
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
KÝ KẾT VĂN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC

Ngày 17/6/2022, tại Hòa Lạc, ĐHQGHN và UBND tỉnh Cà Mau 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 Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau có ông Huỳnh
Quốc Việt - Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND
tỉnh Cà Mau; các đồng chí đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau; lãnh đạo Sở Khoa
học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Văn
phòng UBND tỉnh.

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có Giám đốc Lê Quân, các Phó Giám
đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị thành viên và
trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Lê Quân cho biết, trong suốt chặng đường gần 30
năm xây dựng và phát triển, ĐHQGHN luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện
với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao năng lực
thực tiễn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gắn việc
đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao với nhu cầu
của xã hội, gắn việc nghiên cứu khoa học công nghệ với ứng dụng và chuyển
giao kết quả vào trong đời sống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các hoạt động này không chỉ nâng cao
vị thế, uy tín của ĐHQGHN mà còn thể hiện trách nhiệm đối với quốc gia của một
trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu đất nước.

Trang 18Tin hợp tác trong nước


