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Ông VŨ HẢI QUÂN, sinh ngày 01 tháng 8 năm 1974. Quê quán: Xã Gia 
Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Hiện cư trú tại: 100 đường D1, khu dân 
cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quá trình công tác của Ông như sau:  
-  Từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 10 năm 2001: Giảng viên Khoa Công 

nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 12 năm 2006: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, 
Trường Đại học Trento, Italy; Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Leuven, 
Vương quốc Bỉ (từ 02/2005). 

- Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 10 năm 2017: Phó Hiệu trưởng Trường 
Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông 
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2012. 

- Từ tháng 10 năm 2017 đến nay: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh (10/2017 - 01/2021); Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (01/2021 đến nay). 

- Từ tháng 9 năm 2009 đến nay: Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo, 
Trường Đại học Khoa học tự nhiên (9/2009 đến nay); Phó Chủ tịch Hội đồng tư 
vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030” (7/2020 đến nay); Thành viên 
Ban chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố 
Hồ Chí Minh (02/2021 đến nay). 

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo (2001), Bằng 
khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Bằng khen của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (2018). 

ÔNG VŨ HẢI QUÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 
2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 1, thành phố Thủ Đức. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV VŨ HẢI QUÂN 

Là người được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài, được rèn luyện 
và trưởng thành qua nhiều cương vị công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026, có chuyên môn sâu về lĩnh vực Công 
nghệ Thông tin, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo, có thể tham gia xây dựng và thực 
hiện các chính sách về quản trị đại học, chuyển đổi số, được giới thiệu tham gia 
ứng cử đại biểu Quốc hội lần này, tôi sẽ tập trung vào chương trình hành động 
với 4 điểm chính sau đây: 

1. Gắn bó và gần gũi với cử tri của Thành phố Hồ Chí Minh: Chia sẻ, tiếp 
nhận và phản ánh những kiến nghị chính đáng, những ý kiến đóng góp xây dựng 
của cử tri tới các cấp có thẩm quyền; đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý 
những kiến nghị, phản ánh của cử tri một cách nhanh chóng và đầy đủ. 

2. Tham gia xây dựng các chính sách pháp luật nhất là các chính sách liên 
quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và 
truyền thông, đảm bảo sự công bằng, minh bạch, tạo động lực để các cơ sở giáo 
dục, các thầy cô giáo, nhà khoa học, các doanh nghiệp của nhà nước cũng như 
của tư nhân phát triển. 

3. Cùng ĐHQG-HCM thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa 
học để phục vụ cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể: 

Về giáo dục - đào tạo: Tham gia các đề án trong chương trình đột phá phát 
triển nhân lực: Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế; Đề án giáo dục thông 
minh và học tập suốt đời; Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo. 

Về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo: Tham gia Chương trình trọng 
điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ 
lực thông qua các chương trình và đề án: Chương trình hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông, sản phẩm cơ khí - tự 
động hóa; chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; đề 
án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin: Tham gia thực hiện các đề án 
thuộc chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh, bao 
gồm: Mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo; đề án phát triển hạ tầng 
viễn thông và kế hoạch phát triển hạ tầng số.  

4. Cùng ĐHQG-HCM tham gia Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị 
sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố - thành phố Thủ Đức: Cụ thể, đến 
năm 2025, xây dựng Khu đô thị ĐHQG-HCM xanh, thân thiện hướng đến phát 
triển bền vững; đến năm 2030 trở thành Khu đô thị xanh, thông minh và thân 
thiện, là một hạt nhân của thành phố Thủ Đức. Theo đó, ĐHQG-HCM sẽ là khu 
đô thị mở, khu đô thị học tập, không chỉ phục vụ sinh viên mà còn phục vụ cư 
dân của thành phố Thủ Đức./. 


