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THÔNG BÁO  

Kết luận Kỳ họp lần thứ nhất 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN             
                                             (nhiệm kỳ 2012 - 2017) 

  

Kỳ họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 

- 2017 đã được tổ chức vào ngày 08/11/2012 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng - 

GS. TSKH. Vũ Minh Giang. 

 Tham dự phiên họp gồm có: 

- 22/28 uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Thư ký Hội đồng đã đọc 

Quyết định số 1862/QĐ-KHCN ngày 11/6/2012 của Giám đốc ĐHQGHN 

về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2012-2017 và 

quyết định số 3414/QĐ-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 2012 về việc bổ sung 

ủy viên Hội đồng KHĐT nhiệm kỳ 2012-2017).  

- Đại biểu: GS. TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN; TS. Nguyễn 

Quý Thanh, Q. Viện trưởng Viện ĐBCL; Chánh Văn phòng, trưởng các ban 

chức năng; 

- Vắng mặt 6 uỷ viên: GS. TSKH. Đào Trọng Thi, GS. TS. Trương Việt 

Dũng, GS. TS. Phạm Hùng Việt, GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, PGS. TS. Lê 

Kim Long, TSKH. Nguyễn Trọng Do. 

Kỳ họp lần này thảo luận chủ đề "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động đào tạo và NCKH tại ĐHQGHN” và “Đào tạo phát triển tầm nhìn cho 

người học”.   

Sau khi GS.TSKH Vũ Minh Giang phát biểu khai mạc, Hội đồng đã nghe các 

báo cáo sau: 

1. Báo cáo về những nội dung cơ bản đổi mới KHCN và đào tạo tại Hội nghị 

TW 6 (Khóa XI) do PGS.TS Phùng Xuân Nhạ, Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy, PGĐ thường trực, ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng trình bày. 
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2. Báo cáo “Tiếp tục đổi mới toàn diện hướng tới các sản phẩm KHCN đỉnh 

cao” do PGS.TS. Phạm Hồng Tung, Trưởng ban KHCN trình bày. 

3. Báo cáo “Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo tại ĐHQGHN và đổi 

mới đào tạo theo hướng phát triển tầm nhìn cho người học” do PGS. TSKH. 

Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo trình bày. 

4. Báo cáo “Xây dựng và thực hiện chương trình NCKH cấp ĐHQG theo sản 

phẩm đầu ra áp dụng cho khối khoa học trái đất và môi trường” do PGS. 

TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng liên ngành các khoa học 

trái đất - môi trường trình bày. 

5. Phát biểu chỉ đạo của GS. TS. Mai Trọng Nhuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

ĐHQGHN 

        và các ý kiến thảo luận khác của các uỷ viên của Hội đồng.  

Có 18 ý kiến tham luận, phát biểu tại phiên họp. 

Sau khi Hội đồng thảo luận, GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo kết luận như sau: 

1. Hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của ĐHQGHN đã có những đổi 

mới mạnh mẽ và sâu sắc. Hội đồng đánh giá cao tính tiên phong và vai trò 

đầu tàu đổi mới trong đào tạo, NCKH và quản lý của ĐHQGHN trong thời 

gian qua: nhạy bén, tiếp cận nhanh các chuẩn mực quốc tế và hoàn toàn phù 

hợp với những chủ trương đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết TW 6 

vừa ban hành. 

2. Khẳng định ĐHQGHN cần tiên phong đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo 

hướng đào tạo năng lực, phẩm chất, kỹ năng và nhất là phát triền tầm nhìn 

cho người học. Từ đó cần đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới cấu trúc chương 

trình và môn học, cũng như phương pháp giảng dạy và đánh giá tiên tiến, 

phù hợp.   

3. ĐHQGHN kiên trì hoàn thiện các quy trình/quy chế quản lý theo hướng lấy 

sản phẩm đầu ra làm tiêu chí. Tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, 

kết hợp hài hòa giữa công bố quốc tế và sản phẩm phục vụ thực tiễn. Triển 

khai quy trình CDIO trong quản lý KHCN (đã triển khai trong đào tạo). 

4. Đầu tư trí tuệ, kinh phí, cơ chế để ĐHQGHN tiên phong đi đầu trong đào 

tạo và NCKH, tạo ra những dấu ấn tiêu biểu và đặc sắc của ĐHQGHN, giữ 

vững thế mạnh hàng đầu về NCCB, vừa chú ý xây dựng phát triển học thuật, 

vừa chú trọng những hướng đào tạo và NCKH có tính liên ngành cao. 
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5. ĐHQGHN tiên phong xây dựng cơ chế để đãi ngộ xứng đáng và phát huy trí 

tuệ các cán bộ khoa học tài năng, đạt chuẩn quốc tế.  

6. Nghiên cứu tái cấu trúc các đơn vị trong ĐHQGHN sao cho phù hợp với 

tình hình mới. Cần xây dựng một “Chương trình hành động” dưới hình thức 

Đề án “Đổi mới toàn diện và căn bản hoạt động đào tạo và NCKH của 

ĐHQGHN” để triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 của BCH TW Đảng. 

       Trân trọng thông báo kết luận của phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo nhiệm kỳ 2012 - 2017 tới các ủy viên hội đồng, các hội đồng ngành/liên 

ngành, các đơn vị trực thuộc, văn phòng và các ban chức năng của ĐHQGHN./. 

  

                                                    TL. Gi¸m ®èc  

                                                                             Tr−ëng Ban ®μo t¹o  

                                                         Th− ký Héi ®ång khoa häc vμ ®μo t¹o 

 
N¬i nhËn: 
- TV §¶ng ñy §HQGHN (b/c); 

- Gi¸m ®èc §HQGHN (b/c); 

- C¸c Phã Gi¸m ®èc §HQGHN (b/c); 

- Chñ tÞch, c¸c uû viªn Héi ®ång KH&§T;    (đã ký) 
- Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ; 

- VP, c¸c ban chøc n¨ng §HQGHN; 

- L−u: VT, Ban §T, KHCN, M50. 

                                                               PGS. TSKH. NguyÔn §×nh §øc 


