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TRONG SOÁ NAØY

Ngaøy 02/11/2021, Toå chöùc xeáp haïng Quacquarelli Symonds - Anh 
(QS AUR) ñaõ coâng boá keát quaû cuûa Baûng xeáp haïng ñaïi hoïc Chaâu 
AÙ. Theo ñoù, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi ôû vò trí 147 - cuøng thöù haïng 
ñaõ ñaït ñöôïc ôû QS AUR 2020 nhöng ñaõ vöôn leân top 21,4% caùc cô 
sôû giaùo duïc ñaïi hoïc haøng ñaàu Chaâu AÙ. 

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA HAØ NOÄI

ÔÛ VÒ TRÍ
TAÊNG 13 BAÄC
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đẩy trong hợp tác quốc tế của ĐHQGHN
với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài
thông qua hình thức trực tuyến trong bối
cảnh đại dịch COVID-19 đã hạn chế việc
đi lại giữa các quốc gia trên thế giới.
Về tiêu chí và trọng số xếp hạng, QSAUR
2022 giữ nguyên phương pháp xếp hạng
khi đánh giá các cơ sở giáo dục đại học
theo 11 chỉ số:
Trong bảng xếp hạng QS AUR 2022,
ngoài ĐHQGHN, Việt Nam còn góp mặt
10 cơ sở giáo dục đại học khác là: Trường
Đại học Tôn Đức Thắng ở vị trí 142, Đại
học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh (ĐHQG
TP.HCM) ở vị trí 179, Trường Đại học
Duy Tân ở vị trí 210, Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội trong nhóm 281-290,
Đại học Huế trong nhóm 401- 450,
Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Đà
Nẵng ở trong nhóm 501-550; Trường Đại
học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học
Kinh tế Tp Hồ Chí Minh ở trong nhóm
551 - 600; Trường Đại học Công nghiệp
Tp Hồ Chí Minh ở trong nhóm 601 - 650.
Trong bảng xếp hạngQSChâu Á năm nay,
Singapore tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với
2 cơ sở giáo dục đại học NUS (National
University of Singapore - hạng 1 Châu
Á; hạng 11 thế giới) và NTU (Nanyang
Technological University Singapore
- hạng 3 Châu Á; hạng 12 thế giới). Ngoài
ra, trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia
có nhiều cơ sở giáo dục đại học trong top

QS AUR 2022 xếp hạng cho 675 cơ sở giáo dục đại
học thuộc Châu Á (năm 2022 có 38 cơ sở giáo dục
đại học lần đầu tiên tham gia xếp hạng). Kết quả xếp
hạng này được thu thập từ phản hồi của hơn 130.000
học giả và 75.000 nhà tuyển dụng trên toàn thế giới
cùng với phân tích kết quả thu thập từ khoảng 96
triệu trích dẫn (trong giai đoạn 2015-2020) từ 14,7
triệu công bố khoa học (trong giai đoạn 2015 - 2019)
sau khi đã loại bỏ tự trích dẫn.
Theo kết quả xếp hạng QS AUR 2022, ĐHQGHN
tiếp tục cho thấy vị thế quốc tế, uy tín học thuật khi có
năm thứ hai liên tiếp nằm trong top 100 về Uy tín học
thuật (xếp hạng 98 trong QSAUR 2022 - tăng 1 bậc so
với kỳ xếp hạng trước). Ngoài ra, vị trí gia tăng ở 3 tiêu
chí Mạng lưới hợp tác quốc tế, Số lượng sinh viên và
giảng viên trao đổi là sự ghi nhận về các hoạt động thúc

ĐHQGHN thuộc nhóm 21,4% cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á

Top 5 cơ sở giáo
dục đại học của
Việt Nam trong
Bảng xếp hạng QS
Châu Á 2022

Các đại học dẫn đầu
trong bảng xếp hạng

Tiêu chí xếp hạng
QS AUR 2021

50 nhất với 5 cơ sở giáo dục, trong đó, Đại học
Malaya (Malaya University) có thứ hạng tốt nhất,
thứ 8 Châu Á. Sau Malaysia là Thái Lan với 23
cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng (trong đó,

2 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong
top 50), Philippines có 15 cơ sở giáo dục đại học
được xếp hạng và Indonesia có 34 cơ sở giáo dục
đại học được xếp hạng.
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đến với bản sắc, văn hóa, con
người và dân tộc Việt Nam
cũng như những đóng góp và
nỗ lực của Việt Nam trong tiến
trình xây dựng môi trường hòa
bình và ổn định trong khu vực
và trên thế giới.
Trải qua 2 ngày làm việc khoa
học, nhiệt huyết và hiệu quả,
Hội thảo quốc tế Việt nam học
lần thứ VI đã chính thức khép
lại với kết quả 10 tiểu ban nội
dung đều đưa ra được nhiều vấn
đề nghiên cứu về Việt Nam trên
cả bề rộng và đi vào chiều sâu.
Phiên bế mạc do Phó Chủ tịch
Viện Hàn lâm KHXH Việt
NamĐặng Xuân Thanh và Phó
Giám đốc ĐHQGHN Phạm
Bảo Sơn chủ trì, với sự tham
gia của các lãnh đạo các Bộ
ngành Trung Ương; các đồng
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo
thuộc Viện Hàn lâm KHXH
Việt Nam, Đại học quốc gia Hà
Nội, các tổ chức quốc tế, các
viện nghiên cứu, các trường
đại học, và đaị diện một số
tỉnh, thành phố trên cả nước.
Một trong những điểm nổi
bật nhất của Hội thảo Quốc tế
Việt Nam học lần thứ VI này
là các nhà khoa học đã đề cập
đến những nghiên cứu về Việt

Vieät Nam chuû ñoäng hoäi nhaäp
vaø phaùt trieån beàn vöõng

là sôi nổi và tích cực, thể hiện
một lĩnh vực tiềm năng cần
được tiếp cận dưới góc độ Việt
Nam học nói riêng và trongmối
tương quan với các ngành khoa
học khác nói chung.
Ban Tổ chức đã nhận được
hơn 700 bài tham luận, tuy
nhiên, do thời gian có hạn,
trong khuôn khổ Hội thảo lần
thứ VI đã có hơn 120 tham
luận được trình bày, đem đến

các cách tiếp cận đa chiều về
đất nước và con người Việt
Nam, đặc biệt, trong đó có rất
nhiều nghiên cứu ý nghĩa đến
từ các học giả quốc tế.
Thành công của Hội thảo Việt
Nam học lần thứ VI, một mặt,
thể hiện sự quan tâm của các
học giả trong và ngoài nước
đối với Việt Nam; mặt khác,
cũng thể hiện sự quan tâm của
Đảng và Nhà nước đối với các
nhà khoa học cũng như ngành
Việt Nam học. Trước đó, Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam đã
thay mặt Chính phủ đến dự
khai mạc, phát biểu chào
mừng Hội thảo và trực tiếp
chủ trì phiên tham luận của
các học giả quốc tế.
Theo định kỳ, Hội thảo quốc
tế Việt Nam học lần thứ VII sẽ
được tổ chức vào năm 2025.
Phát biểu tại phiên bế mạc,
lãnh đạo ĐHQGHN và Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam nhấn mạnh sẽ tiếp tục
phối hợp tổ chức thành công
kỳ Hội thảo mới, với những
đóng góp mới, trong đó cả hai
cơ quan mong muốn tiếp tục
nhận được sự quan tâm, ủng hộ
của Chính phủ và các cơ quan
trung ương, UNBD thành phố
Hà Nội và sự tham gia, đóng
góp của cộng đồng khoa học
trong nước và quốc tế.

Đó là chủ đề Hội thảo quốc
tế Việt Nam học lần thứ
VI 2021 do Viện Hàn lâm

Khoa học xã hội Việt Nam và Đại
học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ
chức. Hội thảo bao gồm 10 Tiểu
ban với nội dung đa dạng, phong
phú liên quan đến nhiều lĩnh vực,

nhiều chuyên ngành khoa học
xã hội và nhân văn.
Hội thảo hướng tới sựphát triển
sâu rộng ngành Việt Nam học
trên toàn cầu, đồng thời là diễn
đàn để các nhà khoa học đưa ra
kiến nghị chính sách mang tính
thực tiễn góp phần giải quyết

Nam từ nhiều khía cạnh, nhiều
phương diện. Ngoài những
vấn đề về tư tưởng, lịch sử,
ngôn ngữ, văn học, dân tộc, tôn
giáo… hội thảo còn tập trung
vào mối quan hệ của Việt Nam
với thế giới, đề cập toàn diện
các vấn đề kinh tế, chính trị, văn
hoá, xã hội, pháp luật, giáo dục,
môi trường,… của Việt Nam
từ góc độ Việt Nam học. Đặc
biệt, lần đầu tiên trong lịch sử
các kỳ Hội thảo Việt Nam học
có tiểu ban “Tư tưởng, chính
trị” nhưng phiên thảo luận này
được các nhà khoa học đánh giá

Phoù Giaùm ñoác ÑHQGHN 
Phaïm Baûo Sôn khaúng 
ñònh: Thaønh coâng cuûa 
dieãn ñaøn laø moät thaønh 

coâng chung, vôùi söï 
quan taâm, chæ ñaïo kòp 
thôøi cuûa Chính, söï phoái 
hôïp cuûa caùc boä ngaønh 
lieân quan, söï chia seû, 
caûm thoâng vaø tham gia 

nhieät thaønh cuûa caùc 
nhaø khoa hoïc quoác teá 

vaø trong nöôùc, söï ñoùng 
goùp thaàm laëng cuûa 

nhöõng ñôn vò, caù nhaân 
tham gia toå chöùc.

Phoù Chuû tòch Vieän Haøn 
laâm KHXH Vieät Nam 

Ñaëng Xuaân Thanh: Trong 
quaù trình nghieân cöùu vaø 
thaûo luaän, nhieàu vaán ñeà 
môùi ñaõ ñöôïc gôïi môû, trôû 
thaønh laø chaát lieäu quyù 

baùu ñeå caùc nhaø khoa hoïc 
cuøng suy tö vaø tìm kieám 
cô hoäi tieáp tuïc thaûo luaän 
saâu hôn, hieäu quaû hôn

các vấn đề đương đại của Việt
Nam, đóng góp tích cực cho
công cuộc hội nhập quốc tế và
phát triển bền vững đất nước vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh.
Hội thảo là sự kiện thu hút giới
nghiên cứu, giới truyền thông

10 Tiểu ban Nội dung trong Hội thảo quốc tế Việt
Nam học lần thứ VI 2021

Tiểu ban 1: Các vấn đề khu vực và quốc tế
Tiểu ban 2: Tư tưởng, Chính trị
Tiểu ban 3: Dân tộc, Tôn giáo
Tiểu ban 4: Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Con người
Tiểu ban 5: Kinh tế, Công nghệ, Môi trường
Tiểu ban 6: Ngôn ngữ, Văn học
Tiểu ban 7: Nhà nước, Pháp luật
Tiểu ban 8: Lịch sử, Khảo cổ, Hán Nôm
Tiểu ban 9: Văn hóa
Tiểu ban 10: Xã hội


