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Hiện nay, ThS. Nguyễn Hoàng Giang đang giữ cương vị Bí thư 
Đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ, Phó Bí thư Đoàn ĐHQGHN. Đồng 
thời, anh còn là giảng viên Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường 
ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và tích cực tham gia các hoạt động 
nghiên cứu khoa học, học thuật ở trong và ngoài nước.

Mới đây, ThS. Nguyễn Hoàng Giang vừa được Thành đoàn 
Hà Nội vinh danh cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021. 
Hoàng Giang cho biết, anh cảm thấy rất bất ngờ và tự hào khi 
được lựa chọn là một trong 91 gương mặt đại diện cho đội 
ngũ những người làm công tác Đoàn của Thủ đô.

Vừa làm công tác chuyên môn, vừa đảm nhiệm vai trò thủ 
lĩnh sinh viên, giảng viên trẻ Nguyễn Hoàng Giang đã tìm 
cách dung hòa hai công việc tưởng chừng tách biệt nhau 
nhưng lại hỗ trợ cho nhau một cách hài hòa, cân đối. “Làm 
công tác thanh niên giúp mình được đến gần hơn với các 
bạn sinh viên, hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của các 
bạn, để từ đó có những thay đổi trong bài giảng của mình 
cho phù hợp. Bởi giống như trong công tác Đoàn, chúng 
mình luôn cần làm mới các hoạt động để thu hút đoàn viên, 
thì trong công tác giảng dạy, mình cũng cần liên tục làm mới 

kiến thức và cách truyền thụ” – Giảng 
viên, Bí thư Đoàn Nguyễn Hoàng Giang 
chia sẻ.

Khi được hỏi về bí quyết để làm tốt 
cả công tác Đoàn và đảm bảo giờ dạy 
cũng như nghiên cứu khoa học theo 
quy định, Nguyễn Hoàng Giang khiêm 
tốn: “Bí quyết thì mình không có đâu, 
vì mình còn phải học hỏi rất nhiều và 
chính bản thân mình đôi lúc cũng cảm 
thấy chưa hoàn thành hết được nhiệm 
vụ mà tổ chức tin tưởng giao phó”.

Hoàng Giang cho hay, có những thời 
điểm chịu áp lực công việc lớn, anh 
cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn dành 
nhiều thời gian hơn cho bản thân cũng 
như gia đình. Thế nhưng, khi nhìn 
xung quanh, Giang nhận thấy cán bộ 
Đoàn của ĐHQGHN đều là những người 
đang đảm nhiệm rất nhiều công việc, 
không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn 
là nhưng cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc, 
“mình nhận ra rằng tất cả đều có thể 
nếu như chúng ta làm các công việc 
của mình bằng cả trái tim. Đó chính là 
động lực để mình tiếp tục cố gắng”.

Trong nhiều năm, Đoàn trường ĐH 
Ngoại ngữ tự hào là một đơn vị vững 
mạnh, có nhiều đóng góp trong công 
tác thanh niên của Đoàn ĐHQGHN 
cũng như của Thành phố và cả nước. 
Các cán bộ Đoàn trường đã có nhiều 
đổi mới trong các mảng hoạt động 
giáo dục lý tưởng, lắng nghe ý kiến, 
hỗ trợ đoàn viên trong học tập, rèn 
luyện cũng như trong cuộc sống. Đoàn 
Trường ĐH Ngoại ngữ cũng đang đảm 
nhận rất nhiều nhiệm vụ quan trọng do 
Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường 
giao phó, đặc biệt trong công tác hỗ 
trợ tuyển sinh và phong trào nghiên 
cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp trong sinh viên.

Bắt đầu từ năm 2020, Đoàn trường 
được giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt 
động hỗ trợ, thúc đẩy sinh viên tham 
gia vào công tác nghiên cứu khoa học, 
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong 
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2 năm vừa qua, Đoàn trường đã tham mưu với 
Ban Giám hiệu để tạo các điều kiện tốt nhất 
cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên 
cứu như: thường xuyên tổ chức các toạ đàm, 
khoá học kĩ năng nghiên cứu khoa học và khởi 
nghiệp; tổ chức các cuộc thi ý tưởng đổi mới 
sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp thu hút đông đảo 
đoàn viên tham gia; kết nối sinh viên với doanh 
nghiệp để đưa các sản phẩm khoa học và khởi 
nghiệp vào thực tiễn. Bên cạnh việc tăng lên 
về số lượng sinh viên tham gia các hoạt động 
nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, thì đã có 
rất nhiều sản phẩm khoa học và khởi nghiệp 
của sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ đạt giải cao 
trong các cuộc thi cấp ĐHQGHN và toàn quốc. 

Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ Nguyễn Hoàng 
Giang cho biết, Nhà trường đã và đang triển khai 
nhiều hoạt động giúp sinh viên phát huy năng 
lực bản thân cũng như định vị phong cách sinh 
viên ULIS, sinh viên VNU.

Hiện, Nhà trường đang duy trì hoạt động của 
37 câu lạc bộ thuộc ba lĩnh vực: Học thuật, 
Sở thích và Kĩ năng – Tình nguyện. Đây là môi 
trường rất tốt cho các bạn sinh viên được phát 

huy năng khiếu, trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ 
năng để phát triển toàn diện. “Bên cạnh đó, các 
hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng luôn 
được ưu tiên, bởi nhà trường luôn mong muốn 
các bạn sinh viên ULIS sẽ trở thành những con 
người sống có trách nhiệm với bản thân, gia 
đình và cộng đồng” - Bí thư Nguyễn Hoàng 
Giang chia sẻ.

Năm 2022 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn 
trường ĐH Ngoại ngữ và ĐH Đoàn các cấp, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cán bộ giảng viên trẻ 
như Nguyễn Hoàng Giang cũng như các đoàn 
viên sinh viên đang ra sức thi đua lập thành tích 
chào mừng đại hội. “Mình tin tưởng rằng trong 
nhiệm kì tới, công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên của Nhà trường sẽ tiếp tục có những bước 
đột phá mới, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ 
học tập, khởi nghiệp cho sinh viên. Đoàn trường 
cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên giao phó, để góp sức 
nhiều hơn nữa cho phong trào thanh niên của 
ĐHQGHN nói riêng và cả nước nói chung”.
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