
PB 1

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội                  Số 366 - 2022

 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh 
đạo các bộ, ban, ngành, Hiệp hội, 

cơ quan trung ương và Hà Nội, đại 
diện lãnh đạo các đơn vị thành viên 
và trực thuộc cùng đông đảo cựu 
sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh 
tiêu biểu đang là những doanh nhân, 
doanh nghiệp đối tác của ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc 
ĐHQGHN Lê Quân cho biết, thực hiện 
trách nhiệm xã hội của đại học hàng 
đầu Việt Nam, trong thời gian qua, 
ĐHQGHN đã thiết lập và vận hành tốt 
“Kênh Hỗ trợ giáo dục phổ thông” và 
“Kênh chất lượng giáo dục đại học và 
nghề nghiệp” với sự đồng hành của 
hàng ngàn giáo viên, hàng trăm cơ sở 
giáo dục đại học, nghề nghiệp trong 
và ngoài nước.

Cùng với đó, mới đây nhất, ĐHQGHN 

đã tham gia vào Chương trình KH&CN 
trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu 
KH&CN phục vụ phát triển bền vững 
kinh tế biển”. Đây là điều kiện vô cùng 
thuận lợi để ĐHQGHN kết hợp với cộng 
đồng doanh nghiệp và các tỉnh ven 
biển trong việc lan tỏa các giá trị, sản 
phẩm KH&CN đỉnh cao, phục vụ phát 
triển bền vững kinh tế biển.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân khẳng 
định, những thành quả của ĐHQGHN 
có sự nỗ lực của các thế hệ nhà khoa 
học, lãnh đạo, quản lý, cán bộ, giảng 
viên và người học; sự quan tâm của 
Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa 
phương và sự đóng góp, cống hiến 
xuất sắc của đội ngũ cựu sinh viên ở 
nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cựu sinh 
viên doanh nhân, đối tác chiến lược 
của ĐHQGHN trong suốt thời gian qua.

NGÀY 30/6/2022, TẠI TRỤ SỞ ĐẠI HỌC 
QUỐC GIA HÀ NỘI (HÒA LẠC, THẠCH 

THẤT, HÀ NỘI) ĐÃ DIỄN RA LỄ RA MẮT 
KÊNH HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN DOANH 
NGHIỆP VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CLB CỰU 

SINH VIÊN DOANH NHÂN ĐHQGHN.

 SONG MINH

ĐHQGHN RA MẮT KÊNH HỢP TÁC 
& PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ 
BAN ĐIỀU HÀNH CLB CỰU SINH VIÊN 
DOANH NHÂN
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Với sự ủng hộ tham gia của các 
Hiệp hội và các đối tác doanh 
nghiệp, ĐHQGHN cam kết chủ 
trì vận hành Kênh hợp tác và 
phát triển doanh nghiệp và CLB 
Cựu sinh viên doanh nhân một 
cách hiệu quả, gặt hái nhiều 
thành công và thành tựu to lớn. 
Đây cũng là cơ hội để cộng đồng 
doanh nghiệp có thể mở rộng 
hình ảnh, thương hiệu và hoạt 
động trong phạm vi quốc gia, khu 
vực và trên toàn cầu. ĐHQGHN 
luôn mở rộng cánh cửa hợp tác 
và chào đón các cựu sinh viên 
doanh nhân, doanh nghiệp trong 
nước và nước ngoài cùng tham 
gia vào các hoạt động trong hệ 
sinh thái doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo của ĐHQGHN, đóng góp 
chung vào sự nghiệp đổi mới giáo 
dục đại học Việt Nam và sự phát 
triển của đất nước.

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch 
HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
- Hà Nội, Chủ tịch CLB Cựu sinh 
viên doanh nhân nhấn mạnh, 
mô hình hợp tác giữa đại học và 

doanh nghiệp là xu thế phát triển 
phổ biến trên thế giới. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung 
ương Đảng khóa XI đã khẳng 
định, các trường đại học phải là 
trung tâm nghiên cứu khoa học, 
công nghệ, chuyển giao và ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất 
và đời sống; có mối liên kết chặt 
chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở 
sử dụng lao động, cơ sở đào tạo 
và nhà nước để phát triển nguồn 
nhân lực theo nhu cầu xã hội, coi 
doanh nghiệp là trung tâm của 
đổi mới sáng tạo và chuyển giao 
công nghệ.

Trên cương vị Chủ tịch CLB Cựu 
sinh viên doanh nhân ĐHQGHN, 
ông Đỗ Quang Hiển hi vọng, CLB 
sẽ là nơi tôn vinh, kết nối và phát 
triển mối quan hệ hợp tác giữa 
các cựu sinh viên tiêu biểu với các 
thế hệ sinh viên của ĐHQGHN, 
cùng cộng hưởng sức mạnh và 
tạo ra nhiều giá trị đặc biệt, chất 
lượng cao cho xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ 
tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 

Cổ phần đầu tư đô thị và Khu công nghiệp 
Sông Đà 7, Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh viên 
doanh nhân ĐHQGHN bày tỏ niềm tự hào về 
truyền thống và những cống hiến to lớn của 
ĐHQGHN trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

Theo ông Thắng, điều cốt lõi của một doanh 
nghiệp thành công là phải có ý tưởng sáng 
tạo bám sát nhu cầu xã hội, thường xuyên 
tìm tòi cái mới, lĩnh vực mới, kết hợp học 
tập khai thác tri thức từ đồng nghiệp, cộng 
đồng doanh nghiệp trong sản xuất kinh 
doanh. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Thắng 
tin tưởng rằng, CLB Cựu sinh viên doanh 
nhân ĐHQGHN sẽ trở thành diễn đàn để các 
cựu sinh viên doanh nhân giao lưu, học hỏi 
những kinh nghiệm để tạo dựng, xây dựng 
doanh nghiệp của mình phát triển bền 
vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước.

KÊNH HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN DOANH 
NGHIỆP - NỀN TẢNG HỖ TRỢ, THÚC 
ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG 
DOANH NGHIỆP

Với vị thế tiên phong trong hệ thống giáo 
dục quốc gia cũng như định hướng phát 
triển theo mô hình đại học nghiên cứu 
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tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực, 
ĐHQGHN luôn chú trọng gắn 
kết chặt chẽ hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao tri thức. ĐHQGHN đã thiết 
lập quan hệ đối tác và ký kết thỏa 
thuận hợp tác với 33 địa phương, 
bộ ngành, doanh nghiệp trong 
nước và hơn 470 đối tác quốc 
tế là các cơ quan tổ chức, các 
trường đại học và các doanh 
nghiệp nước ngoài.

Ngày 29/6/2022, Giám đốc 
ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết 
định số 2188/QĐ-ĐHQGHN phê 
duyệt Đề án thành lập “Kênh hợp 
tác và phát triển doanh nghiệp” 
tại địa chỉ: https://vic.vnu.edu.
vn/. Kênh hợp tác và phát triển 
doanh nghiệp được thành lập 
nhằm cụ thể hóa các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước 
và triển khai Chiến lược phát 
triển của ĐHQGHN đến năm 
2030, tầm nhìn 2045, trong đó 
ưu tiên kinh tế, văn hóa, xã hội 
và phát triển con người Việt Nam 

nói chung và hệ sinh thái doanh 
nghiệp nói riêng.

Việc xây dựng Kênh hợp tác và 
phát triển doanh nghiệp (VIC) 
nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển 
giao hai chiều. Một mặt, giải 
phóng nguồn lực từ bên trong 
ĐHQGHN gắn với trách nhiệm 
phục vụ cộng đồng; mặt khác, 
thu hút nguồn lực từ cộng đồng 
doanh nghiệp cho các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát 
triển nguồn nhân lực của các bên.

Bên cạnh đó, Kênh hợp tác và 
phát triển doanh nghiệp, với ưu 
thế về hợp tác quốc tế trong giáo 
dục đại học và khoa học & công 
nghệ, còn đóng vai trò là mạng 
lưới kết nối các doanh nghiệp 
mới hình thành, doanh nghiệp 
lâu năm, R&D, Think Tank… với 
hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
của ĐHQGHN; gắn kết đội ngũ 
nhà khoa học, chuyên gia, doanh 
nhân và các cá nhân quan tâm 

đến khởi nghiệp với nhau. Với năng lực kết 
nối mạnh mẽ, chuyên sâu về tri thức ở cấp 
độ toàn cầu và có tính chất đa ngành, Kênh 
hợp tác và phát triển doanh nghiệp sẽ giúp 
nâng cao mức độ quốc tế hóa cho cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam, đổi mới để thích ứng 
với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các trục kết nối chính của Kênh hợp tác và 
phát triển doanh nghiệp gồm: (1) Kết nối để 
phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, 
nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; (2) 
Kết nối để phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp; (3) Kết nối để thúc đẩy khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học & công 
nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học & công nghệ; (4) Kết nối để 
thu hút, xúc tiến đầu tư; (5) Kết nối để hỗ trợ 
ĐHQGHN và các trường đại học phát triển.

Với 5 trục hoạt động chính, ĐHQGHN đặt mục 
tiêu Kênh hợp tác và phát triển doanh nghiệp 
sẽ sớm trở thành một nơi hội tụ của cộng đồng 
doanh nghiệp tạo ra những giá trị cộng hưởng 
cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội với 
khẩu hiệu hành động “Kết nối doanh nghiệp, 
Chia sẻ cơ hội để Phát triển tương lai”.

Mục tiêu đến năm 2025, Kênh hợp tác và 
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phát triển doanh nghiệp sẽ thu hút trên 500 
doanh nghiệp tham gia; cung cấp khoảng 
20.000 nhân lực trí thức cho các doanh 
nghiệp đối tác; là nơi thực tập cho 3.000 - 
5.000 sinh viên/năm; thu hút 500 chuyên 
gia, nhà quản lý doanh nghiệp tham gia hoạt 
động đào tạo; đào tạo bồi dưỡng cho 5.000 
người/năm; đầu tư 10-20 dự án; tư vấn, 
chuyển giao 10-20 hợp đồng/năm.

Ngoài ra, Kênh hợp tác và phát triển doanh 
nghiệp sẽ là điểm kết nối giữa các doanh 
nghiệp với các khu công nghệ cao, trung tâm 
đổi mới sáng tạo và khu đô thị sáng tạo của 
các tỉnh và thành phố.

Với tất cả những ý nghĩa đó, ĐHQGHN luôn 
mở rộng cánh cửa hợp tác và chào đón các 
doanh nhân, doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài cùng tham gia vào các hoạt 
động của Kênh hợp tác và phát triển doanh 
nghiệp, trong hệ sinh thái doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo của ĐHQGHN. Sự hợp tác đó có 
ý nghĩa quan trọng với ĐHQGHN, hướng đến 
mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, nâng tầm doanh nghiệp Việt, bắt kịp các 
xu hướng công nghệ trên thế giới – vì một 
Việt Nam phát triển hùng cường.

RA MẮT BAN ĐIỀU HÀNH CLB 
CỰU SINH VIÊN DOANH NHÂN

Cùng ngày, ĐHQGHN đã ra mắt 
Ban điều hành CLB Cựu sinh viên 
doanh nhân với 28 thành viên là 
những cựu sinh viên tiêu biểu 
của ĐHQGHN đã và đang đóng 
góp, chung tay cùng các thế hệ 
sinh viên vì sự phát triển bền 
vững của ĐHQGHN.

Ban điều hành CLB Cựu sinh 
viên doanh nhân được thành 
lập theo Quyết định số 1892/
QĐ-ĐHQGHN ngày 8/6/2022. 
Với tinh thần “Chung tay để phát 
triển”, CLB Cựu sinh viên sẽ là 
địa chỉ kết nối các thế hệ cựu 
sinh viên, học viên, nghiên cứu 
sinh - các doanh nhân trí thức 
cùng đồng hành, đóng góp cho 
sự phát triển của ĐHQGHN.

Sự tham gia, tư vấn và ủng hộ của 
các thế hệ cựu sinh viên doanh 
nhân sẽ giúp cho các thế hệ học 
sinh, sinh viên, học viên, nghiên 
cứu sinh của ĐHQGHN có thêm 
điều kiện để học tập, trao đổi và 

phát triển nghề nghiệp tốt hơn; 
đồng thời, các nhà khoa học có 
thêm môi trường, nguồn lực để 
nâng cao chất lượng giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao tri thức.

Thông qua các hoạt động của 
CLB, các cựu sinh viên doanh 
nhân có thêm cơ hội mở rộng 
quan hệ, kết nối hợp tác, đặc biệt 
là các cơ hội hợp tác với các đối 
tác uy tín trong nước và quốc tế 
đang có mối quan hệ chặt chẽ 
với ĐHQGHN. Sự thành công của 
các cựu sinh viên doanh nhân sẽ 
góp phần làm nên thương hiệu 
ĐHQGHN, mang lại nhiều giá trị 
cho ĐHQGHN nói riêng và đất 
nước nói chung.

Cộng đồng cựu sinh viên cùng 
với các doanh nghiệp đối tác của 
ĐHQGHN tham gia vào Kênh hợp 
tác và phát triển doanh nghiệp 
tiên phong xây dựng hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo, kết nối doanh 
nghiệp tại ĐHQGHN.


