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Lưuý khi sử dụng 



1. Vị trí tại Trường đại học quốc gia Hà 
Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
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Trường ĐH Quốc gia Hà Nội 

(1000ha) 

(30ｋｍ） 

Trung tâm Hà 
Nội Khu Công nghệ 

cao Hòa Lạc 

Nguồn tư liệu：Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board, “HOA LAC HI-TECH PARK” 



Hình thức tái hoàn trả lợi nhuận đầu tư kết hợp với  
hiệu ứng tổng hợp giữa các hình thức đầu tư 
Chú ý: Đất đai do phía Việt Nam cung cấp, Nguồn tài chính và vận 
hành do phía Nhật Bản và Việt Nam triển khai. Phần lớn kinh phí đào tạo,  
phát triển nguồn nhân lực được bù đắp bởi lợi nhuận thu được từ 
khai thác, phát triển. Đối với các tổ chức vận hành, doanh nghiệp 
tham gia vào dự án được sự hưởng chính sách ưu đãi như về thuế. 

Chính quyền trung 
ương và địa 
phương 

Quỹ thực hiện chức năng đầu tư, khai 

thác, xây dựng và quản trị 
Liên kết-Hợp tác 

Phương tiện giao thông 
Với trung tâm Hà Nội  

(đường sắt nội đô) 

Khu vực xung quanh khu chung cư 
（bán hạ tầng đã được xây dựng⇒nguồn thu） 

Khu vực công nghiệp, nhà máy, thương mại 
(gần nơi làm việc và nơi ở） 

Khu dưỡng lão 

 trường đại học Nhật Bản – Việt Nam  
Trung tâm nghiên cứu phát triển 

Đầu tư 
đào tạo nguồn 

nhân lực 

Nguồn thu 
nhập từ cho 

thuê văn phòng, 
cơ sở vật chất 

 

Bệnh viện, Trường đào tạo hộ lý 
chăm sóc người già 

LRT 

Không gian sống, sinh hoạt 
（Cho thuê） 

Trường, trung tâm, cơ sở đào tạo giáo dục nguồn nhân 
lực công và tư 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển và văn 
phòng của doanh nghiệp, 
Cơ quan giáo dục, đào tạo 

Không gian sống, sinh hoạt 
（Cho thuê） 

Khách sạn 
Hội trường, Phòng họp 

Cơ sở tổ chức các sự 
kiện thương mại 

2. Ý tưởng Đề án Khu Công viên Khoa học tại Hà Nội với Trường 
Đại học Việt Nhật làm nòng cốt 



2.2 Khái quát ý tưởng  
Đề án Khu Công viên khoa học 

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm hướng đến 

sự phát triển của Việt Nam, 

 Thành lập các cơ sở giáo dục, đào tạo đa dạng ví dụ 

như trường đại học Nhật Bản - Việt Nam, 

 Thành lập khu khoa học tiên tiến, hiện đại, 

 Môi trường sống, sinh hoạt tầm cỡ thế giới, thành phố 

thân thiện với trẻ em và người cao tuổi, 

 Biểu tượng của sự hợp tác Nhật Bản - Việt Nam dựa 

trên sự phát triển không ngừng của thị trường, 
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3. Cơ cấu tổ chức trường Đại học Nhật Bản – Việt Nam 
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Trường Đại học Nhật Bản – Việt Nam 

Trường ĐH ngành Khoa 

học tự nhiên 
Trường ĐH ngành y khoa, 

chăm sóc người già 

Trường ĐH ngành kinh 

tế, quản trị kinh doanh 

Trường ĐH ngành 

nông nghiệp   

Phía Việt Nam 
 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
và các trường đại học 

khác 

 
Dự kiến phía NB 

ĐH Tổng hợp Tokyo, ĐH 
Kyoto, ĐH Tsukuba, ĐH 
Osaka, ĐH Ritsumeikan, 
ĐH Kinki, ĐH Takushoku, 

ĐH Waseda… 

Trường 
ĐH A,J&K 

Trường 
ĐH 
B&C 

Trường 
ĐH D 

Trường 
ĐH H&I 

Trường 
ĐH 

E,F&G 

Khuôn viên vệ tinh tại trung tâm HN của 
Trường ĐH NB-VN và ĐH Quốc gia HN 

Các chương trình giảng 

dạy trực tuyến và các nội 

dung giảng dạy tập trung 

Chương trình du học NB 

Ngôn ngữ sử dụng： 
Tiếng Việt 
Tiếng Anh 
（Tiếng Anh） 

Quỹ đầu tư Khu Công viên khoa học 
Nhật Bản – Việt Nam 

Trường ĐH ngành nghiên 

cứu văn hóa NB 



• Đào tạo chất lượng cao với trình độ có thể đi du học tại các 
trường đại học danh tiếng của Nhật, 

• Đào tạo nguồn nhân lực sẽ giữ vai trò quan trọng trong quá trình 
phát triển kinh tế của Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ hai 
nước, 

• Đào tạo gắn với thực tiến dựa trên nền tảng công nghệ và kinh 
nghiệm Nhật Bản, 

• Dựa trên sự hợp tác hiện tại giữa các trường đại học của hai 
nước, 

• Tôn trọng các sáng kiến đã được đề ra giữa các trường đại học, 
• Thực hiện giảng dạy bằng tiếng Nhật và có kết hợp các nội dung 

bằng tiếng Anh, 
• Các hỗ trợ từ Quỹ đầu tư Khu Công viên khoa học (tên dự kiến), 
• Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc làm tại các doanh nghiệp Nhật 

và các dịch vụ tiện ích liên quan, 
• Xây dựng hạ tầng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu hiện đại, tiên 

tiến và các dịch vụ liên quan, 

3.2 Phương hướng thành lập trường 
ĐH Nhật Bản – Việt Nam 
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3.3 Trường ĐH Nhật Bản – Việt Nam 

• Dựa trên nền tảng sự hợp tác và giao lưu hiện có giữa các trường 
ĐH của NB va VN, các trường ĐH (và Sau ĐH) hàng đầu của NB sẽ 
cùng phối hợp thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu đạt 
tiêu chuẩn quốc tế.  

• Dự kiến trường đại học sẽ được thành lập với mỗi ngành độc lập sẽ 
là một trường chuyên ngành như Trường khoa học công nghệ, 
Trường y khoa (y học, điều dưỡng, dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe), 
Trường kinh tế, quản trị kinh doanh, Trường nông lâm thủy hải sản, 
Trường nghiên cứu văn hóa Nhật Bản. Các trường này sẽ có sự liên 
kết với nhau, nếu cần thiết sẽ thành lập Viện nghiên cứu. 

• Quy mô của toàn trường mục tiêu tuyển sinh 1.000 sinh viên trong 
một năm. 

• Tại các trường, sẽ tiến hành đào tạo và nghiên cứu bằng tiếng 
Nhật, đồng thời cũng thống nhất giảng dạy các môn học chung 
như là tiếng Anh và các môn học cơ bản. 
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• Thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Nhật Bản - 
Việt Nam (College of Technology) 

• Cơ cấu hệ thống đào tạo dạy nghề, chương trình 
du học và làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản 
là một tổ chức thống nhất hoàn chỉnh, 

• Liên kết với các chương trình đào tạo nguồn nhân 
lực sẵn có, 

• Đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
các kỹ sư, nhà chuyên môn, kỹ thuật viên, các cán 
bộ quản lý cấp trung liên quan đến ngành hạ tầng 
cơ sở, 

• Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến M&A 
như đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp, 

4. Đào tạo nhà chuyên môn có trình độ cao, 
kỹ sư lành nghề và đào tạo nghề 
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5. Kế hoạch xây dựng Khu Công viên khoa học 
(giai đoạn 1) 
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Ha Noi 
 

Đường sắt đô thị 
30ｋｍ 

 Khu Công viên Khoa học  
  Hòa Lạc, HN (khoảng 400～500ha) 

Xe điện   

Khu sinh sống 
② 

Khu sinh 
sống ① 

Xe buýt đường dài tốc độ 
cao(phương án thay thế) 

P 
 

P 
 

P 
 

Nhà ga 

Khu dân cư 
và nghiên cứu 

P 
Bike 
Park. 

Văn phòng chi nhánh Khu Công viên 
Khoa học đặt tại nội thành Hà Nội 

(Khuôn viên trường ĐH quốc gia HN) 

Nhà 
ga 

Nhà 
ga 



5.2 Các hạng mục chủ yếu tại khu vực Hòa Lạc 
Môi trường sống, khu chung cư có chất lượng tốt, sự di chuyển cơ sở của 
VNU được triển khai thuận lợi, mở rộng đầu  vào Khu CNC Hòa Lạc, khai 
thác có hiệu quả đầu tư hạ tầng 
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Khu CNC Hòa Lạc 
(1500ha) 

Trường ĐH Quốc 
gia HN 

(1000ha) 

Khu vực đất dành 
cho phát triển khu 

chung cư (Bộ Xây dựng) 
(1500ha) 

 

Trường ĐH 
NB-VN 

(khoảng 
500 ha) 

Trường ĐH 
NB-VN 

(khoảng 
500ha) 

Nhà ga Nhà ga 

LRT（Light Railway Transit) 

Liên kết các cơ sở trong khu vực như 

(trường học, bệnh viện, khu thương mại) và 

thu hút khách đến các địa điểm thương mại, 
vui chơi giải trí bằng các sự kiện 

Tuyến đường sắt đô thị số 5 

Kết nối với trung tâm Hà Nội 

Tăng giá trị khu vực xung quanh tuyến 

đường bằng việc bố trí khu nhà ga, phát 
triển khu đất xung quanh… 

Cơ sở chi nhánh tại Hà Nội 
Là bước đệm đề tiếp cận và nội đô HN 

Cơ sở của ĐH NB-VN, VNU 

Tòa nhà tích hợp công nghệ thông tin hiện đại 
Cung cấp các dịch vụ cho bên liên quan NB, nơi 

giới thiệu văn hóa NB 

Nhà ga 

Nơi trung chuyển thuận tiện và cung 

cấp các dịch vụ mới nhất, gia tăng 

giá trị khu vực xung quanh nhà ga 

P 
Bike 
Park. 

Bộ Xây dựng 
Điều phối và trao đổi về việc 

xây dựng và sử dụng làm 

khu chung cư 

ĐH Quốc gia HN 
Các khảo sát chung 

Khu vực 
đất của 

trường ĐH 
NB-VN 

Đát tư nhân 

Có thể xây dựng khu trung cư, nâng 

cao giá trị khu đất 

Khu vực nhà để xe máy 
Sử dụng xe máy để nhanh 
chóng di chuyển vào khu 

vực nội đô 

Những nội dung liên quan 
đến trường ĐH NB-VN 

Triển khai các dịch vụ cho 
khu vực liên quan 

Khu CNC Hòa Lạc 
Yêu cầu thành lập cơ sở nghiên 

cứu và các hiệu quả tổng hợp liên 
quan đến khu vực 

Hành lang kết nối với trung tâm Hà Nội：mở rộng 
khả năng vận chuyển với số lượng lớn (đi làm, đi 

học, tham gia các sự kiện, vui chơi giải trí …) 

Giá trị 1: Không gian sống tiên tiến, hiện đại và 
thoải mái 

（thân thiện với người cao tuổi, trẻ em, khách du 
lịch) 

Giá trị 2: Tình hữu nghị NB-VN và là khu vực công 
nghệ cao, hiện đại 

Giá trị cơ bản: sự kết nối với trung tâm Hà Nội 

Cơ quan liên quan Tp. Hà Nội 
Đề xuất cho xây dựng, phát triển khu vực sống 

với trường học, bệnh viện và các cơ sở chức năng 

phối hợp hài hòa trong nội bộ khu vực 



6. Cơ cấu vận hành, tổ chức Khu Công viên khoa học 
Nhằm hướng đến sự phát triển chiến lược 
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Quỹ Đầu tư Khu 
Công viên Khoa học 

Trường ĐH NB-VN 

Bệnh viện, cơ sở chăm 
sóc người già… 

Khu thể thao,  
tổ chức sự kiện 

Trung tâm hỗ trợ 
DN vừa và nhỏ 

Không gian sống  
(cho thuê) 

Đường sắt, xe buýt 

Khách sạn, Hội trường 
hội nghị, hội thảo 

・ ・ 

Cơ sở đào tạo kỹ thuật viên 
trình độ cao, các chuyên gia và 

đào tạo dạy nghề 

・ 
・ ・ 

・ 

Trung tâm Nghiên cứu và phát 
triển (R&D) của DN, đào tạo 

dạy nghề và văn phòng 

Cơ sở chi nhánh tại 
trung tâm Hà Nội 



• Cơ chế tái hoàn trả lợi nhuận thu được từ khai thác phát triển ⇒ sử 
dụng nguồn lợi nhuận đó đầu tư vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân 
lực 

  Nâng cao giá trị và đảm bảo nguồn lợi nhuận của khu công viên khoa 
học, đồng thời cơ cấu các nguồn thu khác 

• Xây dựng cơ sở tầng cho khu sinh hoạt chất lượng cao và cung cấp các 
dịch vụ liên quan 

  Môi trường sống tiên tiến hiện đại với trang thiết bị khu chung cư chất 
lượng cao, nâng cao giá trị, đảm bảo cung cấp các dịch vụ như CNTT, 
an ninh… 

• Phương pháp đầu tư và quản trị thu hút sự quan tâm của xã hội dựa 
trên sự hợp tác Nhật – Việt 

      Đầu tư bền vững và liên tục với sự phối hợp Nhật-Việt,  thúc đẩy sự 
triển khai nhanh chóng và mềm dẻo 

         Khai thác và quản trị linh hoạt, tối ưu hóa lợi nhuận (như là thu hút 
sự quan tâm bằng tổ chức các sự kiện) 

6.2 Quan điểm về cách thức xây dựng 
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6. 3 Cơ cấu và chức năng của Quỹ đầu tư Khu 
Công viên khoa học 

Ban Điều hành hỗn hợp 

(Đại diện các cơ quan liên quan của hai nước, các bên 
góp vốn chính, Hiệu trưởng trường ĐH NB-VN, ĐH 

Quốc gia HN... 

Trường Đại học NB-VN 
(Hiệu trưởng) 

Cơ sở đào tạo kỹ thuật viên, 
kỹ sư và đào tạo nghề 
(giám đốc trung tâm) 

Cơ sở bệnh viện, chăm sóc sức khỏe 
người già, khu dân cư, khách sạn (*) 

Cố vấn 

Văn phòng 

（Hành chính tổng hợp, Tài vụ, kế hoạch 
và xây dựng) 

Tổng Giám đốc điều hành  

ＣＥＯ 

(*) Về khu chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại, và các dịch vụ 
liên quan sẽ được từng bước (hoặc ngay từ giai đoạn đầu) giao cho 
quyền sở hữu, hoặc vận hành, kinh doanh cho các doanh nghiệp 

Xây dựng và phê chuẩn kế 
hoạch tổng thể và kế hoạch 

triển khai từng năm 

Xây dựng kế hoạch theo 
từng năm và thực hiện 

Tư vấn của các chuyên gia 
tại các lĩnh vực khác nhau 
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• Xây dựng và vận hành Bệnh viện, cơ sở chăm sóc người già 
• Xây dựng và vận hành khu chung cư (cho thuê hoặc bán, 

cung cấp các dịch vụ đi kèm) 
• Xây dựng và vận hành trung tâm thương mại và tổ chức các 

sự kiện 
• Xây dựng và vận hành cở sở dành cho doanh nghiệp và cơ 

quan nghiên cứu 
• Xây dựng và vận hành khách sạn, hội nghị hội thảo 
• Xây dựng và vận hành cơ sở cung cấp các dịch vụ liên quan 

(vận tải, IT, an ninh, trường tiểu học, trung học và nhà trẻ…) 
• Xây dựng khu vực lân cận (khu vực thương mại, khai thác và 

bán các khu chung cư)… 
 
(*) Việc xây dựng và vận hành đều dựa trên nền tảng kế hoạch chung, thống nhất, sẽ giao quyền vận 
hành và kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đầu tư 

 
 
 

6.4 Xây dựng và vận hành bệnh viện, nhà dưỡng lão, khu 
chung cư, khách sạn (*) 
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7. Lý do tại sao lựa chọn khu vực Hòa Lạc, 
Hà Nội 
• Đặt Hà Nội làm vị trí thực hiện dự án là trên cơ sở ý kiến và 

nguyện vọng của các bên liên quan như các trường ĐH NB-VN, 
các nhà quản trị doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, kỹ sư (ví dụ: 
Trưởng Ban thành lập trường ĐH Furuta Motoo, giáo sư ĐH Tổng 
hợp Tokyo) 

• Việc tập trung của các doanh nghiệp NB tại Hà Nội, nhu cầu đào 
tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo điều kiện việc tuyển 
chọn công việc một cách dễ dàng 

• Kế hoạch di chuyển cơ sở đào tạo của trường ĐH Quốc gia HN 
về Hòa Lạc và sự phát triển Khu CNC Hòa Lạc, và việc phối hợp 
hợp tác giữa các bên nhằm tạo ra hiệu ứng đầu tư tổng hợp 

• Về mặt chi phí, việc lựa chọn Hòa Lạc cũng tiết kiệm ít chi phí 
hơn trong việc có được một khu vực quy mô lớn để có thể hình 
thành môi trường sống đầy đủ và hoàn thiện 

• Việc kết nối giữa ngoại ô và trung tâm Hà Nội sẽ được thực hiện 
một cách dễ dàng thông qua tuyến đường sắt, đường cao tốc… 15 


