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THÔNG BÁO 

Về 10 sự kiện và thành tựu tiêu biểu năm 2022 

của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

 

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 Thông báo số 1055/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 8 năm 2021 về 06 nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, 

ĐHQGHN; 

Căn cứ Thông báo số 28/TB-ĐHNN ngày 12 tháng 01 năm 2022 về 06 nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo 10 sự kiện và 

thành tựu tiêu biểu năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo (theo Quyết định số 425/QĐ-ĐHNN 

ngày 21/01/2022) và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của học 

sinh sinh viên; tổ chức “Ngày hội Học sinh sinh viên Đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu 

khoa học, Khởi nghiệp – ULIS Fire Day 5.0” (ngày 27/5/2022). 

2. Triển khai 33 đề án đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 ở các đơn vị trong 

Trường.  

3. Đổi mới sáng tạo tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm 

học 2021-2022 - các tham luận được trình bày theo hình thức sân khấu hóa             

(28-30/6/2022). 

4. Hoàn thành mở mới chương trình đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên 

quốc gia, chuẩn bị tổ chức tuyển sinh từ năm 2023; điều chỉnh các chương trình đào 

tạo và hoàn thành xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo định hướng tự chủ các 

chương trình đào tạo bậc đại học. 



2 
 

5. Tổ chức hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ 

và quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2022); Hội thảo quốc tế dành cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh (IGRS2022); Hội thảo khoa học quốc tế APC-TCIL 13 “Đổi 

mới triết lí, hướng đi và phương pháp giảng dạy Hán ngữ quốc tế”. 

6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm: 20 năm triển khai CTĐT CLC tiếng Anh, 28 

năm giảng dạy tiếng Hàn, 30 năm giảng dạy tiếng Nhật, 30 năm giảng dạy tiếng 

Đức, 60 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp. 

7. Hoàn thành kiểm định chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN chu 

kì 2 (2017 – 2021) với kết quả đánh giá cao. 

8. Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XXI, 

nhiệm kỳ 2022–2024. 

9. Tổ chức chương trình Đại nhạc hội ULIS HÒA CA nhân kỷ niệm 72 năm 

ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2022) và 

chương trình Chào Ngoại ngữ chào đón năm học 2022-2023 (ngày 22/10/2022); 

10.  Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Trường Đại học 

Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hòa Lạc. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- ĐHQGHN (để báo cáo); 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị trong trường; 

- Lưu: HCTH, ĐP03. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 
 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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