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T

heo đồng chí Nguyễn Hoà - Bí thư
Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại ngữ
Khoá XVII (nhiệm kì 2010 – 2015),
Hiệu trưởng Nhà trường, thành quả đó
có được là nhờ lãnh đạo Nhà trường đã
xác định được tầm nhìn, sứ mệnh, xây
dựng những nhiệm vụ chiến lược, kế
hoạch công tác, thực hiện lộ trình phù
hợp với thực tiễn, với tiềm năng của Nhà
trường; tinh thần đoàn kết, phát huy sức
mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó
khăn, thử thách.
Nói về những thành tựu mà Nhà
trường đã đạt được trong nhiệm kì vừa
qua (2010 – 2015), đồng chí Nguyễn
Hòa cho biết, quán triệt sâu sắc chủ
trương, đường lối của Đảng, Đảng ủy
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
đã lãnh đạo tốt việc tổ chức thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà
Nội lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần
thứ IV tới toàn thể cán bộ, đảng viên,
học sinh, sinh viên trong toàn Trường.
Nhờ vậy, trong nhiệm kì vừa qua, Nhà
trường đã đạt được nhiều thành tựu
đáng ghi nhận.
Về đào tạo đại học chính quy, Nhà
trường đã đảm bảo quy mô đào tạo hợp
lí, cân đối, giữ ổn định chỉ tiêu tuyển
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sinh hàng năm đối với đại học chính quy
(ĐHCQ) là 1200, sau đại học (SĐH) 200
và trung học phổ thông chuyên 380.
Chất lượng tuyển sinh đầu vào các bậc
học và tỉ lệ tốt nghiệp duy trì ở mức cao,
phù hợp với nhu cầu xã hội. Quy mô đào
tạo chất lượng cao (CLC) hiện đạt 12%.
Trường đã xây dựng mới và tổ chức đào
tạo 03 chương trình CLC (Ngôn ngữ
Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp và Ngôn
ngữ Nhật) để thay thế các chương trình
CLC Sư phạm tiếng Nga, SP tiếng Trung

Quốc và SP tiếng Pháp có nhu cầu thấp.
Nhà trường xác định tập trung phát triển
đào tạo đại học theo chiều sâu.
Với đào tạo sau đại học (SĐH), Nhà
trường đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả
các CTĐT chuyển đổi theo chuẩn đầu
ra (CĐR), thực hiện đồng bộ các hoạt
động như biên soạn đề cương môn học,
giáo trình, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng
đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng
dạy và kiểm tra đánh giá… Tính đến
30/11/2014 đã xây dựng và ban hành
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Trong nhiệm kì 2010-2015, Đảng bộ Trường Đại học
Ngoại ngữ (ĐHNN), ĐHQGHN đã cơ bản thực hiện được
những mục tiêu đề ra, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII. Các lĩnh vực công
tác, đặc biệt là công tác đào tạo và công tác Nghiên cứu
Khoa học (NCKH) đã có những thay đổi quan trọng góp
phần đưa Nhà trường vào thế ổn định đi lên, nâng cao
vị thế và thương hiệu của Nhà trường.
phối hợp với Trường Đại học Kinh tế,
ĐHQGHN trong việc đào tạo các chuyên
ngành kinh tế thuộc ngành Ngôn ngữ
Anh (ngành kép) của Trường. Số SV
theo học ngành kép giai đoạn 20102015 là 722 SV .
Về đào tạo ngoại ngữ trong ĐHQGHN,
Đảng bộ đã chỉ đạo triển khai tốt chủ
trương nâng cao chất lượng đào tạo
ngoại ngữ bậc ĐH và SĐH đối với các
trường thành viên và khoa trực thuộc ở
ĐHQGHN. Đặc biệt, từ năm học 20102011, Trường thực hiện việc đào tạo tập
trung 1 năm tiếng Anh cho SV thuộc
chương trình Nhiệm vụ chiến lược và đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tỉ lệ
SV đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh
trên 85%.
210 đề cương môn học, 15 giáo trình, 2
bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Dự
kiến vào năm 2017, Trường sẽ xây dựng
đề án mở mã ngành thạc sĩ Ngôn ngữ
Hàn Quốc và năm 2018 là tiến sĩ Ngôn
ngữ Nhật Bản. Trường đã triển khai
CTĐT tiến sĩ tiếng Trung Quốc năm học
2010-2011, CTĐT thạc sĩ tiếng Đức năm
học 2011-2012. Năm học 2013-2014,
CTĐT thạc sĩ tiếng Nhật kết thúc thành
công giai đoạn đào tạo thí điểm và được
cấp mã ngành đào tạo chính thức. Tỉ lệ

đào tạo SĐH hiện đạt 22 %. Tỉ lệ đào tạo
tiến sĩ trên tổng số thạc sĩ đạt 4 %.
Nhà trường cũng đã triển khai tốt chủ
trương phát triển đào tạo bằng kép và
ngành kép. Hàng năm tuyển khoảng
300 sinh viên học bằng kép. Trong 5
năm qua, số lượng sinh viên (SV) theo
học bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh và
Ngôn ngữ Trung Quốc ở Trường là 1222
SV. Số lượng sinh viên ĐHNN theo học
ngành thứ hai trong ĐHQGHN là 1910
SV. Theo kế hoạch, Trường sẽ tiếp tục

Lãnh đạo Nhà trường cũng đã chỉ đạo
thực hiện nghiêm túc chủ trương của
ĐHQGHN trong việc giảm dần quy mô
đào tạo vừa làm vừa học (VLVH). Hiện
nay chỉ tiêu tuyển sinh của hệ đào tạo
này chỉ còn 500/năm. Các CTĐT hệ
VLVH hiện có được quản lí nghiêm túc,
công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá
thực hiện đúng quy chế, đảm bảo chất
lượng.
Bên cạnh đó, Nhà trường còn tập
trung phát triển bền vững đào tạo liên

Số 292+293 - 2015

35

quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng
ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã lãnh đạo tốt
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội
lần thứ IV tới toàn thể cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh
viên trong toàn Trường.

kết quốc tế (LKQT). Tính đến thời điểm
hiện tại, Trường có 04 chương trình
LKQT bậc đại học với số lượng SV theo
học chiếm khoảng 8% tổng số sinh viên
toàn Trường. Trường đã mở chương
trình đào tạo ngành Kinh tế-Tài chính
liên kết với ĐH Southern New Hampshire
(Hoa Kì) năm 2010, tiếng Hàn liên kết
với ĐH Kookmin (Hàn Quốc) năm 2014.
Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Bộ
GD&ĐT) đã có quyết định công nhận
văn bằng tốt nghiệp hai chương trình
đào tạo LKQT Cử nhân ngành Kinh tế Tài chính và Kinh tế - Quản lí vào tháng
6 năm 2014.
Từ năm 2010 đến nay các CTĐT cử
nhân SP tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, SP
CLC tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung,
ngôn ngữ Đức, Nhật và Hàn Quốc được
kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn của
Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN. Đặc biệt, CTĐT
cử nhân SPTA và thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của
AUN và đạt kết quả cao (4.4 và 5.0 trên
thang 7). Trường được kiểm định chất
lượng (chu kì 2) năm 2012 theo bộ tiêu
chuẩn của ĐHQGHN. Việc lấy ý kiến
phản hồi của người học đối với môn học
được thực hiện từ năm học 2009-2010
và trở thành công việc thường niên.
Cùng với đó, Đảng bộ và nhà trường
cũng hết sức coi trọng công tác nghiên
cứu khoa học (NCKH), chú trọng đến
chất lượng và giá trị thực tiễn của công
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tác khoa học - công nghệ (KH-CN); Từng
bước hoàn thiện các khâu quản lí công
tác KH-CN theo hướng sản phẩm đầu
ra; Ban hành những chủ trương, chính
sách liên quan theo hướng cụ thể, lượng
hoá, hỗ trợ và khuyến khích công bố
kết quả nghiên cứu. Nhờ vậy, công tác
NCKH trong đội ngũ GV và SV đi vào
nề nếp, gia tăng cả về số lượng và chất
lượng. Hình thức và nội dung các Hội
nghị NCKH thay đổi hướng tới thực chất,
trở thành ngày hội NCKH trong Trường.
Từ năm 2010 đến 2014, Trường đã
tổ chức thành công 6 Hội nghị, Hội
thảo khoa học quốc tế (tiếng Anh,
tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng
Nhật) thu hút sự tham gia số lượng lớn
các học giả quốc tế, tạo uy tín cao cho
nhà trường. Số lượng các bài báo đăng
tạp chí chuyên ngành trong và ngoài
nước tăng đáng kể (34 bài năm 2010
và 74 bài năm 2014). Số lượng các đề
tài NCKH duy trì ở mức 10 đề tài cấp
cơ sở và 5 đề tài cấp ĐHQGHN hàng
năm. Một số sản phẩm khoa học công
nghệ được đánh giá cao, tiêu biểu như
Chương trình bồi dưỡng PPGD tiếng
Anh Shaping the way we teach English
được phát trên truyền hình và mạng
Internet, Bộ công cụ kiểm tra đánh giá
năng lực tiếng Anh dành cho đối tượng
hậu THPT. Hiện tại Trường đang phát
triển 2 định hướng nghiên cứu lớn về
khảo thí và nghiên cứu Trung Quốc.

Đáng nói, công tác bồi dưỡng, quy
hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán
bộ được thực hiện hiệu quả theo đúng
các các quy định của Nhà nước và các
hướng dẫn và chỉ đạo của cấp uỷ cấp
trên. Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ được
bổ nhiệm, phát huy hiệu quả chất lượng
công tác. Tỉ lệ SV/GV của Trường hiện
là 13 SV/GV. Trường hiện có 02 GS, 22
PGS, 94 TS và 315 ThS. Từ 6/2010 đến
nay (12/2014) số lượng đi học thạc sĩ là
101 (trong đó 61 ở nước ngoài), số đi
học tiến sĩ là 90 (56 ở nước ngoài).
Giai đoạn 2010-2015, Trường đã
thành lập Bộ môn tiếng Anh nhiệm vụ
chiến lược (2011), Khoa Ngôn ngữ &
Văn hóa Hàn Quốc trên cơ sở tách Phân
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môn tiếng Hàn Quốc từ khoa Ngôn ngữ
& Văn hóa Phương Đông (2012), Trung
tâm Ngôn ngữ và Quốc tế học (2013).
Các chương trình giao lưu quốc tế với
SV trường Coe College, tổ chức REI (Hoa
Kì) được tổ chức thường niên. Một số
tổ chức của Nhật Bản và Hàn Quốc như
Japan Foundation hay Korea Foundation
đã tài trợ nâng cấp trang thiết bị, phòng
học, tài liệu học tập cho nhà trường. Toà
nhà Ulis-Sunwah được tập đoàn Sunwah
(Hồng Kông) tài trợ đã hoàn thành và đi
vào hoạt động.
Có thể nói, trong 5 năm qua, Đảng uỷ
đã chỉ đạo nhà trường thực hiện có hiệu
quả cơ chế tự chủ tài chính, tập trung

nguồn thu nhằm tăng cường cơ sở vật
chất, từng bước hiện đại hoá cơ sở giảng
dạy-học tập, NCKH và quản lí. Trường
rất chú trọng xây dựng cơ chế quản lí tài
chính minh bạch, tuân thủ đúng quy định
tài chính hiện hành, có các kế hoạch thu
chi cụ thể, rõ ràng và công khai.
Về cơ sở vật chất, Nhà trường đang tiến
hành dự án cải tạo Trung tâm thực hành
thể chất Trường ĐHNN, ĐHQGHN với
tổng mức đầu tư 23 tỉ đồng và dự án phát
triển trường phổ thông Chuyên ngoại
ngữ với tổng mức đầu tư 34 tỉ đồng. Dự
kiến triển khai dự án nhà chung cư sau khi
được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để
khởi công vào năm 2015.

Công tác phát triển Đảng cũng đã đạt
được những kết quả đáng ghi nhận. Tính
đến thời điểm 31/12/2014, Đảng bộ đã
kết nạp được 209 đảng viên, trong đó có
109 đảng viên là sinh viên và tổ chức các
lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho
hơn 1000 đoàn viên, công đoàn viên ưu
tú. Trong nhiều năm, Đảng bộ đạt danh
hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh đa
số các đảng viên đạt danh hiệu đủ tư
cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Trong nhiệm kì qua, Công đoàn
Trường liên tục đạt danh hiệu “Công
đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được
khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ (2013), Bằng khen của Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam (2011), Cờ
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thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
(2010), Bằng khen của Công đoàn Giáo
dục Việt Nam (2011, 2012, 2013, 2014).

Đảng bộ và nhà trường
cũng hết sức coi trọng
công tác nghiên cứu khoa
học (NCKH), chú trọng đến
chất lượng và giá trị thực
tiễn của công tác khoa
học-công nghệ (KH-CN);
Từng bước hoàn thiện các
khâu quản lí công tác KHCN theo hướng sản phẩm
đầu ra; Ban hành những
chủ trương, chính sách
liên quan theo hướng cụ
thể, lượng hoá, hỗ trợ và
khuyến khích công bố kết
quả nghiên cứu.
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Đoàn Thanh niên Trường đã nhận được
Bằng khen của Trung ương Đoàn cho đơn
vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong
trào thanh niên các năm 2010, 2011,
2012, 2013, 2014. Ba lần liên tiếp nhận
danh hiệu “đơn vị xuất sắc toàn diện” (đơn
vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào
thanh niên khối các trường ĐH – CĐ của
Thành Đoàn Hà Nội): 2010- 2011, 20112012, 2012-2013 và cờ thưởng của TW
Đoàn năm học 2013-2014.
Đồng chí Đỗ Tuấn Minh - Bí thư Đảng ủy
Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) Khóa
XVIII, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết,
trong nhiệm kì 2015 – 2020, Trường Đại
học Ngoại ngữ - ĐHQGHN phấn đấu trở
thành trường đại học có uy tín trong khu
vực, phát triển theo định hướng nghiên cứu
có tính ứng dụng cao ở các lĩnh vực giáo
dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học
và một số ngành khoa học xã hội và nhân

văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển của
đất nước.
Tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kì
2015 – 2020 diễn ra vào ngày 22,23/5/2015
vừa qua, Đảng bộ Nhà trường đã xác định 6
nhóm giải pháp cơ bản gồm:
Thứ nhất, đổi mới công tác tư tưởng, tạo
sự đồng thuận, quyết tâm cao, làm cho tất
cả CBVC, HSSV hiểu rõ về sứ mệnh, tầm
nhìn của Trường, thấu hiểu những điểm
mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của
Nhà trường trong giai đoạn mới, tạo sự
đồng thuận với các chủ trương của Trường,
ĐHQGHN và ngành giáo dục để cùng
chung sức phát triển Nhà trường.
Thứ hai, đổi mới công tác quản trị đại
học theo cơ chế tự chủ, xây dựng văn hóa
chất lượng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của
trường gồm các khoa, đơn vị đào tạo, trung
tâm nghiên cứu, dịch vụ, các phòng chức
năng theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù
hợp với một trường đại học phát triển theo
định hướng nghiên cứu. Cùng với đó là sử
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dụng nguồn nhân lực có hiệu suất và
hiệu quả, xây dựng và thực hiện chính
sách sử dụng người tài, nhất là từ đội
ngũ hiện có của Trường và thu hút từ
bên ngoài.
Thứ ba, phát triển đội ngũ cán bộ
giảng dạy, nghiên cứu và quản lí theo
quy hoạch, và gắn với sứ mệnh, nhiệm
vụ của Trường. Đặc biệt quan tâm phát
triển đội ngũ giảng viên ngành ngôn
ngữ Ả-rập (100% là thạc sĩ và có 1 - 2
tiến sĩ vào năm 2018 - 2019).
Thứ tư, gia tăng các nguồn lực tài
chính, thực hiện có hiệu quả hơn nữa cơ
chế tự chủ tài chính.
Thứ năm, từng bước nâng cấp, duy trì
bảo dưỡng CSVC hiện có nhằm đáp ứng
nhu cầu đào tạo, nghiên cứu, đáp ứng
nhu cầu xã hội, và hội nhập của Trường.;
Nâng cao hiệu quả hoạt động và dịch
vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin,
Trung tâm Khảo thí, và Trung tâm Học
liệu của Trường; Đầu tư nâng cấp và sử

dụng hiệu quả các cơ sở thiết bị đầu tư
hiện có cũng như hệ thống CNTT.
Cuối cùng, tăng cường chất lượng và
hiệu quả công tác hợp tác phát triển;
Tích cực tìm kiếm sự tài trợ của một số
tổ chức quốc tế, tăng cường các đầu mối
quan hệ hợp tác quốc tế mới để có được
thêm nhiều nguồn tài trợ học bổng, cơ
sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu sách vở
và chất xám phục vụ công tác đào tạo và
NCKH. Trước hết có chiến lược phù hợp
thu hút sinh viên các nước trong khu vực
Đông Nam Á và Nam Á; Thực hiện hiệu
quả và mở rộng một số chương trình liên
kết quốc tế.
Ngoài ra, Nhà trường cũng quyết tâm
xây dựng Đảng bộ thực sự là hạt nhân
chính trị lãnh đạo toàn diện, có khả
năng đáp ứng và giải quyết các vấn đề
do cuộc sống đặt ra, tổ chức thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2015 2020.

dựng hệ thống chính quyền vững mạnh,
trong sạch, hoạt động có hiệu quả, có
kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ đầu
đàn, xây dựng phong cách làm việc
chuyên nghiệp, xây dựng môi trường
thân thiện.
Với đội ngũ đông đảo cán bộ, đảng
viên giàu năng lực, nhiệt tình, có trách
nhiệm cao, với truyền thống 60 năm
xây dựng và phát triển nhà trường, với
tinh thần đoàn kết nhất trí, phát huy
sức mạnh tập thể, nỗ lực vượt qua mọi
khó khăn, thử thách, Đảng bộ Trường
ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN quyết tâm
phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội, từng bước đưa Trường Đại học
Ngoại ngữ - ĐHQGHN thành trường đại
học có uy tín trong khu vực vào năm
2020.
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