BÀI PHÁT BIỂU
CỦA GS. TS. TRẦN ĐẠI QUANG
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ,
CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương
Hồ Chí Minh lần thứ hai của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016)
Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân
chương Hồ Chí Minh lần thứ hai của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (06/3/1956 06/3/2016).
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách
quý, các thế hệ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí!
Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa, tiền thân của Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội, được thành lập cách đây đúng 60 năm nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước; là trường đại học kỹ thuật
đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp, phục vụ công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Suốt chặng đường 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ,
giảng viên, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn,
thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhà trường trở thành một trong những
trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vượt lên mọi khó khăn của một cơ sở
mới được thành lập, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa xây dựng cơ sở vật chất, vừa
củng cố đội ngũ cán bộ, giảng viên đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhanh chóng bổ sung nhiều
kỹ sư, cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội. Khi đất nước hòa bình, nhiệm vụ đào tạo của nhà trường không ngừng phát
triển cả về quy mô, loại hình và đối tượng. Nhà trường đã góp phần đào tạo, cung cấp nguồn
nhân lực chất lượng cao với hàng trăm nghìn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ cho hầu hết các lĩnh vực

kinh tế, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng, an ninh. Đội ngũ kỹ sư, cán bộ khoa học tốt nghiệp
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, thiết kế,
xây dựng, lắp đặt và vận hành nhiều công trình quan trọng trên khắp mọi miền Tổ quốc; nhiều
người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa
phương, các nhà nghiên cứu, cán bộ khoa học - kỹ thuật đầu ngành, các nhà quản lý, sản xuất,
kinh doanh giỏi.
Cùng với với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, Trường
Đại học Bách khoa Hà Nội luôn giữ vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đổi mới công nghệ, gắn với nhu cầu thực tế trong sản xuất,
kinh doanh và đời sống; là một trong những cơ sở nghiên cứu đứng đầu Việt Nam trong bảng
xếp hạng về năng lực nghiên cứu của các tổ chức quốc tế; đồng thời, đã góp phần quan trọng
vào việc hình thành và phát triển hệ thống các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật của nước nhà.
Những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, Trường
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai thực hiện
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo. Mục tiêu chương trình đào tạo ngày càng được hoàn thiện, bám sát yêu cầu phát triển của
thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được
tăng cường cả về số lượng và chất lượng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục - đào tạo; trình độ,
năng lực, phương pháp sư phạm được nâng cao. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư
phát triển theo hướng hiện đại, phục vụ tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học
của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
được đẩy mạnh và ngày càng hiệu quả.
Những kết quả, thành tích, đóng góp to lớn của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đối
với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, không những góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà
trường, mà còn tác động tích cực, ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng tới toàn hệ thống giáo dục đại
học nước nhà, đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp các ngành ghi
nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đặc biệt, Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội đã vinh dự được Bác Hồ kính yêu ba lần đến thăm, động viên, khen ngợi;
được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và danh
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc
mừng những kết quả, thành tích, đóng góp to lớn của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

trong suốt 60 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.
Thưa các đồng chí!
Đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó
khăn, thách thức đan xen. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra một thời đại mới của
các hệ thống thiết bị thông minh, tích hợp nhiều kỹ thuật và công nghệ, tác động mạnh mẽ
đến sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế thế giới chuyển sang kinh tế tri thức - “thông minh”. Các
thành tựu mới của khoa học - công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân
phối, trao đổi, tiêu dùng và quản lý, quản trị... Kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng
chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi mới, sáng tạo - là những động lực không giới hạn thay cho
tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, sử dụng vốn, lao động phổ thông - là
những yếu tố đầu vào luôn có giới hạn. Nếu tận dụng tốt cơ hội và vượt qua được các thách
thức, Việt Nam sẽ có khả năng thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến, sớm
thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Ngược lại, nếu
không có chiến lược phù hợp thông qua đổi mới giáo dục - đào tạo, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, phát triển khoa học - công nghệ thì sức ép phát triển đối với Việt Nam còn lớn hơn nhiều,
khoảng cách giữa nước ta với các nước phát triển sẽ ngày càng tăng.
Bối cảnh tình hình trên đặt ra cho ngành Giáo dục - đào tạo nói chung và Trường Đại
học Bách khoa Hà Nội nói riêng những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.
Với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu, giữ
vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, nhà trường cần tiếp
tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước
về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của
Đảng và Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Phát
triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 29NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đồng thời thực hiện tốt một số nội
dung trọng tâm, sau đây:
(1) Triển khai tốt Đề án thí điểm đổi mới quản lý theo cơ chế tự chủ, đổi mới mô hình
quản trị theo mô hình các trường đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Chú trọng đổi

mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới công tác tuyển sinh,
công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập; bảo đảm mở rộng quy mô đào tạo gắn với
nâng cao chất lượng đào tạo. Tiếp tục tham gia mạng lưới bảo đảm chất lượng quốc tế để từng
bước đưa nhà trường đạt các chuẩn mực khu vực và quốc tế. Phát huy tính tích cực, tự giác,
sáng tạo của sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học; gắn học tập kiến thức cơ bản với
kiến thức và năng lực thực hành.
(2) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, bám sát định hướng chiến
lược phát triển khoa học - công nghệ của đất nước và nhu cầu của xã hội, nhất là trong những
lĩnh vực công nghệ trọng điểm, mang tính liên ngành, đóng vai trò then chốt, thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, như Công nghệ thông
tin và truyền thông, Điện - điện tử và tự động hóa, Cơ điện tử, Công nghệ vật liệu, Công nghệ
năng lượng, Công nghệ hóa học và môi trường, Công nghệ sinh học và thực phẩm... Tăng
cường liên kết, hợp tác với các nhà đầu tư, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để hiện thực
hóa, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; xây dựng nhà trường thành một trung
tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ có chất lượng cao với đội ngũ cán bộ khoa học năng
động, sáng tạo, tâm huyết với nghề, luôn đi đầu trong các hướng nghiên cứu mới.
(3) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn
cao, có kinh nghiệm, năng lực quản lý, coi đây là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng,
hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường. Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài,
nhất là trí thức trẻ, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu ở trong nước và nước ngoài về làm
việc, công tác, hợp tác với nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên đi học
tập, nghiên cứu ở nước ngoài; đồng thời, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ,
giảng viên, công nhân viên nhà trường.
(4) Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục đại học thân thiện, lành mạnh, góp phần
hình thành nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử chuẩn mực ở sinh viên. Phát động sâu rộng
các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống hiếu học, khuyến khích sinh viên hăng say học
tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo; quan tâm tạo điều kiện cho các em sinh viên vùng sâu,
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, có công với nước, gia đình nghèo có cơ
hội học tập tại trường. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục sinh viên, rèn luyện sinh viên
có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có ý
thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực học tập; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đấu
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

(5) Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đào
tạo tiến sĩ, thạc sĩ với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ có
uy tín của các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới để phục vụ đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Tăng
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học - công nghệ cho các nước bạn Lào,
Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Lào và
Campuchia.
Thưa các đồng chí!
Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo sự nghiệp giáo
dục - đào tạo của nước nhà nói chung và sự phát triển của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
nói riêng.
Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân, tôi tin tưởng và mong muốn, Trường Đại học Bách khoa Hà
Nội tiếp tục đổi mới, lập được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trong quá trình phát
triển, khẳng định vai trò, vị thế trường đại học trọng điểm về khoa học - công nghệ của quốc
gia, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
của đất nước.
Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên,
công nhân viên và sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng toàn thể các đồng chí
sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!

