
Ngày 17/8/2021, lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã thảo
luận các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, xây dựng cơ
sở dữ liệu và nền tảng công nghệ số, phát triển đào tạo
trực tuyến nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục, đội ngũ
giảng viên, giáo viên cả nước đặc biệt là vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Các nội dung hợp
tác được xây dựng dựa trên tiềm năng, thế mạnh của
mỗi bên tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực giáo dục
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và  nghiên cứu khoa
học, ứng dụng công nghệ, chuyển giao tri thức.
Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết, với vị thế tiên
phong trong hệ thống giáo dục quốc dân và định hướng
phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, đa
ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN luôn chú trọng gắn kết
chặt chẽ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
cũng như chuyển giao tri thức, khẳng định trách nhiệm
quốc gia. Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ mong muốn hai
bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của
các địa phương cũng như phối hợp triển khai một số
nhiệm vụ, chương trình, đề án khoa học công nghệ có ý
nghĩa quốc gia: Chương trình KHCN phục vụ phát triển
bền vững vùng Tây Bắc, Chương trình KHCN phát triển
kinh tế - xã hội vùng ven biển, Hệ Tri thức Việt số
hóa... Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cũng đề xuất
VNPT xem xét hỗ trợ ĐHQGHN phát triển đại học số,
đại học thông minh, tài trợ “không gian xanh” tại Khu
đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc và thành lập quỹ học bổng
VNPT nhằm hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh và các
công bố quốc tế ở ĐHQGHN.

Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm
đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa hai bên và
khẳng định ý nghĩa của việc hợp tác đặc biệt là trong
lĩnh vực chuyển đổi số sẽ góp phần thúc đẩy sự phát
triển của nền giáo dục, y tế, văn hóa xã hội  của đất
nước, nâng cao vị thế quốc gia. VNPT cam kết đầu tư
phát triển nền tảng cho chuyển đổi số còn ĐHQGHN
đảm nhiệm về mặt chuyên môn với thế mạnh, uy tín,
thương hiệu của các đơn vị thành viên, trực thuộc. Hai
bên sẽ cùng chia sẻ và hỗ trợ về cơ sở vật chất, nhân lực
kỹ thuật phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng
dụng công nghệ. VNPT đồng hành, hỗ trợ chương trình
phát triển đại học số, đại học thông minh ở ĐHQGHN.
Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp triển khai bồi dưỡng
giáo viên tiểu học, trung học cơ sở để đáp ứng chuẩn
chương trình, sách giáo khoa mới; xây dựng kênh hỗ trợ
dạy học trực tuyến cho giáo viên, phụ huynh và học
sinh tiểu học vùng khó khăn, đặc biệt trong đại dịch
COVID-19. Dự kiến kênh sẽ được ra mắt vào giữa tháng
9 tới trên nền tảng trực tuyến của ĐHQGHN.
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