướng về phương hướng và kế hoạch hoạt động 
trong thời gian tới trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm 
như: xây dựng và triển khai một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ 
bản, công nghệ cao, kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ 
quốc tế, làm đòn bẩy, tạo những bước đột phá nâng cao chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc tế; nâng cao chất lượng khoa 
học và giá trị thực tiễn của hoạt động khoa học công nghệ có những 
bước chuyển biến tích cực; đổi mới phương thức quản lý và triển khai các 
dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc nhằm đảm bảo tiến độ và chất 
lượng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động, tích cực 
hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, tăng thêm quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm xã hội để có điều kiện phát triển, phù hợp với xu thế đổi 
mới và phát triển đại học trong khu vực và thế giới, đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế...

>> Phó thủ tướng nói chuyện và dự giờ học với 
sinh viên Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV
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>> Bài & Ảnh: NGọC ANH - Lê OANH - Bùi TUấN

>> Phó thủ tướng thăm Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Enzim và 
Protein, Trường ĐHKHTN

>>  Phó thủ tướng thăm Trung tâm Tính 
toán hiệu năng cao, Trường ĐHKHTN

>>  Phó thủ tướng làm việc với Trường    
ĐHKHTN

>>  Phó thủ tướng dự một giờ học của 
sinh viên Trường ĐHKHTN.
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Kết thúc chương trình làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã 
nhấn mạnh đến một số công tác trọng tâm mà ĐHQGHN phải thực hiện 
trong thời gian tới như: Cần tiếp tục đẩy mạnh việc kết hợp chặt chẽ giữa 
đào tạo và nghiên cứu trong đó việc thực hiện các chương trình đào tạo 
tiên tiến phải gắn liền với việc sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm; 
Làm đầu mối phối hợp với ĐHQG TP.HCM và Viện Khoa học Việt Nam 
xây dựng chiến lược để Việt Nam sớm có các giải thưởng khoa học quốc 
tế, trước mắt ưu tiên tập trung vào lĩnh vực khoa học tự nhiên và công 
nghệ; Xây dựng tiềm năng và phối hợp với Bộ GD&ĐT trong việc đào tạo 
tiến sĩ trong nước đạt trình độ chất lượng cao; Chủ trì thực hiện đề tài 
“Gương mặt tiêu biểu trí tuệ VN thế kỷ XX” do Chính phủ đặt hàng; Về 
công tác kiểm định chất lượng đào tạo, Bộ GD&ĐT giao cho ĐHQGHN 
xây dựng Trung tâm đảm bảo chất lượng và nghiên cứu phát triển giáo 
dục trở thành trung tâm có chức năng đánh giá chất lượng kiểm định 
vùng phía Bắc... 


