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CÁC NHÀ KHOA HỌC THAM GIA 
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ 

KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ ĐHQGHN THÔNG MINH 
TẠI HÒA LẠC

CUỐI NĂM 2021, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ 
VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐHQGHN TẠI HOÀ LẠC THÀNH KHU 
ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC THÔNG MINH, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, TÍCH HỢP NHIỀU CHỨC 
NĂNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU, THỬ NGHIỆM HỢP TÁC CÔNG TƯ. ĐHQGHN 
ĐANG QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI VÀ THỂ HIỆN QUYẾT TÂM CAO ĐỘ ĐỂ HIỆN 
THỰC HOÁ MONG ĐỢI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN VỀ 
MỘT ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC SÁNH NGANG VỚI CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ.

Là đơn vị tiên phong xây dựng và cho ra đời 
chương trình đào tạo Quản trị đô thị thông minh 

và bền vững đầu tiên tại ĐHQGHN, Khoa Các khoa 
học liên ngành đã được Ban Giám đốc ĐHQGHN 
tin tưởng đặt hàng nghiên cứu phát triển tổng thể 
không gian đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

05 VẤN ĐỀ LÕI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐHQGHN

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục cùng các cộng sự 
đưa ra 5 trọng tâm cần đặc biệt lưu ý khi xây dựng đô 
thị ĐHQGHN thông minh tại Hòa Lạc, đó là: Cơ hội để 
chuyển đổi thành đô thị đại học; Các nút thắt cần gỡ 
bỏ trong quá trình chuyển đổi; Chiến lược phát triển; 
Khung cấu trúc thành phần thích ứng với đặc thù đô 
thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Khung quản lý phát triển 
tổng thể đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Theo nhóm nghiên cứu, ĐHQGHN đang hội tụ nhiều 
cơ hội để trở thành một đô thị đại học với đội ngũ 
lãnh đạo trẻ và có tầm nhìn; được Đảng, Nhà nước 
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và Chính phủ ưu tiên dành cho không gian lớn, nằm cách vùng 
lõi của Thủ đô không xa để phát triển. Bên cạnh đó, ĐHQGHN có 
đa dạng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, phát triển sản phẩm; có 
thương hiệu đào tạo, tham gia sâu vào chuỗi giá trị của nền kinh tế 
tri thức. “Đô thị thông minh mà nền tảng là các trường đại học là 
động lực tăng trưởng kinh tế tri thức” – PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng 
Thục chia sẻ.

Trưởng nhóm nghiên cứu cũng cho biết, Khung quản lý phát triển 
tổng thể không gian đô thị ĐHQGHN thông minh và bền vững cần 
bao gồm 5 khung thành phần là: Khung tự nhiên và cảnh quan 
văn hóa (bản sắc của địa điểm có thể hấp dẫn, quy tụ nguồn lực); 
Khung không gian vật thể (mức độ gắn kết giữa đại học và đô thị); 
Khung hoạt động của một đô thị đại học (nghiên cứu - sáng tạo 
- thị trường hóa - chuyển giao); Khung quản lý tổng hợp (kiểm 
soát toàn bộ quá trình phát triển của đô thị đại học: chuẩn bị - xây 
dựng - vận hành - tái lập phát triển mới); Khung thể chế, chính 
sách và quy chế.

Dựa trên định nghĩa về đô thị thông minh là một khu vực sử dụng 
các loại phương pháp điện tử và cảm biến khác nhau để thu thập 
dữ liệu, thông tin chi tiết thu được từ dữ liệu đó được sử dụng 
để quản lý tài sản, tài nguyên và dịch vụ một cách hiệu quả; đổi 
lại, dữ liệu đó được sử dụng để cải thiện hoạt động trên toàn khu 
vực. Trong nghiên cứu của mình, PGS.TS. KTS Nguyễn Hồng Thục 
chia sẻ hai phương pháp tiếp cận đô thị thông minh, một là, tập 
trung vào sự áp dụng công nghệ để đạt được các tiện ích thông 
minh; Hai là, nhấn mạnh tầm quan trọng của con người thông 
minh với những sáng kiến và tư duy thông minh cùng với sự hỗ 
trợ của công nghệ thông tin. Bà cũng nhấn mạnh kết cấu chung 
của đô thị thông minh bao gồm 6 trụ cột là quản trị thông minh, 
cư dân thông minh, kinh tế thông minh, môi trường thông minh, 
di chuyển thông minh, đời sống thông minh. Các trụ cột này cũng 
cho phép nhà quản lý biết chỉ tiêu nào cần cải thiện.

ĐHQGHN SẼ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO, CHUYỂN GIAO TRI THỨC

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh giá cao tâm huyết của nhóm 
nghiên cứu, cho rằng đây là những tham vấn ban đầu, có tính gợi 
mở cho việc phát triển không gian đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 
Giám đốc nhấn mạnh, ĐHQGHN sẽ tập trung vào việc kiến tạo 
không gian đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức một cách bài 
bản và hiệu quả, bên cạnh sự hỗ trợ về mặt quy hoạch của các 
cơ quan có thẩm quyền. Việc xác định rõ nhu cầu phát triển của 
ĐHQGHN sẽ giúp việc tập trung nguồn lực dễ dàng hơn.

Trong thời gian tới, Ban Giám đốc sẽ tiếp tục làm việc với nhóm 
nghiên cứu để tiến hành điều chỉnh và vận hành Khung quản lý 
phát triển tổng thể không gian đô thị ĐHQGHN thông minh và 
bền vững.


