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Saùng taïo, ñoät phaù 
vaø phaùt trieån beàn vöõng

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - 
Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ V đã thành 

công tốt đẹp với khẩu hiệu hành động trong 
nhiệm kỳ mới 2015-2020: “Sáng tạo - Đột 
phá - Bền vững”. Nhìn lại chặng đường đã 

qua và định hướng thời gian tới, có thể thấy 
rõ một xu hướng phát triển của Nhà trường: 

Từ đổi mới đến sáng tạo, đột phá và phát 
triển bền vững.

Nửa thập kỷ đổi mới khôNg 
NgừNg

tinh thần đổi mới nổi bật, bao trùm 
mọi hoạt động của trường đại học kinh 
tế (đhkt) trong giai đoạn 2010-2015. 
đổi mới cũng chính là chủ đề của Báo cáo 
Chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ 
lần thứ iV nhiệm kỳ 2010-2015. khi đó, 
đối với một trường đại học trẻ vừa mới 
thành lập (năm 2007) thì đổi mới thực sự 
là một thách thức, nhưng cũng là giải pháp 
và phương châm hành động quan trọng 
nhất để trường bứt phá, vươn lên trong 
bối cảnh có sự mâu thuẫn giữa mục tiêu 

phát triển cao và các điều kiện thực hiện 
còn hạn chế.

khác với giai đoạn trước, trường chỉ xác 
định mục tiêu phát triển theo hướng chất 
lượng, đẳng cấp và hội nhập thì từ năm 
2011, trường đã chính thức tuyên bố mục 
tiêu rõ ràng hơn: “trở thành đại học theo 
định hướng nghiên cứu được xếp hạng 
ngang tầm với các đại học tiên tiến trong 
khu vực”. đảng ủy, Ban giám hiệu trường 
đã sớm nhận thức được vai trò của đại học 
nghiên cứu - nơi tạo ra tầng lớp tinh hoa 
của xã hội về mặt trí tuệ, nơi dẫn dắt cả hệ 
thống giáo dục đại học về mặt học thuật. 

định hướng này thể hiện tinh thần tiên 
phong, quyết tâm thực hiện Chiến lược 
phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 
về việc xây dựng một số trường đại học 
định hướng nghiên cứu và chủ trương đổi 
mới bao trùm các chính sách giáo dục của 
nước ta hiện nay.

đảng ủy trường luôn chủ trương phát 
triển cơ cấu tổ chức theo định hướng đại 
học nghiên cứu “phát triển mạnh các đơn 
vị nghiên cứu và đào tạo xuất sắc”, giai 
đoạn đầu cần chuẩn bị những điều kiện 
hỗ trợ. thực hiện chủ trương trên, trong 5 
năm qua, trường đại học kinh tế đã phát 
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triển mạnh các đơn vị hỗ trợ (phòng, bộ 
phận, trung tâm) một cách chuyên nghiệp 
và thành lập mới các trung tâm hỗ trợ 
(trung tâm hệ thống thông tin kinh tế và 
Quản lí, phòng thanh tra và pháp chế,...), 
áp dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế; 
đồng thời tích cực xây dựng hệ thống văn 
bản tạo hành lang hoạt động theo hướng 
phân quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
Bên cạnh đó, trường cũng là một trong 
hai đơn vị đầu tiên trong đhQghN thành 
lập viện nghiên cứu trực thuộc trường 
(Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách) 
và đẩy mạnh phát triển một số khoa, một 
số chương trình đào tạo chất lượng cao, 
đẳng cấp quốc tế để chuẩn bị thành lập 
các viện đào tạo (school) xuất sắc trong giai 
đoạn tới.

Việc quản trị nguồn nhân lực đã thực 
sự đổi mới theo cách tiếp cận hiện đại, 
tạo sự phát triển vượt bậc về chất lượng. 
Việc tuyển dụng gắn liền với quan điểm 
và cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, 
tạo điều kiện phát triển. Các chỉ tiêu phát 
triển nguồn nhân lực bám sát đặc điểm 

nhận diện của đại học nghiên cứu, hướng 
đến chuẩn quốc tế, được cụ thể hóa tại 
kế hoạch nhiệm vụ hàng năm. trường là 
đơn vị sự nghiệp đầu tiên áp dụng phương 
pháp chi trả thu nhập tăng thêm theo 3p 
(vị trí, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm 
vụ).

Với giải pháp đó, chất lượng nguồn 
nhân lực đã phát triển mạnh với 74% 
giảng viên là tiến sĩ (khá cao trong cả nước, 
cao hơn mức trung bình của đhQghN là 
60%), 21% là giáo sư, phó giáo sư, 49% 
giảng dạy bằng tiếng anh, nhiều giảng 
viên đang làm việc tại trường tốt nghiệp từ 
các trường đại học tiên tiến trên thế giới, 
có thể làm việc trong môi trường quốc tế,...

trong đào tạo, sự đổi mới theo mô hình 
đại học nghiên cứu thể hiện rõ nét ở tinh 
thần tiên phong trong một số hoạt động 
ở đhQghN và ngành giáo dục nói chung 
như: tuyển sinh thông qua đánh giá năng 
lực, áp dụng phương pháp đào tạo theo 
cách tiếp cận CDiO (chuẩn đầu ra), kiểm 
định chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực 

và dần tiếp cận chuẩn quốc tế, tiếp tục chủ 
trương dừng tuyển sinh hệ đào tạo vừa 
học vừa làm,... trường cũng đã tích cực đổi 
mới và mở mới các chương trình đào tạo 
đặc thù, đáp ứng nhu cầu xã hội, mở rộng 
các chương trình đào tạo bằng tiếng anh, 
chất lượng cao; phát triển quy mô và nâng 
cao chất lượng đào tạo sau đại học; tăng 
cường tiếp nhận chuyển giao công nghệ 
từ các chương trình đào tạo liên kết, hợp 
tác quốc tế để từng bước “quốc tế hoá” 
các chương trình đào tạo. 

trong nghiên cứu khoa học (NCkh), 
trường đã có những đổi mới rất rõ nét, bao 
gồm: (i) thành lập 13 nhóm nghiên cứu với 
nhiều công bố có uy tín và đã dần kết nối 
được với các nhóm nghiên cứu quốc tế; (ii) 
NCkh hướng đến chuẩn quốc tế với 91 bài 
báo quốc tế, 10 sách chuyên khảo bằng 
tiếng anh, tổ chức/đồng tổ chức 20 hội 
thảo quốc tế quy mô lớn; (iii) quy mô và số 
lượng các đề tài đã tăng mạnh, có tầm ảnh 
hưởng lớn hơn, với 9 đề tài cấp Nhà nước, 
47 đề tài các cấp; (iv) NCkh gắn liền với 
mục tiêu phục vụ thực tiễn, với một số kết 
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quả nghiên cứu quan trọng đã được chuyển 
giao cho hội đồng lí luận trung ương, Bộ 
kế hoạch và đầu tư, phòng Công nghiệp 
và thương mại Việt Nam, Ban kinh tế trung 
ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp 
tác kinh tế quốc tế,...

Công tác hợp tác phát triển cũng được 
đổi mới, không dừng lại ở các biên bản ghi 
nhớ hợp tác mà hỗ trợ trực tiếp, đắc lực cho 
các hoạt động của trường với tổng số 39 đối 
tác trong và ngoài nước. thu hút tài trợ, học 
bổng đã tăng đáng kể trong những năm gần 
đây, riêng năm 2014 đạt gần một tỷ đồng... 
Các doanh nhân trong nước, các nhà khoa 
học quốc tế tham gia ngày càng nhiều vào 
hoạt động giảng dạy và NCkh của trường. 
hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên ngày 
càng tăng với trung bình 50 lượt sinh viên, 53 
lượt cán bộ, giảng viên hàng năm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
nhằm “hiện đại và số hóa” các hoạt động 
được đẩy mạnh hơn bao giờ hết với 10 phần 
mềm cho hầu hết các mảng công tác, trong 
đó hệ thống điều tra khảo sát sinh viên về 
hoạt động giảng dạy bằng hình thức online 
là một giải pháp tiên phong, sáng tạo trong 
đhQghN. Website của trường được đầu tư 
phát triển nhiều tính năng và tiện ích, được 

đhQghN công nhận là website có chỉ số tác 
động tốt nhất và có quy mô lớn nhất trong 
các trường đại học thành viên và các khoa 
trực thuộc.

Những giải pháp đổi mới trong chỉ đạo 
của đảng ủy đã đưa trường đhkt trở thành 
trường đại học được xã hội biết đến rộng rãi, 
điểm tuyển sinh luôn nằm trong nhóm các 
trường có điểm đầu vào cao nhất cả nước. 
Việc định vị các chỉ số phát triển hàng năm 
theo mô hình đại học nghiên cứu đã nâng 
cao vị thế của trường, góp phần tích cực đưa 
đhQghN trở thành trường đại học đầu tiên 
của Việt Nam lọt vào top 200 trường đại học 
hàng đầu Châu Á theo bộ tiêu chí đánh giá 
của tổ chức tư vấn giáo dục QS.

ChặNg đườNg mới, khí thế mới

Nghị quyết đại hội đảng bộ trường đại 
học kinh tế - đhQghN lần thứ V nhiệm kỳ 
2015-2020 đã đề ra mục tiêu: “phát triển 
trường đhkt - đhQghN đến năm 2020 trở 
thành một trong những trường đại học định 
hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, 
đạt tiêu chuẩn kiểm định trong nước; được 
xếp hạng ngang tầm với một số đại học tiên 
tiến trong khu vực đông Nam Á trong một 
số ngành, chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo, 
nghiên cứu, tư vấn về kinh tế, quản lí và quản 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu 
Trường đã sớm nhận thức 

được vai trò của đại học 
nghiên cứu - nơi tạo ra 

tầng lớp tinh hoa của xã 
hội về mặt trí tuệ, nơi dẫn 
dắt cả hệ thống giáo dục 
đại học về mặt học thuật. 
Định hướng này thể hiện 

tinh thần tiên phong, 
quyết tâm thực hiện Chiến 

lược phát triển giáo dục 
Việt Nam 2009-2020 
về việc xây dựng một 

số trường đại học định 
hướng nghiên cứu và chủ 
trương đổi mới bao trùm 
các chính sách giáo dục 

của nước ta hiện nay.
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trị kinh doanh”.

Nghị quyết cũng đã cụ thể hóa mục tiêu 
tổng quát bằng nhiều chỉ tiêu cụ thể, bám 
sát các tiêu chí của đại học nghiên cứu, 
hướng đến chuẩn quốc tế; trong đó một 
số chỉ tiêu quan trọng như: thành lập mới 
07 đơn vị trực thuộc; tỷ lệ giảng viên/người 
học đạt 1/13,5; quy mô đào tạo dự kiến là 
5.300 người; quy mô đào tạo sau đại học 
đạt 38%/tổng quy mô đào tạo; tiếp tục 
kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực đối với 
ít nhất 2 chương trình đào tạo; thực hiện 
5 dự án nghiên cứu quốc tế; tổ chức hoặc 
đồng tổ chức 20 hội thảo quốc tế; tỷ lệ bài 
báo quốc tế trên giảng viên đạt mức 1/7,...

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành 
đảng bộ vừa qua cũng đã đưa ra khẩu hiệu 
hành động cho nhiệm kỳ mới “Sáng tạo - 
đột phá - Bền vững” mang đến một khí 
thế mới, quyết tâm mới cho toàn thể đảng 
bộ và cán bộ, giảng viên trong trường. 
khẩu hiệu hành động này sẽ tiếp nối tinh 

thần tiên phong, sáng tạo của giai đoạn 
trước, là khí thế bao trùm của giai đoạn 
tiếp theo và cũng là thông điệp gửi đến các 
đối tác, khách hàng và các bên có liên quan 
về quyết tâm phát triển của trường đhkt.

Với khẩu hiệu hành động đó, Nghị quyết 
đại hội đảng bộ lần thứ V đã xác định ba 
khâu đột phá: 

- phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là 
cán bộ quản lí và giảng viên có trình độ cao 

là yếu tố quyết định để thực hiện các nhiệm 
vụ đề ra.

- phát triển một số viện, khoa có tư cách 
pháp nhân, có quyền tự chủ cao, hoạt 
động hiệu quả, có tính lan toả, thúc đẩy sự 
phát triển chung của Nhà trường.

- tăng cường các nguồn thu, đặc biệt là 
nguồn thu ngoài ngân sách thông qua các 
chương trình đào tạo tự chủ, các hoạt động 
dịch vụ, các hoạt động tài trợ từ quỹ phát 
triển trường, các dự án đầu tư chiều sâu.

tuy nhiên, một trong những quan điểm 
phát triển của giai đoạn tới đã được nêu 
tại Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
đảng bộ tại đại hội đảng bộ lần thứ V là 
“phát triển mang tính đột phá nhưng hài 
hoà, bền vững, có trọng tâm”. Vì vậy, 
phương châm sáng tạo, đột phá của Nhà 
trường trong giai đoạn sắp tới sẽ không 
tách rời sự kế thừa truyền thống tốt đẹp 

qua 40 năm phát triển, đồng thời sẽ gắn 
liền với trách nhiệm xã hội của Nhà trường, 
lợi ích của các bên liên quan, của toàn thể 
cán bộ, giảng viên, sinh viên, khách hàng 
và đối tác.

để thực hiện được mục tiêu và các 
nhiệm vụ nói trên, bên cạnh những cơ 
hội thuận lợi, trường đhkt đang đứng 
trước một số khó khăn, thách thức. Áp lực 

cạnh tranh từ các trường đại học trong và 
ngoài nước ngày càng cao. mục tiêu cần 
đạt được của Nhà trường về đào tạo chất 
lượng cao, đào tạo đạt chuẩn, nghiên cứu 
đỉnh cao còn mâu thuẫn với điều kiện thực 
hiện về cơ chế, nguồn lực. 

trong bối cảnh đó, vai trò định hướng, 
lãnh đạo của các cấp ủy, vai trò tiên phong, 
gương mẫu, đi đầu trong việc vượt khó 
thực hiện các nhiệm vụ của từng đảng viên 
là vô cùng quan trọng để dẫn dắt sự phát 
triển, đi lên của toàn trường. Bên cạnh đó, 
sự ủng hộ của đhQghN, sự hợp tác, giúp 
đỡ của các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp 
cũng là nguồn ngoại lực vô cùng quan 
trọng và không thể thiếu. Chặng đường 
phát triển vừa qua của trường đã chứng 
minh cho chúng ta thấy: Sự sáng tạo, đột 
phá, phát triển bền vững thời gian tới sẽ 
không thể thiếu một nội lực vững vàng và 
bền bỉ cộng hưởng với một ngoại lực mạnh 

mẽ từ các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội. 
Với tinh thần đó, trường đại học kinh tế 
- đhQghN chắc chắn sẽ thực hiện thành 
công các mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 
phát triển tiếp theo.

Chặng đường phát triển 
vừa qua của Trường đã 
chứng minh cho chúng ta 
thấy: Sự sáng tạo, đột phá, 
phát triển bền vững thời 
gian tới sẽ không thể thiếu 
một nội lực vững vàng và 
bền bỉ cộng hưởng với 
một ngoại lực mạnh mẽ từ 
các tổ chức, doanh nghiệp 
và xã hội. 

                       đại hội đại Biểu đảNg Bộ đhQghN lầN thứ V (Nhiệm kì 2015 - 2020)


