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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXVII:

Mục tiêu: Phát huy sức mạnh truyền thống, giữ vững vị trí hàng đầu của Trường ĐHKHXH&NV 
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế; phấn đấu đến năm 2020 đưa 
Trường đứng vào tốp 100 trường đại học hàng đầu châu Á.

Phương hướng: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng để xây dựng Trường ĐHKHXH&NV trở 
thành một trường đại học định hướng nghiên cứu đứng đầu của đất nước về KHXH&NV; góp 
phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc. 

Khẩu hiệu hành động: Tiên phong - Sáng tạo - Chất lượng cao - Trình độ cao

NHỮNG DẤU ẤN
NHIỆM KỲ
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nghị quyết và kết luận của Đảng uỷ

Nghị quyết về Định hướng và giải pháp xây dựng Đại học nghiên cứu (tháng 4/2016).

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) 
khóa XII (tháng 5/2017), và các kết luận: 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ (tháng 10/2015).

Xây dựng cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ cán bộ theo định hướng Đại học nghiên cứu (tháng 
10/2016).

Thúc đẩy các sản phẩm NCKH ở Trường ĐHKHXH&NV trong bối cảnh xây dựng Đại học nghiên cứu (tháng 
11/2016).

Đẩy mạnh hội nhập khu vực và quốc tế về giáo dục và đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa (tháng 
9/2017).

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đào tạo hướng tới tự chủ đại học vào năm 2020 (tháng 11/2017).

Kết luận số 661 ngày 20/5/2019 của Đảng ủy nhằm thực hiện:

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII “Một số vấn đề 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
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Đổi mới mô hình tổ chức và cán bộ theo hướng 
Đại học nghiên cứu

ĐA NGÀNH -
ĐA LĨNH VỰC:

THÀNH LẬP CÁC
ĐƠN VỊ MỚI

Bộ môn Tôn giáo học - 2016 Trung tâm Biển và Hải đảo - 2016

Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy
tài nguyên văn hóa - 2018

Trung tâm Đào tạo
và ứng dụng CNTT - 2018

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng
và Phát triển Công tác Xã hội -
Khoa Xã hội học - 2016

Bộ môn Chính sách công -
Khoa Khoa học Quản lý - 2016

 Viện Đào tạo Báo chí và
Truyền thông - 2018

Trường THPT
Chuyên KHXH&NV - 2019
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523
Cán bộ
(5/2020)

88 Phó Giáo sư

13 Giáo sư

168 Tiến sỹ

180 Thạc sỹ
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Đổi mới phương thức tuyển sinh - nâng cao chất lượng Đào 
tạo Đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

Hồ sơ đăng ký: 17.478 (2015) lên 39.980 
(2019)

Thí sinh trúng tuyển và nhập học: 1.439 
(2015) lên 2.186 (2019).

TUYỂN SINH SĐH

Tuyển 85% HVCH và từ 90-100% NCS so 
với chỉ tiêu được giao. 
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Tôn giáo học - 2015

Đông Nam Á học - 2018

Nhật Bản học - 2019

Hàn Quốc học - 2020

Văn hóa học - 2020

Việt Nam học (Giảng dạy
bằng tiếng Anh) - 2020

6
NGÀNH

ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC

MỚI
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15 CHUYÊN NGÀNH SĐH MỚI

01

02

03

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

ThS Quản trị văn phòng - 2015

ThS Tâm lý học lâm sàng - 2016

ThS Chính sách công - 2017

ThS Quản lý văn hóa - 2018

ThS Quản trị báo chí
truyền thông - 2020

ThS Chính trị học định hướng
ứng dụng - 2016

ThS Lưu trữ học định hướng
ứng dụng - 2016

ThS Báo chí học định hướng
ứng dụng - 2017

ThS Khoa học Thông tin - Thư viện
định hướng ứng dụng - 2017

TS Khoa học Thông tin -
Thư viện - 2016

TS Công tác xã hội - 2016

TS Du lịch - 2018

ThS Công tác xã hội định hướng
ứng dụng - 2016

ThS Tôn giáo học định hướng
ứng dụng - 2016

ThS Quản lý KH&CN định hướng
ứng dụng - 2016
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SỐ HỌC PHẦN GIẢNG DẠY BẰNG NGÔN NGỮ QUỐC TẾ BẬC ĐẠI HỌC: 25
ĐIỀU CHỈNH CTĐT ĐẠI HỌC THEO HƯỚNG LINH HOẠT, LIÊN THÔNG

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HỌC LIỆU 

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Đảm bảo quy chế và phát huy tối đa tính linh hoạt  

Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin

Chuẩn hóa và minh bạch dữ liệu đào tạo

Hiệu quả hóa công tác phối hợp tổ chức đào tạo

Đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá

Áp dụng hệ thống phần mềm dạy - học trực tuyến
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Đẩy mạnh Đánh giá chất lượng ctĐt

Số lượng CTĐT được kiểm định AUN: 06
Số lượng CTĐT được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo: 04
Số lượng CTĐT được đánh giá đồng cấp: 10
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Chủ trì, tổ chức triển khai 306 đề tài các cấp.

Nhiều chuyên gia được giao Chủ nhiệm nhiệm vụ thành phần thuộc các chương trình khoa học lớn của 
Nhà nước: 

Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, 

Đề án “Nghiên cứu và biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”,

Chương trình nghiên cứu trọng điểm về KHXH&NV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

Chương trình NCKH lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020;

Nhiệm vụ KH&CN đặc biệt cấp Quốc gia “Xây dựng bộ địa chí quốc gia Việt Nam”…

Quốc tế hoá hoạt động khoa học: hơn 50 hội thảo khoa học quốc tế lớn, xuất bản 6 sách chuyên khảo 
ở các nhà xuất bản quốc tế uy tín, 68 bài báo công bố trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS, 250 bài 
báo trên các tạp chí quốc tế khác. 

tạo dựng sản phẩm khoa học chất lượng cao - tăng cường 
hội nhập quốc tế về khoa học
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Xây dựng và ký văn bản hợp tác với hơn 100 đối tác trong nước, quốc tế.

Tiếp nhận hơn 170 chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu. 

Hơn 1.000 cán bộ, sinh viên đi học tập, giảng dạy, trao đổi hợp tác tại nước ngoài.

4.673 sinh viên nước ngoài theo học các khoá đào tạo tại trường.

Hàng trăm sinh viên được nhận được học bổng từ các tổ chức quốc tế và trong nước; có cơ hội đi học tập, 
trao đổi và giao lưu tại các trường đại học và đối tác nước ngoài.

Những chương trình, dự án hợp tác quốc tế nổi bật: “Enhance”; “Tourist”; ”Hợp tác nâng cao năng lực 
nghiên cứu cơ bản tại Trường ĐHKHXH&NV trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển quốc tế”; “Tìm hiểu cộng 
đồng châu Á” do Quỹ một châu Á (One Asia Foundation) tài trợ; “Bài giảng chuyên đề nghiên cứu Nhật 
Bản”; “Xúc tiến học liệu giáo dục mở cho giáo dục đại học ở Việt Nam”; “Khóa học về Tôn giáo và Pháp 
quyền”; “Nghiên cứu khả năng thực thi chương trình thúc đẩy giao lưu học thuật giữa Việt Nam - châu Âu 
- Hoa Kỳ về nghiên cứu Nhật Bản”; “Hòa nhập xã hội của người di cư từ vùng nông thôn vào Hà Nội”; “Các 
tiếp cận tiên tiến về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái ở Việt Nam”; “Vietnamica”...

mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế - phát triển  
và nâng cao vị thế
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Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. 

Hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản 
ISO 9001:2015. 

Các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa và công khai; tính chuyên nghiệp, chuyên trách trong công 
tác quản lý hành chính được nâng cao. 

Chính sách quản lý một cửa đã đạt những kết quả tốt. 

Triển khai sử dụng phần mềm VNU E-office trong quản lý và điều hành.

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và Quy trình hoạt động quản lý trong Trường.

Xây dựng phòng lưu trữ đạt chuẩn, hiện đại.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện - kỷ cương - nề nếp - văn hóa - hiệu quả. 

cải cách hành chính - áp dụng quản trị Đại học tiên tiến
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Đảng uỷ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu 
quả, bám sát và hỗ trợ đắc lực các hoạt động của Nhà trường; phối hợp và liên hết chặt chẽ giữa các tổ chức: 
Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh. 

Công đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXX thành công; tổ chức nhiều hoạt động phong 
phú, sáng tạo; thu hút được sự tham gia đông đảo của công đoàn viên. Công đoàn Trường liên tục được 
công nhận là công đoàn vững mạnh, được nhận Bằng khen, cờ thi đua toàn diện của Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường thực hiện nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, gắn với các nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường và ĐHQGHN. Hoạt động của tuổi trẻ Nhà trường đã đạt được nhiều 
thành tựu, được các tổ chức Đoàn, Hội cấp trên ghi nhận, luôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua trong tuổi 
trẻ ĐHQGHN và thành phố Hà Nội. 

Hội Cựu chiến binh đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH với tinh thần mỗi giảng viên - cựu chiến 
binh là một nhà giáo, nhà khoa học, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Hội đã tổ chức: “Hành 
trình về nguồn”, “Từ chiến trường đến giảng đường”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Tự hào Việt Nam”… nhằm giáo 
dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Hội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Trung ương 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019.

lãnh Đạo các tổ chức Đoàn thể
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Đảng bộ Nhà trường: 21 chi bộ và 390 đảng viên.

1.492 quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

232 đảng viên tham dự lớp Đảng viên mới do Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức.

258 quần chúng được kết nạp Đảng (trong đó có 213 SV và 45  CB).

161 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức.

xây dựng Đảng bộ vững mạnh
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những kết quả nổi bật

 

NỘI DUNG
CHỈ TIÊU 

NGHỊ QUYẾT
KẾT QUẢ 

ĐẠT ĐƯỢC

Giảng viên đạt trình độ tiến sĩ 65% 71.7%

Giảng viên đạt chức danh giáo sư và phó giáo sư 28% 28.2%

Sinh viên sau khi tốt nghiệp 1 năm có việc làm 90% 91%

Mở chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 08 12

Xây dựng và ký mới đề tài cấp Nhà nước 10 - 15 22

Ký mới đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 25 83

- Xuất bản giáo trình/sách chuyên khảo, tham khảo

- Trong đó có chuyên khảo xuất bản ở nước ngoài

15

2 - 3

78

06

- Bài báo công bố mỗi năm trên các tạp chí khoa học trong 

các hội thảo quốc gia và quốc tế

- Trong đó bài công bố trên các tạp chí quốc tế

600 

60

1830 

250

(68 ISI/Scopus)

Giải thưởng khoa học và công nghệ các cấp 10 30

Ký văn bản hợp tác với đối tác mới 3 - 5/năm 176

Duy trì kết nạp đảng viên mới (ít nhất 2/3 là SV)

- Tổng số đảng viên được kết nạp, trong đó:

+ Số sinh viên được kết nạp:

40-45/năm 258

213

USSH


