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Hội nghị đã nghe, thảo luận một số 
nội dung: Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ Quý III/2019 và nhiệm 
vụ trọng tâm quí IV/2019 của Đảng 
bộ ĐHQGHN; Đề án thành lập Trường 
Đại học Y Dược; Đề án điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động 
của Viện Quốc tế Pháp ngữ; Báo cáo về 
tình hình triển khai xây dựng đại học 
thông minh ở ĐHQGHN.

Theo đó, trong quí III vừa qua, Đảng ủy, 
Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã 
lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động 
của Đảng bộ ĐHQGHN đạt một số kết 
quả đáng khích lệ. Đảng ủy ĐHQGHN 
chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan hoàn thành việc 
xây dựng dự thảo Nghị định, Quy chế 
tổ chức và hoạt động mới, xin ý kiến 
các bộ, ngành liên quan, trình Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức 
các khóa học tập phục vụ hoạt động 
đổi mới giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ 
quản lý các cấp trong ĐHQGHN về đổi 
mới quản trị đại học.

Đảng ủy ĐHQGHN cũng đã chỉ 
đạo công tác xét tuyển đại học vào 
ĐHQGHN năm 2019 và tổ chức kỳ thi 
tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019; 

tổ chức tổng kết công tác đào tạo năm 
học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ 
năm học 2019 - 2020 của ĐHQGHN; 
các đơn vị đào tạo tổ chức trao bằng 
tốt nghiệp cho sinh viên và triển khai 
công tác nhập học cho sinh viên khóa 
mới; các đơn vị đào tạo hoàn thành và 
triển khai Kế hoạch đổi mới hoạt động 
giảng dạy. Đặc biệt, ngày 11/9/2019, 
Thời báo Giáo dục đại học (Times 
Highers Education - THE) đã công bố 
kết quả xếp hạng đại học thế giới mới 
nhất, theo đó, ĐHQGHN được xếp thứ 
nhất tại Việt Nam và nằm trong nhóm 
801 - 1000 thế giới, trong đó, các chỉ 
số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và hội nhập quốc tế của ĐHQGHN 
đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo 
dục đại học của VIệt Nam có mặt trong 
bảng xếp hạng.

Về hoạt động khoa học công nghệ và 
hỗ trợ khởi nghiệp, Đảng ủy ĐHQGHN 
đã chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm 
vụ, dự án, đề án lớn của ĐHQGHN theo 
kế hoạch như Nhiệm vụ Quốc chí, Dự 
án Dịch thuật và phát huy giá trị tinh 
hoa các tác phẩm kinh điển phương 
Đông, Chương trình Tây Bắc… Triển 
khai công tác thống kê, đánh giá công 

bố quốc tế của ĐHQGHN thuộc danh 
mục ISI/SCOPUS và hiện trạng ghi tên 
các công bố quốc tế và sản phẩm sở 
hữu trí tuệ ở ĐHQGHN; xây dựng quy 
định về số lượng bài báo công bố quốc 
tế/bằng sáng chế gắn với sản phẩm của 
các dự án đầu tư cho các nhóm nghiên 
cứu.

Công tác xây dựng Đảng cũng được 
đẩy mạnh và có kết quả nhất định: Tổ 
chức tiếp nhận Đảng bộ Ban QLDA đầu 
tư xây dựng tại Hòa Lạc từ Đảng bộ Bộ 
Xây dựng về thuộc Đảng bộ ĐHQGHN. 
Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ, trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt danh sách 
rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, Ban 
Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng 
ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
2020 - 2025 và các chức danh Giám 
đốc , Phó GĐ ĐHQGHN giai đoạn 2016 
- 2021, 2021 - 2026; Ban Thường vụ 
ĐU chỉ đạo tiến hành kiểm tra công tác 
kiểm tra, giám sát của các cấp ủy cơ 
sở; tiến hành giám sát chuyên đề việc 
thực hiện hai chương trình công tác 
toàn khóa của Đảng ủy ĐHQGHN về 
“Xây dựng Đảng” và “Nâng cao hiệu 
quả hoạt động hợp tác và phát triển ở 
ĐHQGHN giai đoạn 2015 - 2020”…

HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI TÁM 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN

NGÀY 8/10/2019, ĐẢNG BỘ ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 
MƯỜI TÁM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐHQGHN VỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA BÍ 
THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN NGUYỄN KIM SƠN.
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DỰ ÁN HỢP TÁC PHÁP - VIỆT: VIETNAMICA VỚI SỰ TÀI TRỢ CỦA LIÊN MINH 
CHÂU ÂU ĐÃ TỔ CHỨC LỄ KHỞI ĐỘNG NGÀY 4/11 TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
HÀ NỘI. DỰ ÁN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỘT TRONG NHỮNG HOẠT ĐỘNG 
HỢP TÁC HỌC THUẬT TIÊU BIỂU VIỆT - PHÁP VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA CÁC 
ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC NHÀ KHOA HỌC HÀNG ĐẦU CỦA HAI NƯỚC.

Về nhiệm vụ trọng tâm Quí IV, Đảng 
ủy ĐHQGHN xác định tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành 
việc xây dựng dự thảo Nghị định, Quy 
chế tổ chức và hoạt động mới, xin 
ý kiến các bộ, ngành liên quan, trình 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
các văn bản quản lý có tính chất cấp 
bách, quan trọng phù hợp với Luật 
giáo dục đại học sửa đổi; hoàn thành 
Đề án thành lập Trường ĐH Y Dược; 
tổ chức khóa bồi dưỡng cán bộ nguồn 
các cấp trong ĐHQGHN chuẩn bị nhân 
sự cho Đại hội Đảng các cấp; hậu kiểm 
và tổ chức tổng kết công tác tuyển 
sinh đại học chính quy, tuyển sinh sau 
đại học năm 2019; đánh giá tình hình 
triển khai Kế hoạch đổi mới hoạt động 
giảng dạy trong toàn ĐHQGHN; hoàn 
thành thuyết minh, tổ chức thẩm định, 

phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp ĐHQGHN năm 2020; hoàn 
thành xây dựng cơ sở dữ liệu online về 
tiềm lực khoa học và công nghệ trong 
toàn ĐHQGHN; tiếp tục đẩy mạnh việc 
triển khai các nhiệm vụ hợp tác với các 
đối tác trong nước và quốc tế, ...

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, Đảng 
ủy đã thống nhất biểu quyết thông 
qua các văn bản: Báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ Quý III/2019 và 
nhiệm vụ trọng tâm quí IV/2019 của 
Đảng bộ ĐHQGHN; Đề án thành 
lập Trường ĐH Y Dược; Báo cáo về 
tình hình triển khai xây dựng đại học 
thông minh ở ĐHQGHN.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn 
Kim Sơn khẳng định đây là thời điểm 
tốt cho việc phát triển Khoa Y Dược 
thành Trường ĐH Y Dược, trực thuộc 

ĐHQGHN. Đối với các đại học đa 
ngành thì việc có một trường đại học 
thành viên thuộc lĩnh vực y dược là mô 
hình phổ biến và mô hình này đã từng 
có khi ĐH Đông Dương – tiền thân của 
ĐHQGHN được thành lập vào năm 
1906. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, cần 
xây dựng Đề án sao cho thể hiện được 
tầm nhìn, sự đặc sắc, tính chiến lược 
của toàn ĐHQGHN. Ông đề nghị, tổ 
công tác cần tiếp thu các ý kiến đóng 
góp của các thành viên trong Ban chấp 
hành Đảng bộ ĐHQGHN để hoàn thiện 
đề án thành lập Trường ĐH Y Dược 
trong thời gian tới.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 19 của 
ĐHQGHN dự kiến sẽ tập trung vào các 
nội dung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ 
các cấp.

MINH KHUÊ - Ảnh: NGỌC TÙNG

Vietnamica là Dự án châu Âu về 
nghiên cứu lịch sử và số hóa tư liệu 

văn bia Việt Nam - một trong những 
dự án do Hội đồng Nghiên cứu châu 
Âu (European Research Council) thuộc 
Liên minh châu Âu tài trợ. Dự án nhằm 
nghiên cứu lịch sử cung tiến Việt Nam 
qua văn bia, số hóa tư liệu KHXH Việt 
Nam lưu trữ ở châu Âu và Việt Nam; 
tham gia đào tạo học viên cao học và 
nghiên cứu sinh tiến sỹ; thiết lập thư 
viện điện tử, dịch thuật - xuất bản các 
chuyên khảo và nghiên cứu tổng hợp 
về lịch sử cung tiến Việt Nam.

Dự án được khởi xướng bởi GS. Philippe 
Papin - Giáo sư chuyên ngành Lịch sử 
Việt Nam của Khoa Lịch sử và Văn bản 
học thuộc Viện Khảo cứu Cao cấp 
Cộng hòa Pháp. Đơn vị chủ quản của 
Dự án là Viện Khảo cứu Cao cấp Cộng 

hòa Pháp. Các đơn vị phối hợp cùng tổ 
chức và thực hiện là ĐHQGHN thông 
qua Trường ĐH Khoa học Xã hội và 
Nhân văn; Viện Hàn lâm Khoa học Xã 
hội Việt Nam thông qua Viện Nghiên 
cứu Hán Nôm. Đơn vị quản lý về mặt 
tài chính là Tổ chức Đại học Pháp ngữ 
(AUF). Dự án dự kiến thực hiện trong 
vòng 5 năm, từ 2019 đến 2024 và trên 
một địa bàn rộng lớn gồm Việt Nam, 
Pháp và một số quốc gia châu Âu khác.

Phát biểu tại lễ khởi động Dự án, Giám 
đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn bày 
tỏ niềm vinh dự khi ĐHQGHN khi trở 
thành đơn vị đối tác triển khai thực hiện 
Dự án Vietnamica - một dự án giá trị 
và có ý nghĩa, triển vọng lớn trên nhiều 
khía cạnh.

Vietnamica hướng tới các văn bản 

gốc, nguồn tư liệu có thể đem lại các 
kết quả của nghiên cứu có chất lượng 
nhất, trong đó Bia Hậu là đối tượng 
được đặc biệt chú ý. Dự án bao gồm 
cả sự kết hợp nghiên cứu và tổ chức 
đào tạo, chuyển giao công nghệ, nhằm 
duy trì một cách bền vững các hướng 
nghiên cứu và tạo ảnh hưởng lâu dài. 
Dự án được triển khai theo cách thức 
hiện đại, phù hợp với công nghệ số và 
những xu hướng công nghệ mới cho 
khoa học xã hội và nhân văn. Và điều 
đặc biệt, Vietnamica thu hút sự tham 
gia của nhiều học giả và cơ quan khoa 
học có uy tín của hai phía Việt Nam 
và Pháp. Với những khía cạnh đó, 
Vietnamica sẽ góp phần tạo nên một 
Big data giá trị về Việt Nam học, đồng 
thời là cầu nối giúp làm sâu sắc và thắt 
chặt thêm quan hệ học thuật giữa Việt 

VIETNAMICA
LÀM SÂU SẮC THÊM QUAN HỆ HỌC THUẬT VIỆT - PHÁP
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Nam và Pháp.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn 
cũng dành những lời trân trọng để 
cảm ơn GS. Philippe Papin - nhà khoa 
học khởi xướng dự án. Là một nhà 
nghiên cứu Việt Nam học nổi tiếng 
có nhiều đóng góp cho nghiên cứu 
Việt Nam học, GS. Philippe Papin đã 
tạo lập được nhiều quan hệ và những 
hoạt động mang tính nhóm trong 
cộng đồng nghiên cứu Việt Nam học, 
hướng tới những dự án lớn và có chiều 
sâu học thuật.

Dự án này đặc biệt khi Bia Hậu chiếm 
một vị trí đặc biệt quan trọng trong đó. 
Trong kho 7 vạn thác bản văn bia hiện 
lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Bia 
Hậu chiếm số lượng không dưới một 
nửa con số trên. Đây là loại hình văn 
bia độc đáo và duy nhất, khác với bất 
kì nước nào khác ở châu Á. Tồn tại liên 
tục trong lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 17 
đến thế kỉ 20, Bia Hậu hàm chứa trong 
nó những thông tin quan trọng về lịch 
sử, xã hội, kinh tế và văn hoá Việt Nam 
nhưng nguồn tài liệu này chưa được 
quan tâm nghiên cứu đúng mức.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Học viện 
KHXH thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt 
Nam sẽ có kế hoạch phối hợp chặt chẽ 
với Dự án Vietnamica nhằm tập trung 
đào tạo các chuyên gia nghiên cứu văn 
bia qua các chương trình đào tạo Thạc 
sĩ và Tiến sĩ, từ đó xây dựng lực lượng 
kế cận cho ngành bi kí học Việt Nam.

Chủ tịch Viện Khảo cứu Cao cấp - ông 
Jean-Michel Vernider chia sẻ thông tin: 

Nghiên cứu những chủ đề về Việt Nam 
được bắt đầu từ năm 1990 và đóng vai 
trò hết sức quan trọng trong chính sách 
phát triển hợp tác quốc tế của Viện. 
Mặc dù là dự án nghiên cứu về lịch sử 
nhưng điểm đặc biệt của Dự án này là 
có sự tham gia của công nghệ hiện đại 
trong các công đoạn thực hiện. Hiện 
nay Viện có khoảng 6.000 tài liệu liên 
quan Việt Nam. Thông qua dự án này, 
các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hai 
nước không những có thể tiếp cận 
nguồn tư liệu khổng lồ này mà nó còn 
góp phần thúc đẩy tăng cường hợp 
tác của Viện trong các lĩnh vực khác 
với các đối tác Việt Nam, đặc biệt là 
với ĐHQGHN.

Ông Jean-Paul Gaudemar -  Tổng Giám 
đốc Tổ chức AUF cho biết cơ quan này 
sẽ hỗ trợ trong việc quảng bá các kết 
quả, thành tựu nghiên cứu để những 
giá trị khoa học có thể được lan toả 
trước hết trong cộng đồng AUF với 
khoảng gần 1.000 trường đại học, viện 
nghiên cứu thành viên.

Ngài Giorgio Aliberti - Đại sứ Liên minh 
châu Âu tại Việt Nam đánh giá: Dự án 
Vietnamica có hàm lượng khoa học 
lớn và rất quan trọng. Dự án này cũng 
phù hợp với chiến lược phát triển hợp 
tác hiện nay của Liên minh châu Âu 
với Việt Nam. Có thể thấy Vietnamica 
là dự án khoa học mang tính chất vừa 
truyền thống, vừa hiện đại khi có sự 
áp dụng công nghệ số vào lĩnh vực 
nghiên cứu lịch sử.

Ngài Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại 

Việt Nam cho rằng đây là dự án thể 
hiện đỉnh cao trong nghiên cứu khoa 
học. Dự án đã được thẩm định chặt 
chẽ và được phê duyệt bởi Hội đồng 
nghiên cứu khoa học châu Âu; có sự 
tham gia của các cơ quan, đơn vị đào 
tạo, nghiên cứu hàng đầu mỗi quốc 
gia. Trên phương diện tư liệu số, Dự 
án sẽ cung cấp cho các nhà nghiên 
cứu một thư mục sách xưa về Việt 
Nam, chủ yếu bằng tiếng Pháp, phục 
vụ hữu ích cho các nghiên cứu chuyên 
ngành sau này.

Lễ Khai trương Văn phòng hợp tác 
ĐHQGHN và Viện Khảo cứu Cao cấp 
cũng diễn ra vào buổi sáng cùng ngày. 
Văn phòng sẽ là nơi đón tiếp các học 
viên, nhà nghiên cứu, cộng tác viên 
Việt Nam và nước ngoài; là nơi dự kiến 
tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, 
hội thảo chuyên đề theo nhóm trong 
khuôn khổ Dự án.

Sau lễ khởi động, cũng trong khuôn 
khổ Dự án là toạ đàm chuyên môn 
của các nhà khoa học Việt - Pháp với 
3 chuyên đề: chuyên đề về Bia Hậu 
và vấn đề cung tiến trong lịch sử Việt 
Nam; chuyên đề về Ứng dụng công 
nghệ thông tin và bản đồ điện tử vào 
nghiên cứu và số hóa, xuất bản, dịch 
thuật tư liệu khoa học xã hội Việt Nam; 
chuyên đề về Đào tạo Thạc sỹ và Tiến 
sỹ trong khuôn khổ Dự án Vietnamica.

THANH HÀ, VŨ SINH
Ảnh: NGỌC TÙNG
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Nhằm ghi nhận những đóng 
góp quý báu đối với sự phát 
triển bền vững của ĐHQGHN, 

cũng như những đóng góp trong việc 
thúc đẩy hợp tác giữa ĐHQGHN với 
ĐH Dublin và rộng hơn là mối quan hệ 
giữa hai quốc gia Ireland và Việt Nam, 
ngày 31/10/2019, Giám đốc ĐHQGHN 
Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng Kỷ niệm 
chương vì sự phát triển ĐHQGHN cho 
GS. Suzi Jarvis và TS. Colman Farrell.

Thay mặt ĐHQGHN, Giám đốc Nguyễn 
Kim Sơn gửi lời chúc mừng nhiệt thành 
và lời cảm ơn sâu sắc tới GS. Suzi Jarvis 
và TS. Colman Farrell, những người 
mà ông gọi là đối tác khi lần đầu có 
cơ duyên được gặp vào năm 2017, và 
giờ đã trở thành những người bạn thân 
thuộc, gần gũi của ĐHQGHN.

“GS. Suzi Jarvis và TS. Colman Farrell 
là những người thông minh, tài năng 
và tâm huyết với hoạt động giáo dục. 
Thành lập và gây dựng Học viện sáng 
tạo từ con số 0, đến nay, sau hơn 10 
năm, Học viện sáng tạo đã phát triển 
trở thành lá cờ đầu trong triển khai các 
hoạt động giáo dục, kết nối về đổi mới 
sáng tạo và tư duy khởi nghiệp đẳng 
cấp quốc tế. Tôi biết rằng mục tiêu ban 
đầu của GS. Suzi khi thành lập Học viện 
sáng tạo là muốn xây dựng một đội 

ngũ các nhà giáo dục thực hành nhằm 
cung cấp hoạt động giáo dục mang 
tính chuyển đổi (transformational 
educational experience) để góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
Ireland. Giờ đây, những hoạt động và 
ảnh hưởng của Học viện sáng tạo và 
của hai người bạn của tôi đã vượt ra 
ngoài phạm vi đất nước Ireland xinh 
đẹp. Sau hai năm triển khai hoạt động 
đào tạo các nhà giáo dục khởi nghiệp 
cho các cán bộ ĐHQGHN trong khuôn 
khổ Dự án VIBE, tinh thần VIBE đã 
và đang ngấm sâu, lan tỏa trong rất 
nhiều hoạt động, góp phần hiệu quả 
cho hoạt động đổi mới giáo dục của 
ĐHQGHN nói riêng và của Việt Nam 
nói chung”, Giám đốc Nguyễn Kim 
Sơn chia sẻ. 

Tại buổi lễ, GS. Suzi Jarvis và TS. 
Colman Farrell đã gửi lời cảm ơn trân 
trọng và bày tỏ vinh dự khi được nhận 
Kỷ niệm chương vì sự phát triển của 
ĐHQGHN. GS. Suzi Jarvis nhấn mạnh, 
“Điều làm tôi ấn tượng nhất trong 
vòng 2 năm qua kể từ khi triển khai dự 
án VIBE tại ĐHQGHN đó là chúng tôi có 
cơ hội được kết bạn, làm việc với hơn 
120 cán bộ/giảng viên của ĐHQGHN 
- những nhà giáo dục sáng tạo, tâm 
huyết, chăm chỉ và thông minh. Chúng 
tôi mong đợi và sẵn sàng hợp tác với 

ĐHQGHN không chỉ trong 2 năm mà 
là nhiều năm tới đây.”

“Tôi rất ấn tượng với các học viên đến 
từ ĐHQGHN. Các bạn đã dám bắt đầu 
thay đổi, thậm chí với những điều nhỏ 
nhất và từ đó tạo ra những giá trị lớn 
lao. Đặc biệt, ngoài việc mỗi cá nhân 
học viên có thể tự áp dụng những kiến 
thức, kỹ năng đã học trong hoạt động 
giảng dạy của mình, các bạn đã hình 
thành một cộng đồng các nhà giáo dục 
theo tinh thần khởi nghiệp – ONE VNU 
để cùng lan tỏa cho hoạt động đổi mới 
tại ĐHQGHN”, TS Colman bày tỏ.

Được sự tài trợ của ĐSQ Ireland tại Việt 
Nam, ĐHQGHN đã phối hợp Học viện 
sáng tạo, Đại học Dublin bắt đầu triển 
khai dự án VIBE về “Nâng cao năng lực 
cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản 
lý tại ĐHQGHN theo phương pháp tiếp 
cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp (tư duy hướng đến hiệu quả) 
nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ 
năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng 
tinh thần khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo trong sinh viên” (Dự án VIBE 
2017.08) từ tháng 4 năm 2018.

SINH VŨ, THÙY TRANG, 
Ảnh: NGỌC TÙNG

TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN ĐHQGHN CHO GS. SUZI JARVIS 
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