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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 
Số: 3226 /HD - ĐHQGHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   
Hà Nội, ngày 08  tháng 11  năm 2010 

HƯỚNG DẪN 
Tổ chức đào tạo năm thứ nhất cho các sinh viên  

thuộc nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội  

 

Triển khai đào tạo theo Nhiệm vụ chiến lược, chương trình đào tạo tài năng và tiên 
tiến (gọi chung là Nhiệm vụ chiến lược viết tắt là NVCL) ở Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN) cho sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) là bước 
đột phá theo mô hình mới đảm bảo chất lượng cao nhất về tiếng Anh, cơ sở lý luận và 
kiến thức ban đầu tạo tiền đề cho việc đào tạo chuyên môn và đào tạo toàn diện ở những 
năm sau. Việc tổ chức đào tạo tập trung tạo điều kiện ban đầu cho sinh viên NVCL được 
giao thoa trong các hoạt động tạo thành cộng đồng những người được đào tạo theo NVCL 
của ĐHQGHN, thống nhất quản lý theo một đầu mối để việc tổ chức lớp môn học, lớp 
khóa học theo tinh thần cao nhất của phương thức đào tạo tín chỉ.  

Kết luận của Thường vụ Đảng ủy Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 3, nghị quyết Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 4, kết luận của Giám đốc ĐHQGHN tại phiên họp 
của Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ Chiến lược (công văn số 2171/TB-ĐHQGHN ngày 22/7/2010) 
đã yêu cầu các đơn vị phát huy thế mạnh liên thông liên kết thúc đẩy nhiệm vụ đào tạo 
theo chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Trong thực tế, việc đào tạo tập trung tại khu 
vực Xuân Thủy về tiếng Anh, các môn Lý luận chính trị Mác – Lênin,… đã được thực 
hiện thành công đối với việc đào tạo ban đầu của các sinh viên NVCL QH 2008, QH 2009 
của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Công nghệ. Mô hình quản lý đào tạo và phân công 
nhiệm vụ theo giai đoạn cũng đã được thử nghiệm thành công với việc triển khai đào tạo 
sinh viên hệ sư phạm (mô hình 3 + 1). Trong công tác tổ chức đào tạo môn Tiếng Anh, 
Trường ĐHNN là đơn vị có bề dày thành tích và là một trong các cơ sở đào tạo tiếng Anh 
hàng đầu Việt Nam. Để tổ chức chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế theo NVCL một 
cách đồng bộ, đảm bảo liên thông, phát huy và kết hợp hiệu quả các nguồn lực, 
ĐHQGHN tổ chức thực hiện đào tạo tập trung các sinh viên NVCL năm thứ nhất tại 
trường ĐHNN và tại khu vực Xuân Thủy. 

ĐHQGHN nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu, định mức, chính sách, giải pháp phù hợp; 
chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ và thường xuyên; chuẩn bị nhân lực điều phối hoạt 
động của các đơn vị đảm bảo huy động mọi nguồn lực cho công tác này và phân công 
trách nhiệm cho các đơn vị như sau: 

1) Giao Trường ĐHNN chịu trách nhiệm quản lý toàn diện tất cả sinh viên năm thứ 
nhất NVCL bậc đại học từ các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo theo NVCL 
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(sau đây gọi tắt là ĐH có NVCL) học tập trung tại Trường ĐHNN với những nhiệm vụ cụ 
thể như sau: 

1.1. Trường ĐHNN chủ động lên thời khóa biểu các môn học theo các tiêu chí sau: 

- Thời lượng các môn Tiếng Anh phải đảm bảo ít nhất là 12 tín chỉ mỗi học kỳ và 
theo chuẩn đầu ra là tương đương 5.5 IELTS khi kết thúc năm thứ nhất, sử dụng được tốt 
tiếng Anh trong quá trình học và khi tốt nghiệp theo quy định. 

- Trường ĐHNN sắp xếp thời khóa biểu môn Tiếng Anh sao cho có thời gian vật 
chất và thống nhất thời khóa biểu với các đơn vị liên quan để sinh viên có thể học một số 
môn học khác như các môn Lý luận chính trị (5 tín chỉ cho mỗi học kỳ), môn GDTC – 
TT, các môn học cơ bản, cơ sở trong học kỳ II (ít nhất 3 tín chỉ) theo yêu cầu của trường 
ĐH có NVCL để đảm bảo số tín chỉ tích lũy tối thiểu theo quy định trong Quy chế đào tạo 
Đại học đã ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010. Trường 
ĐHNN thông báo cho các đơn vị liên quan về thời khóa biểu môn Tiếng Anh và thời gian 
còn lại mà sinh viên có thể học các môn khác trước ngày 15/11/2010. Trường ĐHNN giải 
thích rõ và hướng dẫn cho từng sinh viên về yêu cầu học các môn học khác theo quy chế 
và đảm bảo tiến độ đào tạo trong toàn khóa. 

- Trường ĐHNN tổ chức các lớp môn học Tiếng Anh phân theo trình độ đảm bảo các 
tiêu chí và cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra, tăng cường đội ngũ trợ giảng (trước 
8/11/2010 có ít nhất có 2 trợ giảng (Tutor) cho một lớp), có biện pháp hỗ trợ và tăng cường 
học tập đối với các sinh viên có trình độ tiếng Anh còn yếu, xa chuẩn (chẳng hạn học tăng 
cường ngoài giờ, học online, học riêng với giảng viên hay trợ giảng, …). Trong kiểm tra 
đánh giá có thể chuyển điểm, học thêm không học lại, … đảm bảo chất lượng theo các 
chuẩn của chương trình đào tạo và trình độ tương ứng đã được ĐHQGHN phê duyệt.  

1.2. Trên cơ sở các lớp môn học và các lớp khóa học, Trường ĐHNN phối hợp với 
các trường ĐH có NVCL nhanh chóng ổn định tổ chức, hệ thống cán bộ lớp sinh viên, chi 
đoàn, liên chi đoàn, cử giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập,… để việc tổ chức hoạt động 
đào tạo đi vào nề nếp và ổn định. Trường ĐHNN tham khảo ý kiến các trường ĐH có 
NVCL để duy trì (nếu các trường ĐH có NVCL đã xây dựng), xây dựng hệ thống cán bộ 
và triển khai hoạt động các lớp, chi đoàn khóa học đảm bảo việc đánh giá thi đua và các 
hoạt động khác của sinh viên. Trường ĐHNN tổ chức các lớp môn học, chỉ định hoặc chỉ 
đạo bầu cán bộ lớp để đảm bảo theo dõi và quản lý học tập của sinh viên và các hoạt động 
bổ trợ. Lớp môn học chấm dứt hoạt động khi thi hết môn học. Hệ thống GVCN cho lớp 
môn học và lớp khóa học do Trường ĐHNN và trường ĐH có NVCL bàn bạc và điều phối 
chung. ĐHQGHN yêu cầu Trường ĐHNN phải tổ chức và ổn định tổ chức của tất cả các 
hệ thống lớp, chi đoàn, chi bộ (nếu có) trước 15/11/2010. 

1.3. Trường ĐHNN tiếp nhận toàn bộ hồ sơ sinh viên (kể cả hồ sơ sinh hoạt Đoàn, 
Đảng) của NVCL QH-2010 từ các trường ĐH có NVCL để quản lý và sẽ bàn giao lại cho 
trường ĐH có NVCL khi hết năm học. Việc chuyển giao hồ sơ sinh viên phải hoàn thành 
trước 15/11/2010. 

1.4. Kinh phí đào tạo từ NSNN được ĐHQGHN chuyển thẳng về cho Trường 
ĐHNN. Trường ĐHNN chịu trách nhiệm thu học phí năm thứ nhất đối với tất cả các sinh 
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viên thuộc NVCL theo mức đã được các trường ĐH có NVCL thông báo đối với sinh 
viên. Trường hợp các trường ĐH có NVCL đã thu học phí của các sinh viên này, 
ĐHQGHN yêu cầu các trường ĐH có NVCL chuyển toàn bộ kinh phí học phí đã thu về 
cho trường ĐHNN thống nhất quản lý. Trường ĐHNN có trách nhiệm chi trả kinh phí 
giảng dạy và trách nghiệm quản lý theo các quy định hiện hành của ĐHQGHN về NVCL. 

2) Các trường ĐH có NVCL phải xác định việc đào tạo tập trung sinh viên của mình 
tại Trường ĐHNN là một cơ hội để đào tạo tiếng Anh tốt nhất, kiến thức cơ bản ban đầu 
tạo tiền đề cho việc đào tạo chuyên môn sau này ở đơn vị. Các trường ĐH có NVCL có 
trách nhiệm thông báo với Trường ĐHNN về kế hoạch đào tạo và chủ động bàn bạc biện 
pháp tổ chức đào tạo sinh viên tốt nhất. Trường ĐH có NVCL phối hợp với Trường 
ĐHNN và các đơn vị khác để khai thác tối đa khả năng và lợi thế của giai đoạn đào tạo 
này. Cụ thể là: 

2.1. Trường ĐH có NVCL chuyển toàn bộ hồ sơ sinh viên về Trường ĐHNN (trước 
15/11/2010). Trường ĐH có NVCL tham gia quản lý sinh viên với tư cách là đơn vị cấp 
bằng đào tạo, là người đào tạo nghề nghiệp chuyên môn và khai thác tối đa kiến thức cơ 
sở đã được trang bị ở năm thứ nhất. Trường ĐH có NVCL cử cán bộ phụ trách, làm giáo 
viên chủ nhiệm, phối hợp với các cán bộ quản lý của trường ĐHNN theo dõi giám sát các 
hoạt động và cùng tham gia điều phối các hoạt động đào tạo để nắm vững tình hình và 
kiến nghị các chính sách cần thiết. 

2.2. Trường ĐH có NVCL tổ chức các sinh hoạt ngoại khóa, xeminar khoa học, tăng 
cường giao lưu với sinh viên mình đã tuyển để thu hút, nuôi dưỡng và nâng cao lòng say 
mê nghề nghiệp đưa dần sinh viên vào không khí học tập chuyên môn và nghề nghiệp tại 
đơn vị. 

2.3. Trường ĐH có NVCL phối hợp với Trường ĐHNN xây dựng thời khóa biểu 
học tập các môn chuyên môn. Tổ chức dạy xen chuyên môn với thời lượng ít nhất là 3 tín 
chỉ vào học kỳ II, nhất là các môn nhập môn, đại cương chưa cần thật giỏi Tiếng Anh 
hoặc trang bị các kiến thức cơ bản và vốn từ chuyên môn tiếng Anh (chẳng hạn dạy các 
môn Toán, Lý, Hóa bằng tiếng Anh). 

2.4. Trường ĐH có NVCL chuyển kinh phí học phí đã thu của các sinh viên năm thứ 
nhất về Trường ĐHNN trước 30/11/2010 để thống nhất quản lý. Trường ĐH có NVCL có 
thể tìm các nguồn vốn khác để hỗ trợ cho công tác đào tạo sinh viên đang học tại Trường 
ĐHNN, nhất là các sinh viên còn yếu về khả năng tiếng Anh để đạt tiêu chí đầu vào khi 
học tập chuyên môn. 

3) Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị chịu trách nhiệm dạy 
các môn Lý luận chính trị Mác – Lênin cho các sinh viên NVCL trong năm thứ nhất. Trung 
tâm Đào tạo Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị, Trung tâm Giáo dục Thể chất - Thể 
thao và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh căn cứ thời khóa biểu môn tiếng Anh 
của Trường Đại học Ngoại ngữ để xây dựng thời khóa biểu giảng dạy các môn chung tương 
ứng theo lớp khóa học hoặc lớp môn học thuận lợi nhất cho sinh viên NVCL. 

4) Ban CTCT&CTHSSV phối hợp với tất cả các đơn vị trong ĐHQGHN làm tốt 
công tác tư tưởng cho cán bộ, sinh viên có liên quan đến việc đào tạo tập trung sinh viên 
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năm thứ nhất của NVCL tại Trường ĐHNN và khu vực Xuân Thủy. Đây phải được xác 
định là nhiệm vụ ưu tiên và cấp bách của toàn ĐHQGHN, nhất là đối với lãnh đạo các đơn 
vị nhằm thực hiện tốt các chủ trương đổi mới quản trị đại học theo tinh thần của Chỉ thị 
296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ,  của nghị quyết đại hội 
đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, chủ trương của lãnh đạo ĐHQGHN và nhu cầu nâng cao 
chất lượng đào tạo đạt trình độ cao tại các đơn vị. 

5) Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên với sự nỗ lực cao nhất của mình đảm bảo các điều 
kiện tốt nhất về chỗ ở và điều kiện học tập của sinh viên chương trình NVCL. Ưu tiên chỗ 
ở trong ký túc xá và không bố trí quá 8 người một phòng ở chuẩn. Tổ chức bố trí chỗ ở 
đan xen với các sinh viên khoa Tiếng Anh và Văn hóa Anh – Mỹ để tăng cường giao lưu. 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên cần giải thích rõ các điều kiện xã hội hóa khác cho sinh viên 
và chỉ thực hiện trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên.  

6) Trước mắt, ĐHQGHN tạm xác định tỷ lệ phân bổ kinh phí như sau: Trường 
ĐHNN/ĐH có NVCL theo tỷ lệ 85/15 trong đó 70% là kinh phí giảng dạy, 15% là kinh 
phí CSVC và phục vụ giảng dạy. Ban Kế hoạch Tài chính chủ động xem xét các cơ chế, 
chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động đào tạo này. 

7) Ban Đào tạo làm đầu mối triển khai nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ và các môn học 
chung tập trung tại khu vực Xuân Thủy cho sinh viên NVCL; Quản lý và cung cấp các số 
liệu, dữ liệu và yêu cầu chất lượng đào tạo; Chủ động chỉ đạo các đơn vị và thường xuyên 
giám sát kiểm tra công việc đào tạo và thường xuyên báo cáo Ban Giám đốc về tiến độ, 
chất lượng công việc. 

8) Ban Thanh tra phối hợp với Ban Đào tạo theo dõi, giám sát quá trình thực hiện 
nhiệm vụ của các đơn vị và các ban chức năng. 

Hết năm học 2010 – 2011, các đơn vị nhận lại sinh viên QH-2010 của mình từ 
Trường ĐHNN. Ban Chỉ đạo NVCL và Đào tạo làm đầu mối phối hợp với Ban Kế hoạch 
Tài chính, và các ban chức năng chủ động đề xuất các biện pháp hỗ trợ các đơn vị hoàn 
thành nhiệm vụ được giao./. 

 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 
- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 
- Ban KHTC, Ban Thanh tra, Ban CT - CTHSSV 
(để phối hợp); 
- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên; 
- Lưu: VT, Ban ĐT, M30. 
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