
Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và tỉnh Hà
Giang, ngày 14/10/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc,
tỉnh Hà Giang đã diễn ra Khóa bồi dưỡng “Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh
đạo, quản lý cho cán bộ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang” do Viện Chính sách
và Quản lý - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Câu lạc bộ
Nhà khoa học ĐHQGHN phối hợp với Huyện ủy, Hội Đồng Nhân Dân (HĐND),
Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) huyện Mèo Vạc tổ chức.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Huy Sắc - Chủ tịch UBND huyện
Mèo Vạc cho biết rất vui mừng được chào đón các cán bộ, giảng viên đến
từ ĐHQGHN. Ông hy vọng rằng, những nội dung được trình bày, trao đổi,
thảo luận trong khóa bồi dưỡng sẽ góp phần bổ sung thêm kinh nghiệm
trong quá trình lãnh đạo, quản lý cho các cán bộ chủ chốt của huyện. Đặc
biệt, khóa học giúp đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo địa phương về nâng cao
kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ, công chức, viên chức để có thể giải
quyết hiệu quả các công việc thực tế đang triển khai tại các cấp cơ sở.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đào Thanh
Trường chia sẻ, lãnh đạo ĐHQGHN khẳng định một trong những quan điểm
trong chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đó là
phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực, nâng cao tính tự chủ, tự
chịu trách nhiệm xã hội và sáng tạo của các đơn vị; đẩy mạnh liên thông,
liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị trong ĐHQGHN với các cơ quan,
doanh nghiệp, địa phương và các đối tác nước ngoài để tạo các giá trị gia
tăng và các sản phẩm độc đáo... Xem thêm
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