
Năm 2015 là năm cuối cùng của Kế 
hoạch 2010 - 2015. Tổng kết các 
kết quả đạt được của năm nay cho 

chúng ta thấy kết quả của cả giai đoạn 5 
năm qua. Những kết quả rất đáng tự hào 
của ĐHQGHN là sự cố gắng không mệt 
mỏi của toàn thể các thầy cô giáo và đội 
ngũ cán bộ của ĐHQGHN.

Năm 2015 vừa qua, các đơn vị thành 
viên và trực thuộc ban hành chiến lược 
phát triển của mình dựa trên chiến lược 
chung của ĐHQGHN. Các chiến lược của 
các đơn vị không rời rạc, độc lập mà liên 
thông với nhau một cách chặt chẽ để thực 
hiện Chiến lược chung của ĐHQGHN. 
Công tác kế hoạch cũng có thay đổi rõ 
nét. Dựa trên Chiến lược, ĐHQGHN xây 
dựng Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN 

giai đoạn 2016 -2020. Đây là kế hoạch 5 
năm lần thứ hai để thực hiện Chiến lược. 
Hằng năm ĐHQGHN xây dựng các nhiệm 
vụ trọng tâm theo các mảng công tác, 
xây dựng các chỉ tiêu phù hợp với Chiến 
lược và phù hợp với kế hoạch 5 năm. Các 
nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu là căn 
cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn 
thành công việc của ĐHQGHN và của các 
đơn vị.

Chỉ tiêu chung của ĐHQGHN và của các 
đơn vị được xây dựng trên cơ sở hướng 
tới một đại học định hướng nghiên cứu. 
Vì mức độ đa dạng của các đơn vị trong 
ĐHQGHN hệ thống chỉ tiêu được phân ra 
làm hai loại. Một hệ thống áp dụng chung 
cho các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, bao gồm các đơn vị thành viên, các 
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khoa, viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc 
bao gồm 70 chỉ tiêu chính. Một hệ thống áp 
dụng cho các đơn vị phục vụ, dịch vụ. Đối 
với các đơn vị này, hệ thống chỉ tiêu không 
giống nhau mà phù hợp với đặc thù của 
từng đơn vị. Các chỉ tiêu được lựa chọn, cân 
nhắc kĩ lưỡng, có tính lượng hoá cao. Trong 
quá trình thực hiện kế hoạch, ĐQHGHN 
luôn kiểm tra, giám sát, đánh giá để điều 
chỉnh, thay đổi cho phù hợp. Nhờ đó mà 
việc xây dựng, kiểm tra, đánh giá các đơn vị 
được thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều.

Bắt đầu từ năm 2016, Chính phủ sẽ áp 
dụng Luật đầu tư công trên toàn quốc. 
Theo Luật đầu tư công, tất cả các đơn vị 
phải xây dựng kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 5 năm 2016 - 2020. Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn là căn cứ để Nhà nước đầu 
tư hằng năm cho các đơn vị. Năm 2015, 
ĐHQGHN đã tập trung rà soát tổng thể từ 
ngành/chuyên ngành đào tạo, hệ thống các 
phòng thí nghiệm, đánh giá hiệu quả sử 
dụng các thiết bị để trên cơ sở đó xây dựng 
thành công kế hoạch đầu tư công trung 
hạn của ĐHQGHN. Kế hoạch này đã được 
tổng hợp với kế hoạch đầu tư công trung 
hạn của toàn quốc và sẽ được Quốc hội phê 

duyệt vào tháng 3/2016. áp dụng Luật đầu 
tư công giúp cho ĐHQGHN có cái nhìn dài 
hạn, các dự án đầu tư phải được cân nhắc kĩ 
các khía cạnh để đảm bảo tính khả thi. Nhà 
nước có kế hoạch cấp vốn phù hợp để các 
dự án được thực hiện đúng tiến độ đặt ra.

Công tác tài chính có nhiều tiến bộ đáng 
kể. Nguồn thu từ Nhà nước và ngân sách 
sự nghiệp tăng hơn đáng kể so với các năm 
trước. phân bổ kinh phí được thực hiện sớm, 
giải ngân của năm cũng đạt và vượt mức yêu 
cầu. Các công tác thanh toán, quyết toán, 
kiểm toán được thực hiện thường xuyên thể 
hiện quản lí tài chính tốt trong ĐHQGHN. 
Đa dạng hoá nguồn lực tài chính được quan 
tâm đúng mức. Một số đơn vị đã tiên phong 
trong sử dụng các nguồn vốn để phát triển 
cơ sở vật chất của mình. Điển hình là Trường 
ĐHKHXH&NV, Trường ĐHKHTN, Trung tâm 
Hỗ trợ sinh viên đã sử dụng các nguồn vốn 
sự nghiệp, vốn vay ngân hàng để xây dựng 
và nâng cấp cơ sở vật chất làm việc. Các đơn 
vị như Khoa Quốc tế, Trường ĐHKT, Trường 
ĐHCN đã hoàn thành các đề án tự chủ tài 
chính ở quy mô đơn vị, chương trình đào 
tạo. Trong tương lai các đề án như vậy sẽ 
được khuyến khích và mở rộng hơn nữa.
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Năm 2015, nhiều dự án đầu tư phát triển 
cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên 
cứu được thực hiện. Đặc biệt là các cơ sở 
vật chất đáp ứng các công việc cấp bách 
và quan trọng như đổi mới tuyển sinh theo 
phương thức đánh giá năng lực. Bên cạnh 
các dự án phục vụ đào tạo và nghiên cứu, 
các dự án phục vụ nhu cầu thiết yếu của 
sinh viên cũng được đầu tư đúng mức. Khu 
liên hợp thể thao Trường ĐHNN đã được 
khánh thành và đưa vào sử dụng với 7.000 
m2 gồm nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá 
mini, tennis, đường pit, sân thể thao ngoài 
trời, đáp ứng một phần nhu cầu thể dục, 
thể thao của sinh viên và một số cán bộ, 
giảng viên của ĐHQGHN. Các cơ sở vật 
chất được hoàn thành từ trước nhưng được 
đưa vào sử dụng có hiệu quả năm 2015 
như Kí túc xá Mỹ Đình với khoảng 2000 
sinh viên, Kí túc xá Số 4 tại Hoà Lạc phục vụ 
hàng ngàn lượt sinh viên học quốc phòng 
an ninh, Nhà Khách ĐHQGHN tại Hoà Lạc 
phục vụ công tác đào tạo lữ hành, du lịch 
và một số hoạt động của ĐHQGHN.

Đặc biệt là trong năm 2015, các công 
kiện toàn đội ngũ từ cơ quan ĐHQGHN 

đến các đơn vị được quan tâm và hình 
thành nên một mạng lưới thống nhất từ 
trên xuống dưới. Mạng lưới này giúp cho 
lãnh đạo đơn vị điều hành các công tác kế 
hoạch, tài chính, cơ sở vật chất được thuận 
lợi và thông suốt.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế 
hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN trong 
bối cảnh nền kinh tế - xã hội của Việt Nam 
và thế giới có nhiều biến động không 
lường trước được. ĐHQGHN tiếp tục kiện 
toàn công tác kế hoạch, tính đến các yếu 
tố đảm bảo nguồn lực tiến tới đánh giá 
lãnh đạo thông qua các chỉ tiêu kế hoạch; 
tăng thu, kiểm soát thu/chi có hiệu quả 
tiến tới giao thu, khoán thu cho một số 
đơn vị; đầu tư trang thiết bị KHCN gắn với 
các điều kiện đảm chất lượng đào tạo như 
các phòng thí nghiệm đại cương, phòng thí 
nghiệm chuyên đề và bổ sung, hoàn thiện 
các phòng thí nghiệm trọng điểm; kiện 
toàn và bồi dưỡng trình độ đội ngũ lãnh 
đạo và chuyên viên làm công tác kế hoạch, 
tài chính và cơ sở vật chất ở các đơn vị để 
đáp ứng yêu cầu mới.
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