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         ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG UỶ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                    
                     * 
                    Số: 156  -KL/ĐU                                         Hà Nội, ngày 20  tháng 7 năm 2011 
  

 
KẾT LUẬN  

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5  

Về phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thuộc Nhiệm vụ chiến lược 
---------------------------- 

 Tại hội nghị lần thứ 5, họp ngày 25/3/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc 

gia Hà Nội (ĐHQGHN) (dưới đây gọi tắt là Đảng uỷ) đã nghe và thảo luận Báo cáo chuyên 

đề về "Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thuộc Nhiệm vụ chiến lược". Sau khi 

nghe báo cáo, Đảng uỷ đã thảo luận và nhất trí kết luận: 

1. Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thuộc 

Nhiệm vụ chiến lược 

Công tác cán bộ từng bước được cải tiến theo hướng quản trị nguồn nhân lực; 

ĐHQGHN đã quan tâm và từng bước thực hiện chính sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ giảng 

dạy, cán bộ khoa học trình độ cao; tạo điều kiện cho cán bộ đầu đàn, đầu ngành có môi 

trường và phương tiện làm việc tốt hơn trước đây; với chính sách linh hoạt gắn với các chế 

độ đãi ngộ thích hợp, ĐHQGHN đã và đang thu hút được nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giỏi, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trình độ cao về ĐHQGHN công tác.  

Tuy nhiên, các đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt để xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch, 

kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Nhiệm vụ chiến lược; việc kiểm 

tra, giám sát của ĐHQGHN chưa thường xuyên; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa 

đáp ứng yêu cầu của thực hiện Nhiệm vụ chiến lược; còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa 

có được các giải pháp đột phá cả về thể chế, chính sách để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử 

dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, đồng thời chưa tích cực và tận dụng, khai thác triệt để các 

nguồn lực hiện có để phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu của Nhiệm 

vụ chiến lược. 

2. Mục tiêu 

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý (sau đây gọi tắt 

là đội ngũ cán bộ) có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế 

để thực hiện tốt Nhiệm vụ chiến lược, đào tạo tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên 

tiến làm nền tảng cho sự phát triển và nâng cao sức cạnh tranh, thương hiệu của ĐHQGHN 

và xây dựng phát triển các khoa, trường đại học đạt chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực cho sự 

phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của cả nước. 
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3. Phương hướng 

 3.1. Ưu tiên đầu tư và gắn việc phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế với việc 

xây dựng trường phái khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu, phòng thí 

nghiệm theo mô hình Trung tâm xuất sắc (COE), đẩy mạnh liên thông liên kết toàn diện giữa 

các đơn vị để thực hiện chủ trương đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao, 

phát triển các khoa, trường đại học đạt chuẩn quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát 

triển thương hiệu ĐHQGHN. 

 3.2. Triển khai các giải pháp đột phá phù hợp với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của các đơn vị và của ĐHQGHN để phát triển đội ngũ cán bộ đạt các tiêu chuẩn tương ứng 

sau đây: 
 - Đối với cán bộ giảng dạy: có học vị từ tiến sĩ trở lên, có trình độ chuyên môn giỏi; 

có hiểu biết về quản trị đại học tiên tiến; có năng lực và phương pháp giảng dạy, kiểm tra 

đánh giá tiên tiến; có năng lực khai thác và áp dụng các phương tiện, phương pháp giảng dạy 

và nghiên cứu tiên tiến; có năng lực ngoại ngữ tốt để giảng dạy và trao đổi chuyên môn bằng 

ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh); có năng lực và có khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học, 

sẵn sàng làm việc trong một tập thể hoặc nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN; có khả năng hợp 

tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước; sẵn sàng thực hiện và tuân thủ các yêu cầu 

đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học và sau đại học. 

  - Đối với cán bộ quản lý: đạt tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý quy định tại Quy định số 

4031/2008/QĐ - TCCB ngày 2/7/2008 về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 

cán bộ của ĐHQGHN; có tư duy, phương pháp và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến, sử dụng 

tốt công nghệ thông tin và ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh) trong công tác, giao tiếp với đối 

tác nước ngoài; có năng lực tạo ra môi trường học thuật, làm việc thuận lợi cho học tập, 

nghiên cứu, sáng tạo. 

3.2. Áp dụng sâu rộng phương thức quản trị nguồn nhân lực để sử dụng hiệu quả đội 

ngũ cán bộ nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc cao và đóng góp tốt nhất cho sự 

phát triển của ĐHQGHN và các đơn vị, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ được phát huy tối 

đa năng lực cá nhân, được khuyến khích, động viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 4. Giải pháp 

4.1. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, viên chức, học 

sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh về chủ trương phát triển đội ngũ cán bộ 

đạt chuẩn quốc tế để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi 

chủ trương quan trọng này của Đảng ủy ĐHQGHN. 

4.2. Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng 

yêu cầu của quá trình đẩy mạnh phát triển ĐHQGHN trở thành đại học đạt chuẩn quốc tế 
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theo qui hoạch, chỉ tiêu và kế hoạch chi tiết trong từng giai đoạn, trong đó có xây dựng và 

thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên), cán bộ 

quản lý và phục vụ theo chuẩn chất lượng tương ứng nói trên.   

4.3. Triển khai các giải pháp về tổ chức nhằm tạo cơ chế, môi trường để phát triển đội 

ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế như: xây dựng văn hóa chất lượng và phát triển môi trường 

học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác để phát triển và sử 

dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao giữa các đơn 

vị trong ĐHQGHN và với đối tác ngoài ĐHQGHN; thành lập các nhóm nghiên cứu theo mô 

hình Trung tâm xuất sắc COE) để tập hợp các nhà khoa học, tạo sự hợp tác mềm dẻo giữa 

các khoa, đơn vị trong trường đại học qua các hoạt động khoa học công nghệ, tiến tới xây 

dựng trường phái khoa học. 

4.4. Áp dụng sâu rộng phương thức quản trị nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêu 

về phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Nhiệm vụ chiến lược. Trong đó tập 

trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau: 

- Triển khai các giải pháp đột phá để tuyển dụng, thu hút cán bộ giỏi về công tác tại 

ĐHQGHN. Trong đó có việc sử dụng quyền tự chủ cao nhất của ĐHQGHN và các đơn vị để 

tuyển dụng cán bộ có trình độ tiến sĩ; ưu tiên xét duyệt các đề tài của cán bộ có học vị tiến sĩ, 

đặc biệt đối với những cán bộ được đào tạo ở nước ngoài với điều kiện cam kết có các phát 

hiện mới, đề xuất mới đủ điều kiện công bố trên các tạp chí quốc tế với chỉ số trích dẫn 

cao...và các cơ chế khác. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ 

năng, kiến thức, ý thức tổ chức, kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảm bảo ở từng vị trí công tác 

cán bộ đạt các tiêu chuẩn tương ứng để hoàn thành công việc được giao. Trong đó có việc 

xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo mẫu kế hoạch của dự án TRIG; đa dạng 

hóa các phương thức đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hoạt động giảng dạy, khoa học công 

nghệ (thực hiện đề tài, dự án, hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, viết sách, viết bài 

báo, tham dự hội thảo trong và ngoài nước...), tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu, họp tập, 

trao đổi kinh nghiệm tiên tiến của các đại học uy tín trong khu vực và quốc tế; đặc biệt thông 

qua các chương trình, đề án của Nhà nước như Đề án 322, Chương trình 165, Đề án Đào tạo 

giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 v.v…, 

cũng như các dự án, chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học tiên tiến trên thế 

giới và các Quỹ học bổng VEF, Fulbright... 

- Ban hành và thực thi các chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ nhằm khuyến khích, 

động viên cán bộ làm việc hăng say, tận tình, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành công việc 

với chất lượng cao. Trong đó có xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, 
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công bằng, khách quan, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp – văn minh, thủ tục hành chính đơn 

giản, gọn nhẹ, thuận tiện, điều kiện làm việc tiện nghi, văn hóa ứng xử công sở được thực 

hiện nghiêm túc; ban hành các định mức tài chính về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo điều 

kiện, hỗ trợ cán bộ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo trong công tác; tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho cán bộ học tập nâng cao trình độ và tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học trong và ngoài nước; bố trí, sắp xếp, sử dụng, luân chuyển cán bộ theo năng 

lực, sở trường và yêu cầu công việc; thiết lập và áp dụng các chính sách lương bổng, thăng 

tiến, khen thưởng, phụ cấp, đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ theo hiệu quả, 

chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra; kiến nghị với Chính phủ cho phép triển khai Dự 

án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội khu nhà ở cho cán bộ giảng viên 

ĐHQGHN tại Hòa Lạc hoặc các khu vực khác phù hợp để động viên, thu hút cán bộ lên làm 

việc tại cơ sở mới ở Hòa Lạc. 

 4.5. Phát triển các nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước, Quỹ phát triển 

ĐHQGHN, Quỹ khoa học công nghệ, Quỹ hợp tác quốc tế, các đề tài, dự án khoa học công 

nghệ nhà nước, hợp tác với các bộ, ngành và các địa phương, các doanh nghiệp, từ hợp tác 

quốc tế, dự án đầu tư chiều sâu, cũng như các nghị định thư và đóng góp của cán bộ để thực 

hiện các mục tiêu và giải pháp đã đề ra.   

  5. Tổ chức thực hiện 

 5.1. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, Ban 

Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

việc triển khai và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Kết luận này, báo cáo Ban Thường vụ 

Đảng ủy và Đảng ủy ĐHQGHN.   

 5.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, viên chức để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đội 

ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế. 

  5.3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai 

Kết luận của Đảng ủy, định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ 

Đảng ủy và Đảng ủy. 

 5.4. Các cấp ủy đảng trực thuộc chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện để đạt các 

mục tiêu, giải pháp nói trên; kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá tình hình triển khai và kết 

quả thực hiện Kết luận này báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy ĐHQGHN.   

 5.5. Các cấp chính quyền xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với 

lộ trình và điều kiện khả thi trên cơ sở xác định tổng nhân lực chung, có mục tiêu, chỉ tiêu 

phát triển nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho từng ngành, chuyên ngành và cho từng đơn vị tổ 

chức đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, đồng thời có trách nhiệm thường xuyên báo cáo kết quả 

thực hiện với cấp ủy tương ứng theo yêu cầu của cấp ủy đó.  
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 5.6. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhằm tạo 

sự đồng thuận, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc tích cực 

tham gia triển khai Nhiệm vụ chiến lược, đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ tận 

dụng mọi cơ hội để tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và các phẩm chất 

khác đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược; thường xuyên báo cáo tình hình triển khai 

và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy trong các kỳ họp của Đảng ủy.  

 5.7. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức động viên và cổ vũ các giảng 

viên trẻ đi tiên phong trong việc thực hiện đạt chuẩn cán bộ giảng dạy là tiến sĩ, có nhiều 

công trình khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy chuyên môn bằng tiếng 

Anh, sử dụng tốt các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong giảng dạy và tích cực nghiên 

cứu khoa học. 

 5.8. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Đảng ủy, định 

kỳ tiến hành đánh giá kết quả và báo cáo Đảng ủy. 

  

                                                                                           T/M ĐẢNG ỦY   
Nơi nhận:                                                               BÍ THƯ 
- Ban Thường vụ Thành ủy (để b/c);         
- Ban Tổ chức Thành uỷ (để b/c);  
- Các đ/c đảng ủy viên;  
- Ban Giám đốc ĐHQGHN (để thực hiện);                                                             (Đã ký) 
- UBKT, các ban của Đảng ủy 
                  (để thực hiện) 
- Các cấp uỷ trực thuộc (để thực hiện);                                                      Mai Trọng Nhuận 
- Các đoàn thể quần chúng (để thực hiện);                                                                                                       
- Lưu: VPĐU.       


