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NGÀY 22/8/2022, PHÓ GIÁM ĐỐC 
ĐHQGHN NGUYỄN HIỆU ĐÃ TỚI KHẢO 

SÁT PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ 
THÀNH VIÊN, TRỰC THUỘC TẠI CƠ SỞ MỚI 

Ở HÒA LẠC.

Để chuẩn bị công tác chào đón tân 

sinh viên QH-2022 tới học tập và trải 

nghiệm tại cơ sở Hòa Lạc vào tháng 

9/2022. Đến thời điểm này, các đơn 

vị đào tạo, nghiên cứu đã chuẩn bị 

sẵn sàng phòng ốc, cơ sở hạ tầng để 

tư vấn, đón tiếp sinh viên theo học 

tại đây.

Tổ hợp tòa nhà HT1, HT2 tại Hòa Lạc 

với 35.000m2 sàn bao gồm hệ thống 

giảng đường hiện đại, phòng thí 

nghiệm thông minh, thư viện nhiều 

tiện ích sẽ là điểm đến cho các tân 

sinh viên được học tập, trải nghiệm 

ở cơ sở mới này.

Ngoài khuôn viên khu giảng đường, 

phòng thí nghiệm, trung tâm thư 

viện, khu thể thao, trong khuôn viên 

HT1, HT2 được bố trí các phòng làm 

việc với hạ tầng đầy đủ, tiện ích cho 

khối vận hành hành chính của các 

đơn vị như: Trường ĐH Việt Nhật, 

Trường Quốc tế, Trường Đại học Y 

Dược, Trường ĐH Giáo dục, Trung 

Tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, 

Trung tâm Thư viện và Tri thức số, 

Dự án SATREPS “Phát triển công 

nghệ cao chế tạo thiết bị phân tích 

nhanh, dễ sử dụng và tăng cường 

nguồn nhân lực phục vụ kiểm soát 

an toàn thực phẩm và chất lượng 

môi trường” của Trường ĐH Khoa 

học Tự nhiên.

NHIỀU ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQGHN

ĐÃ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC 
TẠI CƠ SỞ MỚI Ở HÒA LẠC

BÌNH NGUYÊN
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Theo kế hoạch, các đơn vị đã bắt đầu 

bố trí nhân sự thường trực tại cơ sở 

Hòa Lạc từ ngày 23/8.

Lãnh đạo các đơn vị cho biết đã lên 

các phương án chính sách hỗ trợ cho 

cán bộ làm việc thường xuyên tại 

Hòa Lạc và chính sách đưa đón giảng 

viên hợp lý, tạo động lực tốt nhất cho 

cán bộ. 

Chia sẻ cảm xúc trong ngày đầu làm 

việc tại cơ sở Hòa Lạc, Ngô Phúc Long, 

cán bộ Trường ĐH Việt Nhật cho biết: 

tổ hợp giảng đường HT1, HT2 rất hiện 

đại, phòng làm việc tiện nghi, môi 

trường xanh, trong lành. Việc chuyển 

trụ sở làm việc tới Hòa Lạc của Trường 

ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN đã đánh dấu 

một bước ngoặt mang tính lịch sử, 

một bước chuyển mình mang ý nghĩa 

to lớn.

Theo kế hoạch, năm học 2022 - 2023, 

ĐHQGHN sẽ có khoảng 6.000 sinh 

viên tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Từ 

tháng 9/2022, 450 sinh viên năm thứ 

nhất các ngành sư phạm của Trường 

ĐH Giáo dục, 550 sinh viên năm thứ 

nhất và một số học phần năm thứ hai 

của Trường ĐH Y Dược, 300 sinh viên 

Trường ĐH Việt Nhật, 600 sinh viên 

Trường Quốc tế sẽ học tập tại Hòa 

Lạc. Ngoài ra, sinh viên Trường ĐH 

Công nghệ và một số đơn vị đào tạo 

khác dự kiến sẽ học tập một số học 

phần thực hành, thực tập tại Hòa Lạc.

Để quán triệt tinh thần sẵn sàng chào 

đón, phục vụ sinh viên được tốt nhất, 

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu 

đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan cần 

gấp rút hoàn tất các hạng mục còn lại 

từ biển chỉ dẫn tới hệ thống rèm cửa, 

lau dọn vệ sinh, bố trí phòng làm việc 

hợp lý, đồng bộ tạo không gian làm 

việc, học tập sáng tạo, xanh, tiện ích, 

hiện đại.

 


