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“trong saïch, vöõng maïnh tieâu bieåu”
20 naêm

 “Ba lần nhận Cờ thi đua của Thành ủy Hà Nội 
vào các năm 1999, 2004, 2009 cho tổ chức cơ sở 
Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, 
tính đến năm 2015, Đảng bộ Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên (ĐHKHTN) là Tổ chức cơ sở Đảng 
duy nhất thuộc Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN) giữ vững danh hiệu này suốt 20 năm 
liên tiếp…”
Truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển 
đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lí phát 
triển của Trường ĐHKHTN với một hệ giá trị cốt lõi: 
Chất lượng xuất sắc; Đổi mới và sáng tạo; Trách 
nhiệm xã hội cao; Hợp tác và thân thiện.

Kế thừa truyền thống của một trường đại học nghiên cứu, Trường 
ĐHKHTN là trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực 
đào tạo cán bộ khoa học cơ bản cho đất nước. Trong sự nghiệp 

đổi mới giáo dục đại học, Nhà trường đã có những đóng góp tích cực, 
tiên phong trong việc nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới chuẩn 
mực quốc tế. Là một trường đại học thành viên của ĐHQGHN, Trường 
ĐHKHTN luôn là đơn vị trụ cột, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá 
trình xây dựng ĐHQGHN trở thành một trung tâm đại học nghiên cứu 
đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

ĐảNG bộ LãNH Đạo ToàN diệN mọi HoạT ĐộNG của NHà 
TrườNG 

dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác xây dựng đội ngũ của Trường 
đã có những bước phát triển vững chắc, xây dựng được một đội ngũ cán 
bộ có trình độ cao, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và sự 
nghiệp xây dựng nhà trường. Trường ĐHKHTN là trường đại học hàng 
đầu về số lượng và tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và 
trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Nhiều giảng viên được đào tạo từ những 
trường nổi tiếng trên thế giới. 

THaNH NHàN
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Là một trường đại học nghiên cứu, 
Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo Nhà 
trường mở rộng quy mô và nâng cao 
chất lượng đào tạo sau đại học; đổi mới 
chương trình đào tạo và phương pháp 
giảng dạy; chú trọng bồi dưỡng khả 
năng tư duy, sáng tạo, năng lực giải 
quyết vấn đề, năng lực làm việc theo 
nhóm và năng lực lãnh đạo cho người 
học. Kết hợp chặt chẽ việc trang bị kiến 
thức, năng lực chuyên môn với kĩ năng 
mềm cho sinh viên. chất lượng sinh 
viên tốt nghiệp được các cơ quan tuyển 
dụng lao động, các trường đại học, viện 
nghiên cứu trong và ngoài nước đánh 
giá cao.

dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 
Trường ĐHKHTN đã trở thành một 
trường đại học có uy tín cao của Việt 
Nam về chất lượng nghiên cứu khoa 
học. Trình độ nghiên cứu trên một số 
lĩnh vực đã tiếp cận với trình độ thế giới. 
Đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ 
chuyên môn cao, say mê nghiên cứu, 
lấy hoạt động nghiên cứu là điều kiện 

quan trọng để nâng cao chất lượng đào 
tạo. 

Hàng năm, cán bộ, giảng viên của 
Trường đã công bố được hàng trăm 
công trình trên các tạp chí khoa học 
quốc tế có uy tín, gần 300 công trình 
trên các tạp chí khoa học và hội thảo 
khoa học trong nước. Nhiều hội thảo 
khoa học quốc tế với quy mô lớn đã 
được tổ chức tại trường. một số nhóm 
nghiên cứu mạnh đã được hình thành, 
hoạt động ngày càng có uy tín ở trong 
và ngoài nước.

Đảng ủy Trường thường xuyên chỉ 
đạo việc tích hợp công tác nghiên cứu 
khoa học với đào tạo, đặc biệt là đào 
tạo sau đại học nhằm nâng cao chất 
lượng của các bậc học. bởi vậy, Trường 
luôn là đơn vị dẫn đầu ĐHQGHN về 
công tác nghiên cứu khoa học của cán 
bộ và sinh viên trong những năm qua. 

Trong những năm gần đây, Đảng bộ 
đã lãnh đạo Nhà trường chú trọng đẩy 
mạnh các quan hệ hợp tác nhằm tranh 

Hiện Trường ĐHKHTN có 
720 cán bộ, viên chức; 
trong đó 325 cán bộ 
giảng dạy, 27 giáo viên 
THPT, 76 cán bộ nghiên 
cứu và kĩ thuật viên.
Trong số các cán bộ 
giảng dạy có 20 giáo sư, 
105 phó giáo sư, 08 tiến 
sĩ khoa học, 265 tiến sĩ và 
41 thạc sĩ. 
Ngoài ra, Nhà trường 
còn mời thêm nhiều nhà 
giáo, nhà khoa học có 
trình độ chuyên môn 
cao, giàu kinh nghiệm 
trong công tác giảng dạy 
và NCKH gồm 28 giáo 
sư; 35 phó giáo sư; 58 
tiến sĩ khoa học và tiến sĩ

THaNH NHàN

                       Đại Hội Đại biểu ĐảNG bộ ĐHQGHN LầN THứ V (NHiệm Kì 2015 - 2020)
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thủ mọi nguồn lực như: nguồn nhân lực, 
trí tuệ, kinh nghiệm, cơ sở vật chất… 

Hợp tác nói chung và hợp tác quốc 
tế nói riêng đã góp phần tích cực vào 
quá trình hội nhập quốc tế về chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà 
trường. Hiện nay, Trường đã thiết lập 
được mối quan hệ với nhiều trường đại 
học và viện nghiên cứu có uy tín trên thế 
giới. 

Thông qua hợp tác quốc tế, việc trao 
đổi cán bộ, trao đổi sinh viên được tăng 
cường. Hàng năm trung bình có từ 250 
đến 300 lượt cán bộ, sinh viên đi trao 
đổi, dự hội nghị khoa học hoặc đào tạo 
ở nước ngoài. Số lượng cán bộ, sinh viên 
quốc tế đến giảng dạy và học tập tại 
trường ngày càng gia tăng và cũng từ 
các hoạt động đổi mới giáo dục đại học 
hợp tác, uy tín trong và ngoài nước, vị 
thế đầu tàu của Nhà trường ngày càng 
được khẳng định, nâng cao.

Tiêu biểu Về THực HiệN Quy cHế 

dâN cHủ cơ Sở Và cHủ TrươNG 
LớN 

Đảng bộ Trường ĐHKHTN lãnh đạo, 
chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ, 
thực hiện công khai, dân chủ trong mọi 
mặt công tác của Nhà trường. Đi đôi với 
việc thực hiện dân chủ, công khai, các 
cấp uỷ đã đi sâu, đi sát cơ sở, liên hệ chặt 
chẽ với quần chúng, nắm được nguyện 
vọng, giải quyết thoả đáng các yêu cầu 

chính đáng của quần chúng. Điều đó tạo 
ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, tin 
tưởng lẫn nhau, đoàn kết nhất trí, cùng 
chung sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
của Nhà trường.

Đảng bộ Trường là đơn vị thí điểm 
thực hiện chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ 
sở trực tiếp bầu bí thư, Phó bí thư, ban 
Thường vụ Đảng ủy của Đảng. Đại hội 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 (tháng 
01/2010) thực sự là điểm sáng về một 
Đại hội dân chủ, thể hiện rõ được tính 
tiên phong - sáng tạo - hội nhập và chất 
lượng cao của Đảng bộ Trường ĐHKHTN 
trong việc thực hiện các chủ trương lớn 
của toàn Đảng, toàn dân.

Sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03-cT-
TW của bộ chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ chí minh”, Đảng bộ Trường 
ĐHKHTN là đơn vị duy nhất trong các 
trường ĐH trên toàn Thành phố nhận 
được bằng khen của Thành ủy Hà Nội. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
bộ, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên giàu năng lực, nhiệt 
huyết và có trách nhiệm 
cao đã từng bước thực hiện 
thành công thắng lợi các 
Nghị quyết của Đảng bộ, 
giữ vững sự ổn định và phát 
triển của Nhà trường. 
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có được kết quả nêu trên là nhờ Đảng 
bộ luôn quán triệt sâu sắc vai trò quan 
trọng của công tác chính trị, tư tưởng 
trong Nhà trường, luôn dân chủ trong 
mọi hoạt động và chăm lo tới đời sống 
vật chất, tinh thần của cán bộ và sinh 
viên. Thường xuyên quan tâm đến việc 
xây dựng động cơ học tập đúng đắn, 
rèn luyện phẩm chất đạo đức, nếp sống 
văn minh, ý thức thực hiện nội quy, quy 
chế của học sinh, sinh viên; xây dựng giữ 
gìn phẩm chất, rèn luyện đạo đức, lương 
tâm nghề nghiệp của cán bộ, Đảng viên 
trong Trường.

Tầm NHìN Và mục Tiêu PHấN Đấu 

Tại Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 
XXV (tháng 01/2010) đã xác định 
rõ Đảng bộ lãnh đạo, phấn đấu đưa 
Trường ĐHKHTN trở thành trường đại 
học nghiên cứu tiên tiến ngang tầm với 
các trường thuộc nhóm 100 trường đại 
học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và 
trên một số lĩnh vực thuộc nhóm 500 

trường đại học hàng đầu thế giới vào 
năm 2030. 

Với mục tiêu ấy, Đảng bộ đã tập trung 
chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu trên 
các lĩnh vực trọng tâm là: xây dựng đội 
ngũ, công tác đào tạo, công tác nghiên 
cứu khoa học và xây dựng cơ sở vật chất. 
cụ thể là:

- Xây dựng mô hình tổ chức của đại 
học nghiên cứu tiên tiến, hoạt động 
trong sự liên thông, liên kết chặt chẽ với 
các đơn vị thuộc ĐHQGHN.. 

- Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán 
bộ quản lí đủ về số lượng, có phẩm chất 
đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có 
trình độ chuyên môn cao; phong cách 
giảng dạy và quản lí tiên tiến. 

- Nguồn nhân lực được trường đào 
tạo có trình độ chuyên môn và kĩ năng 
nghề nghiệp đạt chất lượng cao, tiệm 
cận với chất lượng của các trường đại 
học tiên tiến.

- Nghiên cứu khoa học đạt trình độ 
quốc tế .

- Xây dựng cơ sở vật chất tương xứng 
với một trường đại học nghiên cứu tiên 
tiến.

dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đội 
ngũ cán bộ, đảng viên giàu năng lực, 
nhiệt huyết và có trách nhiệm cao đã 
từng bước thực hiện thành công thắng 
lợi các Nghị quyết của Đảng bộ, giữ vững 
sự ổn định và phát triển của Nhà trường. 
Vì vậy, hàng năm, Đảng bộ Trường luôn 
được đánh giá là “Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh tiêu biểu” của ĐHQGHN. 

Từ năm 1995 tới nay, danh hiệu này 
luôn được giữ vững trong suốt 20 năm 
liên tiếp và Đảng bộ đã vinh dự được 
Thành ủy Hà Nội tặng 03 cờ thi đua cho 
đơn vị 5 năm liền 1995-1999, 2000-
2004; 2005-2009 đạt danh hiệu “trong 
sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

                       Đại Hội Đại biểu ĐảNG bộ ĐHQGHN LầN THứ V (NHiệm Kì 2015 - 2020)


