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THÔNG BÁO 

Về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 

của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN  

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm học 

2021-2022 của trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  

Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về 06 nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 như sau: 

1. Về đào tạo 

1.1. Rà soát, đánh giá hiệu quả và tiến hành những cải tiến phù hợp đối với 

Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy của Trường; 

1.2. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai thành công mô hình đào 

tạo kết hợp ở các bậc học ở Trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

2. Về khoa học công nghệ 

2.1. Rà soát, đánh giá hiệu quả và bổ sung các giải pháp phù hợp để thực hiện 

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Trường giai đoạn 2020-2025; 

2.2. Triển khai chuỗi các tọa đàm, tập huấn, hội thảo, hội nghị khoa học 

chuyên đề trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và 

quốc tế học (UNC2022); 

2.3. Đẩy mạnh việc thực hiện 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. 

3. Về công tác học sinh sinh viên 

3.1. Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, kết nối người học; tăng cường 

vai trò tự chủ của người học trong việc lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và vận hành 

các chương trình, đề án, dự án liên quan tới học sinh sinh viên của Trường; 
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3.2. Rà soát, đánh giá hiệu quả và tiến hành những cải tiến phù hợp đối với 

Đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ. 

4. Về hợp tác phát triển 

4.1. Thực hiện các giải pháp hiệu quả, phù hợp để đảm bảo sự tham gia của 

đội ngũ chuyên gia, giảng viên trong và ngoài nước trong các chương trình đào tạo; 

4.2. Mở rộng hoạt động kết nối, dịch vụ và phục vụ cộng đồng; tăng cường 

hiệu quả hoạt động của mạng lưới Ulis Connect, Ulis Alumni. 

5. Về cơ sở vật chất và tài chính 

5.1. Chăm sóc, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng công 

nghệ thông tin và trang thiết bị trong Trường; 

5.2. Hoàn thành xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực địa giới của 

Trường tại Hòa Lạc; 

5.3. Tăng cường nguồn thu sự nghiệp, giữ ổn định nguồn kinh phí cho phát 

triển đội ngũ, khoa học công nghệ và học sinh sinh viên; giữ ổn định thu nhập cho 

người lao động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tự chủ tài chính. 

6. Về quản trị đại học 

6.1. Hoàn thành quá trình kiểm định chất lượng Trường và nhận Giấy chứng 

nhận kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH giai đoạn 2021-2026; 

6.2. Thiết kế và triển khai có hiệu quả các chương trình bồi dưỡng nâng cao 

chất lượng đội ngũ trong toàn Trường;  

6.3. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các mảng hoạt động của Trường. 

Trên đây là 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của trường 

ĐHNN, ĐHQGHN. Danh mục nhiệm vụ trọng tâm nêu trên là cơ sở để các đơn vị 

trong Trường xây dựng và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học 

của đơn vị.  

Trân trọng thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị (để t/h); 

- Lưu: HCTH, ĐP05. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 
 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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