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        ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

                    *                                            Hà Nội, ngày 20  tháng 7  năm 2011 
                Số: 151 - KL/ĐU 

 

  
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 

VỀ ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ CHO HỌC VIÊN CAO HỌC 
 VÀ NGHIÊN CỨU SINH THUỘC NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC  

------------------------- 
 
Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã họp 

phiên thường kỳ để nghe và thảo luận báo cáo chuyên đề về “Đào tạo ngoại ngữ 
cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược”. Sau nghe báo 
cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: 

1.  Đánh giá thực trạng tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học 
và nghiên cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược 

Thời gian qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức đào tạo 
ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là học viên).  

Tuy nhiên, việc tuyển chọn được học viên có trình độ ngoại ngữ giỏi ở nhiều 
ngành còn gặp nhiều khó khăn; trình độ ngoại ngữ của học viên không đồng đều; 
mô hình tổ chức đào tạo hiện nay chưa thật hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu khi mở 
rộng quy mô mà vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo, chưa thúc đẩy liên thông, liên 
kết, hớp tác toàn diện giữa các đơn vị. 

2. Mục tiêu của việc đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên 
cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược  

2.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ngoại ngữ cho các chương trình 
đào tạo bậc sau đại học thuộc Nhiệm vụ chiến lược, theo đó trình độ ngoại ngữ của 
học viên đảm bảo tối thiểu phải đạt chuẩn 5.5 EILTS sau khi học ngoại ngữ tăng 
cường, trước khi học chuyên môn và  6.0 EILTS sau khi kết thúc khóa học. 

2.2. Phát triển tinh thần cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động liên thông, 
liên kết, hợp tác, sử dụng nguồn lực chung, lợi thế chuyên môn hóa và thế mạnh 
đặc thù của các đơn vị trong ĐHQGHN để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược. 

3. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ngoại ngữ cho học 
viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược 

3.1. Khuyến khích các đơn vị chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp 
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nhằm tuyển chọn được nhiều học viên giỏi ngoại ngữ vào học các chương trình đào 
tạo bậc sau đại học thuộc Nhiệm vụ chiến lược để không phải tổ chức đào tạo tăng 
cường ngoại ngữ từ tổng kinh phí được giao khoán cho đề án thành phần.   

3.2. Đối với những học viên trình độ ngoại ngữ chưa đạt chuẩn 5.5 IELTS 
trước khi học chuyên môn, thì việc đào tạo tăng cường ngoại ngữ cho học viên 
được tổ chức tập trung theo trình độ của học viên và do Trường Đại học Ngoại ngữ 
đảm nhận. Nội dung, phương pháp, thời lượng, thời gian và địa điểm học do 
Trường Đại học Ngoại ngữ chủ động xác định, các đơn vị có Nhiệm vụ chiến lược, 
học viên cao học và nghiên cứu sinh có trách nhiệm thực hiện. 

3.3. Đối với những ngành dễ tuyển thì trình độ ngoại ngữ của học viên phải 
đạt chuẩn đầu vào bắt buộc là 5.5 IELTS. Nếu không đạt học viên phải tự đóng 
kinh phí để học tăng cường trước khi vào học chuyên môn tại Trường Đại học 
Ngoại ngữ.  

Đối với những ngành khác chấp nhận chuẩn đầu vào là 4.0 IELTS. Với 
những học viên này sau thời gian 3 tháng học tăng cường ngoại ngữ, nếu không đạt 
chuẩn trước khi học chuyên môn thì phải chuyển sang học ở hệ chuẩn.  

3.4. Ở thời điểm bắt đầu vào học chuyên môn, đối với những học viên đã đạt 
trình độ ngoại ngữ tương đương 6.0 EILTS trở lên được miễn học ngoại ngữ, với 
những học viên đã đạt 5.5 IELTS được miễn học tăng cường ngoại ngữ. Cả hai 
nhóm đối tượng học viên này vẫn phải dự kỳ thi kiểm tra đầu ra ngoại ngữ khi tốt 
nghiệp. 

4. Tổ chức thực hiện 
 4.1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm quán triệt 
và chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện Kết luận này, kịp thời báo cáo với Ban 
Thường vụ Đảng ủy những vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện. 

4.2. Giao Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo các ban chức năng, các đơn vị 
liên quan quán triệt và tích cực triển khai thực hiện tốt chủ trương của Ban Thường 
vụ Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo việc phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, kiểm 
tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các giải pháp về đào tạo, quản lý và các điều 
kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đào tạo ngoại ngữ tập trung 
cho cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, thường xuyên đánh giá tình hình và 
kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy. 

4.3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, hướng dẫn 
và chỉ đạo việc triển khai công tác tư tưởng để cán bộ, học viên cao học, nghiên 
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cứu sinh hiểu đúng, đầy đủ, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt chủ trương này của 
Ban Thường vụ Đảng ủy. 

4.4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực 
hiện, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem 
xét, chỉ đạo giải quyết.  

4.5. Các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức chính quyền, công đoàn, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp phổ biến kịp thời, quán triệt sâu sắc chủ trương đào 
tạo ngoại ngữ cho học viên và nghiên cứu sinh đến từng cán bộ, đảng viên, giảng 
viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, tạo sự đồng thuận cao để quyết tâm thực 
hiện tốt Kết luận của Đảng ủy./. 
  
 
Nơi nhận:  
- Các đ/c UVTV Đảng ủy; 
- Ban Giám đốc ĐHQGHN (để thực hiện); 
- UBKT, Ban Tuyên giáo Đảng ủy (để thực hiện);
- Công đoàn, Đoàn TN ĐHQGHN (để thực hiện);
- Các cấp ủy trực thuộc (để thực hiện); 
- Lưu: VPĐU                 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 

 

                                (đã ký)  

 

               Mai Trọng Nhuận 
 

 
 


