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Trong thời gian vừa qua, mặc dù đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong 
và bên ngoài, nhưng ĐHQGHN luôn khẳng 
định là một thực thể hữu cơ thống nhất và 
ngày càng phát triển. Dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của các cấp ủy Đảng, tinh thần đoàn 
kết, cộng đồng trong toàn Đảng bộ đã được 
phát huy hiệu quả. Xin đồng chí Bí thư nói rõ 
hơn về những kết quả nổi bật trong công tác 
chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ vừa qua?

Trước hết, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng 
uỷ luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tới 
toàn thể cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ. Trong quá 
trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của 
Trung ương và Thành uỷ Hà Nội, Đảng uỷ 
và Ban Thường vụ Đảng uỷ đã sáng suốt lựa 
chọn các vấn đề đúng và trúng, phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của ĐHQGHN cũng như 
của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc 
để đề ra những chủ trương, quyết sách phù 
hợp và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực 
hiện cho hiệu quả các chủ trương đó.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN 
luôn xác định làm tốt công tác chính trị tư 
tưởng là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ. Thời gian qua, 
trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước có 
nhiều khó khăn, tình hình quốc tế có những 
biến động phức tạp, Đảng ủy, Ban Thường 
vụ Đảng ủy đã nhận định, một trong những 
điều kiện tiên quyết để vượt qua khó khăn, 
thách thức là phải đoàn kết, thống nhất, phát 
huy cao độ tinh thần cộng đồng trong toàn 
thể cán bộ, đảng viên. Muốn đoàn kết thì 
cần phải giải phóng được tư tưởng, mà trước 
tiên phải bắt đầu từ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, đặc biệt là người đứng đầu. Người lãnh 

QuaNG NaM - Đức pHườNG (thực hiện)
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đạo phải nhận thức sâu sắc về vai trò và 
trách nhiệm của mình đối với công việc 
chung. Nhưng điều quan trọng hơn cả 
là người lãnh đạo phải thực sự bản lĩnh, 
tiền phong, gương mẫu, thường xuyên 
đi sâu, đi sát lắng nghe, nắm bắt và giải 
quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, 
vướng mắc của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức bằng những giải pháp và 
việc làm cụ thể thì mới quy tụ được nhân 
tâm, từ đó tạo ra được sức mạnh tổng 
hợp để thực hiện thắng lợi sứ mệnh, mục 
tiêu đã đề ra. Ngoài ra, qua thực tiễn đã 
chỉ ra rằng, để tạo lập một môi trường 
nuôi dưỡng và thúc đẩy đổi mới, sáng 
tạo phải có sự nhìn nhận, đánh giá thực 
sự khánh quan, công tâm, công bằng về 
số lượng, chất lượng, hiệu quả công việc 
và cống hiến của từng cá nhân để từ đó 
có những khích lệ bằng cả tinh thần và 
vật chất, tôn vinh xứng đáng, tạo điều 

kiện để các nhà khoa học phát huy tốt 
nhất trí tuệ, sức sáng tạo, khơi dậy trong 
mỗi cán bộ, đảng viên niềm tự hào, trách 
nhiệm để đóng góp vào sự phát triển của 
ĐHQGHN.

Thực tế, việc triển khai xây dựng các 
chủ trương, chính sách lớn của ĐHQGHN 
thời gian qua đều có sự trao đổi, bàn bạc 
kĩ lưỡng trong cấp ủy, chính quyền, đoàn 
thể các cấp, đặc biệt là việc tổ chức lấy 
ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức nên đã tạo được 
sự đồng thuận trong quá trình tổ chức 
thực hiện. Điển hình là việc triển khai đổi 
mới tuyển sinh đại học vừa qua. Đây là 
một nhiệm vụ mới và khó, Đảng ủy đã có 
chủ trương từ rất sớm, đồng thời trong 
quá trình triển khai thực hiện đã có sự 
bàn bạc, trao đổi rất kỹ trong tất cả các 
đơn vị nên đã tạo được sự đồng thuận và 
phát huy được sức mạnh tổng hợp của 

Thực hiện thành công hai 
khâu đột phá về phát triển 
đội ngũ cán bộ, đặc biệt là 
đội ngũ cán bộ khoa học 
trình độ cao và phát triển cơ 
sở vật chất, trong đó ưu tiên 
thúc đẩy tiến độ triển khai 
Dự án xây dựng ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc, đáp ứng yêu cầu 
phát triển ĐHQGHN thành 
đại học định nghiên cứu tiên 
tiến. Thực hiện tốt hai khâu 
đột phá này, ĐHQGHN sẽ 
thực sự bứt phá, phát triển 
lên tầm cao mới. 

                       Đại Hội Đại Biểu ĐảNG Bộ ĐHQGHN lầN THứ v (NHiệM kì 2015 - 2020)
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tất cả các đơn vị và cá nhân để thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này, tạo 
được niềm tin của các cấp lãnh đạo, của 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
và được xã hội đánh giá cao. Một minh 
chứng khác là việc triển khai chương 
trình khoa học và công nghệ trọng điểm 
cấp Nhà nước phục vụ phát triển bền 
vững vùng Tây Bắc. Đây cũng là một 
nhiệm vụ lớn, phức tạp, ban đầu không 
phải tất cả các nhà khoa học trong 
ĐHQGHN đều đã thấu hiểu về chương 
trình. Đã có ý kiến cho rằng thế mạnh 
của ĐHQGHN là khoa học cơ bản, trong 
khi yêu cầu của chương trình là các kết 

quả nghiên cứu phải được chuyển giao, 
ứng dụng trong thực tiễn để phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh vùng Tây Bắc, như vậy 
việc ĐHQGHN chủ trì chương trình có 
thực sự phù hợp không? Trước những 
thắc mắc đó, công tác tư tưởng đã trở 
thành chìa khóa để giải thích, làm cho 
các nhà khoa học hiểu rõ hơn về vai trò, 
vị thế, trách nhiệm, cũng như tiềm lực 
khoa học của ĐHQGHN trong việc tập 
hợp các nhà khoa học không chỉ trong 
ĐHQGHN, đồng thời với uy tín của mình, 
ĐHQGHN còn qui tụ được các nhà khoa 
học trong và ngoài nước để thực hiện 
thành công chương trình. Triết lý “khoa 
học vị nhân sinh”, kết hợp các khoa học 
liên ngành trong việc giải quyết các bài 
toán phát triển, đặc biệt là ý thức sâu 
sắc trách nhiệm của ĐHQGHN trước 
những khó khăn của đồng bào các dân 
tộc vùng Tây Bắc. Nhờ vậy, sau một thời 
gian triển khai, chương trình Tây Bắc đã 
tập hợp được đội ngũ khoa học mạnh, 
đã triển khai đúng hướng và bước đầu 
có được những kết quả khả quan, được 
các tỉnh trong vùng ghi nhận và đánh giá 
cao. 

Đó chỉ là hai trong nhiều ví dụ cho 
thấy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy 
đặc biệt coi trọng việc đổi mới và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác chính 
trị tư tưởng bằng việc khắc phục tính 
hình thức, hô hào chung chung, mà phải 
có cách làm cụ thể, tính đến sự đặc thù 
của ĐHQGHN, trong đó, điểm mấu chốt 
chính là phát huy được tinh thần dân 
chủ, đảm bảo hài hoà các lợi ích, tất cả vì 
mục tiêu chung của tổ chức. 

cùng với nhiều chương trình hành 
động được triển khai, việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh 
đã được triển khai, vận dụng một cách 
sáng tạo, linh hoạt trong mọi hoạt động 
của ĐHQGHN, trong đó đặc biệt là các 
phong trào nâng cao chất lượng đào tạo 
và nghiên cứu khoa học, đã tạo được sự 
lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ. 

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng 
ủy đặc biệt coi trọng việc đổi 
mới và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác chính trị tư 

tưởng bằng việc khắc phục 
tính hình thức, hô hào chung 
chung, mà phải có cách làm 

cụ thể, tính đến sự đặc thù của 
ĐHQGHN, trong đó, điểm mấu 

chốt chính là phát huy được 
tinh thần dân chủ, đảm bảo 

hài hoà các lợi ích, tất cả vì mục 
tiêu chung của tổ chức. 

Lễ động thổ xây dựng Trường ĐH Việt Nhật trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc
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                       Đại Hội Đại Biểu ĐảNG Bộ ĐHQGHN lầN THứ v (NHiệM kì 2015 - 2020)

Đồng thời, công tác nắm bắt tình hình 
tư tưởng của sinh viên đối với các vấn 
đề lớn của đất nước, cũng như trước 
những vấn đề nhạy cảm liên quan đến 
chủ quyền quốc gia đã được Đảng ủy, 
Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo làm tốt 
thông qua những hoạt động thiết thực 
giúp các em có nhận thức đúng đắn, tích 
cực về trách nhiệm của tuổi trẻ trong  sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

với những việc làm cụ thể và kết quả 
nổi bật đạt được trong thời gian qua cho 
thấy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, công tác 
chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ ĐHQGHN 
đã có những đổi mới rõ rệt, đi vào chiều 
sâu, thiết thực và hiệu quả. Điều này đã 
góp phần tạo lập nên một cộng đồng 
văn hóa chung, một môi trường học 
thuật hài hòa, ở đó các giảng viên, nhà 
khoa học, sinh viên cùng sống và làm 
việc cởi mở, thân thiện và cùng nhau 
sáng tạo.

Như vậy công tác chính trị, tư tưởng 
đã tạo tiền đề và trở thành “bệ đỡ” để 
ĐHQGHN tiếp tục gặt hái được những 
thành công lớn trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị đề ra. Xin đồng chí Bí 
thư có thể cho biết thêm một số kết quả 
nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị của ĐHQGHN trong nhiệm 
kỳ vừa qua?

với tinh thần quyết tâm cao, dám 
nghĩ, dám làm và quan trọng trọng nhất 
là dám mạnh dạn thay đổi trong tư duy 
lãnh đạo, quản trị không còn phù hợp, 
ĐHQGHN đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ iv đề ra.

Trước hết, đó là việc xây dựng và ban 
hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển ĐHQGHN cho phù hợp với 
điều kiện thực tiễn và xu thế phát triển 
mới. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ 
đã chỉ đạo sát sao việc xây dựng và ban 
hành chiến lược phát triển ĐHQGHN 
đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó 
xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp phải cụ thể, rõ ràng, lượng 
hoá được và đặc biệt phải tính đến các 
điều kiện thực hiện để đảm bảo tính khả 
thi, hiệu quả. cùng với đó là chỉ đạo các 
đơn vị thành viên, trực thuộc xây dựng 
và ban hành chiến lược phát triển của 
đơn vị trên cơ sở các mục tiêu và chỉ 
tiêu chung của ĐHQGHN. các kế hoạch 
phát triển cũng như chương trình hành 
động đã được xây dựng và từng bước 
triển khai có hiệu quả.

Trong công tác tổ chức, phát triển 
đội ngũ công chức, viên chức, kết quả 
nổi bật là việc triển khai thực hiện Đề 
án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển 
tổ chức trong ĐHQGHN. Đây là nhiệm 
vụ chính trị quan trọng đã nhận được 
sự ủng hộ, đồng thuận của đông đảo 
cán bộ, đảng viên, nhà khoa học. vì vậy, 
quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, số 
lượng đơn vị đầu mối giảm từ 43 đơn vị 
xuống còn 30 đơn vị, đảm bảo tinh gọn, 
tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm 
vụ giữa các đơn vị, đã góp phần từng 
bước hoàn thiện ĐHQGHN là một thực 
thể hữu cơ, tập trung nguồn lực phát 
triển theo mô hình đại học định hướng 

Lễ động thổ xây dựng Trường ĐH Việt Nhật trong khuôn viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc
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nghiên cứu. công tác phát triển đội ngũ 
công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ 
các nhà khoa học trong nhiệm kỳ vừa 
được quan tâm, đẩy mạnh. Một số chính 
sách thu hút cán bộ giỏi từ bên ngoài và 
”giữ chân” cán bộ hiện có đã được ban 
hành và triển khai tương đối hiệu quả. 
Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ khoa học của 
ĐHQGHN có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa 
học tăng đáng kể, từ 38% năm 2010 
lên 47% năm 2014, riêng đối với các 
lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ 
và kinh tế, tỉ lệ này đạt trên 70%; tỉ lệ 
cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, 
phó giáo sư đạt 20,6% tổng số cán bộ 
khoa học, cao hơn khoảng 3 lần so với tỉ 
lệ trung bình của cả nước.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ 
cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát 
sao việc xây dựng chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ đến năm 2020; 
thực hiện việc quy hoạch hoạt động khoa 
học và công nghệ theo bốn nhóm lĩnh 
vực chính (Xã hội và Nhân văn, Tự nhiên 
và y dược, kỹ thuật và công nghệ, khoa 

học liên ngành); quy hoạch các nhóm 
nghiên cứu mạnh gắn với các chương 
trình nghiên cứu cụ thể; quy hoạch các 
ngành, chuyên ngành đào tạo, theo đó, 
các ngành, nhóm ngành đào tạo trong 
ĐHQGHN được sắp xếp gắn với các lĩnh 
vực khoa học và công nghệ cụ thể và 
nhu cầu của thị trường lao động. Qua 
triển khai thực tiễn cho thấy, “bản đồ” 

các ngành, chuyên ngành đào tạo gắn 
kết với các hoạt động khoa học và công 
nghệ và những điều kiện đảm bảo chất 
lượng ở ĐHQGHN đã trở nên mạch lạc 
hơn. Đây cũng là căn cứ quan trọng để 
phân tầng đầu tư trong thời gian tới, 
đem lại quyền lợi, tạo sự bình đẳng cho 
các đơn vị, nhà khoa học, đặc biệt là khối 
xã hội và nhân văn vốn xưa nay chưa có 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm và làm việc với ĐHQGHN
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điều kiện được đầu tư tương xứng với 
tầm quan trọng của lĩnh vực này.

Bên cạnh nguồn nhân lực mạnh, để 
đạt được các mục tiêu phát triển cần 
phải có nguồn lực tài chính và cơ sở 
vật chất phù hợp. do vậy, ĐHQGHN đã 

đặc biệt chú trọng nâng cao tiềm lực 
khoa học và công nghệ, hỗ trợ tối đa 
cho các nhà khoa học trong khả năng 
có thể thông qua việc đầu tư xây dựng 
hệ thống phòng thí nghiệm, hiện đại 
hóa trang thiết bị nghiên cứu, hay kết 
nối với các đối tác ở trong và ngoài nước 
để thu hút, tăng cường nguồn lực phục 
vụ nhiệm vụ phát triển ĐHQGHN và các 
đơn vị. Mặc dù tiến độ triển khai dự 
án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà lạc còn 
chậm, nhưng lãnh đạo ĐHQGHN đã và 
đang rất cố gắng, quyết tâm cao, chủ 
động phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn 
thành một số hạng mục công trình và 
đưa vào sử dụng, tạo tiền đề thúc đẩy 
tiến độ triển khai dự án trong nhiệm 
kỳ tới. Giải quyết được “nút thắt” này, 
chúng ta mới có được điều kiện để “cất 
cánh”. Bởi vậy, lãnh đạo ĐHQGHN đã 
đi nhiều nơi, làm việc với nhiều đối tác 
trong và ngoài nước để huy động nguồn 
lực tài chính theo hình thức hợp tác công 
- tư (ppp) và bước đầu đạt được những 
chuyển biến tích cực. Tôi cho rằng, bài 

học rút ra ở đây là cần phải có sự quyết 
tâm cao và hành động quyết liệt trên cơ 
sở phân tích, đánh giá đúng thực tiễn 
và tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên 
quan.

Với những thành công như vậy chắc 
chắn công tác xây dựng Đảng của Đảng 
bộ ĐHQGHN phải có sự chuyển biến sâu 
sắc, đồng chí Bí thư có thể nói rõ về nội 
dung này?

công tác xây dựng Đảng luôn được 
ĐHQGHN đặt lên hàng đầu, được coi 
là nhiệm vụ then chốt, trong đó ngoài 
việc chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác chính trị tư tưởng, thì công tác cán 
bộ cũng được Đảng ủy, Ban Thường 
vụ Đảng ủy đặc biệt quan tâm, bởi con 
người là yếu tố quyết định sự thành 
công. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng 
ủy ĐHQGHN đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi 
mới một số khâu trong công tác cán bộ, 
đảm bảo đúng nguyên tắc Đảng thống 
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản 
lý đội ngũ cán bộ. công tác bổ nhiệm, 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ động thổ Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc

Để tạo lập một môi trường 
nuôi dưỡng và thúc đẩy đổi 

mới, sáng tạo phải có sự nhìn 
nhận, đánh giá thực sự khánh 

quan, công tâm, công bằng về 
số lượng, chất lượng, hiệu quả 

công việc và cống hiến của từng 
cá nhân để từ đó có những 

khích lệ bằng cả tinh thần và vật 
chất, tôn vinh xứng đáng, tạo 

điều kiện để các nhà khoa học 
phát huy tốt nhất trí tuệ, sức 
sáng tạo, khơi dậy trong mỗi 

cán bộ, đảng viên niềm tự hào, 
trách nhiệm để đóng góp vào sự 

phát triển của ĐHQGHN.
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điều động, luân chuyển, sử dụng và 
chính sách cán bộ đã được thực hiện 
đúng quy định, đảm bảo đúng nguyên 
tắc. Đảng ủy đã cụ thể hóa các quy định 
của Đảng về công tác cán bộ để triển 
khai thực hiện thống nhất trong toàn 
Đảng bộ. công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ theo quy hoạch, đặc biệt là cán 
bộ trẻ đã được quan tâm; công tác luân 
chuyển cán bộ, tạo điều kiện để các 
cán bộ lãnh đạo bộ trẻ có thời gian thử 
thách, cọ xát tại các đơn vị cơ sở đã góp 
phần chuẩn hóa và tạo nguồn đội ngũ 
lãnh đạo, quản lý ở các cấp, đáp ứng 
yêu cầu phát triển ĐHQGHN. Tổ chức 
cơ sở đảng thường xuyên củng cố, kiện 
toàn, từng bước nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ 
sở đảng, cấp ủy đảng và cán bộ, đảng 
viên nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh để 
lãnh đạo thành công các nhiệm vụ chính 
trị đề ra. cán bộ, đảng viên, trước hết 
là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương 
mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, nói ít làm 
nhiều, làm việc có hiệu quả cụ thể. 

Điều đáng mừng là trong nhiệm kỳ 
vừa qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng 
ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác quy hoạch, tạo nguồn cán 
bộ, trong đó đặc biệt là việc tạo nguồn 
cán bộ trẻ thông qua hoạt động của 
câu lạc bộ các nhà khoa học. lãnh đạo 
ĐHQGHN chủ trương quy hoạch và tạo 
nguồn cán bộ không phải chỉ dựa trên 
hồ sơ mà phải được tôi luyện trong thực 
tiễn và nhờ thực tiễn để đánh giá, sàng 
lọc. kết quả là chúng ta đã chủ động xây 
dựng đề án nhân sự cho Đại hội Đảng 
của các đơn vị và ĐHQGHN với nguồn 
quy hoạch phong phú và có chất lượng. 
Những đồng chí được đưa vào quy 
hoạch đều được chuẩn bị kĩ lưỡng và 
phải gắn với vị trí lãnh đạo, quản lý. Bên 
cạnh đó, công tác điều động, bổ nhiệm 
và luân chuyển cán bộ được triển khai 
hiệu quả trên tinh thần công bằng, vô 
tư, khách quan, lấy thước đo hiệu quả 
công việc là chính. cho đến nay, công 
tác này đã diễn ra suôn sẻ, nhận được sự 
đồng thuận của đông đảo cán bộ, giảng 
viên, nhà khoa học.

Bên cạnh đó, Đảng bộ ĐHQGHN đã 

triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa Xi) “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 
nay”. Theo đó, các tập thể, cá nhân 
kiểm điểm, tự phê bình và phê bình với 
thái độ nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn; 
sau kiểm điểm các cấp ủy tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch 
khắc phục, sửa chữa những hạn chế, 
khuyết điểm đã chỉ ra trong quá trình 
kiểm điểm và đã đạt được một số kết 

quả quan trọng. việc đổi mới phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo đã có bước 
chuyển lớn. các nội dung, chương trình 
được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, thiết 
thực và dân chủ trong đó làm rõ trách 
nhiệm của người đứng đầu, của từng 
Đảng ủy viên, cũng như ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng uỷ. chính vì vậy, nhiều 
vấn đề lớn của Đảng bộ ĐHQGHN được 
đưa ra thảo luận và thống nhất trước 
khi tổ chức thực hiện, do vậy cán bộ, 
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đảng viên, công chức, viên chức, người 
lao động đều cảm thấy được tôn trọng, 
phấn khởi khi được tham gia quyết 
định những nhiệm vụ quan trọng của 
ĐHQGHN.

Đối với các hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể quần chúng, trong nhiệm kỳ 
vừa qua đã có sự phối hợp nhịp nhàng, 
hiệu quả với các cấp chính quyền trong 
toàn ĐHQGHN để phát huy tối đa sức 
mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị quan trọng của 
ĐHQGHN. Trong đó các quyền lợi chính 
đáng của cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động được đảm bảo, đã góp 
phần tạo ra sự hứng khởi và khích lệ 
tinh thần cống hiến vì sự nghiệp phát 
triển chung của ĐHQGHN. Tuy nhiên, 
cùng với những kết quả đạt được thì 
tính thiết thực trong một số hoạt động 
của các tổ chức đoàn thể quần chúng 
còn chưa cao. Nguyên nhân là vì công 
tác xác định nhiệm vụ, điều kiện thực 
hiện; việc đôn đốc, giám sát còn chưa 
tốt. Trong thời gian tới hạn chế này cần 
được khắc phục để các tổ chức đoàn thể 
quần chúng trong ĐHQGHN phát huy 
được vai trò của mình, đóng góp thiết 
thực vào việc xây dựng Đảng bộ trong 

sạch vững mạnh, cũng như quá trình 
phát triển ĐHQGHN.

Từ những kết quả đạt được của nhiệm 
kỳ vừa qua, đồng chí Bí thư có kì vọng gì 
về sự phát triển của ĐHQGHN trong giai 
đoạn tới?

dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 
Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ và hợp tác 
có hiệu quả của các Bộ, ngành và các 
đối tác trong và ngoài nước, sự đoàn 
kết, nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể 
Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, về 
cơ bản các nhiệm vụ đề ra tại Đại hội iv 
đều được thực hiện thành công, trong 
đó một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra. 
Đây là tiền đề quan trọng để ĐHQGHN 
phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai 
đoạn tới.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều 
hành có hiệu quả của các cấp chính 
quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể 
quần chúng, cùng với sự đồng sức, đồng 
lòng và quyết tâm cao của cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và người lao 
động, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tốt 
những ưu điểm, khắc phục những hạn 
chế, yếu kém để tạo nên những thành 

tựu mới, trong đó đặc biệt là thực hiện 
thành công hai khâu đột phá về phát 
triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ khoa học trình độ cao và phát 
triển cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên thúc 
đẩy tiến độ triển khai dự án xây dựng 
ĐHQGHN tại Hòa lạc, đáp ứng yêu cầu 
phát triển ĐHQGHN thành đại học định 
nghiên cứu tiên tiến. Thực hiện tốt hai 
khâu đột phá này, ĐHQGHN sẽ thực sự 
bứt phá, phát triển lên tầm cao mới. 

Trước những mục tiêu lớn và vận hội 
mới, tôi mong toàn thể các cán bộ, đảng 
viên, nhà khoa học, giảng viên và sinh 
viên ĐHQGHN tiếp tục đồng sức, đồng 
lòng, đổi mới và sáng tạo để ĐHQGHN 
tiếp tục phát triển nhanh và bứt phá, đạt 
được những thành tựu của giai đoạn 
mới với tầm vóc lớn lao hơn nữa. chỉ 
như vậy, ĐHQGHN mới xứng đáng với 
niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước 
và Nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư!


