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Ngày 11/12/2021, Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai
đoạn 2021-2025 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia
TP.HCM đã được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thường niên
lần thứ nhất với chủ đề Phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới
sáng tạo (HCN&ĐMST) nguồn nhân lực. Đây là sáng kiến do 5 cơ
quan tham gia ký kết khởi xướng và đồng tổ chức. Hội nghị dự
kiến tổ chức hằng năm, tập trung thảo luận, góp ý cho việc hoàn
thiện pháp luật về KHCN&ĐMST, tập trung vào các chính sách
nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ; các chính sách nhằm phát triển thị
trường KHCN, thương mại hóa kết quả nghiên cứu;... Hội nghị này
cũng được kỳ vọng là nơi để chia sẻ, bàn bạc về việc thử nghiệm
các chính sách có tính đột phá để các cơ quan cùng thống nhất
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Đồng
thời, Hội nghị có thể tập hợp nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực
chất lượng cao để hình thành và giải quyết các bài toán lớn cho đất
nước, là nơi cùng bàn việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công
nghệ. Tại buổi tham luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ các mục
tiêu của Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng
tạo và nguồn nhân lực, giai đoạn 2021-2030; việc xây dựng môi
trường đổi mới sáng tạo; đề xuất các mô hình tư vấn, cơ chế, chính
sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn
nhân lực; các chương trình hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn
mạnh phát huy thế mạnh liên ngành, tích hợp trí tuệ chặt chẽ
giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội - nhân
văn, công nghệ và kỹ thuật, ĐHQGHN đã thực hiện thành
công nhiều nhiệm vụ tầm cỡ quốc gia, giải quyết nhiều vấn đề
lớn, phức tạp của thực tiễn cuộc sống mà các trường đại học
đơn ngành khó giải quyết được. Để nhanh chóng chuyển giao
những thành quả trong đào tạo và nghiên cứu phục vụ xã hội,
ĐHQGHN đặc biệt chú trọng tăng cường hợp tác với các
doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp,
tập đoàn vừa là đối tác phát triển, vừa là bên sử dụng nguồn
nhân lực đồng thời là đơn vị hỗ trợ ĐHQGHN tăng cường
năng lực phát triển, cung ứng dịch vụ chất lượng cao cho xã
hội. ĐHQGHN phấn đấu tạo dựng được nguồn lực lớn đến từ
các hoạt động chuyển giao và hợp tác để đầu tư lại vào các
hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực y học, y
sinh và các lĩnh vực khác mà ĐHQGHN mới phát triển. Do
đó, Giám đốc ĐHQGHN hy vọng Bộ Khoa học và Công nghệ
sẽ tiếp tục hỗ trợ để hai ĐHQG và hai Viện Hàn Lâm có
những hợp tác sâu hơn, nhất là hợp tác về chia sẻ nguồn lực
nhân lực, trang thiết bị nghiên cứu và thành lập các doanh
nghiệp khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 


