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NGÀY 24/3/2022, ĐHQGHN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) TỈNH HẬU 
GIANG ĐÃ KÝ KẾT VĂN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2022 -2026.

Tham dự lễ ký kết, về phía 
UBND tỉnh Hậu Giang có ông 

Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy; bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Về phía ĐHQGHN có Giám đốc 
Lê Quân, Phó Giám đốc Phạm 
Bảo Sơn, đại diện lãnh đạo các 
ban chức năng và các đơn vị 
thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc 
Lê Quân cho biết, ĐHQGHN là 
trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao tri thức 
đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu 
Việt Nam. Mô hình tổ chức của 
ĐHQGHN cho phép các đơn vị 

thành viên, trực thuộc chia sẻ 
nguồn lực chung; liên thông, liên 
kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp, 
từ đó mang lại những sản phẩm 
chất lượng cao trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và công 
nghệ cũng như tiên phong trong 
đổi mới sáng tạo, có những đóng 
góp xứng đáng cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của quốc gia.

Với sứ mạng được Nhà nước giao 
phó trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển quốc gia, 
phát triển vùng, ĐHQGHN ý thức 
rõ nét trách nhiệm phục vụ cộng 
đồng của mình. Trên cơ sở thế 
mạnh chuyên môn, năng lực đội 
ngũ cán bộ khoa học, giảng viên 

trình độ cao và trang thiết bị hiện 
đại, ĐHQGHN hướng tới hợp tác với 
Hậu Giang bằng sự cam kết hỗ trợ 
và tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong 
các công tác mà tỉnh nhà có nhu 
cầu, đặc biệt trong các hoạt động 
tư vấn chính sách, quy hoạch phát 
triển bền vững, hỗ trợ giáo dục nghề 
nghiệp, giáo dục tiểu học, nghiên 
cứu phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, ứng dụng chuyển giao 
công nghệ và một số hoạt động đào 
tạo bồi dưỡng nhân lực, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển bền vững của 
địa phương.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư 
Tỉnh ủy đánh giá cao sự hợp tác 
giữa ĐHQGHN với UBND tỉnh Hậu 
Giang. Ông nhấn mạnh, sự hợp tác 
này sẽ hỗ trợ rất lớn cho Hậu Giang, 
đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, 
chuyển giao tri thức, chuyển giao 
công nghệ… Từng nội dung trong 
chương trình hợp tác lần này đã tập 
trung đúng vào các chiến lược phát 
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triển của tỉnh đề ra. Hai bên sẽ sớm 

cụ thể hóa kế hoạch để triển khai 

hợp tác hiệu quả, mỗi năm cần tổng 

kết đánh giá kết quả hợp tác. Trong 

thời gian tới, ĐHQGHN sẽ có những 

tham vấn, góp ý, đóng góp, hiến kế 

cho tỉnh Hậu Giang, để tỉnh từng 

bước thực hiện thành công các nghị 

quyết phát triển tỉnh Hậu Giang.

Với mục tiêu phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của mỗi bên để cùng giải 

quyết các vấn đề thực tiễn trong 

công tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và 

hội nhập quốc tế, trong giai đoạn 

2022- 2026, UBND tỉnh Hậu Giang 

và ĐHQGHN thống nhất 03 nhiệm vụ 

trọng tâm triển khai hợp tác.

Về đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực, ĐHQGHN sẽ tổ chức đào tạo đại 

học, sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) 

hoặc các khóa bồi dưỡng, tập huấn 

về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 
cho các cán bộ, công chức, viên 
chức theo đề nghị của tỉnh; Tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực quản lý, điều hành, kỹ năng tác 
nghiệp theo chuẩn chức danh cho 
đội ngũ cán bộ quản lý (cấp Sở/cấp 
Huyện/cán bộ nguồn chiến lược...); 
Tư vấn, hỗ trợ chuyên môn để quy 
hoạch, phát triển hệ thống giáo dục 
chất lượng cao, trình độ cao để cung 
cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Hậu Giang.

Về nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ, UBND tỉnh Hậu 
Giang đặt hàng ĐHQGHN thực hiện 
các nhiệm vụ theo hướng phát huy 
các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 
như: nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp sạch, ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ phục vụ 
phát triển sản xuất công nghiệp, 
chính quyền điện tử và chuyển đổi 
số, phát triển du lịch gắn với văn 

hóa đặc sắc và gắn với chuỗi giá trị 
du lịch vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, ứng phó với biến đổi khí hậu...  
Thông qua các chương trình nghiên 
cứu khoa học, ĐHQGHN hỗ trợ địa 
phương các nhiệm vụ phù hợp nhằm 
phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 
là phát triển nông nghiệp xanh, sạch 
theo chuỗi giá trị (cây ăn quả, lúa 
gạo, thủy sản…); xây dựng thương 
hiệu du lịch và các sản phẩm văn 
hoá đặc sắc, bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững...

Đồng thời, về tư vấn chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội, ĐHQGHN cử 
các chuyên gia, các nhà khoa học 
giàu kinh nghiệm tham gia tư vấn, 
hỗ trợ xây dựng hoặc phản biện 
các Nghị quyết, Đề án, Quy hoạch, 
Kế hoạch, Chiến lược, Chương trình 
lớn, có ý nghĩa quan trọng của Tỉnh 
uỷ, UBND tỉnh về phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh Hậu Giang đặc biệt 
là công tác Quy hoạch, Chiến lược 
phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh và Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị 
(Ảnh: Báo Hậu Giang)


