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LỜI NÓI ĐẦULỜI NÓI ĐẦU

Q Q uý vị và các bạn thân mến,

Quý IV đã khép lại một năm 2020 với nhiều hoạt động và thành tựu đáng nhớ tại Trường Đại học 
Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quý này, Nhà trường vui mừng gặp lại các thế hệ lãnh 
đạo và nguyên cán bộ trong dịp gặp mặt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 65 năm thành 
lập Trường. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng triển khai các hoạt động: Tổ chức ULIS Book Fair 2020; Tổ 
chức hội thảo UCIT2020, hội thảo 2020 IGRS & 10th EACTF, Tổ chức Chung kết các cuộc thi tiếng 
Anh quy mô quốc gia; Khai trương các Homies và Không gian mở mới,...

Năm 2021 đã chuẩn bị bước sang những ngày đầu tiên. Quý I sẽ là tiền đề để Trường Đại học Ngoại 
ngữ triển khai các hoạt động cho cả năm 2021 này. Những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong 
quý đầu tiên của năm bao gồm: Tổ chức Đại hội lần thứ XV Hội Sinh viên Trường; Thành lập Hội Cựu 
Sinh viên Trường; Truyền thông, chuẩn bị tuyển sinh các bậc học, Chuẩn bị Hội thảo khoa học Quốc 
gia UNC2021;...

Ban Biên tập xin cảm ơn sự đồng hành, tình cảm, sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, quý đối tác, các thầy 
cô, các em học sinh, sinh viên, học viên. Xin kính chúc quý vị có những kỷ niệm và khoảng thời gian 
tuyệt vời tại ULIS! Chúc mừng năm mới 2021!

BAN BIÊN TẬPBAN BIÊN TẬP

CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN
TS. Đỗ Tuấn Minh,
Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
ThS. Khoa Anh Việt,
Giám đốc TT CNTT-TT&HL

BAN BIÊN TẬP
1.ThS. Vũ Văn Hải, Trưởng phòng CT&CTHSSV
2.ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn
3. ThS. Trịnh Hải Tuấn, Phó Giám đốc TT 
CNTT-TT&HL
3. CV. Nguyễn Lệ Thủy, TT CNTT-TT&HL
4. ThS. Đào Quang Trung, TT CNTT-TT&HL
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1. Hiệu trưởng tiếp Giám đốc Văn phòng tiếng Anh khu vực
Ngày 18/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi tiếp và 
làm việc với ông Jerrold Frank – Giám đốc của Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO), Đại sứ 
quán Hoa Kỳ.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

Phát biểu tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã gửi 
lời chúc mừng đến ông Jerrold Frank vừa nhậm chức Giám 
đốc Văn phòng tiếng Anh khu vực. Ông Jerrold Frank bày tỏ 
hy vọng sẽ nỗ lực góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa 
hai bên trong thời gian tới.

Trong buổi làm việc, hai bên đã điểm lại những hoạt động hợp 
tác đã triển khai. Hai bên cũng nhất trí phối hợp mạnh mẽ 
hơn nữa để tăng cường hợp tác trong đào tạo tiếng Anh, bồi 
dưỡng giáo viên, xây dựng các webinar và các hoạt động khác 
nhằm phát triển công tác giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

2. Hiệu trưởng tiếp Đại sứ Tây Ban Nha Pilar Mendez Jimenez
Ngày 10/12/2020, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã tiếp và làm việc với ông Pilar Mendez Jimenez 
– Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

Tại buổi làm việc, Đại sứ Pilar Mendez Jimenez 
đã gửi lời cảm ơn Nhà trường tích cực phối hợp 
trong việc phát triển giảng dạy tiếng Tây Ban Nha 
tại Trường.

Đáp lại, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cho biết 
những hoạt động hợp tác đào tạo tiếng Tây Ban 
Nha cho giảng viên, sinh viên ULIS đã và đang 
đạt được những hiệu quả tích cực. Chào mừng 
Đại sứ lần đầu đến trường, ông cũng mong rằng 
hai bên sẽ có nhiều chương trình triển khai để 
phát triển đào tạo tiếng Tây Ban Nha hơn nữa.

Sau đó, Đại sứ đã có buổi nói chuyện với chủ đề 
“Giá trị kinh tế của tiếng Tây Ban Nha” và giải đáp 
các thắc mắc về đất nước, văn hóa, giáo dục Tây 
Ban Nha cho các sinh viên ULIS.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Pilar Mendez Jimenez 
đã trao tặng tuyển tập văn học mang tên “Học 
tiếng Tây Ban Nha và tận hưởng cuộc sống” tới 
các sinh viên ULIS gửi bài tham gia cuộc thi sáng 
tác văn học do Đại sứ quán tổ chức.

I/ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
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2. Đẩy mạnh hợp tác với UBND phường Dịch Vọng Hậu

Ngày 8/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi gặp mặt và 
làm việc với đoàn cán bộ UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã 
chia sẻ về thành tựu của Trường Đại học Ngoại ngữ 
trong những năm qua, đặc biệt ở công tác đào tạo tại 
tất cả các bậc học và công tác cơ sở vật chất. Biết ơn 
sự ủng hộ và giúp đỡ của UBND phường Dịch Vọng 
Hậu, Hiệu trưởng cũng thể hiện khao khát của Nhà 
trường làm sâu đậm và gắn bó mật thiết hơn mối 
quan hệ giữa hai bên bằng các hoạt động hợp tác 
thực chất. Là một trường nằm trên địa bàn phường, 
Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định Nhà trường 
có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng góp cho sự phát 
triển của phường Dịch Vọng Hậu. 

Đại diện hai bên đã thảo luận, đề xuất về việc mở 
rộng các cơ hội hợp tác như về đào tạo bồi dưỡng 
ngoại ngữ và tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tập 
huấn cho đội thanh niên xung kích, phối hợp trong 
hoạt động Đoàn – Hội,…

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

Ngày 06/10/2020, tại Phú Thọ đã diễn ra Hội nghị ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hùng 
Vương và Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ chung. 
Hai bên nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực: liên kết đào 
tạo, xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo, xây 
dựng lộ trình giúp Trường Đại học Hùng Vương đủ điều 
kiện tổ chức thi VSTEP, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu 
khoa học, xuất bản phẩm,… Việc ký kết nhằm khai thác 
tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và hướng tới sự hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho xã hội.

Hai đoàn đã thảo luận về việc triển khai hợp tác, trao quà 
lưu niệm thể hiện sự gắn bó, tinh thần hợp tác giữa hai 
đơn vị.

Sau đó, đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ đã đi tham quan 
Trường Đại học Hùng Vương.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

1. Ký kết hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương

II/ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
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4. Tổ chức chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh bậc THCS huyện Ba 
Vì và lễ ra quân cho 75 giáo sinh tham gia thực địa
Ngày 22/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức chương trình bồi dưỡng 
giáo viên Tiếng Anh bậc THCS huyện Ba Vì và Lễ ra quân cho 75 giáo sinh tham gia thực địa 
lần 1 (22 – 28/11/2020).

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

Ngày 17/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN phối hợp với Học viện Biên Phòng 
–  Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, học 
viên Học viện Biên phòng.

Phát biểu trong buổi lễ khai giảng, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn 
Minh khẳng định tầm quan trọng của việc giảng dạy 
tiếng nước ngoài cho các cán bộ ở các địa phương giáp 
biên, một trong số đó là tiếng Lào. Thầy cũng chia sẻ rằng 
việc giảng dạy tiếng Lào cho các cán bộ học viên của Học 
viện Biên phòng là trách nhiệm của Nhà trường bởi đây 
là một trong những công tác phục vụ cộng đồng mà nhà 
trường đã đang và sẽ tiếp tục triển khai trong tương lai.

Lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, học viên Học viện 
Biên phòng khóa 1 có 43 học viên.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

3. Tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, học viên Học viện Biên phòng

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức chương trình tập huấn Nhà giáo dục truyền 
cảm hứng cho hơn 130 thầy cô giáo Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội (26-27/9/2020) và Học 
viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam (12/2020).

5. Tổ chức chương trình tập huấn “Nhà giáo dục truyền cảm hứng” cho 
Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội và Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam
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1. Họp giao ban công tác tháng 10/2020
Ngày 14/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ 
– Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc 
họp giao ban công tác tháng 10/2020 do Hiệu 
trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

2. Họp giao ban công tác tháng 11/2020
Ngày 13/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ 
– Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc 
họp giao ban công tác tháng 11/2020 do Hiệu 
trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

III/ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

3. Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2020
Ngày 14/12/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị 
giao ban công tác quý IV/2020. 
Mở đầu hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao 
quyết định bổ nhiệm TS. Lưu Mạnh Kiên giữ chức vụ 
Phó Trưởng phòng HTPT và TS. Đào Thị Diệu Linh 
giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý – GIáo dục.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

Tại hội nghị, đại diện Nhà trường đã trao quyết định 
khen thưởng thành tích đột xuất cho 5 tập thể, 4 cá 
nhân, 4 sinh viên/nhóm sinh viên; danh hiệu Gương 
mặt giảng viên ULIS đợt 2/2020 cho 14 giảng viên/
giáo viên ưu tú; trao giải cuộc thi ảnh “Con người 
và cuộc sống ở ULIS” và tặng quà sinh nhật đại diện 
lãnh đạo các đơn vị có sinh nhật trong quý.
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1. Khai giảng khóa đào tạo sinh viên chính quy QH.2020.F1 và các hoạt động 
cho tân sinh viên
Ngày 8/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai giảng 
khóa đào tạo sinh viên chính quy QH.2020.F1 tại hội trường Nguyễn Văn Đạo. 
Buổi lễ năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đổi mới 
so với các năm trước như: nhảy và hát tập thể, “hẹn hò 
tốc độ”, viết lưu bút, nghe chia sẻ của các thầy cô về trải 
nghiệm học đại học… 

Sau đó, rất nhiều hoạt động dành cho tân sinh viên đã 
được tổ chức như: Tuần lễ Hội nhập, Ngày hội Câu lạc 
bộ và ULIS TOUR, Chào Ngoại Ngữ 2020, cuộc thi 
King&Queen “ÉTIENNE” 2020,... 

Những hoạt động này đã đem đến các trải nghiệm thú 
vị, tạo các cơ hội giao lưu và khám phá “chất Ngoại ngữ” 
cho các tân sinh viên. Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

2. Tổ chức nhiều hoạt động quảng bá ngôn ngữ và văn hóa
Trong quý 4 năm 2020, Trường ĐHNN – ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn 
hóa, ngôn ngữ các nước.

Có thể kể đến như: Ngày hội Tiếng Hàn 2020, Tuần lễ 
văn hóa Hàn Quốc Sejong Culture Academy 2020, cuộc 
thi “Quiz On Korea 2020”, Hội thảo Học viện King Se-
jong Việt Nam, trải nghiệm làm cơm nắm và Wagashi 
Nhật Bản, chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật 
Hosei Cup năm 2020, Cuộc thi thuyết trình Tìm hiểu 
về cộng đồng châu Á, hoạt động hội trại và dạ hội của 
Khoa NN&VH Trung Quốc, hoạt động kỷ niệm Ngày 
Quốc tế tiếng Ả Rập 18/12, Sắc màu Pháp ngữ 2020 và 
Kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, 
cuộc thi viết chính tả tiếng Nga (TEST TRuD) 2020,… 

IV/ MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG

07

http://ulis.vnu.edu.vn/khai-giang-khoa-dao-tao-sinh-vien-chinh-quy-qh-2020-f1/


3. Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu 
giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH và NCS
Ngày 25/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng cai Hội thảo 
khoa học quốc tế lần thứ 4 và Diễn đàn lần thứ X về Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực 
Đông Á dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực 
tuyến.
Với sự góp mặt của nhiều học giả đến từ các trường 
đại học, cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế, hoạt 
động này được tổ chức nhằm mở rộng môi trường 
nghiên cứu khoa học và báo cáo kết quả nghiên 
cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Tại phiên toàn thể đã có 3 báo cáo được trình bày. 
Trong phần báo cáo tại các tiểu ban, đã có 152 báo 
cáo được trình bày tại 15 tiểu ban song song trên 
phần mềm Zoom. 

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

4. Hội nghị Tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 2020
Từ ngày 23-25/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị đánh giá 
Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của các đơn vị trong toàn trường; tổng kết công 
tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020, và trao phần thưởng cho các đơn 
vị có Đề án đạt giải.
Bên cạnh tổng kết công tác bồi dưỡng lãnh đạo 
quản lý, Hội nghị chia làm 4 phiên với 32 bản 
đề án được trình bày. Các đề án đều đã thể hiện 
những góc nhìn, khát khao vươn lên của từng 
đơn vị. Kết thúc hội nghị, 6 đơn vị đã được 
xướng tên để nhận giải thưởng cho các đề án 
nổi bật, trong đó đề án của Khoa Sư phạm Tiếng 
Anh đã xuất sắc giành được giải nhất.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY
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5. Hội thảo quốc tế “Dịch thuật thời đại 4.0: đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn”
Ngày 27/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đề án 
Ngoại ngữ Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan đã tổ chức hội 
thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề “Dịch thuật thời đại 4.0: đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn” 
– UCIT2020.

Đây có thể coi là hội thảo đầu tiên về biên phiên dịch 
được tổ chức tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 
Quốc gia Hà Nội với quy mô lớn, có sự tham dự của 
các chuyên gia, dịch giả giàu kinh nghiệm đến từ hơn 
10 quốc gia và khoảng 500 người tham dự. Gồm 2 
chương trình là 3 tọa đàm bàn tròn và 82 báo cáo trình 
bày tại hội thảo khoa học trực tuyến, Hội thảo đã bao 
quát các nội dung chính như hiện trạng biên phiên 
dịch và công tác đào tạo biên phiên dịch tại Việt Nam.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

http://ulis.vnu.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-nam-2020-va-dien-dan-lan-thu-x-ve-nghien-cuu-giang-day-tieng-han-khu-vuc-dong-nam-a-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-va-nghien-cuu-sinh/
http://ulis.vnu.edu.vn/to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-boi-duong-doi-ngu-can-bo-lanh-dao-quan-ly-nam-2020/
http://ulis.vnu.edu.vn/hoi-thao-quoc-te-dich-thuat-thoi-dai-4-0-dao-tao-nghien-cuu-va-thuc-tien-ucit2020/


6. Tưng bừng Ngày hội sách – ULIS Book Fair 2020
Từ ngày 3 đến 7/11/2020, Ngày hội sách – ULIS Book Fair lần đầu tiên được tổ chức tại Trường 
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày hội đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt 
và nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo học sinh, 
sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trong trường. 
Trong khuôn khổ ULIS Book Fair 2020 đã diễn ra 
nhiều hoạt động như: Trao đổi sách; mua bán sách; 
tọa đàm văn hóa đọc; tôn vinh tập thể và cá nhân có 
nhiều đóng góp trong công tác phát triển văn hóa 
đọc tại trường,… 

Trước ngày hội chính, đã có nhiều hoạt động tặng 
sách ủng hộ chương trình trao đổi sách của các thầy 
cô và phụ huynh học sinh.

7. Tổ chức các hoạt động công đoàn và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

09

Trong quý 4/2020, Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt 
động công đoàn và kỷ niệm các ngày lễ như: kỷ niệm 
ngày PNVN 20/10, kỷ niệm ngày thành lập QĐND-
VN 22/12 và đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm ngày 
NGVN, kỷ niệm 65 năm thành lập trường và Khoa 
Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa Trung Quốc. Các hoạt động này thể hiện sự 
quan tâm của Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn 
Nhà trường tới cán bộ cũng như là dịp kết nối, giao 
lưu giữa các thầy cô, nhìn lại chặng đường phát triển 
của Nhà trường.

Bên cạnh đó, trong quý này, đội bóng đá cán bộ nam 
ULIS cũng xuất sắc giành giải Nhì Giải bóng đá 
Công đoàn ĐHQGHN năm 2020.

http://ulis.vnu.edu.vn/tung-bung-ngay-hoi-sach-ulis-book-fair-2020/


8. Khai trương các Homies và Không gian mở mới
Trong quý này, Nhà trường đã khai 
trương các Homies và Không gian 
mở mới tại Trường THPT Chuyên 
Ngoại ngữ, giảng đường B2, nhà C3. 
Đây là các không gian chung dành 
cho cán bộ và các em học sinh ,sinh 
viên có thể làm việc, học tập, nghỉ 
ngơi và thư giãn. Với những không 
gian mới này, ULIS đã hoàn thiện hệ 
thống Homies trong trường.

9. Tổ chức Chung kết các cuộc thi tiếng Anh quy mô quốc gia
Với sự hỗ trợ từ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ 
Quốc gia, tiếp nối thành công từ các cuộc thi trước, 
trong quý 4/2020, Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã 
tổ chức chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 
Quốc gia 2020 – NESC, Chung kết khu vực Miền 
Bắc Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc – E4US, 
Chung kết Toàn quốc Olympic tiếng Anh chuyên– 
E4US 2020. Đây là các cuộc thi dành cho học sinh 
sinhviên trên cả nước thể hiện đam mê và trình độ 
tiếng Anh của mình.

10. Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Trường ĐHNN, ĐHQGHN lần thứ IV, 
nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

Ngày 28/12/2020 tại hội trường Vũ Đình Liên đã diễn 
ra Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Trường ĐHNN, 
ĐHQGHN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết các hoạt động của nhiệm 
kỳ III, đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IV, 
thảo luận để thống nhất nghị quyết đại hội và bầu Ban 
Chấp hành nhiệm kỳ IV. 

Tại đại hội, Hội cựu giáo chức Nhà trường đã được nhận 
Bằng khen của Chủ tịch Hội cựu giáo chức Việt Nam vì 
đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển 
Hội nhiệm kỳ 2014-2019. Hiệu trưởng Trường Đại học 
Ngoại ngữ cũng đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 43 
cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 
2015-2020.
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http://ulis.vnu.edu.vn/ulis-vnu-edu-vn-dai-hoi-dai-bieu-hoi-cuu-giao-chuc-truong-dhnn-dhqghn-lan-thu-iv-nhiem-ky-2020-2025/


1. Tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021
Ngày 2/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương 
trình tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021.
Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh 
bày tỏ hy vọng chương trình tập huấn sẽ giúp các thầy cô phát 
triển các kỹ năng và năng lực cần thiết của một giáo viên chủ 
nhiệm; biết cách tư vấn, hướng dẫn, áp dụng các hoạt động 
“truyền cảm hứng” vào lớp học của mình và kết nối xây dựng 
nên cộng đồng giáo viên chủ nhiệm bền chặt sẵn sàng tương trợ 
nhau.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

2. Ra quân Đội thanh niên xung kích Trường Đại học Ngoại ngữ
Ngày 5/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức ra quân Đội 
thanh niên xung kích Trường.

Đội thanh niên xung kích Trường Đại học Ngoại 
ngữ gồm có 15 sinh viên. Đội có nhiệm vụ hỗ trợ 
Nhà trường trong công tác đảm bảo về an ninh trật 
tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, xây 
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
và các hoạt động tuyên truyền.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY
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3. Chung kết “Lớp tôi là số 1” năm 2020 
Là cuộc thi thường niên do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại 
học Quốc gia Hà Nội tổ chức, “Lớp tôi là số 1” tạo ra sân chơi trải nghiệm và kết nối các thành 
viên trong Chi đoàn. 
Trải qua 04 phần thi đầy cảm xúc, gay cấn khẳng 
định được trí tuệ và tài năng của các chi đoàn, vào 
sáng 03/10/2020, chương trình “Lớp tôi là số 1” 
2020 đã tìm ra chủ nhân xứng đáng cho vị trí quán 
quân. 
+ GIẢI NHẤT: Chi đoàn 19F8
+ GIẢI NHÌ: Chi đoàn 19C3
+ GIẢI BA: Chi đoàn 19C4, Chi đoàn 19E3
+ GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Các Chi đoàn 19C6, 
19C7, 19K4 và 18J5
Ngoài ra, chương trình còn trao một số giải phụ:
+ Lớp tôi thông thái nhất:  Chi đoàn 19E3
+ Lớp tôi khỏe nhất: Chi đoàn 19E5
+ Lớp tôi tình nguyện: Chi đoàn 19C8
+ Lớp tôi tài năng nhất: Chi đoàn 19C3

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

http://ulis.vnu.edu.vn/tap-huan-ve-cong-tac-giao-vien-chu-nhiem-nam-hoc-2020-2021-vong-tay-ket-noi-chao-khoa-qh-2020/
http://ulis.vnu.edu.vn/ra-quan-doi-thanh-nien-xung-kich-truong-dai-hoc-ngoai-ngu/
http://ulis.vnu.edu.vn/chung-ket-lop-toi-la-so-1-2020-noi-luu-giu-khoanh-khac-thanh-xuan-cua-ulis-er/


4. Lễ khai giảng năm học 2020-2021 dành cho sinh viên quốc tế và chuyên gia 
nước ngoài
Ngày 12/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ khai 
giảng năm học 2020-2021 dành cho sinh viên quốc tế và chuyên gia nước ngoài. 
Sự kiện tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường 
và livestream trên phần mềm Zoom để các sinh viên 
đang ở nước ngoài có thể tham dự. 

Năm học 2020-2021, Trường Đại học Ngoại ngữ tổ 
chức đào tạo cho 28 sinh viên quốc tế bên cạnh các 
chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

5. Lễ trao bằng Cử nhân Ngoại ngữ hệ Vừa làm vừa học năm 2020
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Ngày 26/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ trao 
bằng Cử nhân ngoại ngữ hệ Vừa làm vừa học năm 2020 ngành tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng 
Trung.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh 
đã gửi lời chúc mừng tốt nghiệp tới 117 tân cử nhân hệ 
đào tạo văn bằng 2 QH.2017 và tại chức QH.2015.

Đại diện cho các tân cử nhân, chị Vũ Hoàng Anh, sinh 
viên khóa QH.2017 hệ văn bằng 2 chuyên ngành Sư 
phạm tiếng Anh, hiện đang công tác tại Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Đức – Hà Nội đã chia sẻ niềm tự hào phát 
biểu chính thức khép lại hành trình đầy ý nghĩa và kỷ 
niệm tại ULIS.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

6. Hội nghị Đào tạo và Học sinh sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ năm học 
2020-2021
Ngày 31/10/2020, tại hội trường Vũ Đình Liên đã diễn ra Hội nghị Đào tạo và Học sinh sinh 
viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2020-2021.
Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai nhiệm vụ 
năm học 2020-2021, tạo diễn đàn để trao đổi, chia sẻ 
ý tưởng, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề về công tác 
đào tạo (ĐH và SĐH) và công tác học sinh sinh viên tại 
Trường. Với hơn 140 cán bộ tham gia chia làm 6 nhóm, 
hội nghị là nơi để các nhóm báo cáo kết quả nghiên 
cứu, đề xuất ý tưởng cho 6 nhóm nội dung. 

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

http://ulis.vnu.edu.vn/le-khai-giang-nam-hoc-2020-2021-danh-cho-sinh-vien-quoc-te-va-chuyen-gia-nuoc-ngoai/
http://ulis.vnu.edu.vn/le-trao-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-he-vua-lam-vua-hoc-nam-2020/
http://ulis.vnu.edu.vn/hoi-nghi-dao-tao-va-hoc-sinh-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-hoc-2020-2021/


8. Lễ khai giảng khóa QH.2020 sau đại học và Trao bằng tiến sĩ, thạc sỹ 2020
Ngày 4/12/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ khai 
giảng khóa QH.2020 sau đại học và Trao bằng tiến sĩ, thạc sỹ năm 2020.
Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh 
đã gửi lời chúc mừng đến 182 tân học viên cao học và 
9 nghiên cứu sinh khóa QH.2020 nhập học (Trong đó 
có 1 học viên cao học Philippines). 

Phó Hiệu trưởng cũng chúc mừng 9 tân tiến sĩ và 65 
tân thạc sĩ tốt nghiệp đợt này. Dù là tân học viên, tân 
nghiên cứu sinh, tân thạc sĩ hay tân tiến sĩ, PGS. TS. 
Hà Lê Kim Anh đều mong muốn các học viên tiếp tục 
phấn đấu nâng cao kiến thức và kỹ năng để phát triển 
sự nghiệp và đóng góp cho nước nhà. Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

9. Hội thảo 25 hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong giảng dạy tiếng Anh
Ngày 10/12/2020, Văn phòng tiếng Anh khu vực – Đại sứ quán Hoa Kỳ (RELO) phối hợp với 
BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia – Bộ GDĐT, phân hội Nghiên cứu và Giảng dạy Tiếng Anh 
(VietTESOL) và trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đồng phối hợp tổ chức 
hội thảo 25 hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ trong giảng dạy tiếng Anh.
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, 
1/4 thế kỷ trôi qua kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố 
bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995-
12/7/2020), hai quốc gia đã trở thành đối tác toàn diện 
trên tất cả lĩnh vực, với triển vọng rộng mở hợp tác trong 
thời gian tới. Ở lĩnh vực giáo dục, 25 năm qua, Việt Nam 
– Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động hợp tác song 
phương và đạt những kết quả đáng khích lệ.

Cũng tại hội thảo, các cựu sinh và chuyên gia đã trực tiếp 
tham gia vào các dự án song phương về giáo dục đào tạo 
giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đã thảo luận, cùng nhìn lại hoạt 
động hợp tác phát triển năng lực giảng dạy Tiếng Anh 
của Việt Nam trong 25 năm qua, đồng thời đưa ra những 
đề xuất để tăng cường quan hệ đối tác trong những năm 
tiếp theo.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY
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7. Trao bằng Cử nhân cho sinh viên ngành Kinh tế – Tài chính khóa QH.2016
Ngày 15/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao 
bằng Cử nhân ngành Kinh tế – Tài chính (CTĐT đại học chính quy liên kết với Trường Đại 
học Southern New Hampshire – Hoa Kỳ) cho sinh viên khóa QH.2016.

Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh 
đã gửi lời chúc mừng tới các sinh viên ngành Kinh tế – 
Tài chính khóa QH.2016. Các em đã trải qua quãng thời 
gian thanh xuân rực rỡ để gặt hái được thành quả là tấm 
bằng tốt nghiệp ngày hôm nay. Trở thành tân cử nhân 
và cũng là các cựu sinh viên ULIS, Phó Hiệu trưởng 
chúc các em vững bước trên con đường lập nghiệp. 

http://ulis.vnu.edu.vn/le-trao-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-he-vua-lam-vua-hoc-nam-2020/
http://ulis.vnu.edu.vn/hoi-thao-25-hop-tac-viet-nam-hoa-ky-trong-giang-day-tieng-anh/
http://ulis.vnu.edu.vn/trao-bang-cu-nhan-cho-40-sinh-vien-nganh-kinh-te-tai-chinh-khoa-qh-2016/


VI/ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I/2021

– Tuyển sinh Sau đại học năm 2020 (đợt 2); tổ chức Hội nghị triển khai công tác đào tạo và 
học sinh sinh viên năm học 2020-2021; thực hiện giai đoạn 1 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt 
động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên Trường ĐHNN, 
ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025;

– Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của các đơn vị; hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng 
cao năng lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ chủ chốt; tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 
dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS 2020);

– Hoàn thành các hạng mục công việc năm 2020 thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; thực hiện 
đánh giá ngoài CTĐT Ngôn ngữ Ả Rập theo bộ tiêu chuẩn AUN; 

– Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới việc quản lý và phục vụ hội trường, lớp học khu vực giảng 
đường B2; hoàn thành việc cải tạo các khu vực làm việc chung cho giảng viên và sinh viên 
(Homies) trong Trường.
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Đăng ký tại http://ulis.vnu.edu.vn/ulisfire/

ULIS 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂNULIS 65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

https://youtu.be/iSHaSI3hBVs


BÀI VIẾT NỔI BẬTBÀI VIẾT NỔI BẬT

Chuyên trang Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ Sổ tay về chế độ, chính sách dành cho cán bộ 
ULIS

Đội tuyển bóng đá sinh viên nam ULIS giành 
giải nhì giải bóng đá sinh viên ĐHQGHN 

năm 2020

Nữ sinh viên Đại học Ngoại ngữ tốt nghiệp với 
GPA 4.0/4.0

Thầy Nguyễn Đức Chính: Muốn “trồng người” 
phải có người thầy giỏi chuyên môn và tận tâm

Đồng chí Hoàng Bình Quân – Cựu sinh viên 
ULIS chia sẻ kỷ niệm về Nhà trường
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http://ulis.vnu.edu.vn/dang-bo/ 
http://ulis.vnu.edu.vn/ra-mat-so-tay-ve-che-do-chinh-sach-danh-cho-can-bo-ulis/
http://ulis.vnu.edu.vn/nu-sinh-vien-dai-hoc-ngoai-ngu-tot-nghiep-voi-gpa-4-0-4-0/
http://ulis.vnu.edu.vn/doi-tuyen-bong-da-sinh-vien-nam-ulis-gianh-giai-nhi-giai-bong-da-sinh-vien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nam-2020/
http://ulis.vnu.edu.vn/nhung-thang-ngay-hoc-tap-tai-truong-la-quang-thoi-gian-ma-40-nam-qua-va-mai-sau-nay-toi-khong-bao-gio-quen/
http://ulis.vnu.edu.vn/thay-nguyen-duc-chinh-muon-trong-nguoi-phai-co-nguoi-thay-gioi-chuyen-mon-va-tan-tam/
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Đọc thêm tại ĐÂYĐọc thêm tại ĐÂY

1. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ 
XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

2. Tổ chức thành công các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế lớn theo mô hình kết hợp giữa 
trực tiếp và trực tuyến

3. Triển khai thành công chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trường về kỹ 
năng quản lý, lãnh đạo và quản trị đại học.

4. Xây dựng đội ngũ  giảng viên đổi mới sáng tạo cốt cán của Trường và tổ chức thành công 03 
khóa bồi dưỡng Nhà giáo dục truyền cảm hứng cho 430 cán bộ giảng dạy của Trường

5. Áp dụng đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các hoạt động dạy-học và kiểm tra đánh giá trực tuyến 
các bậc học, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch năm học 2019-2020

6. Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, giai đoạn 
2020-2025 và Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi 
nghiệp của sinh viên, giai đoạn 2020 – 2025 (FIRE Project).

7. Tổ chức chuỗi các hoạt động phát triển văn hóa đọc ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN

8. Tuyển sinh thành công, đảm bảo về số lượng và chất lượng các bậc học

9. Hoàn thành việc cải tạo, xây dựng hệ thống các Không gian làm việc chung (Homies) dành 
cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên

10. Hoàn thành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngôn ngữ Ả rập theo bộ tiêu chuẩn 
AUN (đánh giá ngoài theo hình thức trực tuyến)
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http://ulis.vnu.edu.vn/10-su-kien-va-thanh-tuu-noi-bat-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2020/
http://ulis.vnu.edu.vn/10-su-kien-va-thanh-tuu-noi-bat-cua-ulis-vnu-nam-2020/
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