DIỄN VĂN KỶ NIỆM 60 NĂM
THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

-

Kính thưa đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn
thể, Cơ quan TƯ và địa phương; các đơn vị đối tác và bạn bè thân thiết trong
và ngoài nước.

-

Kính thưa các thầy cô nguyên là lãnh đạo Trường, các thế hệ cán bộ, giảng
viên, học viên và sinh viên của Trường ĐHBK Hà Nội thân mến!
Hôm nay, trong không khí phấn khởi và tự hào, Trường ĐHBK Hà Nội long

trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt tập thể lãnh đạo Nhà trường, cùng toàn thể
cán bộ, giảng viên và sinh viên, nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn Đồng chí
Trần Đại Quang - UVBCT, Chủ tịch nước CHXHCN VN, cùng toàn thể quý vị đại
biểu đã có mặt và chia sẻ niềm vui lớn hôm nay cùng Đại gia đình BK Hà Nội. Sự có
mặt của Chủ tịch nước và các quý vị đại biểu không chỉ thể hiện mối quan tâm đặc biệt
và những tình cảm quý báu mà còn là nguồn động viên, khích lệ lớn lao đối với tập thể
cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.
Kính thưa Chủ tịch nước, kính thưa các quý vị đại biểu
Đúng 60 năm trước đây, Trường đại học chuyên nghiệp Bách khoa, nay là
Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã khai giảng khóa đầu tiên cho 848 sinh viên. Cơ
ngơi ban đầu chỉ gồm 6 ngôi nhà cũ, vọn vẹn 16 phòng học, 6 phòng thí nghiệm và 1
xưởng thực hành nhỏ bé của Đông dương học xá cũ. 50 cán bộ đầu tiên phần lớn vừa
tốt nghiệp Đại học sư phạm đã trải qua bao gian nan vất vả, vừa xây dựng cơ sở vật

chất, phát triển đội ngũ, vừa xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình vừa lên lớp
giảng dạy.
Được sự giúp đỡ chí tình của Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây, khu
trường mới đã được khởi công xây dựng năm 1960 và khánh thành vào năm 1965, tạo
nên một khuôn viên khang trang với kiến trúc độc đáo của tòa nhà C1, Hội trường C2
này và cổng Parabol huyền thoại. Cùng với một số cán bộ được cử đi đào tạo từ Trung
Quốc, Liên xô về, Nhà trường đã từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên ưu tú thuộc
những thế hệ đầu tiên.
Bắt đầu gần như từ con số không, Nhà trường đã xây dựng thành một trường
đại học kỹ thuật công nghiệp tương đối hoàn chỉnh. Chỉ chưa đầy 10 năm, Trường đã
đào tạo khoảng 4.000 kỹ sư hệ chính quy, thực hiện hơn 100 đề tài NCKH và hợp
đồng kinh tế - kỹ thuật phục vụ sản xuất và chiến đấu.
Trong những thời kỳ đầu xây dựng, cán bộ và sinh viên Trường vô cùng vinh
dự và tự hào được 3 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Những lời căn dặn của
Bác“ Giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lý luận phải gắn liền với thực tiễn,
học phải đi đôi với hành, nhà trường phải gắn liền với xã hội”,“ Học để phục vụ cách
mạng, phục vụ nhân dân, thầy trò phải thi đua dạy tốt, học tốt”chính là những tư tưởng
xuyên suốt, là phương châm hành động cho các thế hệ thầy trò ĐHBK Hà Nội.
Giai đoạn 1965-1975, cùng với quân và dân cả nước, thầy và trò Trường ĐHBK
Hà Nội bước vào những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Hoạt động của Trường đã chuyển từ đào tạo tập trung sang vừa học, vừa làm,
vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Không thể nào quên những năm tháng gian khổ
khi hai lần đi sơ tán, thầy và trò ĐHBK Hà Nội đã được đồng bào các tỉnh Lạng Sơn,
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên cưu mang, đùm bọc, nhờ vậy công tác
đào tạo vẫn tiếp tục được duy trì, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã trực tiếp đóng
góp các giải pháp quan trọng phục vụ chiến trường.

Cũng trong những năm tháng ác liệt đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc,
gần 200 cán bộ, giảng viên và 2.700 sinh viên của Nhà trường đã “Xếp bút nghiên” lên
đường nhập ngũ với quyết tâm “Ra đi chỉ một lời thề, không thắng giặc Mĩ không về
Bách khoa”. Trong số đó, nhiều người đã không bao giờ có thể quay trở lại giảng
đường để tiếp tục ước mơ còn dang dở. Những tấm gương anh dũng như Vũ Xuân
Thiều, Bùi Ngọc Dương, Trần Thanh Hải… sẽ mãi ghi vào trang sử thiêng liêng nhất
của ĐHBK Hà Nội.
Sau giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, ĐHBK Hà Nội cùng cả nước
bước công cuộc khắc phục hậu quả của chiến tranh, tái thiết đất nước. Thực hiện
nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao, 200 cán bộ, giảng viên ưu tú của Trường đã vào
tiếp quản và xây dựng lực lượng nòng cốt cho các trường đại học phía Nam, như
ĐHBK TPHCM, ĐHBK Đà Nẵng và ĐHSP Thủ Đức. Như vậy, cùng với một số
trường đại học kỹ thuật ở phía Bắc được thành lập trên cơ sở một số khoa và phân hiệu
của Trường vào những năm 1966-1968 như ĐH Xây Dựng, ĐH Mỏ địa chất, ĐH Cơ
điện Thái Nguyên và Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường ĐHBK Hà Nội đã đóng góp
quan trọng vào việc hình thành khối các trường đại học kỹ thuật, công nghệ của nước nhà.
Kính thưa Chủ tịch nước, kính thưa các quý vị đại biểu,
60 năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
sự tin tưởng của nhân dân cũng như sự giúp đỡ quý báu của các đơn vị đối tác, bạn bè
thân thiết trong và ngoài nước, Đại học Bách khoa Hà Nội tự hào đã vượt qua mọi khó
khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh để trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, một trung tâm khoa học-công nghệ hàng đầu của đất nước, góp phần
quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ 4 liên khoa trong buổi đầu thành lập, ĐHBK Hà Nội nay đã có 3 Khoa và 17
Viện đào tạo, 4 Trung tâm và 8 Viện nghiên cứu, 11 PTN trọng điểm và đầu tư tập
trung, 200 PTN và xưởng thực hành. Từ 14 chuyên ngành đào tạo kỹ thuật đại học,

đến nay ĐHBK Hà Nội đã trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 122
chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có cả các ngành kinh
tế, ngoại ngữ, sư phạm kỹ thuật.
Trong suốt chặng đường phát triển, ĐHBK Hà Nội luôn chú trọng đào tạo đáp
ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xây dựng, phát triển của đất nước. Từ quy mô tuyển
sinh 848 sinh viên đại học khóa đầu tiên, nay Trường tuyển sinh hằng năm 6.000 sinh
viên đại học chính quy, 1.500 học viên cao học và hơn 100 nghiên cứu sinh. Qua nhiều
thời kỳ hết sức khó khăn, nhưng Trường luôn kiên định giữ vững chất lượng đào tạo,
giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp đã làm nên thương hiệu Bách khoa Hà
Nội. Trong 60 năm, trên 180 nghìn kỹ sư, cử nhân, 13.000 thạc sĩ và gần 800 tiến sĩ đã
tốt nghiệp từ đây, trở thành những cán bộ kỹ thuật chủ chốt, những nhà quản lý giỏi
trong nhiều lĩnh vực; thành những nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học có uy tín cho các
trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu; đặc biệt nhiều người đã trở thành lãnh
đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước.
Kính thưa Chủ tịch nước, kính thưa các quý vị đại biểu,
Bên cạnh những thành tựu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vai trò và
vị thế của ĐHBK Hà Nội còn được thể hiện đậm nét trong các hoạt động NCKH –
CGCN. Những công trình và đề tài nghiên cứu phục vụ sản xuất và chiến đấu đã được
quân và dân cả nước biết đến trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như rà phá bom
từ tính, thủy lôi từ trường, phục hồi hệ thống thông tin VIBA, đường ống dẫn xăng dầu
từ miền Bắc vào Trường sơn. Trong 60 năm qua Nhà trường đã triển khai hơn 5.000
đề tài nghiên cứu các cấp, đã thực hiện trên 15.000 hợp đồng CGCN với tổng kinh phí
gần 2.000 tỷ đồng, trong đó có tới hàng trăm đề tài khoa học thuộc các chương trình
trọng điểm quốc gia, phần lớn đều đã được kịp thời chuyển giao và ứng dụng trong sản
xuất, đời sống, quốc phòng.

Các công trình gần đây như công nghệ chế tạo bột huỳnh quang cho đèn chiếu
sáng tiết kiệm năng lượng, công nghệ chế tạo và lắp đặt các hệ thống pin mặt trời cho
vùng xa và hải đảo, công nghệ chế tạo các mo-đun chiếu sáng phục vụ đánh bắt thủy
hải sản; công trình nghiên cứu chế tạo thiết bị định vị độ chính xác cao bằng công
nghệ đa vệ tinh và công trình nghiên cứu chế tạo các thiết bị giám sát nguồn phóng xạ
hạt nhân... đã không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế đất nước
mà còn nâng tầm vị thế của các nhà khoa học Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Với những đóng góp trên, Trường đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu và
phần thưởng cao quý: 02 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 01 Giải thưởng Nhà nước, 18 Giải
thưởng Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam, 02 Giải thưởng Kovalevskaia, 06 Giải
thưởng Sáng tạo KHKT toàn quốc, 01 Giải thưởng mang tên cố Giáo sư Tạ Quang
Bửu, 02 giải nhất “Nhân tài đất Việt”; 13 Huy chương Vàng tại các Hội chợ Công
nghệ - Techmart Việt Nam, 04 Giải thưởng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.
Kính thưa Chủ tịch nước, kính thưa các quý vị đại biểu,
Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao cùng với nâng cao giá trị tri thức trong các sản phẩm của nền kinh
tế đặt ra những thách thức lớn cho các trường đại học trong nước nói chung và Trường
Đại học Bách khoa Hà Nội nói riêng. Trong giai đoạn 10 năm đầu tiên thực hiện “Đề
án quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai
đoạn 2006-2030”, tập thể CBVC và sinh viên Nhà trường đã cùng nhau đoàn kết, nỗ
lực vượt qua mọi khó khăn, tiên phong trong đổi mới mọi mặt hoạt động theo đường
lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
ĐHBK Hà Nội là trường đầu tiên xây dựng đề án thí điểm tự chủ và được Bộ
GDĐT giao thực hiện một số nội dung trong giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở những
thành công và kinh nghiệm triển khai, Trường tiếp tục xây dựng đề án thí điểm đổi
mới hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn diện, vừa qua đã được Chính phủ phê duyệt cho

thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Trường cũng là một trong số các trường đầu tiên
được chứng nhận quy trình đảm bảo chất lượng của hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
ISO. ĐHBK Hà Nội là trường đầu tiên thực hiện mô hình Trường-Viện theo cơ chế
phân cấp quản lý, là trường đầu tiên áp dụng mô hình sở hữu hệ thống doanh nghiệp.
Trong những năm vừa qua, Trường đặc biệt chú trọng đổi mới công tác phát
triển đội ngũ cán bộ, tích cực tìm kiếm, khai thác các cơ hội để đưa giảng viên trẻ đi
học tiến sĩ ở nước ngoài, xây dựng các chính sách thu hút các tiến sĩ trẻ về trường làm
việc. Hiện nay số cán bộ có trình độ tiến sĩ là 722 người, chiếm 60% số giảng viên và
đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm tới. Trong điều kiện có sự hẫng hụt về
thế hệ, số giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư vẫn được giữ ổn định và tăng
dần. Hiện nay ĐHBK HN có 21 giáo sư, 202 phó giáo sư, chiếm tỉ lệ gần 20% số
giảng viên, chưa tính 28 nhà giáo được công nhận đủ tiêu chuẩn trong đợt vừa qua.
Trường ĐHBK Hà Nội tiên phong trong đổi mới đào tạo nhằm nâng cao chất
lượng và hội nhập quốc tế. ĐHBK Hà Nội là một trong những trường đầu tiên triển
khai đào tạo chương trình kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, chương trình tiên tiến,
chương trình đào tạo CNTT&TT theo chuẩn Nhật Bản. Năm 2009, Trường đã triển
khai đề án đổi mới cấu trúc các bậc học, mô hình đào tạo và chương trình đào tạo theo
mô hình, chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Với định hướng trở
thành một trường đại học nghiên cứu, Trường đã mở rộng quy mô đào tạo sau đại học
và đào tạo các chương trình chất lượng cao; bỏ tuyển sinh đào tạo cao đẳng và giảm
hẳn đào tạo hệ vừa làm vừa học.
Trong thời gian vừa qua, Nhà trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ
đào tạo, cải thiện môi trường giảng dạy, học tập. Trong khi nguồn kinh phí còn hạn
hẹp, Nhà trường đã tích cực tìm kiếm, huy động các nguồn đầu tư để từng bước nâng
cấp, cải tạo hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, phòng làm việc. Cho đến nay 80%
các giảng đường, phòng học đã được lắp đặt điều hòa, trang âm, máy chiếu cố định và
mạng wifi miễn phí.

Những giải pháp tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đã đem những kết quả
tích cực. Điểm chuẩn tuyển sinh đại học của Trường nhiều năm nay luôn nằm trong
top đầu của các trường đại học trong nước. Quy mô và chất lượng đào tạo thạc sĩ và
tiến sĩ có bước chuyển biến mạnh thông qua gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên
cứu. Trong vòng 10 năm qua số tiến sĩ tốt nghiệp đã tăng lên 4 lần, trong khi số bài
báo công bố trung bình của một nghiên cứu sinh khi bảo vệ tăng lên 3 lần. Vừa qua,
Trường được Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
theo định hướng nghiên cứu, đây là một bước đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo
và nâng cao tiềm lực nghiên cứu của Trường.
Trong những năm gần đây thực hiện định hướng phấn đấu xây dựng ĐHBK Hà
Nội thành trường đại học nghiên cứu, Nhà trường đã từng bước triển khai nhiều chủ
trương và giải pháp đổi mới hoạt động KHCN, xây dựng và phát triển hướng nghiên
cứu mới nhằm hội nhập khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước,
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động NCKH của Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội luôn bám sát định hướng chiến lược phát triển KHCN của đất
nước theo nhu cầu của xã hội, tham gia xây dựng định hướng phát triển KHCN cho
Chính phủ, đề xuất các hướng nghiên cứu phù hợp với xu thế phát triển KHCN thế giới.
Trường đã tái cấu trúc hệ thống các trung tâm và viện nghiên cứu, phân cấp
quyền tự chủ cho các đơn vị. Một số đơn vị nghiên cứu quốc tế hỗn hợp đã được thành
lập và hoạt động rất hiệu quả tại ĐHBK Hà Nội, tạo một mô hình mẫu về hợp tác quốc
tế trong NCKH và đào tạo sau đại học, thu hút các nhà khoa học có uy tín trong và
ngoài nước đến cộng tác và làm việc.
Từ nhiều năm nay, ĐHBK Hà Nội luôn nằm trong top 4 cơ sở nghiên cứu hàng
đầu Việt Nam theo các bảng xếp hạng của các tổ chức uy tín trên thế giới đứng đầu
Việt Nam, cùng với Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và 2 Đại học Quốc gia. Chỉ tính
trong vòng 6 năm trở lại đây, số công bố quốc tế nằm trong danh mục ISI của các cán
bộ ĐHBK HN tăng gấp 5 lần.

Kính thưa Chủ tịch nước, kính thưa các quý vị đại biểu,
Với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, sinh viên vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc trước đây cùng những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới
vừa qua, Trường ĐHBK Hà Nội vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh
hiệu và phần thưởng cao quí: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực
lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh. Năm nay, đúng vào sự kiện
trọng đại kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, chúng ta lại vui mừng và tự hào được
Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.
Những thành tựu ấy là kết quả của sự đoàn kết và kế thừa truyền thống; sự nỗ
lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn thử thách với tinh thần dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm; với trí tuệ, trách nhiệm và sự hi sinh của tập thể cán bộ và sinh
viên Nhà trường qua nhiều thế hệ. Sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường ĐHBK
HN như một cuộc chạy tiếp sức không phút giây ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ
thày và trò.
Có được những thành công như ngày hôm nay, Trường ĐHBK Hà Nội trân
trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ,
đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và chỉ đạo trực
tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thành uỷ Hà Nội và của Đảng uỷ Khối các
trường ĐH - CĐ Hà Nội; sự ủng hộ quý báu của các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể, các cơ
quan trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các đối tác, bạn bè trong nước và
quốc tế; sự chia sẻ, đồng hành và cổ vũ của các trường bạn; cũng như sự quan tâm và
hỗ trợ của các cơ quan báo chí, truyền thông.
Tại buổi lễ trang trọng này, chúng ta bày tỏ lòng thành kính và tri ân tới những
người thầy thuộc thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển ĐHBK
Hà Nội, trong đó đặc biệt là các vị lãnh đạo tiền bối đồng thời cũng là những nhân
cách lớn như Giáo sư Trần Đại Nghĩa, Giáo sư Tạ Quang Bửu, Thầy Hoàng Xuân Tùy,

Thầy Nguyễn Thọ, Thầy Nguyễn Như Hạnh. Trong số các thầy, cô thuộc thế hệ “khóa
không” đó, chúng ta vui mừng được đón tiếp 12 thầy cô còn mạnh khỏe cùng có mặt
tại Hội trường ngày hôm nay.
Trong ngày truyền thống hôm nay, chúng ta phấn khởi và tự hào được chứng
kiến sự trưởng thành cũng như sự đóng góp cống hiến của các thế hệ cán bộ và sinh
viên ĐHBK Hà Nội. Thành công các đồng chí, các anh, các chị đã góp phần quan
trọng tô thắm và làm rạng rỡ thêm truyền thống, danh tiếng và uy tín của Nhà trường.
Thay mặt cán bộ và sinh viên toàn trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các
đồng chí.
Kính thưa Chủ tịch nước, kính thưa các quý vị đại biểu
Trong bối cảnh tình hình thế giới thay đổi liên tục, quá trình hội nhập quốc tế
ngày càng sâu rộng, các nước tiên tiến trên thế giới đang chuyển nhanh sang nền kinh
tế trí thức, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn, cạnh tranh
trong đào tạo ngày càng gay gắt. Cùng với quá trình hội nhập, toàn cầu hoá, xu hướng
“chảy máu chất xám”, đặc biệt là cán bộ trẻ có trình độ cao, có năng lực từ các trường
đại học sẽ là thách thức lớn đối với các trường đại học trong nước nói chung và
Trường ĐHBK Hà Nội nói riêng.
Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước
về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, hệ thống giáo dục đại học trong
nước đã có nhiều thay đổi. Xu hướng mở rộng quy mô đào tạo và phát triển “nóng” đã
chuyển dần sang chú trọng nâng cao chất lượng và phát triển bền vững. Việc phân tầng
các cơ sở đào tạo cũng đã diễn ra một cách tự nhiên ngay cả khi chưa có những văn
bản quy định của Nhà nước. Xu thế cạnh tranh mạnh mẽ giữa các trường đại học trong
nước tạo ra thách thức lớn cho các trường đại học, đồng thời cũng tạo ra động lực cho
đổi mới. Các trường đại học công lập truyền thống khi đang chịu nhiều sự ràng buộc
về cơ chế chính sách nếu không chủ động trong đổi mới chắc chắn sẽ dần tụt hậu.

Nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ đại học, vững về kiến thức chuyên môn và
thành thạo về kỹ năng làm việc, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, sẽ vẫn
rất cao trong những năm tới. Đặc biệt, những ngành kỹ thuật, công nghệ liên quan trực
tiếp tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ đặt ra yêu cầu phát triển mạnh cả về
quy mô và chất lượng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn
cầu đặt ra những yêu cầu thay đổi căn bản trong chiến lược và phương thức tổ chức
đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Năng lực đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao, năng lực nghiên cứu trình độ cao và năng lực đổi mới sáng tạo sẽ
là thước đo cho đẳng cấp của mỗi trường đại học, đồng thời là những thước đo năng
lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.
Phân tích rõ bối cảnh, nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, trên cơ sở kiên
định mục tiêu chiến lược, ĐHBK Hà Nội đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn
tới là “Kiên định quá trình đổi mới, đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, thực
hiện có chiến lược lộ trình tự chủ đại học, tập trung phát triển theo chiều sâu, đưa
ĐHBKHN thành một trường ĐH định hướng nghiên cứu, khẳng định vị thế hàng đầu
VN, tiếp cận với chuẩn mực của khu vực và thế giới”.
Thực hiện theo định hướng phát triển này, Nhà trường phải tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ mô hình quản trị, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý và điều hành các
cấp, chú trọng đồng thời chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động, xây dựng các tiền
đề vững chắc để thực hiện thành công cơ chế tự chủ toàn diện. Một số nhiệm vụ và
giải pháp trọng tâm được đề ra là:
1. Đổi mới mạnh mẽ hệ thống điều hành, quản lý Nhà trường theo cơ chế tự
chủ toàn diện trên cơ sở học tập và áp dụng mô hình quản trị của các trường
đại học tiên tiến trên thế giới. Từng bước tái cấu trúc kèm theo tăng quyền
tự chủ cho các viện đào tạo, viện nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt
động của các đơn vị.

2. Đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ: Đổi mới chính sách tuyển
dụng, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để thu hút được những
tiến sĩ trẻ về trường làm việc. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh và
các kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ giảng dạy, năng lực quản lý cho cán
bộ quản lý và chuyên viên. Xây dựng và thực hiện các đề án thu hút nhà
khoa học có uy tín đến trường cộng tác trong giảng dạy và nghiên cứu.
3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo: Đầu tư tăng
cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Đổi mới nội dung, chương trình đào
tạo theo các chuẩn mực quốc tế, bám sát yêu cầu nhân lực; Xây dựng và
triển khai chương trình đào tạo tích hợp cử nhân-thạc sĩ, kỹ sư-thạc sĩ, gắn
chặt đào tạo với nghiên cứu; Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo theo
hướng lấy người học làm chủ thể của quá trình đào tạo. Thực hiện kiểm định
trường và kiểm định chương trình theo các chuẩn khu vực và quốc tế.
4. Tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; chủ động khai
thác và phát huy mọi nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học, hợp tác
chặt chẽ hơn với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và nâng cao hiệu
quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khác. Hỗ
trợ thúc đẩy hoạt động của các CLB sinh viên nghiên cứu và sáng tạo.
Kính thưa Chủ tịch nước, kính thưa các quý vị đại biểu,
Thưa toàn thể các thế hệ cán bộ thày, cô giáo và sinh viên,
Nhìn lại chặng đường 60 xây dựng và phát triển, chúng ta phấn khởi và tự hào
về những gì ĐHBK Hà Nội đã cống hiến cho đất nước. 60 năm đó cũng đã tạo nên một
truyền thống tốt đẹp, một giá trị văn hóa Bách Khoa và một hành trang đầy đủ, một
bản lĩnh kiên cường đểvững bước tiến vào tương lai. Trước mắt công việc rất bộn bề,
nhưng mục tiêu, định hướng và các giải pháp cơ bản cho phát triển đã được xác định
rõ. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, với truyền thống 60 năm và tâm huyết

của các thế hệ cán bộ và sinh viên Nhà trường, với sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác chí
tình, hiệu quả của xã hội, của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các trường đại
học bạn bè trong nước và quốc tế, ĐHBK Hà Nội, được sự quan tâm, chỉ đạo của
Đảng và Nhà nước và sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương,
nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thành công mục tiêu chiến
lược đã đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
Một lần nữa cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên Nhà
trường, xin chân thành cảm ơn và kính chúc Chủ tịch nước, các quý vị đại biểu, cùng
toàn các thầy, các cô nguyên là lãnh đạo Nhà trường, các nhà giáo lão thành, các thế
hệ cán bộ viên chức, học viên và sinh viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

