
Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo GS.TSKH Bùi Văn Ga  

(Tại Hội nghị tổng kết năm học 2010 – 2011 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012  của Đại 

học Quốc gia Hà Nội, ngày 9/8/2011) 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết năm học 2010 – 2011 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 

năm học 2011 – 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước hết, thay mặt Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Phạm Vũ Luận, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và các em sinh 

viên ĐHQGHN lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. 

Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Để đạt được 

mục tiêu đó, ngày 14/1/1993. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam  

(Khóa VII) đã ra Nghị quyết, chỉ rõ nhiệm vụ “xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia” để làm 

đầu tàu và nòng cột giáo dục đại học nước nhà. ĐHQGHN được thành lập với vai trò và sứ mệnh lịch sử đó. 

Sau 18 năm hoạt động, ĐHQGHN đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh 

giá cao những thành tựu đã đạt được của ĐHQGHN trong thời gian qua, đặc biệt là năm học 2010-2011. 

Những thành quả đã khẳng định ĐHQGHN là đại học hàng đầu của Việt Nam, đang trên đà phát triển mạnh 

mẽ để đạt trình độ quốc tế.  

Là một cơ sở đào tạo được trao đổi quyền tự chủ cao, được hưởng chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà 

nước, ĐHQGHN đã thực hiện thành công nhiều khâu đổi mới mang tính đột phá trong giáo dục và đào tạo 

đại học và sau đại học, đã xây dựng được đổi ngũ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý hùng hậu, chất 

lượng đào tạo không ngừng nâng cao theo hướng tiếp cận sản phẩm đầu ra, trình độ chuẩn quốc tế, mở 

rộng liên thông, liên kết, tiên phong trong việc mở và tổ chức đào tạo và phát triển ngành, chuyên ngành đạt 

trình độ quốc tế,...; đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 

khoa học, đáp ứng nhu cầu xã hội; chất lượng và giá trị thực tiễn của hoạt động khoa học công nghệ, công 

tác hợp tác quốc tế đã mang lại những kết quả to lớn, góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu của 

ĐHQGHN ở trong và ngoài nước. Tăng cao tỉ lệ đào tạo sau đại học trên tổng quy mô đào tạo chính quy là 

một thành công của ĐHQGHN. Trong quá trình phát triển của mình, ĐHQGHN luôn chú trọng đến “văn hóa 

chất lượng”, tiên phong trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học. ĐHQGHN trở thành địa chỉ tin 

cậy là đầu tầu của giáo dục đại học Việt Nam, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay và đội ngũ cán bộ chất lượng cao cho nền kinh tế tri 

thức tương lai.  

Năm 2011-2012, ĐQHGHN đã đặt ra các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu và các giải 

pháp bám sát theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI góp phần cùng toàn ngành thực hiện chủ 

trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nước nhà. 

Tôi tin tưởng rằng, ĐHQGHN sẽ phát huy cao độ truyền thống, sự tâm huyết, sáng tạo, năng động, trách 

nhiệm cao của toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên để thực hiện tốt những mục tiêu và kỳ vọng của cả 

nước nhanh chóng đưa ĐHQGHN vào danh sách các đại học hàng đầu khu vực và thế giới. 



Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cùng với các bộ ngành liên quan hỗ trợ ĐHQGHN trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, cùng ĐHQGHN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình hoạt động, đảm bảo sự phát triển bền vững của ĐHQGHN.  

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo, tôi xin chúc mừng những kết quả đã đạt được của ĐHQGHN 

trong năm học vừa qua. Hy vọng rằng ĐHQGHN sẽ đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn trong 

những năm sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nước nhà. 

Xin chúc tập thể lãnh đạo, các Thầy Cô giáo, cán bộ viên chức và toàn thể học sinh, sinh viên của ĐHQGHN 

dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công trong công tác và học tập. 


