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1. HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG  

1.1. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh được bổ nhiệm là thành 

viên Hội đồng ĐHQGHN, Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN 

nhiệm kỳ 2013 – 2018 

1.2. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tiếp và làm việc với bà Lâm 

Trịnh Nguyệt Nga -Tổng thư ký Chính quyền Đặc khu hành 

chính Hồng Kông 

1.3. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Giáo 

dục, Văn hóa - Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản  

2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 

2.1. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ba trường Đại học 

Ngoại ngữ: ĐHNN-ĐHQGHN, ĐHNN-ĐH Huế, ĐHNN-

ĐH Đà Nẵng 

2.2. Hiệu Trưởng tiếp và làm việc với lãnh đạo Trường Đại 

học Ngoại ngữ Wenzao - Đài Loan 

2.3. Tăng cường hợp tác với các trường đào tạo ngôn ngữ 

Nhật Bản  

2.4. Tăng cường trao đổi hoạt động hợp tác giáo dục với 

Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây  

2.4. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Thể 

thao Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội. 

2.5. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHNN – 

ĐHQGHN với Học viện Khoa học quân sự.  
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3. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  

3.1 Hội nghị Đảng ủy các tháng 6,7,8 

3.2.Quyết định của Hiệu trưởng về việc đổi tên 03 đơn vị và 

thành lập 01 đơn vị mới  

3.3.Công tác cán bộ 

- Hiệu trưởng bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn 

hóa Pháp 

- Hiệu trưởng bổ nhiệm Trưởng bộ môn NNVH A rập 

3.4. Công tác thi đua khen thưởng 

4. MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG ĐHNN 

4.1. Trường ĐHNN tổ chức thành công Hội nghị đại biểu 

công chức viên chức năm học 2016-2017  

 4.2. Trường ĐHNN-ĐHQGHN tiếp nhận và hoàn thành thủ 

tục nhập học cho Tân sinh viên khóa QH2016F1  

4.3. Trường ĐHNN - ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục  

4.4. Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và tuyên 

dương thành tích học tập năm học 2015-2016  

5. MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

5.1.  Trung tâm Khảo thí  

5.2. Phòng Hợp tác Phát triển 

5.3. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ  

5.4. Công đoàn 

5.5. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên  

 6. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG QUÝ 

IV/2016 
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (ĐHNN-ĐHQGHN) 

1.1.TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHNN được bổ nhiệm là thành viên 

hội đồng ĐHQGHN và là thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo Nhiệm kỳ 

2013-2018 

- Ngày 21/7/2016, Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định 

số 2088/QĐ-HĐ về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng ĐHQGHN, theo đó TS. Đỗ 

Tuấn Minh , Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ được bổ nhiệm là thành viên Hội 

đồng ĐHQGHN và Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013 – 2018. 

- Theo quyết định số 2319 QĐ/ĐHQGHN ngày 09/8/2016, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn 

Minh là thành viên Hội đồng Khoa học Đào tạo ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016-2021 

 

1.2. Hiệu trưởng tiếp Tổng Thư ký Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông, 

bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga  

Nhân chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng thư ký Chính quyền Đặc khu hành 

chính Hồng Kông tới Việt Nam, chiều ngày 17/8/2016  bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã 

đến thăm và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 
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Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại chương trình giao lưu 

 

Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí phấn khởi bởi trong những năm gần đây, 

quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đặc khu hành chính 

Hồng Kông không ngừng phát triển nhanh, nhu cầu nguồn nhân lực ngôn ngữ tiếng 

Trung chất lượng cao ngày một tăng. Hiện có nhiều doanh nghiệp Hồng Kông mong 

muốn đầu tư vào Việt Nam. 

1.3. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tiếp, làm việc với Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Văn 

hóa thể thao – Khoa học và công nghệ Nhật Bản  

Vào chiều ngày 09/09/2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa thể thao, Khoa học và 

Công nghệ Nhật Bản - ngài Higuchi Naoya đã có chuyến thăm và giao lưu với lãnh 

đạo và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Buổi giao lưu 

diễn ra trong không khí sôi nổi, thân mật và ấm cúng. 
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Ngài Higuchi Naoya - Thứ trưởng bộ Giáo dục, Văn hóa thể thao - Khoa học – công 

nghệ Nhật Bản phát biểu trong buổi giao lưu. 

 

 Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và ngài Thứ trưởng đều chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp 

đối với nước bạn, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. 

Ngài Higuchi Naoya cũng nhấn mạnh, Việt Nam là nước có số lượng du học sinh đến 

Nhật Bản nhiều thứ 2 trên thế giới và hi vọng  sự quan tâm của các bạn trẻ Việt Nam 

đối với ngôn ngữ và đất nước Nhật bản sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. 

 Sau khi chào hỏi và trò chuyện với lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội, ngài Higuchi Naoya thân mật giao lưu cùng các sinh viên khoa 

Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản. Bằng thái độ vui vẻ, cởi mở và chân thành, ngài Thứ 

trưởng đã giải đáp những câu hỏi về văn hóa, ngôn ngữ,... của các sinh viên Việt Nam. 

 

2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 

2.1. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ba Trường Đại học Ngoại ngữ của Việt 

Nam  

Sáng 1/8, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận 

hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS), Trường 

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (HUCFL) và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

Đà Nẵng (UFLS). Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã tới dự và 

chứng kiến lễ ký.   
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Hiệu trưởng ba trường  ĐH Ngoại ngữ ký thỏa thuận hợp tác trong sự chứng kiến của 

các quan khách và đại biểu tham dự 

Theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, ba trường thống nhất hợp tác toàn diện, đặc 

biệt trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học, nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo và nghiên cứu, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ của các 

trường, đồng thời phục vụ hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội trong lĩnh vực 

đào tạo ngoại ngữ.  Việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa ba trường nhằm mục đích 

phối hợp hoạt động, phát huy nguồn lực của các trường, cùng nhau chia sẻ kinh 

nghiệm, cộng đồng trách nhiệm, hợp tác đầu tư, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ, các chương trình, đề án, dự án chung và riêng của mỗi trường, góp phần vào việc 

đẩy mạnh việc dạy - học và nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam. Thỏa thuận 

hợp tác bao gồm các nội dung đã được các trường thống nhất bàn thảo và ký kết: hợp 

tác trong lĩnh vực đào tạo; hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác trong 

lĩnh vực dịch vụ; hợp tác trong hoạt động của học viên và sinh viên; hợp tác thực hiện 

các nhiệm vụ chung của ngành giáo dục và đào tạo.  

2.2. Hiệu trưởng tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Trường ĐH Ngoại ngữ 

WENZAO – Đài Loan 

Sáng 17/8/2016, Hiệu Trưởng Đỗ Tuấn Minh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác 

của Trường Đại học Ngoại ngữ Wenzao - Đài Loan do Phó Hiệu trưởng Chen Li Yan 

làm trưởng đoàn. 
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Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và ông Chen Li Yan 

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thống nhất đánh giá cao thành quả hợp tác trong 

quá trình 10 năm qua, đồng thời bàn thảo và nhất trí tiếp tục nâng cao, làm sâu sắc, 

toàn diện thêm mối quan hệ hợp tác đã có giữa hai trường với các lĩnh vực như trao 

đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác đào tạo và biên soạn giáo trình Tiếng Việt dành cho 

người Đài Loan. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo hai trường đồng ý thiết lập “Văn 

phòng hợp tác ULIS-WENZAO” đặt tại khuôn viên ULIS, để triển khai thực hiện hiệu 

quả các hoạt động hợp tác. 

2.3. Tăng cường hợp tác đào tạo với các Trường đào tạo ngôn ngữ của Nhật Bản  

Sáng 2/8/2016, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và ông Takeya Yoshimura - Hiệu trưởng 

Trường Daiwa Academy (Nhật Bản) đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa hai 

Trường. Theo thỏa thuận đã được ký kết , Trường ĐHNN - ĐHQGHN sẽ là đơn vị 

giới thiệu trực tiếp sinh viên ngành tiếng Nhật và một số ngành học khác có nguyện 

vọng sang học tập tại Trường Daiwa Academy; Trường Daiwa Academy tạo cơ hội 

và hỗ trợ việc đào tạo nâng cao năng lực ngôn ngữ Nhật Bản cho sinh viên đang học 

tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ, hỗ trợ việc viết luận văn tốt nghiệp, đề tài NCKH 

và tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực tại Nhật Bản, tư vấn và định hướng 

tìm việc cho người học sau tốt nghiệp...Theo Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, thỏa thuận 

hợp tác giữa hai trường là một trong các cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu gia tăng số 

lượng người học ngôn ngữ Nhật Bản trong thời gian tới 
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.  

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và ông Takeya Yoshimura 

 

2.4. Tăng cường trao đổi học thuật và hợp tác giáo dục với Đại học Dân tộc 

Quảng Tây (Trung Quốc)  

Sáng 19/7/2016,  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã thay mặt lãnh đạo Trường 

Đại học Ngoại ngữ  tiếp và làm việc với  TS. Lý Trân Cương, Phó Hiệu Trưởng 

Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây và TS. Tưởng Lệ, Phó Viện trưởng Viện Giáo 

dục quốc tế. Cùng đón đoàn có TS. Hoa Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục 

Quốc tế. 

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo hai trường đã nhất trí về trọng điểm hợp tác đào tạo trong 

giai đoạn tiếp theo là tạo cơ hội cho mỗi sinh viên và học viên sau đại học ngành tiếng 

Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ có thể đăng ký học chuyển tiếp tại Đại 

học Dân tộc Quảng Tây. 

Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây đã có quan hệ hợp 

tác, đối tác chính thức từ năm 1993. 

4.5. Trường ĐHNN – ĐHQGHN ký kết thỏa thuận hợp tác với CLB Lưu học sinh Việt 

Nam tại Nhật Bản JAV, Hiệp hội Hỗ trợ Du học sinh Nhật Bản và Hiệp hội xúc tiến 

Quốc tế hóa Nhật Bản JAPI  
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Ngày 09/09/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội đã có buổi lễ ký thỏa 

thuận hợp tác 4 bên với CLB Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản - JAV, Hiệp 

hội Hỗ trợ du học sinh Nhật Bản và Hiệp hội Xúc tiến Quốc tế hóa Nhật Bản - JAPI.  

Tính đến năm 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội đã có hơn 2 thập kỷ 

đưa tiếng Nhật vào giảng dạy chính thức. Cùng với nhu cầu học và thực hành tiếng 

Nhật ngày càng cao của sinh viên, thỏa thuận hợp tác 4 bên lần này sẽ là bước tiến mới 

góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa các bên cũng như là một cơ hội mới đối với 

sinh viên theo học tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội. TS. Đỗ 

Tuấn Minh cũng chia sẻ, ông rất vui và tự hào khi thấy các du học sinh Việt Nam tại 

Nhật Bản đều trở nên năng động và sáng tạo hơn, trở thành những người thành công 

và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực dạy và học ngôn ngữ này. 

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh Trường  chia sẻ những khó khăn, thách thức cũng như cơ 

hội của sinh viên Việt Nam học tiếng Nhật cũng như hy vọng sẽ có nhiều cơ hội mới 

được mở ra hơn trong tương lai sau thỏa thuận lần này. 

 

 

 

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tại Lễ ký kết với CLB Cựu lưu học sinh tại Nhật Bản - 

JAV, Hiệp hội Xúc tiến Quốc tế hóa Nhật Bản - JAPI và Hiệp hội hỗ trợ du học sinh 

Nhật Bản. 
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4.6. Trường ĐHNN- ĐHQGHN ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Ngoại 

ngữ trực tuyến Hàn Quốc (CUFS)  

Ngày 09/09/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường 

Đại học Ngoại ngữ Trực tuyến Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Lễ ký kết diễn 

ra trong không khí trang trọng và cởi mở trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.  

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ Trực tuyến Hàn Quốc - TS. Jang Youn 

Cho chia sẻ, sau 2 ngày thăm và làm việc tại trường, ông đã hiểu thêm về Trường Đại 

học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội cũng như nhận thấy triển vọng hợp tác của hai bên. 

Qua những điểm tương đồng trong tầm nhìn và mục tiêu, chắc chắn thỏa thuận hợp tác 

giữa Đại học Ngoại ngữ Trực tuyến Hàn Quốc và Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội 

sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai. 

 

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và TS. Jang Youn Cho 

2.5. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHNN với Trung tâm Thể thao 

Viettel 

Ngày 10/8/2016, tại Trung tâm Thể thao Viettel đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp 

tác giữa Trường ĐHNN- ĐHQGHN và Trung tâm Thể thao thuộc Tập đoàn Viễn 

thông Viettel. 

Theo thỏa thuận đã được hai bên ký kết, trên cơ sở thế mạnh của mỗi đơn vị, hai bên 

cùng nhau Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ ngắn hạn cho vận động viên, cán bộ 

công nhân viên của TTTT Viettel; Tổ chức định kỳ hoạt động thể thao, giao lưu văn 
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hóa, văn nghệ giữa sinh viên, học viên và cán bộ tại khuôn viên của hai bên; Tổ chức 

Trại hè giao lưu, khóa học ngắn hạn dành cho học sinh, sinh viên và học viên mỗi bên; 

Tổ chức hội thảo, hội nghị, chia sẻ, hợp tác kiến thức, kinh nghiệm trong công tác 

quản lý, và phát triển đơn vị của hai bên. 

 

HT Đỗ Tuấn Minhcùng Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng  - Giám đốc TTTT Viettel Ký kết 

Văn bản thỏa thuận hợp tác 

 

2.6.  Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHNN với Học viện Khoa học 

Quân sự  

Ngày 26/8, buổi Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHNN- ĐHQGHN và Học 

viện Khoa học Quân sự đã được tổ chức trang trọng. Đại diện Học viện có Thiếu 

tướng Đặng Trí Dũng- Giám đốc Học viên cùng các đồng chí: Thiếu tướng Quản Văn 

Trung – Chính ủy Học viện, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng, ban cùng 

các cán bộ, học viên sinh viên. Đại diện Trường ĐHNN-ĐHQGHN có Hiệu trưởng Đỗ 

Tuấn Minh và các đồng chí Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Xuân Long, các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo, các phòng 

chức năng cùng đông đảo cán bộ giảng viên và sinh viên.   
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Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tại Lễ ký kết 

Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên cùng tăng cường hợp tác về các lĩnh vực: đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, biên soạn giáo trình giảng 

dạy, giao lưu học thuật và chia sẻ kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ 

giảng viên với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. 

 

3.HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

3.1 Hội nghị Đảng ủy các tháng 6, 7, 8: tiếp tục chỉ đạo việc kiện toàn công tác tổ 

chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt 

công tác phát triển Đảng trong sinh viên - học sinh; Chỉ đạo công tác Khoa học công 

nghệ; công tác Hợp tác phát triển; công tác Học sinh sinh viên; công tác tuyển sinh và 

đào tạo Đại học,  Sau Đại học. 

3.2. Quyết định về việc đổi tên 04 đơn vị và thành lập 01 đơn vị mới của Trường 

ĐHNN - ĐHQGHN  

- Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ và Văn 

hóa Nhật Bản (QĐ số 1253/QĐ-ĐHNN ngày 29/6/2016) 

- Khoa Tại chức đổi tên thành Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ (QĐ số 

1254/QĐ-ĐHNN ngày 29/6/2016) 

 -Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Tây đổi tên thành Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 

Đức (QĐ số 1255/QĐ-ĐHNN ngày 29/6/2016) 
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- Sáp nhập Trung tâm Học liệu thuộc Phòng Khoa học công nghệ vào Trung tâm Công 

nghệ thông tin, đồng thời đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm CNTT 

- Truyền thông và Học liệu. 

 -Thành lập mới Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập trực thuộc Trường trên cơ 

sở tách Bộ môn Tiếng Ả Rập thuộc Khoa NN&VN Phương Đông (QĐ số 1256/QĐ-

ĐHNN ngày 29/6/2016) 

3.3. Công tác cán bộ: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Trường 

nhiệm kỳ 2012-2017: Ngày 08/9/2016, BCH Công đoàn Trường ĐHNN – ĐHQGHN 

đã tổ chức phiên họp BCH CĐ Trường lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2012-2017). Hội nghị đã 

quyết nghị về việc đồng ý cho đồng chí Nguyễn Xuân Long, Chủ tịch công đoàn 

Trường rút tên khỏi danh sách BCH và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó 

Chủ tịch Công đoàn giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XVIII (nhiệm kỳ 

2012-2017). 

- TS.Đặng Thị Thanh Thúy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa 

NN&VH Pháp: Ngày 25/7/2016, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã ký Quyết  định số 

1356/QĐ-ĐHNN về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Thúy giữ chức vụ Phó 

Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

- Trường ĐHNN- ĐHQGHN tiếp nhận học giả Fulbright Diana L. Dudzik:  

Ngày 5 tháng 9 năm 2016, Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã đón chào sự trở lại của TS. 

Diana Dudzik, chuyên gia của Đại sứ quán Mỹ vào làm việc tại trường. Cách đây hơn 

5 năm, TS. Diana Dudzik đã có những đóng góp giá trị cho nhà trường trong xây dựng 

chương trình đào tạo và là một trong những người xây dựng Chuẩn Năng lực Giáo 

viên Ngoại ngữ (ETCF) ở Việt Nam. 

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã đánh giá cao những đóng góp của tiến sĩ đối với Nhà 

trường và tin tưởng rằng tiến sĩ sẽ tiếp tục đưa ra những ý tưởng và hành động cụ thể 

để phát triển các hoạt động của Nhà trường về bồi dưỡng giáo viên trong khuôn khổ 

của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. 

TS. Diana Dudzik đã bày tỏ lòng biết ơn với Nhà trường vì đã mời bà làm chuyên gia 

cho nhà trường. Tiến sĩ luôn coi Trường là ngôi nhà thứ 2 của mình và cảm thấy vinh 

dự được đóng góp công sức cho sự phát triển chung của Nhà trường  
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3.4. Công tác thi đua khen thưởng  

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và trong học tập, nâng cao 

trình độ được Hiệu trưởng khen thưởng trong quý 3/2016: 

3.4.1. Tập thể: 

- Trung tâm NCGDNN và ĐBCL: thành tích nổi bật trong xây dựng và triển khai các 

hoạt động đảm bảo chất lượng, đánh giá và kiểm định chất lượng tại Trường ĐHNN – 

ĐHQGHN  

3.4.2. Cá nhân: 

- TS. Bùi Đình Thắng (Khoa NN và VH Nhật Bản): có thành tích xuất sắc trong học 

tập, bảo vệ luận án tiến sĩ trước thời hạn 

- TS. Phùng Hà Thanh (Khoa NN và VH Các nước nói tiếng Anh): có thành tích xuất 

sắc trong học tập, bảo vệ luận án tiến sĩ trước thời hạn 

- TS. Lê Tuyết Nga (Khoa NN và VH Đức): có thành tích nổi bật trong xây dựng mối 

quan hệ hợp tác và phát triển giữa Trường ĐHNN với các cơ sở đào tạo tiếng Đức tại 

Đức. 

 

4. MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  

4.1. Trường ĐHNN tổ chức thành công Hội nghị đại biểu công chức viên chức 

năm học 2016-2017  

Ngày 8/8/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu 

Công chức – Viên chức năm học 2016 – 2017. Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu 

đại diện cho đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ công chức, viên chức trong toàn trường, 

Đến dự hội nghị có PGS. Nguyễn Kim Sơn –  Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội, đại 

diện lãnh đạo các ban chức năng của ĐHQGHN. 

Hội nghị  đã thông qua báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2015 -2016 và phương hướng, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Nhà trường trong 

năm học 2016 – 2017; Báo cáo tổng hợp về công tác tài chính, cơ sở vật chất trong 

năm học 2015 – 2016; báo cáo tình hình hoạt đông của Ban Thanh tra nhân dân trong 

năm học 2015 -2016 và các tham luận, thảo luận về chỉ tiêu đề ra, các giải pháp, lộ 

trình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong công tác đào tạo, công tác khoa học, công 

nghệ, công tác tài chính kế hoạch, công tác kiểm định chất lượng, cơ sở vật chất và 

công tác  hợp tác phát triển… 
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Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh trao Giấy khen của Trường cho các tập thể , cá nhân có 

thành tích trong năm học 2015-2016 

 

Sự thống nhất ý chí của các đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ công chức 

Trường năm 2016-2017 

 Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những thành 

tích đã đạt được về mọi mặt của Trường Đại học Ngoại ngữ trong năm học vừa qua, 

đồng thời Giám đốc cũng chỉ ra một số tồn tại, thách thức trong các lĩnh vực công tác 
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của Nhà trường và nhấn mạnh một số định hướng,nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của 

năm học mới 2016-2017, đồng thời gợi mở một số giải pháp, biện pháp cần thực hiện. 

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn mong muốn đội ngũ cán bộ công chức Nhà trường phát 

huy truyền thống, đoàn kết và  phát huy  thế mạnh vốn có để thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Hội nghị đã đề ra, đóng góp thành tích chung trong việc thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ năm học và nâng cao vị thế trong nước và quốc tế của ĐHQGHN. 

Tại Hội nghị, Hiệu trưởng đã trao tặng Giấy khen và biểu dương các đơn vị, cá nhân 

đã có nhiều thành tích trong năm học 2015 – 2016. 

Hội nghị cũng đã bầu  Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018 gồm 5 đồng chí 

 4.2. Trường ĐHNN-ĐHQGHN tiếp nhận và hoàn thành thủ tục nhập học cho 

Tân sinh viên khóa QH2016F1  

Ngày 5/8, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã  tổ chức đón tiếp và làm thủ tục 

nhập học cho Tân sinh viên khóa QH 20156.F1. Chương trình đón tân sinh viên đã 

được lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo và các đơn vị chức năng  chuẩn bị chu đáo với 

phương châm tạo mọi thuận lợi cho tân sinh viên. Trường cũng đã phối hợp với Trung 

tâm Hỗ trợ SV – ĐHQGHN (cơ sở KTX Ngoại ngữ), Bệnh viện ĐHQGHN để hướng 

dẫn các tân SV làm thủ tục đăng ký nơi ăn ở, khám sức khỏe… 

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, các em được gặp mặt tại các Khoa đào tạo, được 

đăng ký tham gia kỳ thi tuyển vào các lớp đào tạo Chất lượng cao, tham gia “Tuần 

sinh hoạt công dân sinh viên” của năm học mới 2016 -2017. 

 

Tân Sinh viên QH2016 làm thủ tục nhập trường 
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4.3. Trường ĐHNN - ĐHQGHN được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo 

dục cấp cơ sở giáo dục  

Ngày 18/7/2016, TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng kiểm định chất lượng 

giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG – HCM đã ký Nghị 

quyết số 02/NQ – HĐKĐCLGD về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo 

dục Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHQGHN. Theo đó, Trường ĐHNN - ĐHQGHN 

được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục. 

4.4. Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và tuyên dương thành tích học tập 

năm học 2015-2016  

Ngày 12/9/2016, Nhà trường đã tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học 

2016-2017 và tuyên dương thành tích học tập năm học 2015-2016. Tại buổi lễ, 

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh  đã chúc mừng và gửi lời cảm ơn các tân sinh viên vì 

đã quyết định trở thành sinh viên của Trường ĐHNN, một trong những trung tâm 

đào tạo có uy tín nhất trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. 

Trong năm học 2016 – 2017, Nhà trường tiếp tục thực hiện điều chỉnh chương 

trình đào tạo theo hướng mở và tích cực mở rộng các chương trình đào tạo liên 

kết với các trường đại học trong nước và quốc tế. Đây là năm thứ 5 Trường Đại 

học Ngoại ngữ thực hiện chương trình đào tạo đã được điều chỉnh với những 

thay đổi quan trọng về Phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá. 

 

Đại diện sinh viên xuất sắc nhận khen thưởng 

Tại Lễ khai giảng, Nhà trường khen thưởng 46 sinh viên xuất sắc trong học tập 

và 06 sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh 

niên trong năm học 2015-2016 
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5. MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

5.1.  Trung tâm Khảo thí  

 từ ngày 8/8/2016 đến ngày 18/8/2016, Trung tâm Khảo thí, ĐHNN-ĐHQGHN đã tổ 

chức khoá tập huấn chuyên sâu về kiểm tra đánh giá cho các cán bộ chuyên trách khảo 

thí và các giảng viên quan tâm của trường. Giảng viên của khóa tập huấn là GS. 

Nathan Carr, một chuyên gia khảo thí nổi tiếng thế giới, hiện đang giảng dạy và 

nghiên cứu tại trường ĐH Bang California, Fullerton, được tài trợ bởi Chương trình 

Chuyên gia Tiếng Anh của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông là tác giả của cuốn 

sách Designing and Analyzing Language Tests và tham gia nhiều nghiên cứu chuyên 

sâu về xác trị đề thi. Khoá tập huấn có sự tham gia của 8 giảng viên đến từ trường ĐH 

Ngoại Ngữ - Đại học Huế và ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. 

5.2. Phòng Hợp tác Phát triển: 

Ngày 1 tháng 9 năm 2016 đã diễn ra chương trình tập huấn quy định về quản lý hoạt 

động hợp tác và phát triển Trường ĐH Ngoại ngữ. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Hiệu 

trưởng Ngô Minh Thuỷ khẳng định hoạt động hợp tác phát triển sẽ trở thành mũi nhọn 

trong những năm tới góp phần quan trọng vào việc phát triển Nhà trường và tăng tiềm 

lực về chuyên môn cũng như tài chính phục vụ phát triển, tạo điều kiện cho các đơn vị 

phát huy tiềm  năng hợp tác phát triển nói chung và hợp tác quốc tế nói riêng, tạo sự 

phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong Trường và đồng thời tuân thủ đúng quy 

định của các Nhà nước về hợp tác phát triển. 
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5.3. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ  

5.3.1. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ dẫn đầu cả nước trong kỳ thi THPT 

Quốc gia khối D1 năm 2016: Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016, Trường 

THPT Chuyên ngoại ngữ vinh dự là đơn vị dẫn đầu cả nước về kết quả thi khối D1 

 Học sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ không chỉ giỏi các môn ngoại ngữ chuyên mà còn 

học tốt các môn cận chuyên. Điểm trung bình ở môn Văn, Toán cũng đạt kết quả đáng 

ghi nhận. Điểm trung bình môn Văn 7.4 (phổ điểm này chiếm khoảng 2.6% số lượng 

HS trên toàn quốc dự thi ĐH và Cao đẳng), điểm trung bình môn Toán là 7.03 (phổ 

điểm này chiếm khoảng 4,29% số lượng HS trên toàn quốc dự thi ĐH và Cao đẳng). 

Điểm trung bình khối D1 của học sinh Chuyên Ngoại ngữ đạt 23.37 (phổ điểm 23,25 

trên cả nước chỉ có 685 HS chiếm 0,79%).  

5.3.2. Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ IX   

    Cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho học sinh THPT Việt Nam lần thứ IX đã 

được tổ chức thành công vào sáng 25/8/2016 tại Trường ĐHNN -ĐHQGHN 

       Tham gia cuộc thi có 16 thí sinh của 8 đội tuyển đến từ 7 trường THPT: THPT 

Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hoà Bình); THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng); THPT Hạ 

Long (Quảng Ninh); THPT Chuyên Thái Nguyên; THPT Chuyên Bắc Giang; THPT 

Chuyên Hà Nội - Amsterdam); THPT Chuyên Ngoại ngữ ( 02 đội). Các thí sinh đã 

vượt qua vòng sơ loại từ hàng nghìn học sinh học tiếng Trung quốc của các trường 

nói trên. Cuộc thi còn có sự cổ vũ, động viên từ các thầy cô giáo, học sinh yêu thích 

ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, các bậc phụ huynh… 

   Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức trao 6 giải tập thể và 15 giải cá nhân cho các đội thi 

và thí sinh. Trong đó, 02 thí sinh được chọn tham gia vòng thi chung kết gồm có thí 

sinh Lê Minh Hạnh (Trường THPT CNN) và thí sinh Nguyễn Hoàng Thu Trang 

(Trường THPT Trần Phú) 

 5.3.3. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tưng bừng ngày hội khai trường  

Ngày 5 tháng 9 năm 2016, Trường THPT Chuyên ngoại ngữ (THPT CNN) đã trang 

trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại sân khu Liên hợp thể thao của 

Trường ĐHNN- ĐHQG Hà Nội. 

Trong năm học 2016-2017, Trường THPT CNN sẽ tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ 

trọng tâm sau: Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng đào tạo 

mũi nhọn; tăng cường kỉ cương, nề nếp trong dạy và học; đổi mới phương pháp dạy 

học ở tất cả các môn học đặc biệt là môn ngoại ngữ; đổi mới quản lí, tập trung xây 
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dựng môi trường giáo dục lành mạnh mang phong cách riêng của trường THPT 

Chuyên Ngoại ngữ.  

 

 

Thầy Hiệu trưởng Trường THPT CNN Nguyễn Thành Văn đánh trống khai giảng 

 

Tại Lễ Khai giảng cũng diễn ra Lễ vinh danh 4 học sinh K45 nằm trong Top 5 thí sinh 

khối D1 toàn quốc tại kì thi THPT Quốc gia 2016 (trong đó có Thủ khoa), các em đạt 

điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ cao nhất đối với mỗi thứ tiếng, 

đại diện Ban tổ chức chương trình 10+ năm 2016, các em học sinh đạt giải cao trong 

cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 9.  

  5.4. Công đoàn: 

Ngày 08/9/2016, BCH Công đoàn Trường ĐHNN – ĐHQGHN đã tổ chức phiên họp 

BCH CĐ Trường lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2012-2017). Hội nghị đã tiến hành thảo luận và 

triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác công đoàn quý IV/2016 gồm: 

Thông báo việc may đồng phục cho cán bộ, viên chức Nhà trường; triển khai các hoạt 

động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016; tổ chức hoạt động chào mừng, 

kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2016. 
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5.5. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên  

 5.5.1. "ULIS TOUR – TÔI KHÁM PHÁ” 

Ngày 15/8, tại Sân vận động Trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đã 

Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức chương trình “ULIS TOUR – TÔI KHÁM PHÁ 

2016”. 

 

Với mong muốn gắn kết và hỗ trợ Tân Sinh viên làm quen với môi trường đại học, 

“ULIS TOUR” đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực và một kỷ niệm khó 

quên trong những ngày đầu của các Tân Sinh viên. Cũng trong khuôn khổ các hoạt 

động giới thiệu về trường, các hoạt động sinh viên, sáng ngày 16/8 Đoàn Thanh niên – 

Hội Sinh viên trường đã có buổi gặp mặt với các bạn Tân Sinh viên. Trong chương 

trình, sinh viên QH2016 không chỉ được nghe giới thiệu mà còn được bày tỏ nguyện 

vọng, mong muốn đối với nhà trường, với các hoạt động dành cho sinh viên. 

5.5.2. Ngày hội Câu lạc bộ - Đăng ký phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt”  

Nằm trong chuỗi hoạt động Chào đón Tân Sinh viên QH2016 của Đoàn Thanh niên – 

Hội Sinh viên Trường. BCH Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã 

tổ chức Ngày hội của Câu lạc bộ năm học 2016-2017.  

Hội Sinh viên Trường hiện quản lý 26 Câu bộ với ba mảng hoạt động chính: Học 

thuật, Kỹ năng và Sở thích đã mang lại bức tranh đa màu sắc, quảng bá hình ảnh sinh 

viên ĐHNN năng động, sáng tạo, tài năng và trách nhiệm. Đến với Ngày hội CLB, các 

bạn Tân Sinh viên không chỉ được tìm hiểu mà còn được trực tiếp tham gia các hoạt 

động của các CLB, đăng kí  thành viên và bình chọn cho CLB mà mình yêu thích nhất. 
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Trong khuôn khổ Ngày hội, Hội Sinh viên trường tổ chức giới thiệu, tuyên truyền tới 

sinh viên về danh hiệu“Sinh viên 5 Tốt”. BTC đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan 

tâm về danh hiệu cũng như cách phấn đấu đạt được danh hiệu này đồng thời nhận 

được hơn 1500 đơn đăng kí trở thành “Sinh viên 5 Tốt”. Với việc k í tên vào đơn đăng 

kí, các bạn Tân Sinh viên đã thể hiện được quyết tâm phấn đấu rèn luyện để trở thành 

những sinh viên: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Tình nguyện tốt, Thể lực tốt và Hội nhập 

tốt. 

5.5.3. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường ĐHNN dẫn đầu trong công tác 

Đoàn Thanh niên và công tác Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội  

-Trong không khí của ngày học đầu tiên năm học 2016 -2017, BCH Đoàn Thanh niên - 

Hội Sinh viên trường vinh dự đón nhận cờ thi đua, bằng khen của Đoàn TN - Hội SV 

các cấp cho thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Cụ thể như sau: 

- Bằng khen của Trung ương Đoàn cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và phong trào Thanh niên   

- Bằng khen của Trung ương Hội SVVN cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công 

tác Hội và phong trào Sinh viên 

- Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối đào tạo của ĐHQGHN  

 

 



23 

 

6. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM DỰ KIẾN TRONG QUÝ IV/2016 

6.1.Đào tạo 

6.1.1. Đào tạo đại học 

- Phòng Đào tạo tổ chức Hội nghị chuyên đề về đào tạo ngoại ngữ trong ĐHQGHN 

6.1.2. Đào tạo hệ Vừa làm vừa học 

- Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học ngày 15, 

16/10/2016.  

6.1.3. Đào tạo sau đại học 

Khoa Sau đại học làm đầu mối xây dựng chương trình đào tạo sau tiến sĩ ở Trường 

ĐHNN – ĐHQGHN; Hoàn thành công tác tuyển sinh SĐH năm 2016, làm thủ tục nhập 

học cho HV và NCS đợt 2/2016 

6.2. Công tác tổ chức cán bộ 

- Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng văn bản quy định về khen thưởng đột xuất đối với viên 

chức, người lao động Trường ĐHNN - ĐHQGHN. 

6.3. Công tác hành chính 

- Phòng Hành chính Tổng hợp tiến hành rà soát, điều chỉnh và ban hành quy định về công 

tác văn thư, lưu trữ ở Trường ĐHNN - ĐHQGHN.  

6.4. Công tác chính trị và học sinh sinh viên, công đoàn, đoàn thanh niên 

- Phòng Chính trị và Công tác HSSV: tổ chức hội nghị chủ chốt khối, lớp, cố vấn học tập 

năm học 2016-2017;  Thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thuộc Phòng 

- Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tổ chức các ngày Kỷ niệm ngày 

thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đảm bảo 

trang trọng, có ý nghĩa. 

6.5. Công tác khoa học công nghệ, hợp tác và phát triển, công nghệ thông tin 

- Phòng Khoa học Công nghệ: hoàn thành việc thành lập Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài 

thuộc Trường ĐHNN; Tổ chức Hội thảo quốc gia về Bồi dưỡng giáo viên (10/2016). 

 - Trung tâm Ngôn ngữ và Quốc tế học: xây dựng Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường 

niên năm 2016.  


