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V/v đào tạo tiến sĩ và thực tập sau tiến sĩ
ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Kính gửi:
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.
Lời đầu tiên, thay mặt Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì những sự
hỗ trợ, hợp tác giữa Quý cơ quan và ĐHQGHN trong thời gian qua.
ĐHQGHN là cơ sở giáo dục có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và
chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ
đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
ĐHQGHN đang triển khai đào tạo từ bậc trung học cơ sở, trung học phổ
thông, đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ. Năm 2021, ĐHQGHN là đơn vị đào tạo công lập
đầu tiên trong cả nước thiết lập chương trình thực tập sau tiến sĩ. ĐHQGHN hiện
có 112 chương trình đào tạo tiến sĩ ở các lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công
nghệ, Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ, Luật, Kinh tế, Giáo dục, trong đó 74
chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn tham gia đào tạo tiến sĩ theo
Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở
giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
giai đoạn 2019 - 2030 (gọi tắt là Đề án 89). Quy mô đào tạo tiến sĩ hiện nay là
1.084 nghiên cứu sinh, trong số đó 350 nghiên cứu sinh từ các ngành kỹ thuật công nghệ và 90% trong số này đều có công bố quốc tế. ĐHQGHN cũng là đơn vị
có đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao với số lượng lớn và mạnh nhất cả nước
(với 66 giáo sư, 398 phó giáo sư và 1.100 tiến sĩ) và nhiều lĩnh vực được xếp hạng
trong các bảng xếp hạng có uy tín rất cao về học thuật của thế giới (05 lĩnh vực là
Khoa học máy tính, Cơ kỹ thuật, Toán học, Vật lý, Kinh doanh và nghiên cứu quản
lý đã được xếp hạng 501 - 600 trong bảng xếp hạng QS World University Rankings;
02 lĩnh vực là Khoa học máy tính (Computer Science) và Kỹ thuật (Engineering) đã
lọt vào top 601 - 800 trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects).
Đứng trước yêu cầu phải phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ,
bồi dưỡng nhân tài để đưa Việt Nam tăng tốc, bứt phá đạt mục tiêu trở thành nước

phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, ĐHQGHN chủ trương thu hút các
nghiên cứu sinh giỏi, tiến sĩ giỏi đến học tập, nghiên cứu. Ngày 19 tháng 11 năm
2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN hỗ
trợ học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên
cứu và công bố quốc tế xuất sắc. Theo đó, nghiên cứu sinh có cơ hội nhận học
bổng lên đến 100 triệu đồng/năm và thực tập sinh có cơ hội nhận học bổng lên đến
120 triệu đồng/năm. Ngoài ra, các nghiên cứu sinh và thực tập sinh còn được tham
gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và được hưởng kinh phí hỗ trợ
theo quy định của các đơn vị đào tạo thành viên của ĐHQGHN. Đồng thời, thông
qua đào tạo tiến sĩ và thực tập sau tiến sĩ, một mặt các đơn vị đào tạo có thêm
nguồn giảng viên trẻ ưu tú, mặt khác các nghiên cứu sinh, thực tập sinh được nâng
cao trình độ, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học
hàng đầu đất nước.
Với các thế mạnh nêu trên, ĐHQGHN là một địa chỉ đào tạo tiến sĩ và thực
tập sau tiến sĩ đáng tin cậy để tiếp nhận cán bộ của Quý cơ quan nói riêng và cán
bộ của các địa phương, đơn vị khác trong cả nước tham gia học tập, nghiên cứu.
ĐHQGHN tin rằng hoạt động đào tạo tiến sĩ và thực tập sau tiến sĩ sẽ góp phần
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội,
đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Quý cơ quan và
ĐHQGHN.
ĐHQGHN rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và ủng hộ của Quý cơ
quan đối với các chương trình đào tạo tiến sĩ và thực tập sau tiến sĩ ở ĐHQGHN.
ĐHQGHN trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổng hợp nhu cầu, đặt hàng và phối hợp
với ĐHQGHN để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết
thực cho cả hai bên.
Để biết thêm thông tin chi tiết có thể tham khảo trên website của ĐHQGHN tại
địa chỉ https://vnu.edu.vn/home/?netoffice/N2540/3688-Qd-dHQGHN.htm hoặc liên
hệ: Ban Đào tạo ĐHQGHN (bộ phận đào tạo tiến sĩ) - Điện thoại: (024) 37.547 670
(số lẻ 539); E-mail: huongctt@vnu.edu.vn.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị đào tạo (để p/h);
- Lưu: VT, Ban ĐT, H100.
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