
Trong bối cảnh nguồn lực từ ngân sách 
nhà nước đầu tư cho phát triển đội 
ngũ nhà khoa học còn hạn chế, trong 
khi tiềm lực hợp tác của ĐHQGHN và 
nhu cầu của các đối tác rất lớn, đẩy 
mạnh hoạt động hợp tác phát triển 
là giải pháp quan trọng để phát triển 
đội ngũ các nhà khoa học. Thông qua 
cơ chế đặt hàng hợp tác nghiên cứu, 
đào tạo và chuyển giao tri thức từ các 
đối tác, năng lực phát hiện vấn đề, đề 
xuất, nghiên cứu và đóng gói chuyển 
giao của các nhà khoa học, các nhóm 
nghiên cứu, các đơn vị sẽ được cải 
thiện nhanh chóng.

Phó Giám đốc Lê Quân chia sẻ cho 
Bản tin ĐHQGHN

Thay đổi cách Tiếp cận về hoạT động hợp Tác pháT Triển

cùng với công tác điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển cơ cấu tổ 
chức của các đơn vị giai đoạn i, chức năng, nhiệm vụ về hợp tác quốc 
tế, đối ngoại trong toàn đhQghn được điều chỉnh, bổ sung kịp thời 
đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển đại học Quốc gia hà nội 
đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. giám đốc đhQghn đã chỉ đạo 
rõ về mục tiêu của hoạt động hợp tác là để phát triển các đối tác, phát 
triển năng lực và phát triển nguồn thu. Tại cấp đhQghn, Ban Quan 
hệ Quốc tế được điều chỉnh thành Ban hợp tác và phát triển. Tại các 
đơn vị, cơ cấu tổ chức bộ máy từng bước được hoàn thiện, chức năng, 
nhiệm vụ hợp tác phát triển được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và 
tiềm lực phát triển của đơn vị, bộ phận hợp tác phát triển được chuyên 
biệt hóa; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm 
công tác xúc tiến hợp tác phát triển được quan tâm, đầu tư bài bản 
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh việc kế thừa và tiếp nối các kết quả hợp tác quốc tế với 
các đối tác truyền thống, đhQghn thúc đẩy mở rộng hợp tác trong 

PHAÙT TRIEÅN ÑOÄI NGUÕ 
THOÂNG QUA ÑAÅY MAÏNH HÔÏP TAÙC PHAÙT TRIEÅN

phó giám đốc đhQghn Lê Quân

Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân
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nước một cách toàn diện và mạnh mẽ 
từ chính phủ, cơ quan quản lý các cấp 
đến các địa phương và doanh nghiệp. 
hợp tác được triển khai theo cơ chế 
đặt hàng, hợp đồng, thỏa thuận theo 
hướng hai bên cùng có lợi, góp phần 
đẩy mạnh chuyển giao tri thức theo các 
trục lớn gắn với lợi thế của đhQghn 
là tư vấn chính sách (kinh tế - xã hội), 
chuyển giao và ứng dụng Khcn, phát 
triển nguồn nhân lực và giáo dục/đào 
tạo. có thể nói, hoạt động hợp tác phát 
triển đã trở thành giải pháp quan trọng 
để phát triển đội ngũ các nhà khoa học, 

thông qua hoạt động này, các nhà khoa 
học có cơ hội tiếp cận thông tin, tiếp cận 
nhu cầu, tiếp cận thị trường, tiếp cận các 
điều kiện sinh thái cụ thể và khai thác 
được các nguồn lực hỗ trợ. 

với thế mạnh là một trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực chất 
lượng cao, được nhà nước ưu tiên đầu 
tư phát triển, đhQghn đã có những 
bước đi đột phá về đổi mới, về cải cách 
trong nhiều mảng lĩnh vực hoạt động để 
từng bước hoàn thiện mô hình đại học 

định hướ ng nghiên cứu tiên tiến. Dấu ấn 
trong việc đổi mới quản lý các hoạt động 
là quan điểm về quản trị chiến lược đại 
học; trên tinh thần tin tưởng và gắn kết 
các hoạt động chung của đhQghn  với 
các nhà khoa học để vừa lấy nhà khoa 
học làm điểm tựa, vừa thúc đẩy các nhà 
khoa học phát triển, đổi mới, sáng tạo 
trong môi trường học thuật tiên tiến. 
các nhà khoa học thường xuyên được 
tăng cường đầu tư một cách có trọng 
tâm, trọng điểm cho nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ; hỗ trợ 
cung cấp thông tin, tiếp cận nhanh với 
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các bộ, ngành, cơ quan trung ương, 63 
tỉnh thành, các doanh nghiệp và các nhà 
tài trợ trong và ngoài nước. Thông qua 
việc đáp ứng nhu cầu của đối tác, các 
nhà khoa học trong và ngoài đhQghn 
hợp tác với nhau, trao đổi về chuyên 
môn, kinh nghiệm, cùng nhau tìm ra các 
giải pháp và xây dựng kế hoạch nhiệm 
vụ phù hợp, qua đó phát triển năng lực 
nghiên cứu, năng lực thực tiễn, năng lực 
triển khai các nhiệm vụ Kh&cn.

mộT số điểm sáng Ban đầu

năm 2015 tiếp tục được đánh dấu 

với những thành công đến từ nhiều 
hoạt động đối ngoại quan trọng của 
đhQghn, trong đó phải kể đến các 
chuyến thăm của các nhà lãnh đạo và 
chính khách nước ngoài như: đại sứ hoa 
Kỳ Ted osius (6/3/2015); phó chánh văn 
phòng nội các nhật Bản seko hiroshige 
(11/4/2015); Tổng thống cộng hòa 
iceland ólafur ragnar grímsson 
(4/11/2015); đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền cuba herminio López Díaz và đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền LB nga vnukov 
Konstantin vasilievich (30/11/2015).v.v.; 
các thỏa thuận hợp tác quan trọng với 

các trường đại học, viện nghiên cứu 
uy tín đến từ nhật Bản (xây dựng các 
chương trình đào tạo thạc sĩ của vJu), 
italia (hợp tác nghiên cứu trong các 
lĩnh vực môi trường, năng lượng, biến 
đối khí hậu, y tế,..), đài Loan (hợp tác 
đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực du lịch, 
khách sạn, phật học, công nghệ sinh 
học, y dược).v.v.; phối hợp với đại học 
Quốc gia seoul và uBnD tỉnh Quảng 
ninh tổ chức thành công diễn đàn các 
đại học châu á - auF với chủ đề “Tăng 
trưởng xanh hướng tới phát triển bền 
vững và hài hòa”...

Trong năm qua, thông qua một số 
chương trình hợp tác quốc tế, các hoạt 
động ứng dụng, chuyển giao, kết nối 
cung cầu giữa đhQghn với các đối tác 
trong nước được thúc đẩy mạnh, bước 
đầu đã đạt được một số thành tựu nhất 
định, cụ thể như: chương trình hợp tác 
của viện vi sinh vật & công nghệ sinh 
học và Trường đại học Khoa học Tự 
nhiên với Bỉ tạo ra các sản phẩm có thể 
chuyển giao với doanh nghiệp (thức ăn 
chăn nuôi, men vi sinh), với địa phương 
(thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ bảo 
quản sạch); đề xuất hợp tác với Quỹ 
usaiD (hoa Kì) gắn với phát triển nhân 
lực lãnh đạo các tỉnh miền núi; hợp 
tác của Trường đại học Kinh tế với Úc 
tạo nền chuyển giao về đào tạo khởi 
nghiệp cho nghệ an.v.v. mô hình hợp 
tác hiệu quả này trong thời gian tới rất 
cần được nhân rộng, hợp tác quốc tế 
trong Kh&cn là cách tốt nhất để đưa 
các nghiên cứu khoa học tiệm cận với 
các chuẩn mực quốc tế, các nhà khoa 
học của đhQghn kết nối với cộng đồng 
khoa học toàn cầu và đặc biệt là thu 
hút được các nguồn lực quốc tế để giải 
quyết các bài toán đặt ra với địa phương, 
doanh nghiệp.

hoạt động chuyển giao tri thức gắn 
với hợp tác địa phương, doanh nghiệp 
bước đầu đi vào quy lát và đạt được kết 
quả đáng khích lệ. Quy trình hợp tác với 
các đối tác trong nước được thực hiện 
theo các bước rất bài bản: lãnh đạo 
đhQghn và lãnh đạo đối tác thống 
nhất chủ trương nguyên tắc, các nhà 
khoa học và đối tác (các sở, ban, ngành, 
doanh nghiệp thuộc địa phương) đề 
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xuất và thống nhất nội dung hợp tác, 
xúc tiến hội nghị trao đổi và ký kết hợp 
đồng hợp tác, tổ chức triển khai và theo 
dõi, đánh giá, tổng kết. Trong năm 
2015, đhQghn ký kết thỏa thuận hợp 
tác giai đoạn 2016-2020 với các đối tác 
như: Lào cai (xác định được 18 nhiệm vụ 
hợp tác trong đó có 3 hợp đồng ký kết 
triển khai trong 2016), nghệ an (ký kết 
8 nhiệm vụ triển khai trong năm 2016), 
pvn (01 đề tài của Trường đại học Khoa 
học Tự nhiên đã được duyệt), BiDv (hỗ 
trợ chương trình nghiên cứu về gel và 
về giáo dục), viettel (nghiên cứu về cảm 
biến hồng ngoại), chuyển giao khung 
năng lực lãnh đạo quản lý cho hà giang, 
sơn La, Lào cai và một số bộ ngành có 
liên quan, đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo 
cấp sở, huyện cho Bắc ninh, hà nam, hà 
nội, cao Bằng, Quảng Bình, nghệ an, 
Thanh hóa, phú Thọ... Dự kiến trong 
năm 2016, đhQghn tiếp tục đẩy mạnh 
thỏa thuận hợp tác với 12 tỉnh trọng 
điểm; trong quý i sẽ xúc tiến hội nghị 

ký kết hợp tác với hòa Bình, hà giang, 
đồng nai, Thái Bình.

đẩy mạnh hỗ Trợ các nhà 
Khoa học Triển Khai các nhiệm 
vụ hTpT

hỗ trợ thúc đẩy cán bộ giảng viên 
tham gia đề xuất, thực hiện các nhiệm 
vụ hT&pT là một trong những giải 
pháp trọng tâm của đề án phát triển 
đội ngũ nhà khoa học, quản lý trình độ 
cao của đhQghn đến năm 2020, tầm 
nhìn 2030. năm 2015, hoạt động này 
đã được triển khai một cách bài bản, 
đa dạng và có tính hội nhập cao. Thực 
hiện chủ chương của Ban giám đốc, việc 
phát triển các sản phẩm Kh&cn được 
định hướng theo 03 nhóm sản phẩm 
chính: nghiên cứu cơ bản; chuyển giao, 
ứng dụng;  và sản phẩm đỉnh cao. vì 
vậy, quan điểm tiếp cận - cấu trúc và 
cơ chế thực hiện nhiệm vụ hT&pT cũng 
được đổi mới, phân theo định hướng sản 
phẩm hợp tác, đầu tư hỗ trợ có trọng 
tâm, trọng điểm để các nhà khoa học dễ 

dàng triển khai các nhiệm vụ.

Trong kỳ họp tháng 12/2015, hội 
đồng đhQghn cũng đã thống nhất ban 
hành Quyết nghị về việc thực hiện cơ chế, 
chính sách trọng dụng với các nhà khoa 
học trình độ cao. Theo đó, nhà khoa 
học trình độ cao được ưu tiên đầu tư và 
hỗ trợ để tạo ra các sản phẩm Kh&cn 
đỉnh cao, có thể chuyển giao cho các địa 
phương, doanh nghiệp. Trong thời gian 
tới, đhQghn khuyến khích các nhóm 
nghiên cứu mạnh, nghiên cứu ứng dụng 
trình độ cao chủ động gắn kết hợp tác 
quốc tế với hợp tác trong nước, mở rộng 
và phát triển hướng nghiên cứu gắn với 
chuyển giao tri thức, chuyển giao công 
nghệ và phát triển nguồn nhân lực. 
hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với các cơ sở 
Kh&cn uy tín ở nước ngoài, nhập khẩu 
công nghệ, “đi tắt, đón đầu” và làm 
chủ công nghệ và đưa nó thành bản sắc 
riêng của đhQghn.

phát triển nhóm sản phẩm có khả 
năng ứng dụng và chuyển giao, trực tiếp 
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giám đốc đã có nhiều chỉ đạo sát sao 
và được triển khai đồng bộ theo nhiều 
kênh, tuyến, phương thức khác nhau. 
Ban hTpT, Kh&cn, cLB nhà khoa học đã 
triển khai rất tích cực nhiệm vụ này, góp 
phần thiết thực hỗ trợ các nhà khoa học 
tiếp cận được thông tin đặt hàng, nhu 
cầu của đối tác một cách nhanh chóng, 
công khai, hiệu quả và tháo gỡ được nút 
thắt của rào cản hành chính, bước đầu 
hoạt động này đã có sự lan tỏa mạnh 
trong cộng đồng các nhà khoa học của 
đhQghn. nhiều nhà khoa học, nhóm 
nghiên cứu bắt đầu xuất hiện và tham 
gia sâu vào các hoạt động hợp tác với các 
Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 
như: nhóm nghiên cứu phát triển nguồn 
nhân lực (Trường đh Kinh tế, Trung tâm 
Dự báo và phát triển nguồn nhân lực); 
nhóm nghiên cứu phát triển giáo viên, 
giảng viên (Trường đh ngoại ngữ và đh 

giáo dục); nhóm nghiên cứu về quản trị 
chất lượng đại học (viện đảm bảo chất 
lượng giáo dục); các nhóm nghiên cứu 
về phát triển du lịch như: nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ 3D, công 
nghệ ảnh 3600 (Trường đại học công 
nghệ), nhóm nghiên cứu mô hình quản 
lý du lịch theo gis (Trường đh KhTn), 
nhóm nghiên cứu chính sách và phát 
triển (Trường đh KhXh&nv); các nhóm 
nghiên cứu về mô hình sinh kế, cộng 
đồng dân cư (Trường đh ngoại ngữ, 
đh KhXh&nv); các nhóm nghiên cứu 
về chuỗi giá trị sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp; các nhóm nghiên cứu về lĩnh vực 
y tế và sức khỏe cộng đồng như: nhóm 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 
hỗ trợ chẩn đoán bệnh sớm (Trường đh 
công nghệ), nghiên cứu bệnh lạ, bệnh 
hiếm gặp (viện vsv&cnsh), nghiên cứu 
thuốc (Khoa y Dược); các nhóm nghiên 

cứu về ứng dụng cnTT trong quản 
lý hành chính công, nghiên cứu ứng 
dụng phòng chống thiên tai và bảo vệ 
môi trường (Trường đh công nghệ)... 
nhiều đề xuất nhiệm vụ hợp tác được 
các đối tác quan tâm, đánh giá cao và 
được thể hiện qua các văn bản ký kết 
hợp tác mou giữa đhQghn và các đối 
tác. giai đoạn tiếp theo, với những đề 
xuất hợp tác nghiên cứu có tính khả 
thi cao, đhQghn khuyến khích để các 
nhóm nghiên cứu phát triển thành các 
trung tâm nghiên cứu và chuyển giao, 
các doanh nghiệp Kh&cn, vận hành 
theo cơ chế 115, đhQghn hỗ trợ khởi 
nghiệp trong 1-2 năm đầu vận hành, 
đánh giá hiệu quả và dần dần “cai sữa”. 

nhìn về Tương Lai 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao phải luôn được đặt trong tổng thể 
của nguồn nhân lực chung với các yêu 
cầu đồng bộ về: số lượng, chất lượng, 
cơ cấu theo lĩnh vực, mục tiêu chiến 
lược... để đổi mới thành công, phát 
triển tổ chức phải đi liền với phát triển 
đội ngũ. năm 2016, lãnh đạo đhQghn 
tiếp tục trao gửi niềm tin cho các nhà 
khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học 
trẻ thông qua các hoạt động: xúc tiến 
hợp tác nghiên cứu về đào tạo, Kh&cn 
với các đối tác trong nước và nước ngoài 
thông qua các đề xuất từ các nKh; 
khởi tạo và tìm kiếm các nhóm nghiên 
cứu tiềm năng để phát triển thành các 
nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm 
nghiên cứu xuất sắc phục vụ phát triển 
đhQghn; thu hút mọi nguồn lực để 
đầu tư cho các nhóm nghiên cứu hướng 
tới khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp 
Kh&cn, các sản phẩm Kh&cn có khả 
năng thương mại và chuyển giao để có 
sản phẩm bản sắc của đhQghn. 

Bên cạnh đó, đhQghn có kế hoạch 
tìm kiếm và chọn lọc các nhà khoa học 
có năng lực để bồi dưỡng, đào tạo thành 
các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo 
quản lý cấp chiến lược, đủ năng lực lãnh 
đạo các nhóm nghiên cứu mạnh nghiên 
cứu giải quyết các vấn đề lớn của đất 
nước.  
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